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Artikel 42 vragen over verduureamŕng scholen

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven 
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Beste heer Luijkx, beste Rīen,

In uw brief van 18 maart heeft u namens Burgerpartij Veldhoven vragen gesteld over 
de Schooldakrevolutie en de energiebespaarlening. Aanleiding is dat de regering 
schoolbesturen oproept actief gebruik te maken van regelingen voor energiebesparing, 
zoals isolatie en zonnepanelen voor hun gebouwen, De Burgerpartij Veldhoven zou 
graag zien dat de Veldhovens scholen zoveel en zo snel mogelìjk aanhaken. De 
Burgerpartij Veldhoven wil daarom dat het college de mogelijkheden voor de 
’Schooldakrevolutie' onder de aandacht brengt bij de schoolbesturen. We gaan met 
deze brief in op uw vragen.

'■VYS

www.veldhoven.nl

1. ĩs het college bekend met de Schooldakrevolutie?
Het college is bekend met de Schooldakrevolutie. In het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (IHP) dat uw raad onlangs als visie heeft vastgesteld, is op bladzijde 8 het 
volgende opgenomen: "De gemeente draagt 50oZo bij aan de kosten van de coach 
verbonden aan Schooldakrevolutie, een bedrag van 600,- euro per school." Deze 
coach is bedoeld om het proces van verduurzaming soepel te laten verlopen en 
knelpunten voor de scholen uít te zoeken. De gemeente is nu betrokken bij plannen 
van Veìdvest om twee scholen in Veldhoven te voorzien van zonnepanelen, waarbij 
Schooldakrevolutie is ingeschakeld voor advies.

2. ĩs bij het college bekend hoeveel scholen, in de gemeente Veldhoven, gebruik 
maken van regelingen zoals de 'Scholen Energiebespaarlening'?

Bíj het college is niet bekend hoeveel scholen gebruik maken van regelingen zoals de 
'Scholen Energiebespaarlening'.

3. Is het college bereid om de 'Scholen Energiebespaarlening' onder de aandacht te 
brengen bij de scholen in de gemeente?

Bij de voorbereiding van het IHP is met de scholen over duurzaamheīdsmaatregelen 
gesproken, waaronder subsidies en leningen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nf of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



4. Zijn er bij het college gevallen bekend waarin scholen gebruik wilden maken van 
deze en andere regelingen voor de financiering van bijvoorbeeld energiebesparing, 
dakisolatie of zonnepanelen, maar daarbij tegen knelpunten aanliepen waardoor ze 
er van af zagen7

Bij het college zijn geen gevallen bekend waarin scholen gebruik wilden maken van de 
'Scholen Energiebespaarìening'of andere regelingen en de scholen daarbij tegen 
knelpunten aanliepen waardoor ze er van af zagen.

5. Zo ja, welke knelpunten waren dat en hoe zijn deze op te lossen?
Zoals bij vraag 4 aangegeven zijn wij niet bekend met knelpunten die opgelost 
moeten worden.

U geeft in uw brief aan dat u graag zou zien dat de Veldhovens scholen zoveel en zo 
snel mogelijk aanhaken aan de bestaande regelingen. In het IHP zijn - naast de 
gedeeltelijke vergoeding van de genoemde coach - ook andere 
duurzaamheidsmaatregelen opgenomen, vaak als integraal onderdeel van andere te 
nemen maatregelen. De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming over het IHP een 
amendement aangenomen waarin de raad het college verzocht heeft opnieuw met de 
schoolbesturen in gesprek te gaan over temporisering van het IHP met het doel de 
druk op de begroting te verlichten. Mogelijk heeft deze temporisering ook effect op 
duurzaamheidsmaatregelen zoals voorgesteld in het IHP {eventueel ook maatregelen 
waarop de Energiebespaarlenlng van toepassing is).

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend gemeentesecretaris

MarceľDelhez
burgemeester
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BurgerPartij Veldhoven

Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders
18 maart 2020

Onderwerp: Schooldakrevolutie

Geacht College,

De regering roept schoolbesturen op actief gebruik te maken van regelingen voor 
energiebesparing zoals isolatie en zonnepanelen voor hun gebouwen. Zo is er voor 
scholen de “Energiebespaarlening”. Ook kunnen scholen voor informatie over 
verduurzaming van hun onroerend goed terecht bij het platform verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed.

Helaas wordt er nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de 
“Energiebespaarlening” en de mogelijkheid voor zonnepanelen op daken van 
scholen, terwijl gemeenten juist actief bezig zijn met het vormgeven van de 
energietransitie en de klimaatplannen.

De BurgerPartij Veldhoven zou graag zien dat de Veldhovens scholen zoveel en zo 
snel mogelijk aanhaken. De BurgerPartij Veldhoven vraagt het College van B&W de 
mogelijkheden voor de ‘schooldakrevolutie’ onder de aandacht te brengen bij de 
schoolbesturen.

De BurgerPartij Veldhoven heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de schooldakrevolutie?
2. Is bij het college bekend hoeveel scholen, in de gemeente Veldhoven, gebruik 

maken van regelingen zoals de “Scholen Energiebespaarlening”?
3. Is het college bereid om de “Scholen Energiebespaarlening” onder de 

aandacht te brengen bij de scholen in de gemeente?
4. Zijn er bij het college gevallen bekend waarin scholen gebruik wilden maken 

van deze en andere regelingen voor de financiering van bijvoorbeeld 
energiebesparing, dakisolatie of zonnepanelen, maar daarbij tegen knelpunten 
aanliepen waardoor ze er van af zagen?

5. Zo ja, welke knelpunten waren dat en hoe zijn deze op te lossen?

Bronnen:
https://schooldakrevolutie.nl/doorpakken-voor-gemeenten/
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen/

Bij voorbaat dank voor de beantwoording,
Met vriendelijke groet, 
namens BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx



D66 Veldhoven

Aan: College van B&W
Datum: 29 maart 2020
Betreft: Art 42; onduidelijkheid bekostiging aansluiting Peter Zuidlaan op de

Julianastraat

Geacht College,

D66 heeft ingestemd met de plannen met betrekking tot de aansluiting van de Peter 
Zuidlaan op de Julianastraat. De voordelen zijn voor onze partij evident: ontlasting van de 
bebouwde kom van Zeelst via een weg die er voor een groot deel al ligt; veiligheid voor 
fietsers en meer mogelijkheden voor de medewerkers van ASML om op passende wijze 
het laatste stukje naar hun werkplek te kunnen bereiken.
D66 realiseert zich daarbij terdege dat er mogelijk ook nadelen zijn, voor de inwoners van 
woonwijk Zeelst Oost.

Onze vraag richt zich niet op nut en noodzaak, maar op de bekostiging van het genoemde 
project dat op diverse plekken in uiteenlopende financieringsplaatjes wordt genoemd.

Op grond van eerdere communicatie (onder andere de ter inzage ligging van het 
kostenplaatje voor raadsleden) ging D66 er initieel van uit dat de aanpassing in z’n geheel 
zou worden meegenomen in het Maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run. Echter: 
aanpassingen en bekostiging daarvan werden ook opgenomen in het GWP. En onlangs 
bereikte ons aanvullend een informatienota waarin gewag wordt gemaakt van nog meer 
kosten ten behoeve van diezelfde weg, die ten laste komen van de gemeente.

Het is eenvoudig om op deze manier de weg kwijt te raken, daar waar het gaat om de 
financiële gevolgen van de aanpassing van de Peter Zuidlaan/Julianastraat.

Onze vraag luidt dan ook:
* Kunt u op overzichtelijke wijze een totaaloverzicht geven van welke kosten 

gerelateerd zijn aan welke werkzaamheden Peter Zuidlaan/Julianastraat, en waar 
ze in zijn opgenomen (GWP/Begroting/Maatregelenpakket De Run/...)?

» Kunt u aangeven voor welk financieel deel reeds krediet is verstrekt?

Met vriendelijke groet

Fractie D66 Veldhoven 
Marielle Giesbertz



Veldhoven

D66 Veldhoven 
T.a.v. mevrouw Giesbertz 
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VERZONDEN 3 U AľK, 2020
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bijlage
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- IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14
Beantwoording artikel 42 vragen inzake bekostiging aansluiting Peter Zuidlaan op de 
Julianastraat

Geachte mevrouw Giesbertz, beste Mariëlle,

In uw brief van 29 maart heeft u namens D66 vragen gesteld over de bekostiging van 
de aansluiting Peter-Zuidlaan op de Julianastraat. Aanleiding hiervoor is dat er volgens 
uw fractie op diverse plekken uiteenlopende financieringsplaatjes worden genoemd 
waardoor de financiële gevolgen van de aansluiting voor uw fractie niet duidelijk zijn. 
Uw fractie vraagt of het college een totaaloverzicht kan geven welke kosten 
gerelateerd zijn aan welke werkzaamheden voor de aansluiting Peter 
Zuidlaan/Julianastraat en waar deze zijn opgenomen (GWP, begroting en/of 
Maatregelenpakket De Run) en voor welk financieel deel reeds krediet is verstrekt. We 
gaan met deze brief in op uw vragen

Op dit moment is er nog geen geld beschikbaar in het GWP, de begroting of het 
Maatregelenpakket de Run om de aansluiting te realiseren.
Vanuit het Maatregelenpakket de Run zijn de onderzoekskosten betaald die inzichtelijk 
moesten maken of een aansluiting mogelijk was. In het Maatregelenpakket de Run is 
geen krediet geraamd om de aansluiting mogelijk te maken. In het oorspronkelijk 
pakket was wel een krediet opgenomen om de aansluiting Peter Zuidlaan en 
Julianastraat te realiseren, met als doel om een verbinding te creëren voor 
personenvervoer tussen de P+R Meerhoven en bedrijventerrein de Run 1000. De 
locatie P+R Meerhoven is echter een tijdelijke voorziening voor parkeren van ASML. 
Vanwege de tijdelijkheid hiervan is er vooralsnog voor gekozen om via de reeds 
bestaande verbinding vanaf P + R Meerhoven naar De Run 1000 te rijden. Daarmee is 
ook de aansluiting vanuit het Maatregelenpakket de Run geschrapt en worden de 
financiële middelen daarvoor op een andere manier binnen het Maatregelenpakket de 
Run ingezet.
In de financiële paragraaf van het GWP zíjn geen uitvoeringsprojecten opgenomen. 
Het uitgangspunt is dat als er projecten van deze schaal moeten worden uitgevoerd, 
dit volgens de reguliere stappen wordt gedaan en er dus apart middelen worden 
aangevraagd bij de raad.

Er is gekozen om de volledige procedure te doorlopen voor het aanvragen van krediet 
en daarom heeft het college besloten (op 18 februari) om dit project mee te nemen in 
de besluitvorming bij de begroting 2021, waardoor de raad een integrale keuze kan 
maken.

Mįtvŵíd 1
5501 KA Veld hoven 
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We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester 
waarnemend secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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Datum besluitraad 12 mei 2020 Datum oordeelraad 21 april 2020
Agendapunt Datum B en W 17 maart 2020
Volgnummer 20.015720bs00015 Programma begroting
Gewiizigd voorstel Taakveld
Portefeuillehouder H. van de Loon

Adviesnota raad
Aanvragen tegemoetkoming kosten explosievenonderzoek

Samenvatting

Bij de voorbereidingen van diverse projecten in de gemeente Veldhoven is onderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van mogelijk niet gesprongen/conventionele 
explosieven (NGE of CE). Alle daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder de 
voorbereiding alsmede de opsporing, komen voor subsidie in aanmerking. De hoogte 
van de subsidie bedraagt 700Zo van de totale kosten. Btw komt hiervoor niet in 
aanmerking.
Om deze subsidie te verkrijgen is ter bevestiging dat deze kosten daadwerkelijk zijn 
gemaakt, een raadsbesluit nodig. Met dit besluit kan vervolgens de subsidieaanvraag 
bij het Rijk, in deze het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 
worden ingediend.

Beslispunten

1. Een tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor opsporing 
conventionele explosieven (OCE) ten behoeve van diverse projecten aan te vragen bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een totaal bedrag 
van 7ü0Zo van C 167.596,45 zijnde C 117.317,52 (bedragen exclusief Btw).

Inleiding

Gemeenten kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage van 700Zo voor het 
opsporen en ruimen van conventionele explosieven (OCE) ontvangen door het 
indienen van een raadsbesluit. Dit is opgenomen in de voorwaarden van de 
zogenaamde "bommenregeling". Alle daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder de 
voorbereiding alsmede de opsporing, komen voor subsidie in aanmerking. In de 
gemeente Veldhoven hebben de volgende OCE projecten plaatsgevonden in de periode 
2015-2019:
4 Vooronderzoek CE Zilverbaan - Huysackers;
4 Risicokaart CE Veldhoven (gemeentedekkend vooronderzoek);
4 Vooronderzoek CE Djept-Heerbaan;
4 Vooronderzoek CE 't Look;
4 Vooraard OCE uitvoering;
4 Kempenbaan West OCE uitvoering;
4 Peilbuizen OCE uitvoering;
4 Basiskennis OCE scholing;
4 Habraken OCE uitvoering.
Met het indienen van bijgevoegd raadsbesluit kan de subsidie aangevraagd worden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de huidige regelgeving welke 
verwoord is in het Werkveld Specifiek Certificatieschema voor het Systeem
certificaat Opsporing Conventionele Explosieven (WSCS-OCE 2016);

4 "Bommenregeling" gemeentefonds.



Beoogd effect

Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen 
openbare orde en veiligheid) en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen 
arbeidsveiligheid) in het kader van mogelijk achtergebleven conventionele explosieven 
(CE).

Argumenten

1.1 Er is geen of onvoldoende historisch onderzoek naar aanwezigheid van 
explosieven uitgevoerd.
De gemeente heeft de plicht om historisch vooronderzoek te (laten) verrichten, als er 
een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van conventionele explosieven (CE) 
in de (water)bodem. Zo wordt voorkomen dat tijdens de realisatie van het project 
risico's ontstaan. Gecertificeerde opsporingsbedrijven mogen alleen starten met de 
opsporings- en benaderwerkzaamheden als de verdachte gebieden goed in kaart zijn 
gebracht.

1.2 Er is een reële kans dat er niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.
Uit historisch onderzoek is gebleken dat er een reële kans bestaat dat in de 
betreffende gebieden nog niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 
kunnen worden aangetroffen. Door zorgvuldig onderzoek en eventuele ruiming vooraf, 
wordt voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen voordoen tijdens de realisatie 
van het project.

1.3 Er is geen of onvoldoende kennis van OCE binnen de gemeente aanwezig. 
Ambtenaren, die binnen de gemeente betrokken zijn bij onderzoeken naar 
conventionele explosieven, dienen goed voorbereid te zijn op het (laten) werken in 
gebieden waar mogelijk conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen. Zij 
dienen zich bewust te zijn van de veiligheidsaspecten in relatie tot het (laten) werken 
in deze gebieden. Door het behalen van het certificaat 'Basiskennis Opsporen 
Conventionele Explosieven' hebben zij deze kennis vergaard. De Arbowet verplicht dit 
certificaat bij OCE-werkzaamheden.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De subsidie hoeft niet te worden verantwoord.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven niet te 
controleren op de gedeclareerde kosten, maar verwijst naar de integriteit van de 
gemeenteraad en wat hij vindt dat onder explosieven opsporingswerkzaamheden 
behoort en of de kosten in aanmerking komen voor suppletie. Deze kosten worden 
zorgvuldig toegerekend naar de diverse projecten.

Financiën

Overzicht van projecten en gemaakte kosten voor opsporing conventionele 
explosieven (OCE):

Projectnaam Type Kosten (ex Btw) Vergoeding (700Zo)
Vooronderzoek CE
Zilverbaan - Huysackers

Project C 4.721,30 C 3.304,91

Risicokaart CE Veldhoven Project e 56.128,50 C 39.289,95
Vooronderzoek CE Djept- 
Heerbaan

Project C 2.200,00 C 1.540,00

Vooronderzoek CE 't Look Project e 7.850,00 C 5.495,00
Vooraard OCE uitvoering bge C 10.825,00 C 7.577,50
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Kempenbaan West OCE 
uitvoering

Project C 2.235,00 C 1.564,50

Peilbuizen OCE uitvoering bge e 1.705,00 C 1.193,50
Basiskennis OCE scholing Project C 2.506,00 C 1.754,20
Habraken OCE uitvoering bge e 79.425,65 C 55.597.96
Totaal C 167.596.45 C 117.317.52

Zowel de uitgaven (kosten) als de inkomsten (vergoeding) zijn geraamd binnen de 
betreffende projecten c.q. bouwgrondexploitaties (bge). De bijdrage van het Rijk zal 
daarom terugvloeien naar de betreffende projecten c.q. bouwgrondexploitaties (bge).

Communicatie en samenspraak

Over dit voorstel wordt niet actief gecommuniceerd.

Uitvoering | planning

De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden alsmede van de opsporing heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Bijlage

1. Raadsbesluit nr. 20.016

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester 
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll ♦mVeldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

20.016 
12 mei 2020

Aanvragen tegemoetkoming kosten explosievenonderzoek

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2020, nr.

overwegende dat het noodzakelijk was om de projecten Zilverbaan-Huysackers, Djept- 
Heerbaan, 'Look, Kempenbaan West en Habraken te onderzoeken op de aanwezigheid 
van niet gesprongen explosieven;

gelet op de bestaande mogelijkheid om een subsidie te ontvangen in de vorm van een 
suppletie vanuit het Gemeentefonds;

b e s l u i t :

Een tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor opsporing 
conventionele explosieven (OCE) ten behoeve van diverse projecten aan te vragen bij 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een totaal bedrag 
van 70o7o van C 167.596,45 zijnde C 117.317,52 (bedragen exclusief Btw).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 mei 2020

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Illlllllllllllllllllll ♦mVeldhoven
Datum besluitraad 12 mei 2020 Datum oordeelraad 21 april 2020
Agendapunt Datum B en W 31 maart 2020
Volgnummer 20bs00034 20.021 Programma begroting 0,1, 3, 7 en 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 0.4, 1.1, 3.1, 7.1, 7.4 en

8.3
Portefeuillehouder J. Roojakkers

Adviesnota raad
Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen

Beslispunten

1. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2021 van de MRE 
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen

2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021 van de 
GGD
B. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke 
regeling GGD
C. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen

3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de ODZOB 
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen

4. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting VRBZO 2021 
B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen

5. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021-2024 van Ergon 
B. De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen

Inleiding

Jaarlijks worden de begrotingen van de vier regionale gemeenschappelijke regelingen 
aan de raad aangeboden om hun zienswijze kenbaar te maken. Dit is geregeld in de 
wet gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hier om de GGD (GGDBZO), 
Omgevingsdienst (ODZOB), Veiligheidsregio (VRBZO) en de MRE.
Door de Corona-perikelen heeft de Veiligheidsregio de begroting voor 2021 later aan 
kunnen leveren.
Kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen zijn eerder ter informatie 
aangeboden aan de 21 gemeenteraden.
De vier regiobrede gemeenschappelijke regelingen hebben afspraken gemaakt over de 
momenten van aanleveren van P&C documenten, zoals de begroting. Vanaf 2020 sluit 
Ergon zich ook bij deze afspraken aan. Hierover heeft de raad in februari een voorstel 
van het college ontvangen.

De GGD wijzigt de gemeenschappelijke regeling, belangrijkste wijziging is dat de GGD 
ook taken voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar op zich neemt. Bij een wijziging in de 
gemeenschappelijke regeling wordt toestemming gevraagd aan de raden.
In de aanbiedingsbrief geeft de GGD aan dat er op dit moment nog geen sprake is van 
budgetneutraliteit voor de integratie van jeugdgezondheidszorg 0-4. In de begroting 
2021 is deze integratie wel budgetneutraal verwerkt. Dit is in lijn met de 
uitgangspunten. Het nadeel zal moeten worden opgelost binnen de business case.

Verder vraagt de MRE naast een zienswijze op de begroting ook om een zienswijze op 
de Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024. 
Overigens is deze meerjarenfinanciering verwerkt in de begroting van MRE.



Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze (op hoofdlijnen) in te dienen:
4 MRE een verzoek om de begroting te verlagen, kijkend naar de resultaten in

2018 en 2019, en instemmen met de meerjarenfinanciering voor Brainport 
Development;

4 GGD, een positieve opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht en 
instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling;

4 ODZOB een verzoek om minder conservatief te begroten kijkend naar het 
resultaat over 2019. En een verzoek om activiteiten op het gebied van 
energietransitie, omgevingswet, criminaliteit en transitielandelijk gebied 
scherper te omschrijven en zuiver te houden;

4 Ergon, een positieve opmerking over de uitwerking van de bestuursopdracht;
4 Veiligheidsregio, eens met voorliggende "pro forma" begroting en niet eens met 

het opnemen van nieuwe beleid in de gewijzigde begroting 2021 wanneer de 
visie 2025 opgeleverd is.

In 2015 is het Plan van aanpak "rol bestuur bij samenwerkingsverbanden" 
vastgesteld. In dit plan zijn de samenwerkingsverbanden gecategoriseerd om aan te 
geven welke rol het beste past bij het behalen van de inhoudelijke doelen van 
Veldhoven. De GGD, ODzOb, Veiligheidsregio en Ergon zijn ingedeeld in categorie 2 
wat inhoudt dat de samenwerkingsverbanden gaan over uitvoeringstaken en de raad 
alleen actief stuurt in uitzonderlijke gevallen. De MRE is ingedeeld in categorie 1, want 
dit samenwerkingsverband gaat over prioritaire onderwerpen en de raad stuurt actief 
op deze samenwerkingsverbanden.

Uiterlijk 1 augustus moeten gemeenschappelijke regelingen de Begroting 2021 aan de 
provincie aanbieden. Dit is geregeld in de gemeentewet en wet gemeenschappelijke 
regelingen.

Beoogd effect

Regionaal samenwerken om enerzijds gezamenlijk te werken aan het handhaven en 
uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier 
het vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. 
Anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via samenwerkingsverbanden 
ongestoord door te laten gaan. Dit is beleid op het gebied van publieke 
gezondheidszorg, een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en werk bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Argumenten

1.1 Hoge resultaten over 2018 en 2019
Over 2018 en 2019 heeft de MRE beide jaren een positief resultaat behaald van 
ruim C 1 mln. Dit werd grotendeels verklaard door incidentele meevallers. In
2019 was van het resultaat C 437.000 bij het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven (RHCe) behaald. Dit is wel erg veel.
Daarom wordt in de zienswijze gevraagd of de bijdrage voor het onderdeel 
RHCe omlaag kan.

1.2 Meerjarenfinanciering Brainport Development
Veldhoven is op 2 manieren aandeelhouder van Brainport Development. 
Namelijk via de MRE samen met de 21 regiogemeenten en rechtstreeks met 
202 aandelen. Vanuit het rechtstreekse aandeelhouderschap heeft het college 
uw raad in februari het advies voorgelegd om in te stemmen met de 
meerjarenfinanciering 2021-2024 van Brainport Development. Hiermee kan 
Brainport Development haar activiteiten voortzetten voor het versterken van 
het (economisch) ecosysteem.
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2.1 Bestuursopdracht GGD
De GGD is druk bezig met de uitwerking van de bestuursopdracht om de GGD 
financieel gezond en weerbaar te maken. Belangrijk onderdeel hiervan is de 
integratie van jeugdgezondheidszorg 0-4 bij de GGD. Door beide groepen (0-4 
jaar en 4-18 jaar) van de jeugdgezondheidszorg te integreren in de GGD tot 
JGZ 0-18, is de GGD beter in staat vroegtijdig te interveniëren en een 
gezinsgerichte benadering toe te passen, wat op langere termijn ook tot meer 
grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Ook kan de zorg effectiever 
worden ingezet dan voorheen.
Met deze integratie is het ook nodig om de gemeenschappelijke regeling van de 
GGD te wijzigen. Volgens de huidige regeling richt de GGD zich alleen op 
jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen. Daarnaast worden nog 2 kleine technische 
aanpassingen voorgesteld. In de zienswijze wordt voorgesteld een positieve 
opmerking te maken over de uitwerking van de bestuursopdracht en in te 
stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

3.1 De ODZOB begroot te conservatief
Over 2019 heeft de ODZOB C 915.000 overgehouden, terwijl C 214.000 werd 
verwacht in de bestuursrapportage en aanvankelijk nul begroot was. Dit geeft 
het beeld dat de begroting van de ODZOB erg conservatief is opgesteld. 
Voorgesteld wordt om dit in de zienswijze aan te geven met het verzoek de 
begroting te verlagen door realistisch-optimistisch te begroten. Wanneer de 
begroting lager wordt, verlaagt dit ook de bijdrage van de gemeenten aan de 
ODZOB.

3.2 Brede activiteiten zijn onduidelijk aangegeven
In de begroting van de ODZOB worden activiteiten aangegeven die 
samenhangen met de omgevingswet, energietransitie, criminaliteit en transitie 
landelijk gebied. Dit zijn brede onderwerpen die vragen om een duidelijke 
integrale aanpak met zuivere rolinvulling (wie is bijvoorbeeld opdrachtgever 
voor de ODZOB?). In deze begroting is dit niet eenduidig beschreven, daarom 
wordt voorgesteld dit aan te geven in de zienswijze als kader. Het aangeven 
van een kader past overigens bij de aanbevelingen van het 
rekenkameronderzoek "Draaien aan de knop van de ODZOB" dat in maart is 
verschenen.

4.1 Invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad
De visie 2025 is door het algemeen bestuur nog niet vastgesteld. Dit is de 
reden dat in deze ontwerpbegroting geen nieuw beleid is opgenomen, dat 
mogelijk voortvloeit uit de visie 2025. De Veiligheidsregio stelt voor dat na 
vaststelling van de visie 2025, eventueel nieuw beleid wordt opgenomen in de 
gewijzigde begroting 2021. Dit zou betekenen dat de raden daarop geen 
zienswijze kunnen geven en dat doet geen recht aan democratische legitimiteit 
en de kaderstellende rol van de raad. Daarom wordt in de zienswijze 
aangegeven dat nieuw beleid wordt verwerkt in de begroting 2022 zodat de 
raden daarover een integrale afweging kunnen maken.

5.1 Bestuursopdracht Ergon
Het bestuur heeft Ergon een opdracht gegeven om de organisatie financieel 
toekomstbestendig te maken. Dit om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt duurzaam naar werk te blijven begeleiden. Het samenvoegen van 
2 organisatieonderdelen naar 1 integrale organisatie past hier zeker bij. 
Voorgesteld wordt om hierover in de zienswijze een positieve opmerking te 
maken.

1 -4.1 Eenduidige indexering
De regiobrede gemeenschappelijke regelingen passen dezelfde wijze van 
indexeren toe. Het gaat hier om 2,807o voor loonkosten en 1,607o voor overige
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kosten. Per organisatie is een weging vastgesteld voor de verhouding loon en 
overige kosten. Op deze manier wordt maatwerk geleverd per organisatie voor 
de effectief toe te passen indexering. In de zienswijzen is het hiermee niet 
nodig om in te gaan op de indexering. Deze indexering wordt alleen toegepast 
bij de regiobrede gemeenschappelijke regelingen, niet bij Ergon.

1-5.1 Financiële consequenties en verantwoordelijkheid
Alle 5 de begrotingen zijn meerjarig sluitend. Dit leidt wel tot een hogere 
bijdrage voor Veldhoven aan de GGD, Veiligheidsregio en Ergon. Voor de GGD 
en Veiligheidsregio komt dit door een andere wijze van indexeren dan de 
gemeente in de begroting doorvoert. Voor Ergon komt dit door een extra 
bijdrage vanwege de ontstane tekorten. En doordat de omvang van de 
doelgroep niet in de pas loopt met de omvang van de rijksmiddelen.
Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende 
gemeenten van gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk financieel 
eindverantwoordelijk

Kanttekeningen en risico's

2.1 GGD en Ergon werken nog aan de bestuursopdracht
5.1 Zowel bij GGD als Ergon wordt gewerkt aan een bestuursopdracht. Hiermee 

bevatten de voorgelegde begrotingen enige onzekerheid. Wij verwachten een 
positieve uitkomst van de bestuursopdrachten en houden de raad op de 
hoogte.

1-5.1 Impact coronavirus onbekend
Een eventuele impact op de gemeenschappelijke regelingen vanwege het 
corona-virus is in voorliggende begrotingen niet verwerkt. Daarom is het niet 
uit te sluiten dat hierdoor in de toekomst aanpassingen komen op deze 
begrotingen.

Financiën

De bijdragen voor 2021 en de dekking zien er als volgt uit:
4 C 623.833 voor MRE. Dit bedrag wordt voor C 456.754 gedekt binnen

programma 3 (Economie) en voor de archiefactiviteiten (C 167.069) binnen 
programma 0 (Bestuur en ondersteuning);

4 C 1.510.940 voor de GGD hiervoor is binnen programma 7 (Volksgezondheid 
en milieu) C 1.505.753 budget beschikbaar, het tekort van C 5.187 wordt 
meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2021;

4 C 337.103 voor de ODZOB waarvoor binnen de programma's 7
(Volksgezondheid en milieu) en 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing) budget beschikbaar is.

4 C 2.347.785 voor de Veiligheidsregio, hiervoor is binnen programma 1
(Veiligheid) C 2.293.879 budget beschikbaar. Het tekort van C 53.906 wordt 
meegenomen in de (gemeentelijke) begroting 2021;

4 C 4.604.000 voor Ergon waarvoor binnen programma 6 (Sociaal domein)
C 4.404.000 budget beschikbaar is, het tekort wordt meegenomen in de 
(gemeentelijke) begroting 2021.

Communicatie en samenspraak

4 Z 5



De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen besluiten over de 
begrotingen voor 2021. Het is daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet 
hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is 
daarom niet aan de orde.

Uitvoering | planning

De zienswijzen worden schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de betreffende 
gemeenschappelijke regeling verstuurd. De Dagelijkse Besturen zullen de zienswijzen 
voorzien van hun reactie en aanbieden aan de Algemeen Besturen voor 
besluitvorming.

Bijlagen

Raadsbesluit 20.022

Aanbiedingsbrief Begroting 2021 MRE 
Concept Programmabegroting 2021, MRE
Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2021-2024 
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE

Aanbiedingsbrief Concept Programmabegroting 2021 GGD 
Concept Programmabegroting 2021, GGD 
Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling GGD 
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD

Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2021 ODZOB
Ontwerpbegroting 2021, ODZOB
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB

Ontwerpbegroting VRBZO 2021

Ontwerpbegroting 2021-2024 Ergon 
Brief aan het Dagelijks Bestuur van Ergon

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester 
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll ♦mVeldhoven

Raadsbesluit

: 20.022 | 20bs00033 
: 12 mei 2020

: Vaststellen zienswijzen over de begrotingen 2021 van vijf 
gemeenschappelijke regelingen

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2020, nr. 20.021

overwegende dat gemeente Veldhoven deel uitmaakt van vijf gemeenschappelijke 
regelingen waarin enerzijds gezamenlijk gewerkt wordt aan het handhaven en 
uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier 
het vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren.
En anderzijds om uitvoering van bestaand beleid via samenwerkingsverbanden 
ongestoord door te laten gaan. Dit is beleid op het gebied van publieke 
gezondheidszorg, een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en werk bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

gelet op de bepaling in de wet gemeenschappelijke regelingen dat de raad in de 
gelegenheid gesteld moet worden een zienswijze uit te brengen over de concept 
begroting van gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t :

1. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2021 van de MRE 
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen

2. A. Een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2021 van de 
GGD
B. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke 
regeling GGD
C. De conceptbrief hierover aan de GGD vast te stellen

3. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021 van de ODZOB 
B. De conceptbrief hierover aan de ODZOB vast te stellen

4. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2021-2024 van Ergon 
B. De conceptbrief hierover aan Ergon vast te stellen

5. A. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting VRBZO 2021 
B. De conceptbrief hierover aan de Veiligheidsregio vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 mei 2020



mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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onderwerp e-mailadres
Aanbieding concept-Begroting 2021 d.rozema@metropoolreqioeindhoven.nl
Metropoolregio Eindhoven

Geachte gemeenteraad,

Hierbij treft u de concept-Begroting 2021 van de Metropoolregio Eindhoven aan. Het betreft de derde 
begroting op basis van ons kader, het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Ons akkoord waarmee we het 
unieke economische profiel wat is opgebouwd, verder kunnen uitbouwen. Onze regio hoort, als mainport 
van Nederland op een aantal deelterreinen tot de absolute wereldtop. Dit succes vraagt continu 
slagvaardigheid van de samenwerking van ons als 21 gemeenten binnen de Metropoolregio.

De Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en maatschappelijke 
doelen expliciet te ondersteunen. In onze aanpak stellen we jaarlijks een werkprogramma op die invulling 
geeft aan deze bovenlokale opgaven. Naast deze inhoudelijke opgaven wordt bij het opstellen van de 
concept-begroting ook het regionale financiële kader meegenomen zoals dit door alle gemeenteraden is 
vastgesteld, de notitie P&C-documenten 2017. Vanaf de 2e helft van 2020 zal, samen met alle gemeenten, 
ook weer gestart worden met het opstellen van het werkprogramma 2021 om onze urgente opgaven op de 
thema’s transitie landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit en economie verder ínhoud te geven. Het 
concept-werkprogramma 2021 wordt eind 2020 voor zienswijzen aangeboden.

Met betrekking tot het thema economie is ook de verbinding met de in deze concept-begroting 
gepresenteerde inwonerbijdrage aan Brainport Development van belang. Een keer per vier jaar wordt de 
inwonerbijdrage op de Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 vastgesteld door het 
algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur hanteert hierbij de door alle gemeenteraden vastgestelde notitie 
P&C-producten 2017. Aan u als gemeenteraad wordt verzocht om uw eventuele zienswijze kenbaar te 
maken op deze inwonerbijdrage. De bijdrage aan het programma van Brainport Development is in lijn met 
de overeenkomsten uit 2017-2020 waarbij er sprake is van de jaarlijkse indexering conform bovengenoemd 
kader, notitie P&C-producten 2017. Dit percentage betreft 2,680Zo voor 2021.

Zienswijzen gemeenteraden
We verzoeken u als gemeenteraad om uw zienswijzen kenbaar te maken op:

- Concept-Begroting Metropoolregio Eindhoven 2021
- Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024
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Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op het geven van een reactie op de concept-Begroting 2021 en de inwonerbijdrage 
Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024, bieden de vier gemeenschappelijke regelingen, 
GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en 
Metropoolregio Eindhoven u als gemeenteraad de mogelijkheid informatie in te winnen over de betreffende 
begrotingen. Hiertoe zijn een drietal bijeenkomsten gepland:

6 april 2020 Regionaal Opleidings Centrum, Engelse Tuin 1 te Waalre
15 april 2020 Gemeentehuis Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk
16 april 2020 Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond

Termijn reactie
Wij verzoeken u als gemeenteraad om vóór 20 mei 2020 uw zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van 
de concept Begroting Metropoolregio Eindhoven 2021 en de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering 
Brainport Development 2021-2024. Uw reactie wondt betrokken bij de behandeling van de begroting in de 
Commissie van advies Financiën van 17 juni 2020. Deze wordt samen met die van de vorengenoemde 
commissie in het kader van de vaststelling van de Begroting 2021 en de Meerjarenfìnanciering Brainport 
Development 2021-2024 behandeld in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter, de secretaris,

J.A:-3ōfřitsma mevrouw drs. J. Wiggers.
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Gemeenschappelijke Regeling

Bij besluit van 12 mei 1993 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd. Deze regeling is gewijzigd 
op basis van de reacties van de gemeenten en de op 21 december 2004 door de Tweede Kamer 
aangenomen Wijzigingswet Wgr-plus, die op 1 januari 2006 in werking is getreden.
In 2010 hebben alle 21 aan het SRE deelnemende gemeenten een gelijkluidend besluit genomen 
over de derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van het SRE.
Vanaf 25 februari 2015 heeft de bestuurlijke samenwerking in de regio vorm gekregen in de 
Metropoolregio Eindhoven. Vanaf deze datum is dan ook de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven in werking getreden.

Deelnemende gemeenten 21

Algemeen bestuur 21 leden

Dagelijks Bestuur J.A. Jorritsma
P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
F.L.J. van der Meijden
J. Wiggers, directeur

Adviseurs Dagelijks Bestuur S. Steenbakkers
A. Maas
F. Kuppens
A. van Extel - van Katwijk
M. Kuijken
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Kerngegevens
Begroting

2021
Begroting 2020 

na 1e wijz.
Algemeen
Inwoners 780.614 772.794
Hectares 146 000 146.000

Financieel (x« 1.000)
Balans
Materiële vaste activa 5.350 5.528
Financiële vaste activa 2.567 2.617
Vlottende activa 8 048 10.962
Eigen vermogen 2.571 3.337
Voorzieningen 7.317 9 500
Langlopende schulden 4.673 4.867
Vlottende passiva 1 404 1 404

Lasten
Personele lasten 3645 438 3 512 690
Programmalasten 11 361 092 11 245 058
Totaal lasten 15.006.530 14.757.748
Totaal baten 15.006.530 14.757.748

Formatie (in fte's)
Metropoolregio Eindhoven 20,3 20,3
Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel 2,4 2,4
RH Ce 25,5 25,5
Totaal 48,2 48,2

Gemeentelijke bijdragen (per inwoner x e 1)

Metropoolregio Eindhoven
Bijdrage Regionale opgaven 3,969 3,904

Bijdrage Brainport Development 2,520 2,546
Bijdrage Stimuleringsfonds 3,554 3,554

Regionaal Historisch Centrum 4,101 4,034
Totaal 14,144 14,039

Indexering inwonerbijdrage Kadernota 2,680Zo 3,2207o
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Leeswijzer
Hierbij treft u de Programmabegroting 2021 aan van de concernorganisatie Metropoolregio 
Eindhoven. Het betreft de derde begroting uit het samenwerkingsakkoord in de bestuursperiode 
2019-2022.

In deze begroting zijn 3 programma's onderscheiden:

1. Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit de thema's:
- Economie, inclusief Investeringsíondsen en bijdrage Brainport Development
- Transitie Landelijk gebied
- Energietransitie
- Mobiliteit, inclusief GGA
- Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen

2. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

3. Programma Overhead, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
- Metropoolregio Eindhoven
- Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

De programmabegroting 2021 bestaat uit een overzicht van de programma’s, de financiële 
begroting en (voorgeschreven) paragrafen. Deze wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten voor het geven van een reactie. De bestuurlijke behandeling van deze 
programmabegroting is voorzien voorde vergadering van de Algemeen Bestuur van woensdag 
1 juli 2020.

In de voorgeschreven paragrafen worden een aantal aspecten voor de financiële huishouding 
toegelicht, zoals weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Tevens wordt informatie 
gegeven over de verbonden partijen en grondbeleid
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Algemeen
Begroting 2021

De Begroting 2021 ziet er samengevat als volgt uit:

Programma Bagrotlng ŻOÍĮ
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Indexering gemeentelijke bijdrage

Lonen en prijzen stijgen ieder jaar, er is sprake van inflatie. Goederen en diensten worden duurder, 
de kosten van personeel stijgen door bijvoorbeeld een nieuwe CAO en hogere (pensioen)premies. 
Om dezelfde werkzaamheden op hetzelfde niveau te kunnen blijven uitvoeren, dienen inkomsten 
en uitgaven met elkaar in evenwicht te blijven. Voor de Metropoolregio Eindhoven betekent dit dat 
de inwonerbijdragen voor Regionale opgaven en het RHCe jaarlijks worden geïndexeerd conform 
een vastgestelde systematiek. Deze (financiële) uitgangspunten worden in de vorm van de 
kadernota aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor het begrotingsjaar 2021 heeft het 
Algemeen Bestuur op 18 december 2019 de indexering vastgesteld op 2,6807o.
De inwonerbijdrage Brainport Development ligt vast in de meerjarenfinancieringsovereenkomst 
2021-2024.
De inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds wordt niet geïndexeerd, de mutatie in het aantal 
inwoners ten opzichte van de vorige begroting wordt wel verrekend.
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Aantal inwoners

Het aantal inwoners in de regio Zuidoost Brabant waarmee in deze Begroting 2021 rekening wordt 
gehouden, is bepaald op 780.614. Dit op basis van de aantallen per 1 december 2019 zoals 
gepubliceerd door het CBS.

Verloop inwonerbijdrage 2017-2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de inwonerbijdrage over de laatste 5 járen:

Mai liiwonef bidrage 
I.'í4ropoofregao 

Cindhoven

tiMMjneptiļűrayė
RHCs

201; 9 301 3 838
2018 9.841 3 885
2019 9.912 3 939
2020 10005 4034
2021 10.043 4 101
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PROGRAMMABEGROTING 
METROPOOLREGIO EINDHOVEN
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Missie en Strategie
Missie
Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en 
uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het 
vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van 
de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de 
leidraad. Daarbinnen staat duurzaamheid centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des 
te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.

Succesvolle regio
De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport Eindhoven is 
niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De 
regio is één verweven systeem met een diversiteit aan elementen die elkaar versterken. Stad 
en landelijk gebied vullen elkaar aan en functioneren als een geheel. We spreken niet voor niets 
van een metropoolregio.

Regio in ontwikkeling
Onze regio beschikt over de juiste factoren om de economische groei naar de toekomst verder uit 
te bouwen (PBL in 2017). Succesfactoren waarop wij inzetten zijn clusterontwikkeling, human 
capital, kennisinfrastructuur en een sterke governance structuur. Als we kijken naar de hieruit 
voortvloeiende economische groei dan scoort onze regio in de afgelopen járen bovengemiddeld. 
Vanaf 2019 (raming ING economisch bureau) loopt deze meer in lijn met het landelijk gemiddelde. 
De regionale werkloosheid is echter laag met 3,40Zo (2019).
Een goede bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor onze regio. Voor een 
hoogwaardige kennis- en maakregio als de onze zijn face-to-face contacten van cruciaal belang, 
maar ook de logistieke infrastructuur voor de aan- en afvoer van (hoogwaardige) goederen. Uit de 
recente studie van de Mobiliteitsalliantie (Deltaplan 2030, juni 2019) blijkt dat regio’s ook hierin een 
belangrijke rol hebben. Ontwikkelingen als de verdichting van de woningopgave, toenemend 
goederen- en reizigersvervoer in en tussen regio’s, groei van werklocaties, maar anderzijds o.a. 
vergrijzing en een teruglopend voorzieningenniveau in rurale gebieden, zorgen ervoor dat de druk 
op nieuwe mobiliteitsoplossingen sterk toeneemt.
We willen de welvaart in onze regio behouden en verder uitbouwen. Wij zoeken daarbij aansluiting 
bij het begrip Brede Welvaart, zoals dat nationaal ingang heeft gevonden. Het gaat om een bredere 
benadering, zoals die recent is gepresenteerd in de Brede Welvaartsmonitor (CBS, mei 2019).
We gaan deze ook op onze regionale schaal voor onze opgaven inzichtelijk maken voor een 
regionale monitor brede welvaart. Het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie geeft ook richting aan 
een aantal opgaven voor onze samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.
Door samenwerking met het Rijk, provincie en waterschappen vergroten we de kans op het 
realiseren van onze ambities. In het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is onze regio 
prominent aanwezig. Het Rijk formuleert opgaven met onze regio op het gebied van 
energietransitie en klimaatadaptatie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde 
steden en regio's, optimale verbindingen, een prettige leefomgeving en een toekomstbestendìge 
ontwikkeling van ons landelijk gebied.
Deze opgaven zijn zichtbaar in ons stedelijk en landelijk gebied. We gebruiken het bestuurlijk 
netwerk om de betrokkenheid van het Rijk te bestendigen. Ook willen we in de regio het 
Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden beter met elkaar 
verbinden en met het omringende agrarisch gebied. Er zijn in het kader van het Interbestuurlijk 
Programma Vitaal Platteland afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie 
van Waterschappen.
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Strategische opgaven lange termijn
De Metropoolregio Eindhoven sluit aan bij de Brainportagenda. Door economische groei kunnen we 
onze huidige welvaartsontwikkeling op een duurzame wijze consolideren en uitbouwen. De 
Metropoolregio Eindhoven heeft een reeks urgente opgaven om de economische en 
maatschappelijke doelen en ambities expliciet te ondersteunen. Binnen onze samenwerking 
focussen we ons daarom op de onderstaande thema’s/opgaven.

1. Economie: slagen we er niet in gezamenlijk te investeren in kennis, infrastructuur en 
aantrekkelijkheid, dan zal de internationale concurrentie ons overvleugelen en zullen onze talenten 
wegtrekken. Om dat te voorkomen wil de Metropoolregio Eindhoven de middelen blijven bieden, 
zowel via de bijdrage van de 21 gemeenten aan het regionaal Brainport programma, als 
rechtstreeks met de investering in economische ontwikkeling via ons regionaal Stimuleringsfonds. 
Daarnaast werken de gemeenten samen aan de versteviging van de basiseconomie
in onze regio.

2. Transitie landelijk gebied: de kwaliteit van ons landelijk gebied is van groot belang voor het 
vestigingsklimaat in onze totale regio. Een essentiële ontwikkeling hierin is de transitie van de 
agrarische sector. Door een veranderend ondernemerschap en omgevingseisenpakket zal gezocht 
moeten worden naar nieuwe mogelijkheden voor economische dragers en voor het versterken van 
de ruimtelijke en ecologische kwaliteit van onze regio. De stikstofproblematiek vraagt ook om een 
verbinding tussen stad en land. Dit kan niet los staan van de high tech kracht van de regio. Een 
slimme transitie draagt niet alleen bij aan de leefbaarheid, maar ook aan het bijzondere 
economische profiel van de gehele regio. Deze thema’s kennen onderlinge verbanden. Het is de 
uitdaging om deze verbanden ook daadwerkelijk goed voor ogen te houden.

3. Energietransitie: we gaan onze innovatiekracht als regio inzetten voor een structurele 
beschikbaarheid van duurzame energie. De energietransitie biedt veel kansen voor bedrijven en 
werkgelegenheid in de regio. We hebben een brede opgave voor de energietransitie: in 2050 moet 
de C02-uitstaat met 950Zo gereduceerd zijn. Als tussenstap zullen we uiterlijk in 2030 490A minder 
C02 uitstoten dan in 1990. Hierbij sluiten we aan bij het nationale Klimaatakkoord.

4. Mobiliteit: verbeteren van een regionale, landelijke en internationale bereikbaarheid van de regio 
Een onbereikbare regio heeft zijn weerslag op alle ontwikkelingen binnen de Brainportagenda. En 
omgekeerd: een optimale bereikbaarheid kan ook weer het vliegwiel zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen. Daarom kiest de Metropoolregio Eindhoven in haar bereikbaarheidsagenda
voor projecten die bijdragen aan het unieke economische profiel van het geheel; de 
mobiliteitsopgave heeft juist daarom hoge prioriteit.

De activiteiten die nodig zijn voor het functioneren van de samenwerking, de partijen die hierbij zijn 
betrokken en de capaciteit en middelen hiervoor zijn opgenomen in de programma’s "Bestuurlijke 
samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen" en "Overhead". Naast de genoemde 
4 strategische opgaven is tevens aan de Metropoolregio Eindhoven verbonden het Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
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Thema Economie
INCL. STIMULERINGSFONDS EN BIJDRAGE BRAINPORT DEVELOPMENT

Opgave lange termijn

De economie van Brainport is de groeimotor van Nederland. Brainport Eindhoven is bovendien een 
hightech regio van wereldformaat. De werkloosheid daalt, het aantal patentaanvragen blijft heel 
hoog en de economie blijft bovengemiddeld groeien. Bedrijven hebben veel vacatures, 
voornamelijk voor technische en ICT-functies. Het economische succes van onze regio komt niet 
uit het niets. Jarenlang is door overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen samengewerkt aan 
een robuust ecosysteem, waarin de innovatieve maakindustrie tot bloei is gekomen en onderdeel is 
van het internationale speelveld. Als we als regio willen blijven excelleren, moeten we blijven 
werken aan de verdere versteviging van dit ecosysteem.

De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zijn hierin een belangrijke factor. De gemeenten 
vormen de overheidsinbreng in de triple helix en ‘borgen' als zodanig deze samenwerking. Om het 
vestigingsklimaat te versterken, moeten we gezamenlijk investeren in kennis, infrastructuur en een 
aantrekkelijke werk- en leefomgeving. De economische samenwerking van de 21 gemeenten is 
erop gericht om deze bijdrage binnen Brainport te leveren. Dit doen we zowel via een financiële en 
inhoudelijke bijdrage aan Brainport, als met rechtstreekse aanwakkering van innovatie via het 
Stimuleringsfonds. Daarnaast hebben we oog voor bredere economische ontwikkelingen en 
definiëren daarop waar nodig acties, parallel aan de Brainportagenda.

Opgaven en resultaten 2021

In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 zijn voor het thema economie een drietal opgaven 
benoemd:

1. Verbinden van gemeentelijke en subregionale economische agenda’s met de Brainportagenda;
2. Bevorderen van kennis å innovatie via het Stimuleringsfonds
3. Versterken van de basiseconomie.

In 2021 gaan we hiervoor het volgende doen:

Opgave 1. we koppelen de diverse gemeentelijke/subregionale economische agenda’s met de 
Brainport Nationale Actieagenda door de voor de subregio's belangrijkste thema’s om te zetten in 
proposities voor deze agenda. Hiermee geven we aan wat de regio nodig heeft om de ambitie van 
versteviging van het ecosysteem waar te kunnen maken. Met de agendering van deze proposities 
maken we als regio expliciet, waar we op willen versnellen en waarvoor ook bij provincie en Rijk in 
randvoorwaardelijke zin aandacht voor nodig is om de proposities waar te kunnen maken.
De 21 gemeenten dragen als aandeelhouder bij in Brainport Development. In dit kader coördineren 
we het proces voor gemeentelijke inbreng in het jaarplan Brainport Development. Over de ínhoud 
en voortgang van de agenda stemmen we afin het poho economie.

Opgave 2: We stimuleren kennisontwikkeling en innovatie en zetten ons regionaal 
stimuleringsfonds in voor de versterking van onze regionale economische structuur door nieuwe 
vormen van innovaties mogelijk te maken. We willen dat relevante partijen optimaal gebruik maken 
van het fonds door gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en intermediaire partijen zoals 
Brainport Development en BOM optimaal te verbinden. Daarnaast vinden we het van groot belang 
om de positie van onze gemeentes als ambassadeurs van het fonds te ondersteunen. Hiervoor 
ontwikkelen we communicatieve activiteiten en informeren hen o.a. via het poho economie over de 
uitkomsten de tenders en toegekende projecten. Ook monitoren we continue het effect van het 
Stimuleringsfonds als regionaal instrument.
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Opgave 3: Via het Brainport programma zetten we in op de ontwikkeling van topsectoren en 
innovatiekracht van onze regio. Het thema basiseconomie is versterkend hieraan. We kijken naar 
opkomende economische kansen die de basis economie in de regio kunnen versterken. We voeren 
verkenningen uit op basis van vraagstukken die door onze bestuurders en adviseurs in de regio 
worden aangedragen. Hierbij betrekken we ook relevante netwerkpartners vanuit regionale 
kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Betrokken partijen

Portefeuillehouders en adviseurs economie 21 gemeenten;
Brainport Development;
Partners intermediaire netwerk: VNO-NCW, KvK, BOM, KOP, Innovatiehuis de Peel; 
Regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen overige relevante partijen;
Provincie Noord-Brabant;
Subregio’s De Kempen, De Peel, A2 gemeenten en Stedelijk Gebied Eindhoven.

Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet Metropoolregio Eindhoven 4 958 4 958 0

Personele kosten
- Economie 182 963 196 934 -13.971
- Stimuleringsfonds 215 250 183.004 32.246
- Biidraqe Brainport Development NV 0 0 0

Programmakosten
- Economie 48 892 50.000 -1.108
- Stimuleringsfonds 2.746 510 2 774 302 -27 792
- Biidraqe Brainport Development NV 4.267.879 4.623.556 -355.677
Lasten 7.461.494 7.827.796 -366.302

- Economie 0 0 0
- Stimuleringsfonds 2.976 840 3 010806 33 965
- Biidraqe Brainport Development NV 4.267 879 4 623 556 355.678
Baten 7.244.719 7.634.362 389.643
Saldo -216.775 -193.434 23.341
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THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED
Opgave lange termijn

Onze ambitie is een landelijk gebied dat leefbaar, toekomstbestendig en economisch vitaal is, 
zodat het bijdraagt aan het concurrerend vestigingsklimaat van Brainport. We willen niet alleen 
de slimste high tech regio zijn, maar ook de mooiste en de groenste. We streven naar hoogwaardig 
leefklimaat in onze hele regio.
Stedelijk en landelijk gebied zijn daarin een samenhangend geheel. De transitie van het 
landelijk gebied zet de regio voor grote maatschappelijke opgaven en het biedt ook kansen.. Op het 
schaalniveau van de 21 gemeenten moet er specifiek aandacht zijn voor het faciliteren van 
alternatieve economische dragers en de versterking van de ruimtelijke en ecologische 
kwaliteit van het landelijk gebied in verbinding tot de totale regio.
Doel voor het landelijk gebied is te komen tot succesvolle innovatieve verdienmodellen voor 
economisch duurzame functies en dragers die tevens de landschappelijke kwaliteiten versterken. 
Daarnaast is het buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk en uitnodigend. Stad, kernen en 
platteland vullen elkaar aan tot één sterk geheel. Het buitengebied is fysiek en digitaal goed 
bereikbaar, zodat stad en platteland optimaal als één samenhangend geheel kunnen functioneren. 
Gezondheid en veiligheid van consument en omwonenden én biodiversiteit gaan hand in hand 
met het verdienvermogen van ondernemers in het buitengebied. De voedselproductie is afgestemd 
op de natuurlijke en maatschappelijke draagkracht van de omgeving. Regiobreed is er ruimte voor 
een mix van functies: agrarische bedrijven, wonen, leisure, energie opwekking, klimaatadaptatie, 
innovatieve maak industrie, natuur, zorg en dienst verlening. We realiseren opgaven als 
emissiereductie, energietransitie en het voedselvraagstuk met innovatieve technieken en de 
aanwezige kennis en vaardigheden. Hierbij is agrofood gekoppeld aan hightech (foodtech), en is de 
stikstofdiscussie een issue.

Opgaven en resultaten 2021

Gemeenten en andere partijen wisselen kennis uit en stemmen af waar nodig;
Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus;
Dóórontwikkeling van het streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een 
programmatische aanpak ten behoeve van een leefbare fysieke leefomgeving.

Afstemming en kennisuitwisseling tussen gemeenten en andere partijen

Wij organiseren bijeenkomsten over deelonderwerpen en thema's waarvoor we gericht 
belanghebbenden en/of sprekers uitnodigen, of waar de gemeenten onderling hun ervaringen 
uitwisselen. De thema’s waarop wij ons richten komen voort uit, zijn in lijn met het streefbeeld 
voor het landelijk gebied.
Wij organiseren overleg tussen bestuurders uit de regio ter voorbereiding van bestuurlijk 
overleg met andere overheidspartijen.
Voorbereiden van de ontwikkeldagen met de provincie en de waterschappen en trajecten van 
het Rijk.

Behartigen van belangen van de regio op verschillende schaalniveaus

Wij brengen belangen van de regio in, in regionale, landelijke en Europese programma’s, 
projecten en overleggen van strategische betekenis. Wij leggen verbanden tussen regionale 
(gebieds-)ontwikkelingen en tussen verschillende beleidsterreinen.
Voorbereiden van de ontwikkeldagen met de provincie en de waterschappen en trajecten van 
het Rijk (bijvoorbeeld NOVI en IBP). En verbinding met EU.
Wij beïnvloeden en dragen bij aan (al dan niet rechtstreeks) projecten of overleggen op 
bovenregionale schaal waar regionale belangen aan de orde zijn.
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Verbinden van de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op 
andere thema’s voor een integrale ontwikkeling van de regio

Wij bevorderen de integraliteit van de regionale opgave door te zorgen voor afstemming en 
koppeling tussen de opgaven in de subregio’s en de andere thema’s waarop regionaal wordt 
samengewerkt.

Dóórontwikkeling van een streefbeeld voor de transitie van het landelijk gebied naar een 
programmatische aanpak

We verbinden de opgave voor de transitie van het landelijk gebied met ontwikkelingen op 
andere thema’s voor een integrale ontwikkeling van de regio.
Wj bevorderen de integraliteit van de regionale opgave door te zorgen voor afstemming en 
koppeling tussen de opgaven in de subregio’s en de andere thema’s waarop regionaal wordt 
samengewerkt.
Wj zorgen voordat de opgaven voor het landelijk gebied worden verbonden met andere 
regionale thema’s.
We ondersteunen relevante onderzoeken en nemen hieraan deel.
We bevorderen dat pilotprojecten en strategische (gebieds-)ontwikkelingen worden + de 
specifieke activiteiten in kader van economische, ruimtelijke en ecologische versterking.

Betrokken partijen

Portefeuillehouders en adviseurs transitie landelijk gebied;
Externe partners die deelnemen aan de opgaven zoals en/of een belang vertegenwoordigen 
zoals Provincie Noord-Brabant, Rabobank, ZLTO, waterschap, GGD, BMF, ODZOB, Brainport 
Development, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabants Particulier Grondbezit, 
Collectief Agrarisch Natuurbeheer en Groenontwikkelfonds;
Buurregio’s, Rijkspartijen en Europese vertegenwoordigers.

Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet Metropoolregio Eindhoven 4 154 4 154 0

Personele kosten 333 638 359 114 -25.476
Programmakosten 48 892 50 000 -1 108
Lasten 382.530 409.114 -26.584

Baten 0 0 0
Saldo -382.530 -409.114 -26.584
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THEMA ENERGIETRANSITIE
Opgave lange termijn

Nederland heeft de ambitie om de C02-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2- 
reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het 
Nationaal Klimaatakkoord. De komende decennia moet een overstap plaatsvinden naar een 
volledig schone energievoorziening. Dit is een enorme maatschappelijke opgave, die vraagt om 
een gestructureerde en gezamenlijke aanpak. Voor oplossingen moet over (gemeente)grenzen 
heen worden gekeken. Dat vereist een transitie op het gebied van samenwerken.
De diverse en omvangrijke opgave vraagt in de Metropoolregio Eindhoven coördinatie en 
ondersteuning van de samenwerking.

Opgaven en resultaten 2021

We hebben de volgende concrete opgaven:

Opgave 1: Het aanbieden aan het Rijk van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 met 
uitvoeringsprogramma, na vaststelling door de 21 gemeenteraden, het AB van de Waterschappen 
en Gedeputeerde Staten. De RES 1.0 moet, zoals landelijk afgesproken, op 1 maart 2021 aan het 
Rijk worden aangeleverd. Vervolgens moet 2 jaar later een RES 2.0 worden opgeleverd. De RES 
leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, 
omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen).
Met de RES geven de regio's invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord zoals deze zijn 
gemaakt aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving.

Opgave 2: Stimuleren van innovatie waardoor er versnelling gebracht kan worden in het realiseren 
van duurzame energietransitie. Concreet zichtbaar maken van de energietransitie en daarbij 
gebruik maken van de economische kansen die de energietransitie biedt. We willen komen tot 
testomgevingen voor innovatieve concepten voor de opwekking van duurzame energie, door het 
verbinden van partijen als Brainport Development, kennisinstellingen, bedrijven en individuele 
gemeenten als launching customer. Hierbij positioneren we de Metropoolregio Eindhoven als 
innoverende samenwerking van 21 gemeenten op het gebied van energietransitie. De 
Metropoolregio Eindhoven biedt hierbij ondersteuning aan de gemeenten door het verbinden van 
partijen, de lobby bij rijk en provincie voor financiering en ruimte in wet- en regelgeving, en het 
uitwisselen van kennis. Gemeenten staan uiteraard zelf aan de lat voorde uitvoering van 
initiatieven binnen hun eigen gemeente.

Betrokken partijen

Portefeuillehouders en adviseurs energietransitie;
Waterschappen;
Provincie Noord-Brabant;
Netbeheerder Enexis;
Woning- en energiecorporaties;
MKB;
Kennisinstellingen;
ZLTO;
Natuur- en milieuorganisaties.
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Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet Metropoolregio Eindhoven 4 020 4.020 0

Personele kosten 322 876 347 530 -24.654
Programmakosten 613.366 816.250 -202.884
Lasten 936.241 1.163.780 -227.539

Baten 564.474 0 -564.474
Saldo -371.768 -1.163.780 -792.012
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THEMA MOBILITEIT
Opgave lange termijn

Onze regio blijft economisch groeien en daarmee neemt de druk toe op ons mobiliteitssysteem. 
Een goede bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde voor economische bedrijvigheid in onze 
regio en voor het dagelijks leven van onze inwoners en bezoekers. Snelle en betrouwbare aan- en 
afvoer van goederen is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor het bedrijfsleven, evenals 
zonder belemmeringen reizen tussen woon- en werkbestemming.

Ons doel is het verbeteren en slimmer gebruiken van de modaliteitsnetwerken, en tegelijk de 
negatieve effecten van mobiliteit aanpakken, zoals geluidsoverlast, energieverbruik, 
luchtverontreiniging, ongevallen, ruimtebeslag en files.

Verplaatsingen gaan over gemeentegrenzen heen. In Zuidoost-Brabant werken we daarom al 
decennia lang samen aan de bereikbaarheid. Bereikbaarheid is op alle schaalniveaus van belang. 
Van intercontinentaal tot de “last mile”, en alles daartussen. We willen dat er wat te kiezen is, 
bijvoorbeeld tussen fiets, openbaar vervoer of auto. In vakjargon is dat een lco-modaal 
vervoersnetwerk’.

Zo werken we aan co-modaal reizen in de regio. De reiziger staat daarbij centraal. De reiziger kan 
kiezen om te reizen op de manier en op het tijdstip dat hem/haar het beste past. Hiervoor 
optimaliseren wij de verschillende mobiliteitsnetwerken en maken we een uitwisseling tussen 
netwerken mogelijk. Uitstekende reisinformatie helpt bij het kiezen. Voor co-modaliteit moeten we 
veel partijen bij elkaar brengen en goed laten samenwerken.

Opgaven en resultaten 2021

Voor mobiliteit zijn er drie hoofdopgaven beschreven:

1 De verbinding van onze Metropoolregio met andere economische centra (nationaal en 
internationaal).

2. Bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en 
aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met 
andere thema’s.

3. Dóórontwikkeling van het regionaal mobiliteitssysteem.

Opgave 1: We sturen op het verbinden van nationale en provinciale mobiiiteitsagenda met onze 
regionale mobiiiteitsagenda, zodat onze doelen bereikt worden. Dit doen wij door:

in het portefeuillehouderoverleg te zorgen voor goede kennisuitwisseling en afstemming, 
wat leidt tot het bepalen van een regionale standpunt.
het regionale standpunt in de verschillende overleg/samenwerkingsgremia inbrengen.

Opgave 2: We ondersteunen en faciliteren de regionale samenwerking, zodat de regionale 
mobiliteitsopgaven voortvárend worden opgepakt. Dit doen wij door:

het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten, waar afstemming en 
kennisuitwisseling plaats vindt.
Het benutten van bestuurlijke bijeenkomsten (zoals de ontwikkeldag) voor het op de kaart 
zetten van onze regio en de bijbehorende opgaven, met als doel om afspraken te maken 
over het oplossen van de opgaven.
Het optimaal benutten van financieringsmogelijkheden (zoals subsidies) voor onze 
regionale doelstellingen.
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Opgave 3: Wij volgende de trends en ontwikkelingen en stellen daar waar nodig het gezamenlijk 
beeld op ons toekomstige mobiliteitssysteem bij. Dit doen wij door:

Het verbinden van de opgaven voor mobiliteit aan andere regionale opgaven, zodat 
efficiënt omgegaan wordt met capaciteit en middelen.
Het door ontwikkelen en aanvullen van de regionale sturingsinstrumenten (dashboard). 
Deze instrumenten dragen ook bij aan het adaptief houden van de 
bereikbaarheidsagenda.
Op basis van de bestuurlijke wens nadere (inhoudelijke) duiding te geven aan opgaven die 
voorde regio van belang zijn in samenwerking met de regio.
Het bepalen van speerpunten en accenten die van belang zijn voorde regio.

Betrokken partijen

Portefeuillehouders en adviseurs mobiliteit 21 gemeenten;
Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Politie; 
Belangenpartijen zoals ANWB, de fietsersbond, bedrijfsleven;
Netwerkpartners vanuit andere regionale opgaven.

Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Uremnzet Metropoolregio Eindhoven 3 216 3 216 0

Personele kosten 258 301 278 024 -19.723
Programmakosten
- Faciliteren regionale samenwerking 59 352 50.000 9.352
- GGA 106 800 142 000 -35.200
Lasten 424.452 470.024 -45.572

- Faciliteren regionale samenwerking 20000 20 000 0
-GGA 106 800 142 000 35.200
Baten 126.800 162.000 35.200
Saldo -297.652 -308.024 -10.372
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BESTUURLIJKE SAMENWERKING
ORGANISATIE, REGIONALE STRATEGIE EN GULBERGEN 

Opgave lange termijn 

Bestuurlijke samenwerking

2021 is het 3ejaarvan ons samenwerkingsakkoord en staat, naast de realisatie van het 
werkprogramma 2021, ook in het teken van het verkennen van nieuwe ontwikkelingen en het 
voeren van het debat hierover aan de voorkant met de 21 gemeenten. Door deze aanpak blijven 
we voldoende adaptief op onze gezamenlijke agenda en kijken we tijdig vooruit voor een regionale 
samenwerkingsagenda na 2022. Welke toekomstige opgaven komen op het collectief van ons als 
21 gemeenten af en wat vraagt dit van de regionale samenwerking zijn de vragen die beantwoord 
zullen worden.

Veel opgaven komen bij elkaar in de regio, vertalen zich daar in ruimteclaims en zijn soms 
conflicterend met andere ruimteclaims, waaronder die voor natuur, landbouw, water, energie, etc. 
Hoe verhouden al die ruimteclaims zich tot elkaar en hoe kunnen ze zodanig worden 
samengebracht dat er samenhang optreedt, lokaal, regionaal en nationaal? Deze ontwikkeling past 
tevens bij het uitlijnen van een lange termijnagenda die ook zijn samenhang heeft met de 
dóórontwikkeling van bijvoorbeeld de regionale ontwikkeldagen van Zuidoost-Brabant waar, in de 
vorm van een omgevingsagenda, veel van bovenstaande zaken bijeen komen.

Ook vanuit de verschillende ministeries wordt in toenemende mate gekeken naar opgaven in relatie 
tot een regionaal schaalniveau. “Als partner kan het Rijk financieel bijdragen aan regionale 
initiatieven, wetten en regels die in de weg zitten herzien en beleidsinstrumenten beter afstemmen. 
Om regionale eigenheid en de perspectieven van inwoners recht te kunnen doen," aldus Jan-Kees 
Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Deze wijze van sturing vanuit het ministerie 
wordt ook gekoppeld aan een wijze van verantwoording via een verbinding tussen CBS en PBL 
middels de Brede welvaartsmonitor. Een instrument welke we voorde regio in 2020 hebben 
ingezet.

Deze ontwikkelingen vragen om niet alleen de regio maar daarbinnen ook alle 21 gemeenten vanuit 
een verbindende lange termijnagenda met 1 verhaal van de regio goed te blijven positioneren.

Als Metropoolregio van 21 ambitieuze gemeenten investeren we actief in het positioneren van onze 
regio aan de diverse bestuurstafels, zowel provinciaal als landelijk. We spelen bewust en pro-actief 
in op de programma’s van Brainport, provincie, Rijk en Europa. Hiermee versterken we onze 
strategische positie voorde lange termijn. En maken we gebruik van de mogelijkheden die de 
realisatie van onze ambities kunnen versnellen.

Gulbergen

Het realiseren van de eindafwerking, pre-nazorg en het op een milieutechnisch verantwoorde wijze 
overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie voor eeuwigdurende nazorg. De 
ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met 
een sterke groene geleding en duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de 
regio. Voor beide doelen wordt de Voorziening Gulbergen door de Metropoolregio beheerd en 
aangewend. Daarnaast is de Metropoolregio eigenaar van de gronden. Deze gronden zijn voor 
lange tijd (maximaal tot 2078) in erfpacht uitgegeven.
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Opgaven en resultaten 2021 

Bestuurlijke samenwerking

We hebben de volgende concrete opgaven:

Werkprogramma 2022

In het najaar 2021 doorlopen we het proces om te komen tot een vastgesteld Werkprogramma 
2022. Het werkprogramma wordt opgesteld met de 21 gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk. Het 
eigenaarschap van het Werkprogramma ligt bij gemeenten en regio. De uitvoering daarvan is een 
collectieve verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Lange termijn regionale strategie

In het belang van het behouden van slagvaardigheid in de regio op lange termijn vraagt dit ook van 
de regio Zuidoost-Brabant om een duidelijke visie en strategie op deze regionale ontwikkelingen. 
Het Dagelijks Bestuur stelt een lange termijnstrategie op als basis vooreen regionale agenda na 
2022. ~

Ontwikkeldagen Provincie - regio

Provincie en regio houden twee keer per jaar een ontwikkeldag/omgevingsdag waarin zij met elkaar 
afspraken maken op onderwerpen met een bovenlokaal karakter en ruimtelijke impact. De 
onderwerpen ruimte en mobiliteit zijn daar de belangrijkste voorbeelden van. Voor de 
Metropoolregio gaat het om de thema’s energietransitie, transitie landelijk gebied en mobiliteit, voor 
de subregio’s gaat het om onderwerpen als detailhandel, wonen en bedrijventerreinprogrammering. 
De Metropoolregio bereidt samen met gemeenten, provincie en waterschappen deze dagen voor.

Metropoolconferenties

In het voor- en najaar organiseert de Metropoolregio een Metropoolconferentie. Deze hebben als 
doel het tijdig betrekken van de gemeenteraden bij de regionale opgaven. Daardoor worden zij in 
staat gesteld om hun controlerende en kaderstellende rol als gemeenteraad beter in te kunnen 
vullen.

Raadstafel21

Vier keer per jaar organiseren we een Raadstafel21. De Raadstafel21 is voor en door 
raadsleden, en is opgezet om de raadsleden beter te betrekken. Van elke gemeente zijn twee vaste 
raadsleden vertegenwoordigd. Zij zijn de ambassadeurs van de overige gemeenteraadsleden 
waarbij de Metropoolregio Eindhoven ideeën, voorstellen, visies etc. kan toetsen en ophalen. De 
Raadstafel21 is geen geïnstitutionaliseerd overleg.

Informatievoorziening

We faciliteren (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden over de 
Metropoolsamenwerking. We zorgen ervoor dat de portefeuillehouders die op één van de regionale 
thema's deelnemen aan het regionaal overleg de eigen gemeente op een eenduidige en heldere 
manier lokaal kunnen informeren.
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Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Wij bereiden in beginsel vijf keer per jaar een vergadering van het Algemeen Bestuur voor. Het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven stelt de kaders van het beleid vast dat door 
het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd.
Wij organiseren één keer per maand een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 
Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zorgt voor de externe vertegenwoordiging van de regio, 
de interne afstemming en werking en het functioneren van het Algemeen Bestuur.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling

In 2020 wordt een proces opgestart om te komen tot een actualisatie van de gemeenschappelijke 
regeling waarin de wijze van samenwerking geborgd zal worden. De gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling zal medio 2021 ter vaststelling voorgelegd worden aan de 21 
gemeenteraden.

Afstemming over regionale samenwerking met de regiogemeenten en de andere GR-en

Wij organiseren periodiek bijeenkomsten voor bestuursambtenaren, griffiers om hen mee te 
nemen in de actuele ontwikkelingen en om tot procesafspraken te komen.
Wij hebben regelmatig overleg met de gemeentesecretarissen. Indien gewenst bezoeken 
wij de gemeenteraden.
Periodiek overleg met de andere GR-en om te komen tot een afgestemde aanpak m.b.t. 
P&C-cyclus, bedrijfsvoeringsvraagstukken en gezamenlijke opgaven.
We bereiden jaarlijks de standaard P&C-producten voor: Begroting 2022, Werkprogramma 
2022, Bestuursrapportages 2021 en Jaarrekening 2020.

Gulbergen

Officieel is de stortplaats nog niet gesloten, de nazorg is niet overgedragen aan de Provincie 
Noord-Brabant (zoals wettelijk is bepaald). De provincie wil zekerheden omtrent de risico’s van 
nazorg, alvorens verantwoordelijkheid te nemen De regio zal een afkoopsom voor de nazorg 
moeten betalen aan de provincie (doelvermogen). In 2018 is een definitief concept nazorgplan bij 
de provincie ingediend wat als basis dient voor de door de provincie uit te voeren eindinspectie 
alvorens tot vaststelling kan worden overgegaan. Een planning hiervoor is met de provincie en 
Attero de planning besproken en aangepast. Sluiting is voorzien in de loop van 2020. De definitieve 
aanslag voor het doelvermogen zal daarop aansluitend volgen.

Betrokken partijen

Bestuurlijke samenwerking

In het kader van bovengenoemde activiteiten stemmen de 21 gemeenten met elkaar af: colleges, 
raadsleden en ambtenaren. Daarnaast vindt er periodiek afstemming plaats met andere 
samenwerkingspartners, zoals provincie, waterschappen, Brainport Development NV, GGD 
Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Zuidoost Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De 
ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven organiseert de afstemming, ontmoeting en 
kennisdeling tussen de gemeenten en de andere partijen. De bestuurlijke regionale samenwerking 
gebeurt in een goed functionerend netwerk.

1003X5-1404-20



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Gulbergen

Attero (voorheen Essent Milieu), erfpachter en contractpartner op basis van de in 2003 bij de 
verkoop van de NV Razob gemaakte afspraken.
De door de Regioraad/Algemeen Bestuur in het leven geroepen Adviescommissie Gulbergen 
zijnde adviesorgaan voor het Dagelijks Bestuur.
De grondgebied gemeenten Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo.
Libema zijnde exploitant van het Dierenrijk en erfpachter in gebruik genomen gronden.
De provincie Noord-Brabant in het kader van de overdracht en nazorg van de stortplaats 
Gulbergen.

Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet Metropoolregio Eindhoven 3.350 3 350 0

Personele kosten 325 063 359 608 -34.545
Programmakosten
- Bestuurlijke samenwerking, 
organisatie en regionale strategie

240 112 240 000 112

- Gulbergen 165 000 100 000 65.000
Lasten 730.175 699.608 30.567

- Bestuurlijke samenwerking, 
organisatie en regionale strategie

3.073 369 3.168 234 -94.865

- Gulbergen 165.000 100 000 65.000
Baten 3.238.369 3.268.234 29.865
Saldo 2.508.193 2.568.626 60.433
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REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM 
EINDHOVEN (RHCe)
Opgave lange termijn

Onder meer de Archiefwet 1995 draagt taken op aan gemeenten; een aantal van die taken 
hebben gemeenten aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) opgedragen.
De formele doelstelling ligt verankerd in de Archiefwet 1995: het RHCe fungeert als 
archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen 
de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

De Archiefwet 1995 stelt regels ten aanzien van de zorg, het beheer, de bewaring en het toezicht 
aangaande archieven. Er worden vooral regels gegeven voor overheidsarchieven; maar ook 
particuliere archieven en collecties vallen onder de Archiefwet zodra deze zijn opgenomen in de 
archiefbewaarplaats (art.1. Archiefwet). Het doel van de Archiefwet is niet slechts een geordend 
archief, maar ook borging van de bewaring van het cultuurhistorische karakter van archiefstukken. 
Dit wordt benadrukt door de openbaarheid na overbrenging (behoudens enkele uitzonderingen), 
kosteloze raadpleegmogelijkheden en de mogelijkheid tot uitlening voor bijvoorbeeld 
tentoonstellingen. De Archiefwet schept daarmee voorwaarden voor de mogelijkheid de 
geschiedenis van het werkgebied te reconstrueren en te bestuderen aan de hand van materiaal 
dat is opgenomen in de archiefbewaarplaats, ongeacht herkomst en vorm. De missie van het 
RHCe is: Raadpleegbaarstellen van archieven en collecties.

Op basis van de Archiefwet voert het RHCe als uitvoeringsorganisatie de volgende taken uit:

Toezicht op de archiefzorg door gemeenten en op de overbrenging van gemeentelijke 
archiefbescheiden naarde archiefbewaarplaats;
Advisering over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten;
Beheer en raadpleegbaarstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte analoge en 
digitale archieven;
Beheer van particuliere archieven uit de regio voor zover dat past bij het aan het RHCe 
opgedragen cultuurbeheer. Met dit laatste presenteert het RHCe historische gegevens van de 
regio en biedt mogelijkheden deze te verbinden met een breed publiek in de samenleving.

Opgave en resuftaten 2021

Archiefopslag die voldoet aan wettelijke normen en regelgeving;
Raadpleegbaarheid van het archiefbestand;
Collectie die correspondeert met de regionale identiteit;
Documentaire informatiehuishouding die voldoet aan de wettelijke normen en regelgeving; 
Documenten die voldoen aan de vereisten van een archiefdocument;
Inventarissen en indexen volgens overeengekomen normen (ontsluiting en 
publieksvoorzieningen).
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Betrokken partijen

Deelnemende gemeenten;
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
Geïnteresseerden in erfgoededucatie; 
Cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet RHCe 25.598 25 598 0

Personele kosten 1.026 592 1 033.351 -6.759
Programmakosten 1.153420 1 211.097 -57 677
Lasten 2.180.012 2.244.448 -64.436

Baten 3.082.680 3.164.406 81.727
Saldo 902.668 919.959 17.291
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OVERHEAD
METROPOOLREGIO EINDHOVEN Â RHCe 

Opgave

Aangaande de bedrijfsprocessen dient het volgende te worden bereikt:

- efficiënt en effectief regelen van de bedrijfsvoering;
- flexibiliteit in de organisatie en de uitvoering;
- borgen van kwaliteit dienstverlening aan gemeenten, burgers en instellingen.

Onder de overheadkosten wordt verstaan:

Directe loonkosten van directie en ondersteuning, waaronder control, financiën, P&O, ICT 
en secretariële I administratieve ondersteuning.
Indirecte loonkosten, waaronder opleidingsbudget en kosten salarisadministratie.
Kosten facilitaire dienstverlening, waaronder huisvesting.
Kosten automatisering, waaronder beheer en hosting werkplekomgeving en financieel 
systeem.
Algemene Kosten, waaronder accountantskosten, verzekeringen en belastingen. 
Bureaukosten, waaronder telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

Opgave en resultaten 2021

Om de kosten van overhead inzichtelijk en transparant te hebben worden deze conform de 
voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verantwoord op een afzonderlijk 
programma. Hierbij dient de Notitie Overhead als uitgangspunt.

De organisatie Metropoolregio Eindhoven bestaat uit twee diensten, de netwerkorganisatie 
Metropoolregio Eindhoven en het RHCe. Eerstgenoemde is een kleine netwerkorganisatie met een 
grote flexibiliteit, het RHCe daarentegen moet worden gezien als een uitvoeringsorganisatie waarbij 
steeds verder voortschrijdende automatisering, informatisering en digitalisering een grote rol speelt. 
Voor beide diensten geldt dat de bedrijfsvoering zo ingericht dient te zijn dat deze efficiënt is en in 
overeenstemming is met de taken en schaal van de dienst.

Samen met de drie andere gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio 
wordt in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële 
beleidsregels en verordeningen een volgende stap gemaakt. Onderzocht wordt of het gezamenlijk 
uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop 
leidt tot efficiencyvoordelen.

100385-14(4-24
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Mensen en middelen

Omschrijving Begroting 2020 
1e wijziging

Begroting 2021 Saldo

Ureninzet nvt nvt. nvt

Personele kosten
- Metropoolregio Eindhoven 508.799 525.599 -16.800
- RHCe 339 208 362 274 -23.066

Programmakosten
- Metropoolregio Eindhoven 635 398 638 300 -2.902
-RHCe 652.469 643.561 8.908
Lasten 2.135.874 2.169.734 -33.860

- Metropoolregio Eindhoven 0 0 0
-RHCe 10 706 11 276 570
Baten 10.706 11.276 570
Saldo -2.125.168 -2.158.458 -33.290

100385-1-164 -25
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Overzicht baten en lasten

Programma’»
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Toelichting op het overzicht baten en lasten
Onderstaand wordt een toelichting per programma gegeven op de financiële verschillen tussen de 
Begroting 2021 en de Begroting 2020 na 1e wijziging Werkprogramma 2020).

Economie
Het thema Economie vertoont een nadeel van ruim f 15.000. De gemiddelde personele kosten 
stijgen metê 14.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, 
programma lasten stijgen met C 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.
Het Stimuleringsfonds laat ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging een voordeel zien 
van ruim ē 38.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personele kosten 
programmamanagement.
Op basis van de stijging van het aantal inwoners ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e 
wijziging, stijgt de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds metš 28.000. Deze bijdrage wordt volledig in 
de voorziening gestort.
De bijdrage aan Brainport Development NV is in de Begroting 2021 opgenomen conform het 
voorstel meerjarenfinanciering 2021-2024 en bedraagt ë 4,6 miljoen. Ten opzichte van de 
Begroting 2020 na 1e wijziging is dit een stijging van ruim ê 355.000. Het voorstel is dat de 
inwonerbijdrage Brainport Development in de nieuwe periode wordt geïndexeerd met het 
percentage waarmee de inwonerbijdrage Regionale opgaven van stijgen (2021: 2,680Zo), dit leidt tot 
een stijging van C 51.000. Over de bijdragen van de gemeenten Eindhoven, Helmond, Veldhoven 
en Best zijn door Brainport met deze gemeenten individuele afspraken gemaakt, deze nemen per 
saldo toe met C 304.000.
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Transitie Landelijk gebied
Het thema Transitie Landelijk gebied laat een nadeel zien van ruim E 26.000. Personele kosten 
stijgen metE 25.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, 
programmalasten stijgen met E 1.000 als gevolg van de indexering van het werkbudget.

Energietransitie
Het thema Energietransitie laat een nadeel zien van E 792.000 ten opzichte van de Begroting 2020 
na 1e wijziging. Dit is, op de personele kosten na, volledig toe te schrijven aan de administratieve 
verwerking van de rijksmiddelen RES welke in december 2019 volledig zijn ontvangen.
Personele kosten stijgen met ruim E 24.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO 
verhogingen, het reguliere werkbudget wordt als gevolg van de indexering verhoogd met E 1.000. 
De programmakosten stijgen verder met E 202.000. In de Begroting 2020 was nog rekening 
gehouden met een betaalbaarstelling van de Rijksmiddelen RES over een periode van drie jaar.
Om deze reden is een bedrag van E 564.000 in de exploitatie opgenomen. Uiteindelijk zijn deze 
rijksmiddelen eind 2019 volledig ontvangen door de Metropoolregio en middels 1e 
begrotingswijziging 2019 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Energietransitie. Omdat de 
middelen bestemd zijn om ingezet te worden in de periode 2020-2021 worden deze evenredig in de 
betreffende exploitaties opgenomen, E 766.000 per begrotingsjaar.
Dekking van de uitgaven vindt plaats uit de reserve Energietransitie. Volgens de voorschriften 
wordt de baat niet op het thema verantwoord, maar onder de mutatie reserves. Op het 
deelprogramma leidt dit tot een tekort van E 564.000, echter wordt dit gecompenseerd door het 
voordeel op de mutatie reserve Energietransitie.

Mobiliteit, incl. GGA
Het thema Mobiliteit incl. GGA laat een nadeel zien van ruim E 10.000. Personele kosten stijgen 
met E 19.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen, programmalasten 
dalen met E 9.000 als gevolg van het in overeenstemming brengen van het werkbudget met de 
andere thema’s.
De gemeentelijke bijdrage GGA is in overeenstemming gebracht met de bijdrage zoals die in 2019 
is ontvangen (E 142.000). Dit leidt aan zowel de baten als lastenkant tot een stijging van E 35.000. 
Deze mutatie is echter budgettair neutraal en is niet van invloed op het exploitatiesaldo.

Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen
Het thema Bestuurlijke samenwerking, organisatie, regionale strategie en Gulbergen laat een 
voordeel zien van ruim E 60.000. Aan de lastenkant stijgen de personele kosten stijgen met ruim 
E 34.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen, CAO verhogingen en uitbreiding van de 
tijdelijke inzet op Gulbergen van 0,8 naar 1,0 fte.
Aan de batenkant vindt een hogere onttrekking uit de voorziening Gulbergen plaats ter dekking van 
extra 0,2 tijdelijke inzet op Gulbergen (E 14.000 voordeel). De inwonerbijdrage Regionale opgaven 
stijgt ten opzichte van 2020 met E 81.000 als gevolg van de indexering met 2,680Zo.

RHCe
Het programma RHCe laat ten opzichte van het voorgaande jaar een voordeel zien van bijna 
E 17.000. Aan de lastenkant stijgen de lasten met ruim E 64.000, dit voornamelijk als gevolg van de 
indexering van de diverse budgetten en actualisering van toegerekende personele kosten. De 
baten stijgen met ruim E 81.000, dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de indexering van de 
inwonerbijdrage ten opzichte van 2020 met 2,6807o.

Algemene tlekkingsmiddelen
Het programma algemene dekkinosmiddelen laat een voordeel zien ten opzichte van de Begroting 
2020 na 1e wijziging van E 490.000. Bij het structureel maken van de dekking van het werkkapitaal 
van de thema’s in het Werkprogramma 2020, is besloten het resterende saldo van de 
bestemmingsreserve Fysiek domein van toen ingeschat op E 490.000 uit te keren aan de 
deelnemende gemeenten. Deze uitkering is incidenteel en komt dan ook niet meer voor in de 
primaire Begroting 2021.
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Overhead
In de overheadkosten onderscheiden we de volgende kostensoorten:

Lonen en salarissen indirect personeel
Studie en opleiding
Personeel van derden
Indirecte personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Algemene kosten
Automatiseringskosten

Metropootregio Eindhoven
De overheadkosten van de dienst Metropoolregio Eindhoven laten ten opzichte van 2020 een 
stijging zien van ruim ē 19.000. Dit is voornamelijk te verklaren door een stijging in de lonen en 
salarissen van indirect personeel als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO verhogingen 
(« 17.000 nadeel).

RHCe
De overheadkosten bij de dienst RHCe laten een nadeel zien van mim C 13.000. De personele 
kosten indirect personeel stijgen met C 23.000 als gevolg van (pensioen)premiestijgingen en CAO 
verhogingen. Een neerwaartse bijstelling van bovengenoemde bedrijfsvoeringsbudgetten leidt tot 
een voordeel van f 9.000. Indexering van de huuropbrengst van een werkplek leidt tot een kleine 
hogere bijdrage van afgerond C 1.000.

Heffing VPB
Het gemiddelde te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting bedroeg de afgelopen járen 
C 5.000. In de Begroting 2021 is deze post opgenomen, dit leidt tot een nadeel van C 5.000.

Onvoorzien
De posten onvoorzien voor de Metropoolregio Eindhoven en het RHCe bedragen respectievelijk 
C 11 072 en C 6 000 Dit is in lijn met wat is opgenomen in de Begroting 2020

Mutatie reserves
De incidentele terugbetaling aan gemeenten van het saldo bestemmingsreserve Fysiek domein in 
2020 leidt ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e wijziging tot een nadeel van # 490.000 (zie ook 
toelichting programma Algemene dekkingsmiddelen).
Dekking van uitgaven op het thema Energietransitie vinden plaats vanuit de bestemmingsreserve 
Energietransitie. Dit leidt tot een voordeel van ê 766.000 ten opzichte van de Begroting 2020 na 1e 
wijziging.

Meerjarenraming

Ten behoeve van een inzicht in de ontwikkeling van de kosten en de gemeentelijke bijdrage is in de 
bijlage het overzicht Meerjarenraming 2021-2024 opgenomen. In het begrotingsjaar 2021 is 
rekening gehouden met de geïndexeerde I bijgestelde inwonerbijdragen. In de járen daarna worden 
deze lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden.
Vanaf begrotingsjaar 2022 wordt er vanuit gegaan dat de rijksmiddelen RES volledig zijn ingezet en 
de nazorg van de voormalige stortplaats Gulbergen is overgedragen naar de Provincie.
Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor toekomstige begrotingen zal door het Algemeen 
Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten geïndexeerd mogen 
worden.

2')
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Herkomst en besteding van middelen
Herkomst middelen Metropoolregio Eindhoven
Van iedere euro die de Metropoolregio Eindhoven uitgeeft, komt de grootste bijdrage (730Zo) van de 
deelnemende gemeenten in de vorm van een bijdrage per inwoner. Uit onderstaande grafiek wordt 
duidelijk waarde baten van de Metropoolregio Eindhoven vandaan komen.

Herkomst middelen Metropoolregio 
Eindhoven 

Begroting 2021
Provincie; 20.000; 

0%Bijdrage Rijk; 
766.250; 5% Overige bijdragen; 

507.134; 30/»

Gemeenten - 
werkbudget GGA; 

142.000; ľ/o

Gemeenten - 
aandeelhouders 

Brainport 
Development; 
2.656.411; 180zí

■ Gemeenten - 
inwonerbijdrage

■ Gemeenten - 
aandeelhouders 
Brainport Development

m Bijdrage Rijk

a Provincie

Gemeenten - 
werkbudget GGA

Gemeenten - 
inwonerbijdrage; 
10.914.735; 73%

Overige bijdragen
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Besteding middelen Metropoolregio Eindhoven

In onderstaande grafiek wordt de besteding van middelen per (deel)programma weergegeven.

Besteding middelen Metropoolregio 
Eindhoven 

Begroting 2021

Onvoorzien; 
17.025; 0%

Brainport 
Development; 

4.623.556; 31?

Brainport 
Development; 

4.623.556; 310A

Bestuurlijke 
samenwerking etc.; 

699.608; 5aA

Mobiliteit, incl. 
GGA; 470.024; 30A

Energietransitie; 
1.163.780; 8%

a Economie 
B Stimuleringsfonds 

Brainport Development 
a Transitie landelijk gebied 
a Energietransitie 

Mobiliteit, incl. GGA 
a Bestuurlijke samenwerking etc. 
BRHCe 
a Overhead 
B Heffing VPB 
B Onvoorzien

Transitie landelijk 
gebied; 409.114; 

3X

Heffing VPB; 5.000; 
0 X

Overhead; 
2.169.734; 14%

Economie; 246.934; 
r/o

Stimuleringsfonds; 
2.957.306; 20ũ7oRHCe; 2.244.448; 

15%
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Inwonerbijdrage
Algemeen
De methodiek van indexering van de inwonerbijdrage is vastgelegd in de “Beleidsnotitie Kaders 
P&C documenten”, opgesteld door de vier gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, 
Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven en vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de 
vergadering van 16 december 2016. Jaarlijks worden de financiële uitgangspunten voorde 
betreffende begroting in de vorm van de Kadernota voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op 18 
december 2019 heeft het Algemeen Bestuurde Kadernota Begroting 2021 vastgesteld.

inwonerbijdrage Regionale opgaven
De inwonerbijdrage Regionale opgaven wordt met 2,680Zo geïndexeerd ten opzichte van 2020 en 
bedraagt C 3.098.234. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van het 
aantal inwoners.

Inwonerbijdrage Brainport Development NV
De basisfinanciering van Brainport Development NV vindt plaats via de Metropoolregio Eindhoven, 
de hoogte er van is vastgelegd in een meerjarenfinancieringsovereenkomst. Omdat de oude 
overeenkomst in 2020 is afgelopen en er bij het opstellen van de Kadernota Begroting 2021 nog 
geen voorstel voorde periode 2021-2024 beschikbaar was, is in de kadernota nog uitgegaan van 
de oude bijdrage van f 1.915.802.
Bij het opstellen van deze Begroting 2021 is het voorstel voor de nieuwe overeenkomst wel in 
concept gereed. In deze nieuwe overeenkomst wordt voorgesteld de inwonerbijdrage in de periode 
2021-2024 te handhaven op de bijdrage uit de overeenkomst 2016-2020, echter wel jaarlijks te 
indexeren met hetzelfde percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de 
Metropoolregio Eindhoven mee wordt geïndexeerd. Voor het begrotingsjaar 2021 houdt dit dat de 
bijdrage 2020 van C 1.915.802 wordt geïndexeerd met 2,680Zo en daarmee wordt bepaald op 
«1.967.145.

Inwonerbijdrage Stimuleringsfonds
De bijdrage per inwoner is conform de uitgangspunten niet geïndexeerd en wordt gehandhaafd op 
C 3.554 per inwoner, de mutatie in het aantal inwoners van de regio ten opzichte van 2020 is wel 
verrekend.
Het aantal inwoners stijgt ten opzichte van 2020 met 7.820 naar 780.614, hiermee wordt de 
inwonerbijdrage 2021 bepaald op « 2.774.302.

Inwonerbijdrage RHCe
De inwonerbijdrage RHCe wordt met 2,6807o geïndexeerd ten opzichte van 2020 en bedraagt 
« 3.075.053. De inwonerbijdrage wordt verdeeld tussen de gemeenten op basis van in gebruik 
zijnde strekkende meters en aantallen inwoners. De in gebruik zijnde meters worden, even als het 
aantal inwoners, op peildatum 1 december geactualiseerd. Dit leidt tot kleine onderlinge 
verschuivingen tussen de gemeenten, echter de totale bijdrage wijzigt niet.
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Dit leidt tot de volgende gemeentelijke inwonerbijdrage 2021:

Begroting 2021 Begroting 2020
totaal inwoner totaal inwoner

Metropoolregio Eindhoven
- bijdrage Regionale opgaven 3 098 234 3,969 3 017 369 3,904
- bijdrage Brainport Development 1 967 145 2,520 1 915 802 2,546
- bijdrage Stimuleringsfonds 2.774.302 3,554 2.746.510 3,554

7.839.682 10,043 7.679.680 10,005

Regionaal Historisch Centrum 3.075.053 4,101 2.994.793 4,034

TOTAAL 10.914.735 14,144 10.674.473 14,039

Formatie
Begroting 2021 Begroting 2020

1e wijziging
Formatie Aantal Loonkosten Aantal Loonkosten

fte's (x C 1.000) fte's (x e 1.000)

Eigen personeel
Metropoolregio Eindhoven 20,3 2 250 20,3 2 147
RHCe 19,1 1 396 19,1 1 366

39,4 3.645 39,4 3.513

Personeel van derden

Metropoolregio Eindhoven - tijdelijk additioneel 2,4 168 2,4 168
RHCe 6,4 406 6,4 389

8,8 574 8,8 557
Totaal 48,2 4.220 48,2 4.070
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Inleiding
In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de financiële huishouding belicht. Het betreft:

- weerstandsvermogen en risicomanagement
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid
- onderhoud kapitaalgoederen

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven
In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (AB 4 juli 2018) is vastgesteld wat de 
organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. 
Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke 
door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico's bij 
deze begroting opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. 
Geconcludeerd kan worden dat de benodigde weerstandscapaciteit voor beide diensten aanwezig 
is om de risico's af te dekken.

Vermogenspositie

De totale organisatie Metropoolregio Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, Regionaal Historisch 
Centrum en Voorziening Gulbergen) realiseert volgens de primaire Begroting 2021 een omzet van 
E 15 miljoen. Deze baten zijn volgens de Notitie Algemene Reserve (AB 1 november 2017) 
bepalend voor de berekening van de hoogte van de Algemene Reserve.

Metropoolregio Eindhoven

De baten welke in de primaire Begroting 2021 zijn toe te wijzen aan de Metropoolregio Eindhoven 
bedragen E 11,8 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent 
dit dat de hoogte van de algemene reserve zich tussen de E 600.000 en 
E 1.200.000 moet bevinden. De stand per 31-12-2019 bedraagt E 880.620.

Regionaal Historisch Centrum (RHCe)

De baten welke in de primaire Begroting 2021 zijn toe te wijzen aan het RHCe bedragen 
E 3,2 miljoen. Volgens de in de Notitie Algemene Reserve opgenomen staffel betekent dit dat de 
hoogte van de algemene reserve zich tussen de E 150.000 en E 300.000 moet bevinden. De stand 
per 31-12-2019 bedraagt E 299.949.

Voorziening Gulbergen

Het weerstandsvermogen van de Voorziening Gulbergen wordt begrensd door de in de Voorziening 
Gulbergen aanwezige middelen. Het beheer en de exploitatie van het Landgoed Gulbergen is 
geheel voor rekening en risico van Attero BV. Tot op heden is er met de Provincie Noord Brabant 
echter geen overeenstemming over de ínhoud van het nazorgplan en de financiële vertaling naar 
het doelvermogen. Dit houdt in dat de kosten van pre-nazorg voor rekening blijven komen van de 
Metropoolregio Eindhoven. Deze kosten zijn tot en met 2021 gedekt in de voorziening Gulbergen. 
Het uitblijven van bestuurlijke overeenstemming kan op termijn leiden tot uitputting van middelen in 
relatie tot de ontwikkeling van het landgoed.
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Fiscale positie
Als gevolg van de invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen en sterk gewijzigde organisatieactiviteiten, heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2017 
door een extern fiscaal specialist een nulmeting laten uitvoeren aangaande de fiscale positie van 
de concemorganisatie. Hierbij is niet alleen de vennootschapsbelasting betrokken maar ook de 
BTW en loonbelasting. De resultaten zijn met de Belastingdienst gedeeld, op dit moment vindt nog 
afstemmingsoverleg plaats over de Btw-positie inzake Gulbergen.

Subsidie verstrekking
In het kader van subsidieverstrekking door het Stimuleringsfonds loopt er een juridisch geschil met 
een derde partij, zijnde geen subsidient. Op publiekrechtelijke basis is deze zaak al in het voordeel 
van de Metropoolregio Eindhoven beslecht. De betrokken partijen zijn het Rijk de Provincie en de 
Metropoolregio Eindhoven. De landsadvocaat is ingeschakeld, waarbij in eerste instantie de kosten 
van juridische bijstand voor 25 procent voor onze rekening komen.
Verwijzend naar de publiekrechtelijke uitspraak schatten wij een succesvolle claim door de 
tegenpartij niet hoog in.

Contractbeheer afval
De Metropoolregio Eindhoven treedt op als contractpartner van de Vereniging van Contracten 
(VvC) welke de belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten) behartigt die uit hoofde van 
de aanbiedingsovereenkomsten voor huishoudelijk restafval dan wel gft-afval een contractuele 
relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Per februari 2017 zijn de uitvoerende taken overgedragen 
aan subregio’s en/of gemeenten, echter voor de Metropoolregio Eindhoven resteert nog de 
afwikkeling met Attero voor het beheer en nakomen van lopende regionale contracten over de 
periode 2015-januari 2017.
Er loopt reeds geruime tijd een geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de 
minderlevering van brandbaar restafval over de járen 2015-januari 2017 en heeft hiervoor een 
naheffingsclaim ingediend bij de Brabantse gewesten. Het geschil is voorgelegd aan het 
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) welke in 2019 tot een eindvonnis is gekomen. Het NAI heeft 
geoordeeld dat, in tegenstelling tot de járen 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten 
verplicht zijn een naheffmg te betalen voorde minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft 
als contractpartner namens de 21 gemeenten in 2019 uitvoering gegeven aan het financiële deel 
van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio. Inmiddels is vanuit de VvC een procedure 
gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. Een uitspraak wordt eind 2020 verwacht. 
Het risico voor naheffing ligt bij de individuele gemeenten.

Werkkapitaal
Het werkkapitaal voor de diverse thema’s werd voorheen onttrokken aan de bestemmingsreserve 
Fysiek Domein. Met ingang van het Werkprogramma 2020 zijn deze uitgaven structureel gedekt 
binnen de inwonerbijdrage.

Financiële kengetallen
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat dit jaarverslag een aantal verplichte 
financiële kengetallen. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen 
‘nieuwe’ informatie. De kengetallen geven het bestuur inzicht in de financiële positie van de 
Metropoolregio Eindhoven. Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de 
onderstaande kengetallen vergeleken moeten worden.

De voorgeschreven kengetallen zijn:

Netto schuldquote 8. de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de Metropoolregio 
Eindhoven ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de 
rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan 
bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote 
onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de 
exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.

De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan 
zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimle
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte 
een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de 
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt 
bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele 
onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een 
percentage.

Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voorde grondexploitatie en de 
belastingcapaciteiten. Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide 
kengetallen zijn niet van toepassing voor de Metropoolregio Eindhoven en zijn derhalve niet 
uitgewerkt.

De kengetallen laten het volgende verloop zien:

MM tepra a»m|
•TJ*| •Mtoļ JC\ JN irw

Vtt» KAüŭąuMa volst iUt vottorra wnļ» avtoj mi ÍÄ
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Toelichting:
De netto schuldquote van de Metropoolregio Eindhoven is over alle járen negatief. Dit wil zeggen 
dat de vorderingen de schulden per saldo ruimschoots overtreffen. Opgemerkt wordt dat de netto 
schuldquote zich in meerjarig opzicht minder gunstig ontwikkelt. Het verloop van de netto 
schuldquote wordt tussentijds gemonitord en waar nodig zullen bijsturingsmaatregelen worden 
getroffen.

De solvabiliteitsratio loopt terug van 240Zo in 2019 naar verwachting 180Zo in 2023. Hieruit valt af te 
leiden dat de Metropoolregio Eindhoven in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Wel 
wordt opgemerkt dat door het teruglopende solvabiliteitspercentage de Metropoolregio Eindhoven 
'minder vet op de ribben’ krijgt om onverwachte tegenvallers op te vangen.

Structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande becijferingen niet of nauwelijks aanwezig. 
Dit wil zeggen dat de Metropoolregio Eindhoven niet in staat is om structurele tegenvallers op te 
vangen.

Op basis van de bovenstaande financiële kengetallen kan worden geconcludeerd dat de 
financieringsstructuur van de Metropoolregio Eindhoven gezond is, maar dat de exploitatie weinig 
tot geen ruimte biedt om structurele tegenvallers op te vangen.
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FINANCIERING
Inleiding
In de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten 
decentrale overheden) en de Wet Schatkistbankieren zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde 
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden.
De treasuryfunctie wordt daarbij door de wet als volgt gedefinieerd: "het sturen en beheersen van-, 
het verantwoorden over-, het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële 
geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s”. In de wet worden 
voorschriften, richtlijnen en normeringen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm.
Zowel bij de begroting als bij de jaarrekening dient de Metropoolregio Eindhoven een paragraaf 
Financiering op te nemen. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in 2021 verwacht 
wordt uitvoering te geven aan de treasuryfunctie.

Kasgeldlimiet
Volgens de Wet Fido is de Metropoolregio Eindhoven verplicht te rapporteren over de 
kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet geldend voor gemeenschappelijke regelingen, uitgedrukt in een 
percentage (8,2*7o) van het totaal van de uitgaven, bepaalt het bedrag wat Metropoolregio 
Eindhoven maximaal kort mag lenen. Op basis van de primaire Begroting 2021 zou de 
kasgeldlimiet C 1,2 miljoen bedragen, echter omdat er geen behoefte is om gelden aan te trekken, 
wordt hier geen risico gelopen.

Renterisico
Ook geeft de Wet Fido aan dat er inzicht moet worden gegeven in het renterisico voor de komende 
4 járen. Het renterisico ontstaat bij het aflopen van leningen. Eventueel nieuw af te sluiten leningen 
kunnen gepaard gaan met hogere rentekosten.
De Metropoolregio Eindhoven heeft een annuïteitenlening lopen bij de BNG voorde financiering 
nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum. De looptijd van de lening is afgestemd op de looptijd 
van het activum. De lening bedroeg oorspronkelijk C 7.079.000 en heeft een looptijd van 40 jaar.
Het huidige rentepercentage bedraagt 2,35*70. De hoogte van de lening ultimo 2021 bedraagt ruim 
Ç 4,7 miljoen.
De renterisiconorm bedraagt 20*70 van het totaal van de uitgaven. Voorde Metropoolregio 
Eindhoven is dit ruim ë 3 miljoen op basis van de primaire Begroting 2021.
Het renterisico op de vaste schuld is de komende 4 jaar nihil.

Treasurybeheer
De administratieve organisatie en de uitvoering vinden plaats binnen de kaders van de Wet Fido 
(Financiering Decentrale Overheden), Ruddo (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) 
en de wet Schatkistbankieren.
Het beleid is gericht op een verantwoord beheer van de middelen, waarbij risico's zoveel mogelijk 
worden uitgesloten en de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
De invoering van schatkistbankieren bepaalt de uitvoering van de treasury activiteiten. Tijdelijk 
overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Over 
deze middelen wordt geen rente vergoed.
Binnen de wet schatkistbankieren kunnen onder bepaalde voorwaarden middelen worden 
uitgeleend aan andere decentrale overheden (het zogenaamde onderling lenen). Van deze 
mogelijkheid maakt de Metropoolregio Eindhoven geen gebruik.

Voorziening Gulbergen
De middelen in de Voorziening Gulbergen worden aangehouden bij de huisbankier en vallen niet 
onder de Wet Schatkistbankieren. In het kader van het doelvermogen is aan de provincie Noord 
Brabant bij vooruitbetaling reeds een bedrag van nominaal C 25,7 miljoen voldaan. In 2019 is bij de 
Provincie hiervan een bedrag van C 2 miljoen opgevraagd ter dekking van de kosten van pre- 
nazorg voorde periode 2020-2021. Bij het uitblijven van overeenstemming over de hoogte van het
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doelvermogen en overdracht van de voormalige stortplaats, zal eind 2021 wederom een bedrag 
worden opgevraagd ter dekking van de kosten van pre-nazorg vanaf 2022.
De waarde van de portefeuille bij de Provincie bedraagt ultimo 2019 C 31,9 miljoen.

BEDRIJFSVOERING
Algemeen 

Goed bestuur
De Metropoolregio Eindhoven heeft een governance toets uitgevoerd op basis van de Code goed 
openbaar bestuur. Deze code is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en geeft richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het hart van de 
overheid. Het gaat om codes voorde volgende aspecten: Openheid en integriteit, participatie, 
behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en 
zelfreinigend vermogen en verantwoording. Deze toets heeft geen aanleiding gegeven tot 
aanpassingen.

Metropoolregio Eindhoven
De organisatie Metropoolregio Eindhoven is een organisatie met een grote flexibiliteit met 
betrekking tot de bedrijfsvoering. Planmatig wordt continu gewerkt aan de verdere optimalisering 
met als doel overeenstemming tussen taak en schaal. Het verder optimaliseren en doorontwikkelen 
van de processen en werkzaamheden op het gebied van personeel, informatievoorziening, 
organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting staan centraal binnen de 
bedrijfsvoeringsorganisatie en worden waar mogelijk geïntegreerd binnen het door de 
Metropoolregio Eindhoven gebruikte systeem Afas.
De uitvoerende taken op het gebied van de interne (facilitaire) bedrijfsvoering zijn in beginsel 
belegd bij het RHCe.

Samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen
Samen met de drie andere gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB en Veiligheidsregio 
wordt in navolging van de synchronisatie van de P&C-cyclus en het harmoniseren van de financiële 
beleidsregels en verordeningen een volgende stap gemaakt. Onderzocht wordt of het gezamenlijk 
uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken op het terrein van P&O, algemeen bestuurlijke zaken en inkoop 
leidt tot efficiencyvoordelen.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Vanaf 2018 heeft het bestuur maatregelen getroffen die beogen de positie van het RHCe te 
versterken. Er zijn divers efficiency-maatregelen genomen en er was versterkte aandacht aan de 
dienstverlening aan gemeenten.
Afhankelijk van het door het bestuur in 2020 te nemen besluit over de door het RHCe te nemen 
richting, inclusief het eventueel samengaan of samenwerken met andere instellingen, zal de 
(bedrijfsvoerings)organisatie worden ingevuld. Om de mogelijkheden daartoe niet te bemoeilijken 
worden vacatures vanwege vertrek van medewerkers door bijvoorbeeld pensionering niet gevuld, 
voor zover dat de dienstverlening op het toegepaste niveau niet in de weg staat.
Zodra bekend is wat het bestuurlijk gekozen toekomstscenario voorde organisatie is, zal duidelijk 
zijn welk effect dit heeft op de inwonerbijdrage. Een eventuele bijstelling hiervan zal worden 
verwerkt bij het Werkprogramma 2021 en bijgestelde begroting 2021.

Voorziening Gulbergen
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft het beheer en de 
beschikkingsmacht over de gelden in het kader van de verkoop van de aandelen van NV Razob 
overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Daartoe is de “Adviescommissie Gulbergen” ingesteld. 
Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de onttrekking aan de beschikbare middelen 
en de wijze van beheren van deze gelden.

39



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

In het rapport “Organisatie van het beheer van de Voorziening Razob" is de organisatie van het 
beheer vastgelegd. Voor de ambtelijke ondersteuning van de Adviescommissie is een beleidsmatig/ 
financieel adviseur voorziening Gulbergen aangewezen.

VERBONDEN PARTIJEN
Brainport Development NV
Brainport Development NV is een vennootschap met Triple Helix-aandeelhouders, waarbij het 
overheidsaandeel 50 procent is.
Brainport Development is gericht op het structureel verankeren van de Brainport Next Generation- 
strategie.
Gelet op de regionale opgave van Brainport Development wordt de financiering verkregen via een 
inwonerbijdrage en treedt de Metropoolregio Eindhoven op als enige subsidiënt en vervult zij de rol 
als regionale betaalautoriteit
De vier gemeenten (Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven) die ook in het aandelenkapitaal van 
Brainport Development NV deelnemen, worden opgrond van de gemeenschappelijke regeling een 
extra bijdrage gevraagd op basis van hun specifiek belang.

Er zijn voorde Metropoolregio Eindhoven een aantal instrumenten voorde beïnvloeding van en de 
sturing op Brainport Development:

Aan de voorkant, als het gaat om het programma en de aard van de activiteiten. Dit 
gebeurt in het thema Economie door de afgesproken consultatie over het jaarplan. 
Daarnaast is de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in het bestuur van de 
Stichting Brainport en heeft een formele rol als aandeelhouder.
Bij de financiering, waarbij het gaat om de omvang van de uit te voeren activiteiten in relatie 
tot het budget. De hoogte van de financiering ligt vast in het meerjarenfinancieringsplan 
2021-2024

Breedband Regio Eindhoven B.V.
Op initiatief van het Regionaal Breedband Consortium Zuidoost-Brabant (RBC), bestaande uit circa 
20 maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven, is een breedbandring 
(glasvezelinfrastructuur) in Eindhoven, met uitlopers naar Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Helmond 
gerealiseerd, waarop ook eigen vestigingen zijn aangesloten. Hiertoe zijn opgericht de Stichting 
Glasrijk en de exploitatiemaatschappij Breedband Regio Eindhoven BV.
De Metropoolregio Eindhoven, een van de “Founding Fathers", heeft een zetel in het Algemeen 
Bestuur van de Stichting Glasrijk en is aandeelhouder in de Breedband Regio Eindhoven BV tot 
maximaal 136.000 gewone aandelen van nominaal C 1 ,-

Stichting Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob)
De Metropoolregio Eindhoven heeft het voornemen toe te treden tot de Stichting Bureau Inkoop 
Zuidoost Brabant (Bizob). Aangezien deelname in deze stichting wordt beschouwd als een 
deelname in een verbonden partij met financiële risico's, dienen conform de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hier hun 
zienswijze op te geven. Deze procedure zal naar verwachting in 2020 worden doorlopen
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GRONDBELEID
Voorziening Gulbergen
Om het Landgoed Gulbergen te kunnen realiseren, moeten de betreffende gronden in (blote) eigendom 
komen van de Metropoolregio Eindhoven. Contractueel worden de gronden in erfpacht gegeven aan 
Attero.
De betreffende gronden worden beschouwd als investeringen met een maatschappelijk nut.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Gebouw Raiffeisenstraat 18 Eindhoven
Het (groot) onderhoud aan het RHCe pand, locatie Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven, wordt 
uitgevoerd op basis van het Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP) periode 2019-2028. Op grond 
van dit plan wordt jaarlijks een bedrag van ē 52.100 gestort in de voorziening groot onderhoud. De 
kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit deze voorziening. Er is geen sprake van 
achterstallig onderhoud.
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OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 
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ME7ROPOOLREGIO EINDHOVEN RHCe TOTAAL

AANTAL Regionale Brainport Sbmulenngs- RHCe GEM

GEMEENTE INWONERS opgaven Development" fonds BIJDRAGE
per 1122619* 2021

Bijdrage per inwoner (3,969 (2,520 (3.554 (4,101

Asten 16 728 66 393 42155 59451 66 931 234.930
Bergeyk 18663 74 073 47(01 66 328 78181 265.612
Best 29 968 118942 75519 106 506 113 468 414.435
Bladel 20401 80.971 51410 72 505 84 403 289.289
Cranendonk 21119 83 821 53 220 75 057 87 209 299.307
Deume 32457 128 821 81792 115 352 138128 464.093
Eersel 19-277 76 510 48 578 68.510 80885 274.483
Eindhoven 234 525 930.823 591 002 833 502 956 294 3.311.621
Geldrop-Mierlo 39743 157 739 100152 141.247 164271 563.409
Gemert-Bakel 30 706 121.871 77 379 109129 0 308.379
Heeze-Leende 16125 64 000 40 635 57 308 66187 228.130
Helmond 92 418 366 804 232 893 328454 392.185 1.320.336
Laarbeek 22 498 89.294 56 695 79 958 103665 329.612
Nuenen c.a. 23376 92779 58 907 83 078 95.368 330.133
Oirschot 18 738 74.371 47220 66.595 86871 275.056
Reusel-De Mierden 13.110 52 033 33 037 46 593 53701 185.364
Someren 19.395 76 978 48 875 68.930 78652 273.435
Son en Breugel 17279 68 580 43 543 61410 67.291 240.824
Valkens waard 31.152 123 641 78503 110714 122687 435.546
Veldhoven 45481 180.513 114612 161.639 167069 623.833
Waakt 17455 69.278 43 987 62 035 71606 246.908

Totaal 780.614 3.098.234 1.967.145 2.774.302 3.075 063 10.914.735

' De verdeling ran de gemeentelijke bijdrage 2021 ś vasgesteld op basis van het aantal inwoners per 112-2019 zoals gepubliceerd door het CBS.

" De bijdrage Brainpon Development is opgenomen conform de nog vast te stellen voorstel Meerjarenfinanderingsovereenkomst 2621-2024.
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MEERJARENRAMING PROGRAMMA’S
EN BALANS

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN
LASTEN

OVERZICHT OORSPRONG BEGROTE BATEN 
METROPOOLREGIO EINDHOVEN
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Meerjarenraming programma’s Metropool regio Eindhoven 2021-2024
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Meerjarenraming balans Metropool regio Eindhoven 2021-2024

Activa 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
Materiële vaste activa C 5.528.056 C 5.349.932 C 5.158.457 C 4.948.661 C 4.718.046
Financiële vaste activa C 2.616.684 C 2.566.684 C 2.516.684 C 2.466.684 C 2.450.178
Vlottende activa C 10.962.089 C 8.048.170 C 7.590.282 C 7.201.163 C 6.910.572
Totaal activa C 19.106.829 C 15.964.786 C 15.265.423 C 14.616.508 C 14.078.796
Passiva 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
Eigen vermogen C 3.336.921 C 2.570.671 C 2.570.671 C 2.570.671 C 2.570.671
Voorzieningen C 9.499.797 C 7.317.412 C 6.816.001 C 6.369.690 C 6.039.343
Langlopende schulden C 4.866.601 C 4.673.193 C 4.475.241 C 4.272.637 C 4.065.272
Vlottende passiva C 1.403.510 C 1.403.510 C 1.403.510 C 1.403.510 C 1.403.510
Totaal passiva C 19.106.829 C 15.964.786 C 15.265.423 C 14.616.508 C 14.078.796
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Specificatie incidentele baten en lasten Metropoolregio Eindhoven 2021-2024

Omschrijving 2021 2022 2023 2024

Metropoolregio Eindhoven

-Thema Energietransitie - realisatie RES 766 250 0 0 0
Dekking kosten Energietransitie uit rijksmiddelen RES in bestemmingsreserve Energietransitie -766.250 0 0 0

0 0 0 0
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Oorsprong begrote baten Metropoolregio Eindhoven

Programma Deelprogramma Baten Bogroting 2021
Bagroot Hadrag Oor»proog

Maoopodregio StfinJerngslonO» 1010808 2 774 X» 
235 503

1 967 145
2 656 411

Inwmortiitfrage Slnuieonçţlonnţ

Economie Bramporl Oauetymenl 4 623558
Voorziening Stimvitecingilondi (prognsnnrMrrwivigeiner») 
lnwm»8»|drag» Bremport Dowsmpirerl
Btrimgen Br import Cxrvelnŗmpn! gemeerann Entwan MftCTinwJ Vinoŕirwf’ an Boil

7 6* 1*2 701**2

MoWrtH 162 000 142 000 
20 000

Öndrag© gemeenlon OCA w^rxríņoi
ÍUflniQG Prov*ir e Nncufl ir» twikovwr' GGA coordinator

1(2 000 1(2 000

PoçtwirtşkG sanmnwertcing organism** regionale 
strategy ar Gubergen

32*8234 3098 234 
170000

IrwinerTiftdnftQp knprir^Ki opgaven
Voorziening Gofcorgen

3 NO 234 3 200 2*

RHCe RHCo 3 104 40» 3 075 053 
78 756 
11678 

719

lnv»onert)i*lrago HHCa
Vemiiur -irr nipfrumtA owrts# perken 
inspetHer.ontriirlen diverse partijen
Optvengstţn sàjteZMi (Mos kopteen)

1 1(4 400 1 104 40*

OüRlMd HHC* 112/0 11270 Ventuur vw*HjUok evagrne part*

totaal programma » 14 240 270 14240 270

Orltrţafcng rsssivss T nnma Energiekere** TM 200 70*2*0 RtpmKXWen ten tehoew «r reotņatie RES

Totaal 10 000 MO IS 00* SU
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STAAT VAN VASTE ACTIVA 
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 

METROPOOLREGIO EINDHOVEN



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Staat van materiële vaste activa

Omschrijving Boekwaarde

1-1-2021

Investeringen/

desinvesteringen

Afschrijvingen Boekwaarde

31-12-2021

Gronden en terreinen 

Bedrijfsgebouwen

Machines, apparaten en installaties 

Overige materiële vaste activa

C 459.340

C 4.820.959

C 54.156

C 193.601

C

C -

C 50.000

c

C

C 188.075

C 20.829

C 19.220

C 459.340

C 4.632.884

C 83.327

C 174.381

Totaal generaal C 5.528.056 C 50.000 C 228.124 C 5.349.932

Staat van reserves

Reserves Boekwaarde
1-1-2021

Resul tas toet temming 
lopend boetgaar

Ras uttaatbee temming 
vorig boek|aar Boekwaarde

31-12-2021Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking

My«fĩ4f4 f(NfV«
Algemene reserve URE 660 620 0 0 0 0 880 620
Algemene resorve RMCe 299 949 0 0 0 0 299 949

Totaal algemene reserves 1.ISO.569 0 0 0 0 MM S69

Bwtowinfiļw wrvci
Personele kosten MRE 210620 0 0 0 0 210 620
Personele kosten RHCe 197 580 0 0 0 0 197 580
Deoneming Bramporl development 696167 0 0 0 0 898 367
Bodrţftvoering 97 043 0 0 0 0 97 043
tnergietransaie /6tì 250 0 m?u) 0 0 0
Digitalisering arcmeven RHCe 186 492 0 0 0 0 186 492

2.156 352 0 766 250 0 0 1 390.102

TOTAAL VAN OE RESERVES 3 336 921 0 766 250 0 ř 2570671

Staat van voorzieningen

Voorzieningen Boekwaarde
1-1-2021 Toevoeging Vrijval Aanwending Boekwaarde

31-12-2021

Ter egalisenng van kosten
Voorziening reorganisatie SRE 294 000 0 0 294 000 0
Voorziening groot onderhoud gebouwen 266.009 52.100 0 70.699 247.410

Voor middelen van derden waarvan de 
bestemming gebonden is
Stimuleringsfonds 6 807 514 2.774.302 0 3.000 000 6 581 816
Voorziening SIR/SAR 566.995 0 0 200 000 366.995
Overnamesom RAZOB 121.191 0 0 0 121 191
Voorziening Gulbergen 1 444 088 0 0 1 444 088 0

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN 9.499.797 2.826.402 0 5.008.787 7.317.412



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 2021-2024 

Inleiding
Eind 2020 loopt de huidige periode van meerjarenplan en -financienng van Brainport Development NV 
2017-2020 af. In lijn met eerdere besluitvorming om Brainport Development meerjarig te financieren 
wordt u hierbij een voorstel gedaan om de inzet van Brainport te bepalen voor een nieuwe periode van 
4 járen, de periode 2021-2024. Deze inzet is gebaseerd op het concept meerjarenplan- en financiering 
van Brainport Development dat op 11 december 2019 is vastgesteld door de Stichting Brainport.

1.1. Brainport is een succesformule die ook in Den Haag wordt erkend (Brainport Nationale 
Actieagenda)

Samenwerking loont. Brainport Eindhoven heeft de afgelopen járen haar positie gevestigd als één van 
de drie economische kerngebieden van Nederland. Nergens anders in Nederland was de economische 
groei zo krachtig. Dankzij de innovatiekracht op sleuteltechnologieën en de triple helix samenwerking - 
verankerd in het ecosysteem Brainport - neemt deze regio op het internationale speelveld een sterke 
positie in en draagt op deze wijze in belangrijke mate bij aan het duurzame verdienvermogen van 
Nederland, nu en in de toekomst. Hierdoor werd door inzet van Brainport Development de Mainport 
status voor onze regio eind 2016 officieel behaald. Vervolgens heeft de inzet geresulteerd in een steeds 
steviger en structureler partnerschap met het Rijk en de Regio, die tot uiting is gekomen in de Brainport 
Nationale Actieagenda (BNA) waarlangs de meerjarige samenwerking met het Rijk is vastgelegd. De 
directe lijn die de regio via Brainport met het Rijk heeft, borgt agendering van regionale vraagstukken 
zoals bereikbaarheid en duurzame werkgelegenheid. Daarnaast zorgt de bekendheid van Brainport op 
nationale schaal voorde positionering van de regio als aantrekkelijke leefomgeving.

Dit strategisch partnerschap met het Rijk heeft voor de regio onder andere de Regio Deal Brainport 
Eindhoven (ē 130 miljoen Rijksmiddelen) opgeleverd, als vliegwiel voor het concretiseren van de meest 
urgente opgaven uit die BNA op het gebied van Voorzieningen, Talent en Innovaties met een 
maatschappelijke impact. Specifiek is door Brainport Development binnen deze Regiodeal een 
financieringsregeling opgezet met een bijdrage van ē 7 miljoen ter ondersteuning van 
voorzieningenprojecten in subregio's.

Het speelveld van innovatievermogen verplaatst zich steeds meer naar regio’s, waarde aanwezigheid 
van goede arbeid, clusters van samenwerkende bedrijven en kennis en fysieke infrastructuren in hoge 
mate aanwezig zijn. De ambitie van onze regio is om hier een leidende positie te spelen. Ook willen we 
onze toppositie op sleuteltechnologiegebieden (o.a. robotica, advanced manufacturing, articifial 
intelligence, fotonica) voor nu en voorde toekomst verdere uitbouwen. We sluiten hiermee aan bij het 
Rijksbeleid zoals recent ook verwoord in de "groeibrief. Daarnaast zijn we ook in gesprek en geven 
onze aanbevelingen aan het Rijk vooreen ondersteunend Investenngsfonds.

In de afgelopen meerjarenperiode van Brainport Development is meer gerealiseerd dan de versterking 
van de samenwerking met en de erkenning van het Rijk. Prestaties waaraan onze unieke samenwerking 
van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan ten grondslag ligt. Samenwerking en een juiste 
mix van consistentie in strategie én gelijktijdig adaptiviteit daar waar nodig, blijven het recept om in de 
toekomst sterk te blijven, om nog meerwaarde toe te voegen voor nog meer mensen. Het gaat daarbij 
niet alleen om (economische) welvaart, maar ook om welzijn. Brainport Development wil en zal ook de 
komende periode haar rol nemen om dit samen met de Metropoolregio Eindhoven en alle andere 
partners verder te bevorderen.
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1.2 Periodieke (4-jaarlijks) herijken van het Meerjarenplan om aansluiting te houden bij 

ontwikkelingen
Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven, om nog meerwaarde toe te voegen 
voor nog meer mensen. Dat is de overtuiging die ten grondslag ligt aan het meerjarenplan 2021-2024 
van Brainport Development NV. De focus blijft liggen op open innovatie tussen high tech en de 
maakindustrie. Het meerjarenplan spreekt ook nadrukkelijk de ambitie uit om nog meer 
maatschappelijke impact te hebben. We zien kansen om de kennis en organisatiekracht van Brainport in 
te zetten voor nieuwe oplossingen en proposities die bijdragen aan o.a. brede werkgelegenheid, 
gezondheid, mobiliteit, duurzame energie en voedselketens, veilige leefomgeving. Kortom, aan een 
brede welvaart voor zoveel mogelijk mensen.

Samenwerking blijft het recept om in de toekomst sterk te blijven. Naast de focus op open innovatie 
tussen high tech en de maakindustrie, spreekt het meerjarenplan ook nadrukkelijk de ambitie uit om nog 
meer maatschappelijke impact te hebben.

Het meerjarenplan 2021-2024 richt zich op het onderhouden én daarnaast op het versterken van het 
ecosysteem, oftewel het realiseren van een multiplier voor inhoudelijke versnelling. De 
overheidsbasisľinanciering voor Brainport Development is voor het overgrote deel bestemd voor ‘de 
basistaak’ van Brainport Development NV, het onderhoud van het ecosysteem. De activiteiten voor het 
versterken van het ecosysteem worden voor het leeuwendeel betaald uit aanvullende middelen die uit 
diverse bronnen vergaard (multiplier op basisfinanciering) worden. Een uitgebreidere beschrijving van 
de activiteiten voor het onderhoud en voor het versterken van het ecosysteem treft u aan in het 
meerjarenplan van Brainport Development NV

In de jaarplannen zal steeds per jaareen nadere uitwerking en concretisering gegeven worden van de 
rollen, taken en doelen die nagestreefd worden.

1.3 Brainport Development NV is de triple-helix ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie
Het samenwerkingsmodel in onze Brainportregio is hét voorbeeld voor economische 
structuurversterking, nationaal en internationaal. De kern ervan is dat bedrijven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en overheden in de programmatische aanpak daaivan in gezamenlijkheid eigenaar 
zijn, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De overheid financiert hiertoe een 
basisorganisatie met uitvoeringskracht. Bedrijfsleven en kennisinstellingen treden daarin op als co- 
fìnancier en kartrekker door hun bijdragen aan activiteiten of business.

De rolverdeling binnen de Triple Helix en de inrichting van de samenwerking rond Brainport 
Development NV maakt het ook mogelijk dat de basisfinanciering van de overheid als cofinanciering 
voor provinciale, nationale en Europese programma’s kan worden opgevoerd. Dat leidt er in de nu 
lopende periode meerjarenfinanciering (2017-2020) toe dat er een stevige financiële multiplier wordt 
bereikt op activiteiten en projecten. De voor de uitvoering van de projecten en activiteiten verstrekte 
'’basisfinanciering" (ê 4.267.879) resulteert in een multiplier van 2,3, zijnde C 9.844.000 (jaarrekening 
2018).

Bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen investeren in strategievorming voor de regio én in 
eigenaarschap op projecten. Uit een scan van de projectadministratie van Brainport blijkt dat de bijdrage 
hiervan aan Brainport Development-projecten (naast de in de jaarrekening opgenomen ë 650.000 ‘in 
cash’), tenminste ë 2.500.000 ‘in kind’ bedroeg. Overigens cofìnancierden bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen in datzelfde jaar stevig op de Regio Deal Brainport Eindhoven-projecten, hun 
gezamenlijke toegezegde cofinanciering aan de in dat jaar gestarte projecten bedroeg ē 69.000.000. 
Ook buiten de Regio Deal investeren de niet-overheidspartners aanzienlijk in de Brainport- 
samenwerking. Zo heeft ASML een bijdrage van C 12.500.000 toegezegd aan het verbeteren van de
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bereikbaarheid van De Run in Veldhoven, een overeenkomst tussen gemeente Veldhoven, Eindhoven 
en ASML waaraan Brainport Development meewerkte.

1.4 Het Meerjarenplan staat ten dienste van het hele werkgebied van de Metropoolregio 
Eindoven

Het geografische werkgebied van Brainport Development NV is gelijk aan dat van de 
Metropoolregio Eindhoven. Binnen dit werkgebied is de afgelopen periode door Brainport 
Development ook steeds meereen strategische verbindingsrol ingericht richting gemeenten, en 
gemeente overstijgend vooral op subregionaal niveau (Peel, Kempen, A2-gemeenten en het stedelijk 
gebied). Dit levert enerzijds een concrete bijdrage op aan de vorming van de subregionale economische 
agenda’s als input voorde Brainport Nationale Actieagenda. Anderzijds levert Brainport Development 
ondersteuning aan projecten zoals Metalot Campus, Techniekhuis Deurne en het Brainport Talent 
Attraction Program (Kempen), maar ook aan start ups en scale ups vanuit het MKB in de gehele regio 
via directe bedrijfsadvisering, Brainport Development gaat in de komende periode nadrukkelijk ook op 
dit schaalniveau met gemeenten aan de slag. Dit ook in nauwe afstemming met de opdracht van de 
Metropoolregio Eindhoven om de subregionale economische agenda’s te verbinden met de Brainport 
Actieagenda.

In lijn met het onlangs in het AB Metropoolregio Eindhoven vastgestelde werkprogramma 2020 is voor 
het thema Economie als strategische opgave benoemd 'het versterken van de verbinding tussen de 
gemeentelijke/subregionale agenda’s en de Brainport Nationale Actieagenda.' Per subregio zijn door 
gemeenten proposities benoemd die met ondersteuning van Brainport Development en Metropoolregio 
Eindhoven worden opgepakt.

1.5 Integratie van het Brainport International Program (BIP) in het Meerjarenplan
Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven hebben in 2013 een internationaliseringsstrategie en 
uitvoeringsprogramma vastgesteld. Met de strategie en uitvoeringsprogramma werd vanuit 1 gedeelde 
visie en werkwijze ingezet op verbetering van onze internationale economische positie, gericht op een 
toename van buitenlandse investeringen, bedrijven, kenniswerkers, etc. Om dit te realiseren is er een 
uitvoeringsteam opgezet, het BIP, apart gefinancierd door voomoemde 4 gemeenten en ondergebracht 
bij Brainport Development. Naast de financiering leveren deze gemeenten ook personele capaciteit aan 
het BIP. De inzet binnen het BIP beperkte zich overigens niet tot deze 4 gemeenten, maar tot de hele 
regio. Bij de start is ten doel gesteld dat dit internationaal programma op termijn geïncorporeerd zou 
worden in de reguliere activiteiten van Brainport Development. Met de nieuwe periode 
meerjarenfinanciering wordt internationalisering een vast integraal onderdeel van de reguliere taken van 
Brainport Development, met name als het gaat om de activiteiten voor business development, marketing 
en belangenbehartiging. Integratie van het BIP in het Meerjarenplan impliceert dat de separate 
financieringsstroom van deze 4 gemeenten voor BIP vanaf 2021 wordt geïntegreerd in hun “extra” 
bijdrage aan de meerjarenfinanciering.

1.6 Voor de uitvoering van het meerjarenplan willen we een aantal aandachtspunten meegeven
De voorbije maanden is meermaals gesproken in poho economie over het meerjarenplan Brainport 
Development en de wijze waarop dit aansluit op prioriteiten in de diverse gemeentelijke en subregionale 
agenda's. De directeur van Brainport Development heeft de afgelopen periode het 
portefeuillehoudersoverleg van de thema’s Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied 
bijgewoond om de brede verbinding tussen deze thema’s enerzijds en de Brainportstrategie anderzijds 
in gezamenlijkheid te versterken In die gesprekken zijn de volgende punten naar voren gekomen

* Talentontwikkeling; het kunnen aantrekken van goede mensen is een belangrijk speerpunt bij veel 
gemeenten. Binnen de subregio’s lopen al diverse initiatieven. Uitdaging is om deze op regionale 
schaal nog meer te verbinden met andere lopende projecten binnen Brainport verband.
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» MKB/Ondernemerschap: het lokaal belang om de gesprekken met MKB-bedrijven te voeren, hun 

mee te trekken en te verleiden om in regionaal verband/clusters tot nieuwe product-markt 
combinaties te komen. Inzet op nieuwe producten en diensten gericht op diversificatie in het MKB 

« Maatschappelijke vraagstukken: de technologiebasis van Brainport inzetten voor nieuwe
vraagstukken, o.a. rondom agrotech, energie, mobiliteit, veiligheid. Dit in verbinding met de andere 
thema's van de Metropoolregio Eindhoven.

» Vestigingsklimaat-bereikbaarheid: publieke investeringen in het vestigingsklimaat zijn nodig om 
talenten en bedrijven te verbinden aan de regio. Specifiek de bereikbaarheid van onze regio vraagt 
gezamenlijke prioriteit van regionale partijen (gemeenten, Metropoolregio Eindhoven, Brainport) om 
vanuit een totaal mobiliteitsbeeld van de regio te handelen.

2.1 De uitgangspunten voor financiering sluiten aan op het meerjarenplan
Onder de huidige meerjarige uitvoeringsovereenkomst (2017-2020) ontvangt Brainport Development 
van de vijf aandeelhouders (Metropoolregio Eindhoven en vier campusgemeenten) via de 
Metropoolregio Eindhoven een (basis)financiering van f 4.267.879,- per jaar. Daarnaast is de afgelopen 
periode apart betaald voor BIP.

Financiering Brainport Development NV 2017-2020:
Aandeelhoudersbijdrage BIP Totaalincl

BIP
MRE
Eindhoven

f 1.915.802 f 1.915 802

Eindhoven f 1.416.103 f 189.325 f 1.605.428
Helmond f 490.839 f65.915 f 556.754
Veldhoven f 265.158 f 16.460 f 281.618
Best f 179.978 f 13.300 f 193.278
Totaal C 4.267.879 f 285.000 f 4.552.880

Het internationale programma wordt vanaf 2021 als basistaak van Brainport Development geïntegreerd 
in de aandeelhoudersbijdrage. Eindhoven blijft wel de 3,5 fte leveren voor de uitvoering van de 
internationale taken die vanuit het BIP zijn opgenomen door Brainport Development. De overige C4 
gemeenten blijven ook hun aandeel fte leveren. Doordat het internationale programma vanaf 2021 als 
basistaak van Brainport Development in de aandeelhoudersbijdrage wordt geïntegreerd, wordt f 50.000 
aan efficiency gewonnen.

2.2 Indexering van de overheidsbijdrage is van belang om de doelstellingen te kunnen blijven 
realiseren

Er is de afgelopen periode (2017-2020) geen sprake geweest van indexering van de basisfinanciering 
van de overheidspartners aan Brainport Development NV. Gezien de aard van de kosten van de 
Brainportorganisatie (primair personeels- en huisvestingskosten) en de stijging hiervan door 
bijvoorbeeld nieuwe CAO-afspraken is dit niet langer houdbaar. Met andere woorden, het niet indexeren 
leidt tot het niet kunnen realiseren van de ambities. Vandaar het voorstel om met ingang van 2021 (met 
als peiljaar 2020) de basisfinanciering van de overheidspartners te indexeren. Dit is geheel in lijn met 
andere deelnemingen/GR-en. De indexatie gaat volgens dezelfde methodiek zoals die door de 
Zuidoost-Brabantse gemeenten ook voor de vier regionale GR-en wordt gehanteerd en de gewogen 
index daarbij vast te stellen op 90oZo lonen en 10oZo prijzen conform de gewogen index van de 
Metropoolregio Eindhoven.
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In onderstaande tabel is de benodigde basisfinanciering weergeven voor de nieuwe 4-jaars periode

2021 2022 2023 2024
MRE «1.967.145 62.006.488 62.046.618 62.087.550
Eindhoven «1.614.348 61.646.635 61.679.568 61 713.159
Helmond 6 559.801 6 570.997 6 582.417 6 594.065
Veldhoven 6 286.200 6 291.924 6 297.762 6 303.718
Best 6 196.062 6 199.984 6 203.983 6 208.063
Totaal C4.623.556 64.716.028 «4.810.348 64.906.555

Bij de bedragen over de járen 2022-2024 is uitgegaan van een indicatief indexeringspercentage van 2Wo. 
Voor 2021 is het reeds vastgesteld indexeringspercentage van 2,68 “/o toegepast. In de bijgevoegde 
bijlage ‘overzicht gemeentelijke MRE-bijdragen t.b.v. Brainport Development 2021 NV’ staat beschreven 
welke consequentie de indexatie van de bijdrage per gemeente heeft

Kanttekeningen
1 Niet realiseren bijdrage overheidsaandeelhouders leidt tot beëindigen economische impuls 

in de regio
In het geval de overheidsaandeelhouders geen bijdrage meer verlenen aan Brainport Development of 
hun bijdrage verlagen, is het niet mogelijk om de economische ambities die we met elkaar willen 
realiseren, mogelijk te maken. Los daarvan zou dit het triple-helix model zwaar onder druk zetten en 
mogelijk het einde daarvan betekenen.

2. Het niet indexeren van de jaarlijkse bijdrage leidt tot bijstelling ambities
In het hier voorliggende voorstel worden de overheidsfinanciers verzocht om de basisfinanciering van 
Brainport Development NV te indexeren in lijn met alle overige GR'en van de Metropoolregio Eindhoven 
Indien dat niet gebeurt zal Brainport Development de ambities naar beneden moeten bijstellen. De 
vennootschap zal, al met onmiddellijke ingang in 2021, jaarlijks moeten inkrimpen in de medewerkers 
die zij voor de activiteiten kan inzetten. Indien dit onverhoopt het geval zou zijn, zal de vennootschap 
steeds bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen strikte keuzes moeten maken. Een deel van de in het 
(concept)meerjarenplan voorgenomen activiteiten zullen dan niet - of in verminderde mate - worden 
ontwikkeld of uitgevoerd.

2.3 De beproefde wijze van financiering volstaat en blijft ongewijzigd
De systematiek van financiering van Brainport Development NV sinds 2012 wordt niet gewijzigd in 
vergelijking zoals dat de voorbije járen heeft plaatsgehad. De gemeenten financieren via de 
inwonerbijdrage aan de basisfinanciering van Brainport Development. Daarnaast vindt ook de 
financiering voor het aandeelhoudersdeel van Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Best plaats via de 
Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven is voorde financierende overheden de enige 
subsidiënt van Brainport Development NV. Dit is geregeld via de inwonerbijdrage van de 
21 regiogemeenten. Daarmee wordt administratieve last laag gehouden. Van de gemeenten Best, 
Eindhoven, Helmond en Veldhoven wordt daarbovenop een extra bijdrage gevraagd op basis van hun 
specifiek belang. Deze bijdrage loopt eveneens via de begroting van de Metropoolregio Eindhoven.

2.4 Besluitvormingsproces
Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven blijven vanwege hun specifieke belang een extra bijdrage 
leveren aan de meerjarenfinanciering, bovenop hun aandeel in de bijdrage van de Metropoolregio 
Eindhoven/21 gemeenten (inwonerbijdrage). In voornoemde vier gemeenten ligt in de periode 
maart/april een onderling afgestemd raadsvoorstel voor. gericht op (1) hun “extra" bijdrage en (2) hun 
aandeel in de regionale bijdrage, daarmee de facto vooruitlopend op de voor het AB-MRE benodigde 
zienswijze.
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De volgende vervolgstappen zijn en worden in het besluitvormingsproces voorzien- 
« 5 maart Poho economie: bespreken voorstel Meerjarenplan en -financiering.
* 9 maart Dagelijks Bestuur: vrijgave voor zienswijze procedure naar colleges en raden.
« 25 maart Metropoolconferentie: presentatie Meerjarenplan en -financiering ten behoeve van

raadsleden uit de 21 gemeenten.
* 15 maart - 20 mei: zienswijze op voorstel Meerjarenplan en -financiering.
« 22 juni Dagelijks Bestuur: bespreken uitkomsten zienswijzen.
» 1 juli: besluitvorming AB

Vervolgens kan het algemeen bestuur van de Stichting Brainport het meerjarenplan in het najaar 
definitief vaststellen.

Bijlagen
« Concept-meerjarenplan- en financiering Brainport Development 2021-2024 (op te vragen)
* Samenvatting jaarverslagen (op te vragen)
* Overzicht inwonersbijdragen Metropoolregio Eindhoven
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Metropoolregio Eindhoven 
T.a.v. de heer J. Jorritsma 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

- IBAN
Zienswijze concept begroting 2021

12 mei 2020 ons kenmerk : 20UIT01369 
: NL08BNGH 0285 0087 14

Beste heer Jorritsma,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
concept-Programmabegroting 2021, en de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering 
Brainport Development 2021-2024.

Concept-Programmabegroting 2021
Over 2018 en 2019 heeft de MRE in beide jaren een positief resultaat behaald van 
ruim C 1 mln. Deze resultaten zijn veelal het gevolg van incidentele meevallers. 
Desondanks ontstaat het beeld dat de begroting voor MRE te hoog is. Met name voor 
het onderdeel RHCe. Hier is namelijk in 2019 C 437.000 overgehouden.
In de begroting is aangegeven dat later dit jaar wordt besloten over het RHCe en dat 
dan ook de gevolgen voor de inwonerbijdrage aan bod komen. Wij verwachten dat u 
de begroting voor het onderdeel RHCe waar mogelijk substantieel verlaagd. Dit om te 
voorkomen dat er grote overschoten ontstaan bij de MRE en om de kosten voor de 
gemeente te verlagen. Wij hechten eraan te benadrukken dat de systematiek van 
indexeren niet ter discussie staat. Wij doelen op de grondslag voor de indexering.
Wij waarderen het initiatief om onderzoek te doen naar efficiencyvoordelen met de 
drie andere regiobrede gemeenschappelijke regelingen. Wij zien uit naar de resultaten 
hiervan.

Meerjarenfinanciering Brainport Development
Wij stemmen in met de meerjarenfinanciering voor Brainport Development.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Brabant-Zuidoost

Aan de colleges en raden van de gemeenten verbonden 
aan de GGD-Brabant-Zuidoost

ons kenmerk: 

uw kenmerk 

onderwerp;

behandeld door: Pim Lamers 

doorkiesnummer: 088 0031 201

concept programmabegroting 2021 en voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling

datum: 13 maart 2020

Geacht College en geachte Raad,

Namens het GGD bestuur bieden wij u hierbij aan de concept programmabegroting 2021 van de 
GGD Brabant-Zuidoost en een voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Concept Programmabegroting 2021
Financieel gezien is deze concept begroting 2021 een actualisering van de begroting 2020 met een 
verwerking van majeure ontwikkelingen zoals aangegeven in de Kadernota 2021 van de GGD en het 
vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2021 zoals afgesproken tussen de vier 
gemeenschappelijke regelingen en gemeenten.
In deze concept programmabegroting is de integratie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 
jarigen in de GGD per 1 januari 2021 verwerkt. Bij de besluitvorming omtrent inbesteding van JGZ 0-4 
bij de GGD is vastgelegd dat de eerste 2 járen (2021 en 2022) sprake zal zijn van budgetneutraliteit. 
Op dit moment is er geen sprake van budgetneutraliteit als gevolg van de gemeentelijke indexatie van 
de subsidieovereenkomsten met ZuidZorg en Zorgboog in 2020. Hiermee is in de businesscase 
Integrale JGZ 2019 geen rekening gehouden. Een ambtelijke financiële werkgroep gaat nu aan de slag 
om hiervoor met een oplossing te komen.

In juli gaat het GGD bestuur de begroting van de GGD definitief vaststellen en daarbij zullen het 
voorstel van de ambtelijke financiële werkgroep en de dan ingekomen zienswijzen van onze 
gemeenten worden meegewogen en in de begroting verwerkt.
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Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat er in april speciale raadsinformatiebijeenkomsten worden 
georganiseerd over de concept programmabegrotingen 2021 van de vier grote gemeenschappelijke 
regelingen in onze regio (zie bijgaande uitnodiging).

Uw zienswijze op de concept Programmabegroting zien wij graag uiterlijk 20 mei tegemoet. 

Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost
Bijgaand wijzigingsvoorstel m.b.t. de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost vloeit voort 
uit de eerder genomen besluiten van de colleges in onze regio om de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 
jarigen bij de GGD in te besteden. Wij verzoeken u akkoord te gaan met deze wijziging na verkregen 
toestemming van uw raad.
Wij verzoeken u om uw besluit m.b.t. wijzigingsvoorstel uiterlijk 10 juni aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,

J/’ ľY í
to hnnr 1 M P M Rn,Mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers 

Voorzitter Secretaris

2



Brabant-Zuidoost

CONCEPT
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VOORWOORD
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De GGD heeft een speciaal beeldmerk ontwikkeld dal de wendbaarheid van onze 
organisatie symboliseert

Missie
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de gemeenten - 
door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, 
om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en 
zelfredzaamheid te vergroten. Wij zijn een proactieve, innovatieve en 
resultaatgerichte organisatie. Onze dienstverlening betreft gezondheid, 
preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt 
tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met onze 
opdrachtgevers en samenwerkingspartners

Visie
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid geven wij vorm en ínhoud aan onze collectieve preventie en 
gezondheidswinst. De GGD Brabant-Zuidoost wil een wendbare organisatie worden, die werkt vanuit 
klantwaarden en het maatschappelijke belang. We zijn er altijd voor iedereen, beschermen en bewaken de 
gezondheid en willen de verbinder van preventie zijn. We zijn paraat bij grote en kleine crises en 
verzorgen 24/7 de ambulancezorg in onze regio.

Bestuursopdracht
Daarnaast heeft de directeur van de GGD de opdracht om de organisatie structureel financieel gezond en 
wendbaar te maken voor de komende járen voor de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant. 
Uitgangspunten bij dit optimalisatieproces zijn dat gemeenten vertrouwen houden in de GGD en dat de 
GGD haar wettelijke kerntaken voor gemeenten op een inspirerende manier blijft uitvoeren. Zowel 
gemeenten als GGD hebben dus een belang en dragen daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 
dit proces te laten slagen. Dit willen we bereiken:
- De GGD is een financieel gezonde organisatie langs een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
- De GGD is een transparante organisatie die strategisch wordt aangestuurd en kort-cyclisch wordt 

bijgestuurd.
- De inwonersbijdrage, die de 21 gemeenten jaarlijks (geïndexeerd volgens de reguliere 

îndexeringsmethode) aan de GGD moet betalen, is stabiel.
- Er is ruimte voor vernieuwing waardoor de GGD kan inspelen op de socìaal-maatschappelìjke vragen 

van de 21 gemeenten en derden.
- De GGD is een aantrekkelijke en moderne werkgever.

Ten aanzien van de uitvoering van de bestuursopdracht ligt momenteel (februari 2020) besluitvorming 
voor, die wel reeds verwerkt is in deze begroting; dit gaat dan om de doorwerking van de effecten van de 
eenmalige bijdrage in 2020 voor verbetering bedrijfsvoering, de aanpassing van de inwonerbijdrage met 
de mutatie in het aantal inwoners en op hoofdlijnen de overname van JGZ 0-4.

Programmabegroting 2021 4
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1 Leeswijzer

Onderhavig document omvat de programmabegroting 2021 van de GGD Brabant-Zuidoost.
De begroting is opgesteld met inachtneming van de relevante voorschriften zoals opgenomen in 
het "Besluit begroting en verantwoording Provincies en gemeenten (BBV)", laatstelijk gewijzigd per 2018. 
Dit nieuwe BBV schrijft voor dat bij de financiële verantwoording de kosten van de overhead in een apart 
programma getoond worden. De kosten van de primaire uitvoerende taken dienen dan exclusief 
overheadkosten getoond te worden. Daarnaast dienen de eventuele heffing VPB, rente, algemene 
dekkingsmiddelen en de post onvoorzien apart verantwoord worden. De uitwerking hiervan wordt 
weergegeven op bladzijde 11 van deze begroting en middels afzonderlijke bijlagen. De 2 laatstgenoemde 
items komen bij de GGD overigens niet voor.
Verder schrijft het BBV (gemeentelijke) taakvelden en beleidsindicatoren voor; in de GGD-begroting wordt 
onderscheid gemaakt in 2 programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg, waarmee voldaan is aan 
de nieuwe taakvelden-verdeling. Gemeentelijke beleidsindicatoren zijn niet van toepassing omdat die niet 
integraal door de GGD worden uitgevoerd.
Posten met betrekking tot de uitwerking van de bestuursopdracht zijn ten behoeve van de transparantie 
afzonderlijk weergegeven; kosten en baten m.b.t. JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen op hoofdlijnen en alleen 
in de exploitatieoverzichten weergegeven, en in de specificaties mbt balans, investeringen, reserves, 
voorzieningen e.d. zijn hieromtrent nog posten opgenomen. Nadere onderbouwing is daarvoor op dit 
moment nog niet voorhanden, in het najaar van 2020 zal hiervoor een begrotingswijziging worden 
opgesteld. Daarbij zullen we dan ook de producten/diensten JGZ voor 0 - 4 jarigen presenteren volgens 
het format in deze programmabegroting.

Deze begroting bestaat uit:
1. Een algemeen deel met algemene ontwikkelingen, kerndata en een inleiding met samenvatting.
2. een beleidsdeel met daarin de beschrijving van de taakvelden per pijler en de verplichte paragrafen.
3. een financiële begroting met daarin een overzicht van baten en lasten, een meerjarenraming en de 

staten van vaste activa, reserves en voorzieningen en financieringen.

De Programmabegroting wordt onderverdeeld in 2 programma's, nl.:
a. Publieke Gezondheid
b. Ambulancezorg

De taken zijn onderverdeeld naar de 7 pijlers, zoals vastgelegd in de notitie 'de basis van de GGD Brabant- 
Zuidoosť van maart 2015. Per taakveld wordt aangegeven:
a. de productomschrijving en de doelstelling
b. de activiteiten
c. kerngegevens, kengetallen en resultaten

Programmabegroting 2021 5
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2 Overzicht GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke Regeling
Eind 2005 hebben alle gemeenten besloten tot de instelling van de Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Brabant-Zuidoost.

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur
Mevrouw M. van Dongen-Lamers 
Mevrouw C. Dortmans 
De heer J. Briels 
De heer J. Frenken 
Mevrouw R. Richters 
De heer P. van de Noort 
De heer J. de Bruijn 
Mevrouw A. Callewaert

Overzichtskaart werkgebied

21 leden
Vertegenwoordigende wethouders van alle gemeenten

Portefeuille
Voorzitter
Vicevoorzitter I Personeelszaken
Secretaris
Financiën
lid
lid
lid
Toegevoegd lid vanuit de Veiligheidsregio
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U«rb*i*

MféWŌWft

l|AL ^ , 4 Vfun*

åUrfkiVfidlVMQ

Cwvnoonk

jűnpBrnąti
Otnrfv*
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Organogram
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NB: Bovenstaand schema zal, in het kader van verdere uitwerking van de bestuursopdracht, in de loop van 2020 en 2021 gaan wijzigen.
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3 Kerngegevens

Sociale en fysieke structuur (per 1 januari 2020)

Aantal deelnemende gemeenten 21

Totaal aantal inwoners in het werkgebied 780.614

Aantal kinderen in zorg 4-18 (1-1-19) 114.614
Aantal kinderen in zorg 0-4 (1-1--19) 29.130

Ramingen 2021

Personeel (nog exci jgz o-4)

Formatie in fte's 425

Formatie in personen 525

Financiën
Programma Publieke Gezondheid
Totaal exploitatie C 33.870.000

Programma Ambulancezorg
Totaal exploitatie C 25.650.000
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4 Inleiding en samenvatting

In deze Programmabegroting wordt op hoofdlijnen weergegeven welke doelstellingen de GGD in 2021 met 
de uitvoering van welke activiteiten en tegen welke kosten en baten verwacht te realiseren. Daartoe 
worden o.a. kerngegevens en kengetallen opgenomen, aan de hand waarvan bij de tussentijdse 
rapportages en de jaarrapportage (jaarrekening) bezien kan worden of gestelde doelen zijn gerealiseerd. 
Het programmadeel is voorlopig gebaseerd op het productenboek 2020, dat uiteraard in de loop van 2020 
nog geactualiseerd wordt en ook in 2021 nog aangepast kan worden. De indeling van het programmadeel 
is volgens bovengenoemde pijlers.

Financieel gezien is de begroting 2021 een actualisering van de begroting 2020 met een verwerking van 
(onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen 
voor 2021. Mocht later het takenpakket nog substantieel anderszins wijzigen, dan zal, voor zover van 
toepassing, een begrotingswijziging worden aangeboden.
Voor de GGD zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen 
(4 GR'en) en onze gemeenten wat betreft planning en control kader stellend. Het Algemeen Bestuur heeft 
deze uitgangspunten bekrachtigd. Die uitgangspunten zijn in deze begroting verwerkt.
Conform de gewijzigde WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) stelt de GGD BZO voorafgaand aan 
deze begroting ook een kadernota ten behoeve van de aangesloten gemeenten op. In deze nota worden 
de verwachte belangwekkende ontwikkelingen voor het komende en eventueel volgende járen beschreven. 
In deze begroting zijn die ontwikkelingen uiteraard, voor zover van toepassing, verwerkt. In dit kader is 
het volgende hierbij van belang te benoemen:
- De bovengenoemde afspraak tussen de 4 GR'en en gemeenten over standaardisering van de wijze 

van indexering. Hierbij moet aangetekend worden dat deze indexering mogelijk onvoldoende is om de 
dreigende forse stijging per 2021 van de ABP-premie op te vangen.

- De verwachte besluitvorming ten aanzien van de bestuursopdracht; dit gaat dan om de doorwerking 
van de effecten van de eenmalige bijdrage in 2020 voor verbetering bedrijfsvoering, de aanpassing 
van de inwonerbijdrage met de mutatie in het aantal inwoners en op hoofdlijnen de overname van 
JGZ 0-4. De mutatie in het aantal inwoners verschilt nu van genoemde 4GR-afspraak. Door de 
integratie van de JGZ 0-18 zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, 
wat op langere termijn ook tot meer grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Tevens kan de 
zorg effectiever worden ingezet dan voorheen. De integratie gebeurt door middel van het inbesteden 
van de JGZ 0-4 bij de GGD. Hierbij gaat het om het overnemen van mensen, taken en middelen van 
Zuidzorg en Zorgboog. De locaties van de consultatiebureaus blijven in principe gehandhaafd,
Zuidzorg en Zorgboog zijn betrokken geweest bij het onderzoek naar het inbesteden van integrale 
JGZ 0-18 jaar bij de GGD. Zij hebben input geleverd en gesproken over de ínhoud van de concept 
businesscase en hun standpunt toegelicht in het Algemeen Bestuur van de GGD. Inmiddels kunnen we 
constateren dat er een gemeenschappelijke draagvlak is om de integratie van JGZ gezamenlijk tot 
een goede uitvoering te brengen.
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De drie bestuurders hebben afgesproken schouder aan schouder zorg te dragen voor een vlekkeloze 
overdracht die recht doet aan zorgvuldige aandacht voor ouders en kinderen, ketenpartners en JGZ 
medewerkers. Deze laatste zullen nauw betrokken worden bij de realisatie. Het Algemeen Bestuur van 
de GGD heeft gekozen voor 1.1.2021 als invoeringsdatum voor de inbesteding van JGZ 0 - 4 bij de 
GGD om voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang. Voor de detaillering van de kosten 
van JGZ 0-4 zal in het najaar een begrotingswijziging worden opgesteld

Inhoudelijk gezien zijn er verder geen omvangrijke wijzigingen die tot aanpassing in deze begroting leiden. 
Eventuele verdere ontwikkeling m.b.t. gemeentelijke (contract-)taken, zoals WVGGZ, Wijk GGD en 
Omgevingswet, zullen middels begrotingswijzigingen worden voorgelegd, indien van toepassing.
De gemeenten, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio zullen in het kader van de implementatie van 
de Omgevingswet gezamenlijk optrekken en gezamenlijke afspraken maken over deze samenwerking (zie 
ook inleiding bij Pijler Gezondheid beschermende taken).

De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de 
exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2020 resulteerde in een benodigde 
weerstandscapaciteit van ca. C 1.800.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca.
C 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de 
financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. 
Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te 
worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C- 
documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet is dan voor PG (incl. JGZ 0-4) 
een kaderstellende bandbreedte van toepassing van minimaal C 1.500.000 en maximaal C 2.000.000 en 
voor AZ van minimaal C 1.200.000,- en maximaal C 1.500.000,-. Het wordt hierbij echter aan het 
Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, 
aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag 
weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene 
reserve kunnen worden opgevangen.
Na bestemming van het verwachte resultaat 2019 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. C 500,000 en de 
Algemene Reserve AZ ca. C 1.200.000,-. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht 
de algemene reserve PG in de komende járen op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.

Voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen voor het gezamenlijke takenpakket wordt in principe 
voor een meerjarige periode een afspraak over de omvang van het takenpakket gemaakt, naast 
bovengenoemde afspraak over de wijze van indexering. Hiervoor is gekozen opdat hiervoor niet jaarlijks 
voorstellen, berekeningen en afrekeningen hoeven te worden gemaakt. Dit alles vanuit de gedachte dat de 
omvang van het gezamenlijke takenpakket gelijk blijft (behoudens specifieke besluiten) en dat de 
methodiek van indexering er voor zorgt dat gemiddeld genomen de GGD de bijdrage ontvangt die 
daarvoor noodzakelijk is.
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Aangenomen wordt dat het langjarig gemiddelde van deze systematiek, gebaseerd op een objectieve, door 
een externe autoriteit vastgestelde norm, een aanvaardbaar financieringsniveau oplevert. Dat levert de 
GGD een budget op dat gemiddeld genomen moet voldoen om de gestegen kosten op te vangen.

Voor de indexering wordt de Macro Economisch Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september 
gehanteerd. Voor 2021 betekent dit voor de GGD dat gerekend wordt met de volgende indexering:
Loon 707o * 2,87o « l,967o 
Prijs 307b * l,67o = 0.487o 
Totaal index 2021: 2,447o
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Kosten en Financiering per pijler

Pijlers

Kosten en Financiering per pi Ier

Inwoner bijdragen gemeenten
Overige bijdragen 

gemeenten

Contract
bijdragen

gemeenten

Contract bijdragen 
rijk

Contract bijdragen 
zorgverzekeraars

Contract
bijdragen
derden

TOTAAL
Gezamenlijk takenpakket Puber-

contactmoment JGZ 0-4

Monitoren, signaleren en adviseren 1.57 1.230.000 10.000 75.000 150.000 1.465.000

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming 2,06 1 605.000 25.000 720.000 55.000 1.215.000 3620 000

PG bij incidenten rampen en crises 0,43 335 000 15 000 350 000

Toezicht houden 0,08 60.000 880.000 15.000 955.000

Jeugdgezondheidszorg 4-18 6,80 5.310.000 95.000 5.405.000

PuberContact Moment JGZ" 475.000 475.000

Ambulancezorg 0,00 0 15.000 20.410.000 205.000 20.630.000

Aanvullende taken PG 0,36 280.000 950.000 505.000 1.735.000

Overhead PG 5,68 4.435.000 215.000 60 000 765.000 330.000 30.000 605.000 6.440.000

Overhead AZ 5.000 1.150.000 3.830.000 50.000 5.035.000

Vennootschapsbelasting pm 25.000 25.000

13.185.000

200.000

Jeugdgezondheidszorg 0-4 12.185.000 1.000.000

efficiency bestuursopdracht 200.000

totaal 16,98 13.255.000 690.000 12.185.000 190.000 3690.000 2.200.000 24.325.000 2.985.000 59.520.000

Voor nadere toelichting en specificatie zie paragraaf 6.1 t/m 6.3
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5 Programmabegrotìng

Monitoren, signaleren en adviseren

Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de 
lokale gezondheidssituatie vast te leggen in Lokaal gezondheidsbeleid.
Het beleid op gebied van gezondheid wordt steeds meer een middel om doelstellingen te realiseren op het 
Sociaal Domein. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeente bij het 
voorbereiden, opstellen, implementeren en evalueren van dit beleid. Het lokaal team van de gemeente, 
kan dit proces verder ondersteunen en het beleid daadwerkelijk helpen te realiseren.

Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen en meedoen als bevordering van gezondheid! 
"Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de 
lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven" (Machteld Huber, 2013).

Dit concept, waarbij gezondheid meer als werkwoord wordt gezien, en het bevorderen van gezondheid 
gaat over ondersteunen en versterken van veerkracht van mensen, slaat een stevige brug tussen de 
activiteiten van gezondheidsbevordering en de veranderingen die we willen bewerkstelligen in het Sociale 
Domein. Dit is voor vele gemeenten inmiddels ook het uitgangspunt in het lokaal beleid op gebied van 
gezondheid.

Het lokaal team maakt in overleg met de gemeente een jaar activiteitenplan, waarin vastgelegd wordt 
welke zaken opgepakt gaan worden.
Hierbij kunnen gezondheid gerelateerde onderwerpen uit allerlei beleidsterreinen aan de orde komen 
(denk aan onderwerpen uit het beleid rondom WMO, jeugd, sport of Ruimtelijke Ordening). Een en ander 
is stevig ingebed en afgestemd met andere activiteiten in het Sociaal Domein.

Sinds jaar en dag leveren we ook gegevens, cijfers en informatie over de gezondheidssituatie van de 
burgers in onze regio aan. Hierop baseren (o.a.) onze gemeenten en andere (wijk)organisaties hun beleid 
en speerpunten in de uitvoering.
De laatste járen hebben steeds meer gemeenten met succes gebruik gemaakt van het Maatwerk wat we 
kunnen leveren. Met de uitvraag die we jaarlijks voor de monitors doen, en alle andere bronnen die tot 
onze beschikking staan, zijn we in staat vele (kennis) vragen op het gebied van het Sociale Domein te 
beantwoorden.

Ook in 2020 hebben we, vanwege de grote veranderingen op het Sociaal Domein, speciale aandacht voor 
het ondersteunen van onze gemeenten bij het monitoren van al deze veranderingen.
We willen onze deskundigheid/inzet richten op de diverse deelgebieden van het Sociaal Domein waarbij we 
steeds werken vanuit de uitgangspunten positieve gezondheid en het versterken van de eigen 
regie/gezondheidsvaardigheden en participatie van burgers.
Het versterken van intermediairs die werken met burgers in de lokale situaties, heeft hierbij onze extra 
aandacht.

We hebben, ook in het verlengde van de bevindingen en inzichten vanuit de VTV, gekozen voor de 
navolgende speerpunten die we in onze regio meer in gezamenlijkheid gaan vormgeven samen met 
burgers en lokale partijen.
» Weerbaarheid/lifeskills versterken van jeugd en ouders als basisvoorziening in de jeugdzorgketen.
» Suïcide- en depressiepreventie.
« Kwetsbare groepen: statushouders, ouderen.
» Veilig uitgaan/gehoorschade.
» Gezonde relaties.
» Gezondheidsbevordering invlechten in de nieuwe Omgevingswet.

Programmabegrotìng 2021 13



Brabant-Zuidoost

Product: Procesbegeleiding bij en uitvoering van 
Lokaal Gezondheidsbeleid

Onderbouwing:

Doel:

Het opstellen en uitvoeren van een lokaal gezondheidsbeleid (LGB) is voor 
gemeenten als taak vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.
De GGD ondersteuning draagt bij aan een optimalisering van het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal Domein.

Een bijdrage leveren aan voorbereiden, opstellen, implementeren en uitvoeren 
van een lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten.

Wat houdt het in? Werkwijze

Ondersteunen bij het formuleren van 
gemeentelijk gezondheidsbeleid aangehaakt bij en 
ingebed in het Sociaal Domein en de te maken 
keuzes. Dit gebeurt onder andere door een 
bijdrage te leveren aan de rVTV.
Adviseren t.b.v. structuur voor continue inbedding 
van het LGB-beleidsproces; participeren in deze 
structuur (bijv. stuurgroep wonen, zorg en 
welzijn/ lokaal gezondheidsbeleid).
Ondersteunen van de bijbehorende 
uitvoeringsprogramma's en beleidsuitvoering. 
Creëren van draagvlak bij de te betrekken 
partijen. Makelen en schakelen tussen partijen. 
Signaalfunctie van gemeentelijk (LGB)-wensen 
richting GGD-organisatie.
Inventariseren van bestaande (lokale) activiteiten
m.b.t. het (binnen het gemeentelijke 
gezondheidsbeleid) gekozen thema en zoeken van 
samenwerkingspartners.
Opstellen (in overleg met gemeente, burgers en 
lokaal betrokken instellingen) van een project/ 
uitvoeringsplan dat past binnen de lokale situatie. 
Begeleiding bij en uitvoeren van (delen) van het 
project/uitvoeringsplan.
Waar mogelijk partners ondersteunen bij het 
verwerven van extra fondsen/subsidies. 
Beantwoorden van ad-hoc vragen.
Evalueren LGB-traject.
De activiteiten zijn gericht op gemeenten, 
preventie-instellingen, intermediairs, bevolking 
(jeugd, volwassenen, ouderen, kwetsbare 
groepen mensen met een lagere sociaal 
economische status, wijken).

Werken in multidisciplinair teams (intern, 
samen met adviseurs lokaal 
gezondheidsbeleid, preventie7voorlichtings- 
medewerkers, onderzoekers en in 
samenwerking met JGZ. Extern samen met 
burgers en andere lokale partners).

Toedeling uren LGB adviseur:
110 per gemeente 
Helmond 220
Eindhoven 260

Toedeling uren Lokaal maatwerk GVO: 
65 per gemeente

Geldrop-Mierlo
Veldhoven
Helmond
Eindhoven

85 uur 
90 uur 
110 uur 
260 uur

Toedeling uren Lokaal maatwerk preventie/ 
voorlichting:
85 uur per gemeente

Geldrop-Mierlo 110 uur 
Veldhoven 120 uur
Helmond 175 uur
Eindhoven 300 uur

Activiteitenbudget 
C 1.000,- 
per gemeente

Verwacht resultaat

Er is duidelijk gemeentelijk beleid hoe gezondheid te bevorderen via de verschillende 
beleidsterreinen (jeugd/sociaal domein/onderwijs RO/sport e.d.) en op welke wijze burgers, die een 
bijdrage willen leveren aan een gezonde en veilige leef-en leeromgeving, daarbij worden gefaciliteerd 
en ondersteund. Extra aandacht voor kansen koppeling doelstellingen sociaal domein en ruimtelijk 
domein. Er is uitvoering gegeven aan lokale plannen, conform afspraken.
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Product: Monitoren

Onderbouwing: Inzicht krijgen in de gezondheidssituatie van de bevolking is als taak vastgelegd
in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Kennis en informatie verstrekken die bijdraagt aan de ontwikkeling, evaluatie
en sturing van gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheid, jeugd, 
welzijn, wonen en zorg.

Wat houdt het in? Werkwijze

» Het verzamelen van gegevens over de
gezondheid en de gezondheid beïnvloedende 
factoren via de monitorcyclus, waarbij 
subgroep van de bevolking eens in de vier 
jaar worden gemonitord.
- Volwassenenmonitor 19-64 jaar 

Ouderenmonitor 65-plus (2020/2021)
- Ĵeugdmonltor 0-11 jaar (2021/2022)
- RVTV (2022/2023)
- Jeugdmonitor 12-18 jaar (2023/2024)

» Deze dataverzameling gebeurt via een
enquête (schríftelijk en/of via internet).
Steeds meer wordt bij het monitoren gebruik 
gemaakt van relevante registraties en andere 
bronnen. Dit geldt zowel voor interne als 
externe bronnen. Ook andere vormen van 
dataverzameling, bijvoorbeeld via het 
onderzoekspanel of via kwalitatief onderzoek 
dragen bij aan de monitoringsfunctie van de 
GGD.

» Gegevens worden beschikbaar gesteld aan 
wethouders en ambtenaren van gemeenten 
(welzijn/volksgezondheid, jeugd, ouderen, 
WMO, milieu, sport, wonen, zorg). Daarnaast 
aan organisaties en instellingen op het gebied 
van welzijn en zorg en andere 
geïnteresseerden.

De vragenlijsten van de monitorcyclus kent een 
vast basisdeel en een variabel deel dat wordt 
samengesteld in samenspraak met gemeenten. 
Daarnaast vindt afstemming en samenwerking 
plaats met GGD'en in Brabant en Zeeland en met 
het CBS en RIVM.

Gegevens worden op gemeenteniveau verzameld 
en als volgt gerapporteerd: 
lokaal tabellenboek 
lokale kernpunten
GGD-gezondheidsatlas
Presentatie (in overleg)

Verwacht resultaat

Inzicht in de gezondheidssituatie en de factoren die daarop van invloed zijn van de burgers in onze 
regio.
In 2021 wordt de Jeugdmonitor 0 -11 jaar afgenomen (resultaten in 2022 beschikbaar).
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Product Kenniscentrum onderzoek

Onderbouwing:

Doel:

Voor wie:

Voorzien in de behoeften van onze gemeenten om hen op maat te 
ondersteunen met onderzoek, kennis en informatie.

Verder professionaliseren en evidence based ondersteunen van 
gezondheidsbeleid op lokaal en regionaal niveau. Het op maat beantwoorden 
van ad-hoc vragen, waardoor beleid en interventies worden ondersteund.

Gegevens worden beschikbaar gesteld aan ambtenaren en wethouders van 
gemeenten (welzijn/volksgezondheid, WMO/OGGZ, ouderen, jeugd). 
Daarnaast aan partners in zorginstellingen en OGGZ-voorzieningen

Wat houdt het in? Werkwijze

Opzetten en in stand houden 
kennisinfrastructuur, waarin onderzoeks
gegevens en registraties beschikbaar worden 
gemaakt voor het op maat beantwoorden van 
onderzoeksvragen van gemeenten en GGD- 
medewerkers. Hierbij wordt samengewerkt 
met relevante organisaties en instellingen en 
bestaat samenwerking met de Academische 
Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. 
Aansluiten op relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen in het sociaal domein, zodat 
gemeentes worden ondersteund in hun beleid 
op het gebied van de drie transities. 
Beantwoorden van ad-hoc vragen met behulp 
van beschikbare gegevens of kort aanvullend 
onderzoek.
Gericht advies geven over te nemen 
beleidsmaatregelen en beschikbare relevantie 
interventies (in samenspraak met 
wetenschappers, beleidsfunctionaris, 
preventiefunctionaris).
Zorgen dat wetenschappelijke inzichten 
bekend worden in onze regio en gebruikt 
wordt bij beleidsvorming en uitvoering. 
Ondersteunen en adviseren bij de interpretatie 
en implementatie van wetenschappelijke 
kennis.

Op verzoek beantwoorden van 
onderzoeksvragen in de breedste zin van het 
woord.
Proactief delen van kennis die van toepassing 
is voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. 
Onder andere via de nieuwsbrief onderzoek. 
Onderzoeksgegevens via digitale kanalen 
beschikbaar stellen voor gemeenten.
Er is gemiddeld 30 uur per gemeente 
beschikbaar voor onderzoek op maat.

Verwacht resultaat

Onze gemeenten weten ons te vinden en hebben de juiste gezondheidscijfers/interpretatie en 
onderzoekgegevens gebruikt bij het onderbouwen en ontwikkelen van bestaand en nieuw beleid.

Aantal vragen 
Aantal gemeenten

Realisatie 2018
99
19

Realisatie 2019
114
19

Raming 2020
100
21

Raming 2021
100
21
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Product: Gezondheidsexpertise in het Sociaal Domein

Onderbouwina Monitoring, signalering en advisering is door Het Rijk als een van de pijlers bij 
de GGD als taak belegd. Ook wordt deze genoemd in de Wet Publieke 
Gezondheid. De GGD ontwikkelt zich van een meer uitvoerende organisatie 
naar het regionale expertise en kenniscentrum op het gebied van de 
preventieve volksgezondheid. Dit betreft zowel de beleids-, onderzoeks-, als 
gezondheid bevorderende praktijk componenten. Om op deze gebieden als 
kenniscentrum te kunnen fungeren, bouwen we deskundigheid en vaardigheden 
op. Deze hebben we op regionaal niveau beschikbaar voor inzet op lokaal 
niveau ten behoeve van al onze gemeenten, hun lokale partners en hun 
burgers.

Doel Gezondheidskennis en -kunde toevoegen in de lokale situatie om te bevorderen 
dat burgers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot mensen 
met betekenis voor zichzelf, elkaar en de samenleving.
Gezondheid als voorwaarde om mee te kunnen doen.
En Meedoen als bevordering van gezondheid!

Werkwiize: We zullen met direct betrokkenen per thema aan de hand van een 
inventarisatie en analyse van knelpunten en kansen komen tot voorstellen voor 
interventies en activiteiten.

Het gaat daarbij om de thema's:
- Gezond Bedrijf
- Omgevingswet
- Kwetsbare groepen
- Preventieakkoord
- Monitoren op Voortgezet Onderwijs

We maken daarbij gebruik van aanwezige cijfers en gegevens én de deskundigheid en ervaring van 
ketenpartners, burgers, onderwijs, welzijnsinstellingen, zorgpartijen, signalen uit de sociale teams, en 
anderen.

Resultaat

Op onderdelen is/wordt het resultaat verder gespecificeerd in de diverse projectplannen.
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Specifieke activiteiten Werkwijze/ resultaat

Gezond en Talentvol opgroeien
Werkwijze

Basisonderwijs 'Week van de Lentekriebels'
Training voor leerkrachten/intermediairs:

Verzorgen van training en nazorg van 
leerkrachten gericht op gezonde relatievorming bij 
kinderen op BO en SBO-scholen.

Doel:
Bijdragen aan het optimaliseren van het 
preventieaanbod in de regio op het gebied van 
relationele en seksuele vorming. Uit de regionale 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning van 
Zuidoost-Brabant blijkt dat veel jongeren onveilig 
vrijen. Voorlichting over gezonde seksuele relaties 
blijft van belang.
» Kennis en vaardigheden van de intermediairs 

op peil krijgen en houden.
« Lespakketten en ondersteunende materialen 

beschikbaar stellen.
» Vraagbaak voor intermediairs.

Resultaat
Kinderen in onze regio wordt geleerd na te 
denken over hun eigen bijdrage in (seksuele) 
relaties met anderen.

Jaarlijks doen zo'n 70 scholen mee.
Nieuwe scholen worden actief ondersteund door 
de GGD. Scholen gaan daarna zelfstandig verder 
en kunnen voor advies en ondersteuning een 
beroep doen op de GGD.

Werken aan een gezonde school Werkwijze
Scholen kunnen rechtstreeks contact met ons

Doel:
Bijdragen aan het optimaliseren van het 
preventieaanbod op scholen in de regio, via de 
Gezonde School Methode.
Dit omvat de thema's voeding, beweging en sport, 
sociale emotionele ontwikkeling (waaronder 
pesten), fysieke veiligheid en milieu, hygiëne en 
zelfverzorging, gezonde relaties en seksualiteit, 
alcohol en andere genotmiddelen.
« We gaan uit van de vraag van de school en 

onderzoeken samen met de school hun 
situatie en wat daarbij past als stap naar een 
gezondere school.

» We richten ons op primair, secundair
onderwijs (incl. speciaal onderwijs) en MBO.

opnemen.
Of via JGZ of samenwerkingspartners.
Of via andere programma's, zoals Onwijs Fit!
In sommige gemeenten nemen scholen deel aan 
een samenwerkingsverband op het gebied van 
gezondheid.

De GGD ondersteunt individuele scholen en/of 
samenwerkingsverbanden.

We baseren ons werk op de 5 pijlers van de 
Gezonde School Methode:
« Educatieve activiteiten.
» Signalering en doorverwijzen.
« Omgeving (fysiek en sociaal).
» Ouderbetrokkenheid.
» Schoolgezondheidsbeleid.

Resultaat
De scholen zijn beter toegerust om een 
gezonde schoolomgeving te bieden voor leerlingen 
en medewerkers.

Erkenning van de school via het Gezonde School 
Vignet.

De samenwerking tussen school en ouders op het 
gebied van gezondheid wordt versterkt.

Fitte kinderen leren beter en participeren beter nu 
en in de toekomst.
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Langer Thuis

Voorlichting door en voor 5S+

Doel:
Mensen worden door voorlichting in staat gesteld
om zelf gezonde keuzes te maken, als eerste stap
in het proces van attitude- en
gedragsverandering.
« Voorlichten van de specifieke doelgroep 

senioren via georganiseerde settings, of op 
termijn andere risicogroepen waardoor ze 
meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen 
doen om gezond te blijven.

* Diverse thema's: voeding, beweging, 
overgewicht, hart- en vaatziekten, 
valpreventie, ontspoorde zorg, hygiëne in de 
keuken, patiëntenrecht, organisatie van de 
gezondheidszorg, bevolkingsonderzoeken, 
werken van het lichaam en osteoporose.

* Groepsvoorlichting, peergroup-educatie.
* Voorlichting kan los worden ingezet of als 

onderdeel van andere programma's.

Werkwiize
Getrainde vrijwilligers worden ingezet op eigen 
peergroep.

Resultaat
Doelgroep ouderen krijgt op verzoek informatie en 
gesprek met elkaar aangeboden, waarmee hun 
gezondheids-vaardigheden versterkt worden.

Per jaar worden zo'n 20 voorlichtingen verzorgd.

Expertise gezondheidsthema's

Het beschikbaar hebben en houden van specifieke 
deskundigheid voor de regio op het gebied van 
belangrijke preventie thema's. Bijdragen aan het 
optimaliseren van de participatie- en 
regiemogelijkheden van burgers.

Resultaat
Specialistische kennis blijft beschikbaar voor alle 
gemeenten en alle lokale teams.

Werkwiize
Expertise ontwikkelen, bijhouden en delen op het
gebied van:
- Leefstijl (overgewicht, roken, alcohol en 

drugs).
* Gezonde (seksuele) relaties.
* Veerkracht (sociale weerbaarheid/ 

opvoeding, OGGZ/Kwetsbare groepen),
« Leefomgeving:

- Bijhouden landelijke actuele 
ontwikkelingen.

- Inventarisatie regionaal interventieaanbod 
op een aantal thema's en beschikbaar 
stellen van de informatie via Het
Regionale Kompas.

» Communiceren en beschikbaar stellen van 
verworven kennis en informatie richting 
gemeenten, instellingen, intermediairs, 
burgers via het regionaal kompas.

« Afstemming tussen partners tot stand
brengen om preventiestructuur te verbeteren.

* Vraagbaak voor collega's, professionals en 
Burgers.
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Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Het belang van de gezondheid beschermende taken neemt toe omdat de gezondheidsrisico's groter 
worden. Door de intensieve veehouderij (hoge dierdichtheid in onze regio en de aanwezigheid van 
urgentiegebieden) en de toenemende internationale mobiliteit neemt het risico toe op overdracht van 
infectieziekten van dier op mens (zoönosen) en mens op mens. Basale hygiëne blijft van belang om 
overdracht van infectieziekten te voorkomen.
Verder worden bewoners zich bewuster van de gezondheidsrisico's in hun fysieke leefomgeving en staan 
zij kritischer tegenover overheden en organisaties. Het maakt niet uit of het om bijv. asbest, 
bodemverontreiniging, straling, geluidshinder of luchtvervuiling gaat. Burgers maken zich zorgen en 
spreken overheden en "vervuilers" steeds meer op hun verantwoordelijkheden aan.
Burgers schuwen daarbij niet om de rechter in te schakelen (denk aan de slachtoffers van Q-koorts en 
recenter aan de stikstofdiscussie).

De GGD wordt door alle partijen om advies en hulp gevraagd. De maatschappelijke druk zal rondom deze 
vraagstukken eerder toe- dan afnemen. Een overheid die burgers aanspreekt op gezond gedrag mag 
rekenen op burgers die een overheid aanspreekt op haar eigen (on)gezond beleid.
Een gezonde woon-, leer- en werkomgeving wordt meer en meer als een waarde gezien en gemeenten 
kunnen zich op dit terrein positief profileren. De omgevingswet biedt nieuwe kansen voor een gezonde 
leefomgeving.

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en 
bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen 
aanvragen, een melding moeten kunnen doen, respectievelijk op basis van proforma omgevingsplannen 
van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder 
vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten in maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu 
maximaal 26 weken is). Er dient integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan 
de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan, en de voorschriften uit de 
vergunning.
In de periode tussen 2021 en 2029 zullen omgevingsvisíes en omgevingsplannen met omgevìngswaarden 
moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en 
volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
Gemeenten (provincie en waterschap) hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te 
regelen en te borgen. Dit betekent enerzijds dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen 
hebben in het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen 
medewerkers.
Anderzijds zullen de verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten 
taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, eveneens processen moeten (her)inrichten, 
informatie moeten ontsluiten en medewerkers moeten opleiden en trainen.

De besturen van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de besturen van de verbonden partijen 
onderschrijven de gezamenlijke wettelijke verplichting en maatschappelijke opgave, en dat zij zich 
maximaal inspannen om de omgevingswet op uiterlijk 2029 efficiënt te hebben geïmplementeerd.
De Gemeenten, GGD, ODZOB en VRBZO werken op basis van de volgende uitgangspunten:

- Er wordt samengewerkt in de voorbereiding van de Omgevingswet
- Processen worden op elkaar afgestemd
- Er wordt, zo veel mogelijk, gewerkt met gemeenschappelijke kaders
- Er is respect voor de "couleur locale".

De verwachting is dat als gevolg van de Omgevingswet er minder activiteiten vergunning-plichtig zullen 
zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen, die vóór 
inwerkingtreding nog 26 weken bestrijkt, naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, 
waarin participatie een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingstafel wordt daarom in de regio als 
belangrijk instrument gezien om initiatieven te verkennen en begeleiden middels een proces waarin de 
ketenpartners samenwerken.
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De Omgevingswet dwingt ook meer interbestuurlijke afstemming af, waardoor voor en tijdens 
vergunningverlening meer afstemmingsmomenten zijn. Ook is de verwachting dat vanwege het 
vergunningsvrij worden van verschillende activiteiten er meer inzet nodig zal zijn voor het afwikkelen van 
meldingen alsmede voor toezicht 81 handhaving. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet 
en de kosten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop gemeenten om zullen 
gaan met de grotere afwegingsruimte en de invloed die dat heeft op het meer of minder uniform zijn van 
de werkprocessen. De vuistregel hierbij is: hoe meer maatwerk, hoe meer kosten. Tegenover hogere 
kosten staat overigens wel de mogelijkheid die de Omgevingswet voor bevoegde gezagen introduceert, om 
voor milieu vergunningaanvragen leges te heffen. In de eerste járen dat de Omgevingswet van kracht 
wordt, zal gemonitord worden welke factoren op welke wijze invloed hebben op de bedrijfsvoering en wat 
dit betekent voor de kosten. De verwachting is in elk geval dat de kosten voor de baten uitgaan en dat 
kosten aanvankelijk hoger zullen uitvallen.
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Brabant-Zuidoost

Product: Algemene infectieziektebestrijding

Onderbouwing:

Doel:

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Voorkómen en bestrijden van infectieziekten en de overdracht van 
infectieziekten van mens op mens of van dier op mens.

Wat houdt het in? Werkwijze

Registreren en verwerken van gegevens; 
alle meldingen worden landelijk 
geregistreerd en nauwlettend gevolgd 
(RIVM).
Verzamelen en analyseren van regionale 
gegevens (surveillance).
Onderzoek en beleidsadvisering. 
Preventie (waaronder voorlichting en 
preventief vaccineren).
Bron- en contactopsporing. 
Regie/netwerk.
Managen van grote uitbraken. 
Vangnettaak.
24-uurs bereikbaarheid.
Grootschalige calamiteiten worden in 
samenwerking met de GHOR en andere 
zorgpartners voorbereid (draaiboeken, 
oefeningen e.d.).

Zie ook product Publieke Gezondheid 
Asielzoekers

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en 
protocollen.
Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, 
ziekenhuizen, RIVM (CIB), streeklaboratorium 
(PAMM), zorginstellingen en gemeenten.

Resultaat

1. Meldingen van infectieziekten/art. 26 regio
2. Beantwoorde vragen in de regio
3. Outbreak oefeningen
4. aantal preventieprojecten

Realisatie
2018

707/100
1161
1
4

Realisatie
2019

783/132
1037
1
4

Raming
2020

800/130
1040
1
4

Raming 
2021 '

800/130
1040
1
4
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Brabant-Zuidoost

Product: Tuberculosebestrijding

Onderbouwing:

Doel:

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Het bestrijden van tuberculose (TBC) door het tijdig opsporen van TBC, opstellen 
en uitvoeren van een behandelplan en voorkómen van transmissie.

Wat houdt het in? Werkwijze

Verzamelen, registreren, verwerken en 
analyseren van regionale gegevens. 
Onderzoek en beleidsadvisering.
Preventie (waaronder voorlichting en 
preventief vaccineren).
Bron- en contactopsporing.
Behandeling en/of verwijzing. 
Regie/netwerk.
Outbreak-management.
Vangnettaak (spreekuur).
Speciale aandacht voor het bereik van 
risicogroepen, zoals dak- en thuislozen en 
migranten.

Zie ook TBC screening asielzoekers.

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en 
protocollen.
Er wordt nauw samengewerkt met 
huisartsen, ziekenhuizen, streeklaboratorium 
(PAMM), IND, KNCV, intermediairs, GGD'en in 
Brabant en Zeeland.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

1. Aantal screeningen
2. Aantal behandelde patiënten (manifest en

Niet
beschik-

9.582 8.000 8.000

latente TBC) baar 
wegens 
overgang 
naar ander 
registratie
systeem

75 75 75
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Brabant-Zuidoost

Product: Seksuele Gezondheid/SOA preventie

Onderbouwing:

Doel:

Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Het voorkómen en bestrijden van SOA's, terugdringen van het aantal SOA's.

Wat houdt het in? Werkwijze

Activiteiten in het kader van de 
gemeenschappelijke taken:

« Verzamelen, registreren, verwerken en 
analyseren van gegevens (surveillance)

» Onderzoek en beleidsadvisering
* Preventie (waaronder voorlichting, 

preventief vaccineren)
« Bron- en contactopsporing 
« Regie/netwerk 
» Outbreakmanagement

Speciale aandacht voor risicogroepen 
zoals jongeren, prostituees, mannen die seks 
hebben met mannen en mensen die veel 
wisselende contacten hebben (betere 
bewustwording van de gevaren en de eigen 
mogelijkheden (veilig vrijen) om het oplopen van 
een SOA te voorkomen.

Activiteiten in het kader van contracttaak: 
(subsidieregeling VWS):

* Het opsporen van SOA's d.m.v. individuele 
counseling en Laboratoriumonderzoek.

* Opstellen en uitvoeren van individuele 
behandelplannen (bij gevonden SOA's), evt. 
voorschrijven van medicijnen.

* Partnerwaarschuwing.
« Doorverwijzen naar gespecialiseerde 

hulpverlening bij complexe hulpvragen.
* Sommige preventie-activiteiten komen in 

aanmerking voor landelijke subsidie .

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 
en protocollen.
Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, 
ziekenhuizen, streeklaboratorium (PAMM: vanaf 
maart Elisabeth lab) en intermediaire 
organisaties.

Lokale afspraken zijn mogelijk met betrekking 
tot invulling van preventieactiviteiten.

Resultaat

1. Individuele consulten
2. Vindpercentages SOA's

Realisatie
2018

4.260
18,30/*!

Realisatie
2019

4.106
19,4

Raming
2020

4100
20

Raming
2021

4100
20
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Brabant-Zuidoost

Product: Hygiënezorg

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Het bevorderen van hygiënisch handelen ter voorkoming van ziekten.

Wat houdt het in? Werkwijze

* Bijhouden van een lijst van risicovolle 
objecten/instellingen.

« Preventie activiteiten.
* Beantwoorden van vragen van burgers en 

instellingen.
* Inspecties bij geprioriteerde risicovolle 

objecten.

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 
en protocollen.
Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren 
van risicolocaties.

Lokale afspraken met betrekking tot inspecties 
risicolocaties (aantal/soort) en lokale preventie- 
activiteiten.

Voor inspecties kinderopvang, gastouders en 
peuterspeelzalen: zie toezicht kinderopvang.

Voor inspecties tattoo 81 piercingshops: 
zie toezicht op tattoo ík piercingshops.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

1. Risicovaccinaties door de GGD bezocht
2. Vragen beantwoord

95 52 55 55
19 40 40 40
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Brabant-Zuidoost

Product: Reizigerszorg

Onderbouwing: Contracttaak die in het verlengde ligt van de algemene
infectieziektebestrijding.

Doel: Ervoor zorgen dat reizigers beschermd op reis gaan en voorkomen dat zij een
infectieziekten oplopen in het buitenland en deze ziekte importeren in 
Nederland. Preventief beschermen van beroepsgroepen tegen Hepatitis B.

Wat houdt het in? Werkwijze

Publieksvoorlichting.
Individuele advisering en groepsadviezen 
(voor, tijdens en na de reis.)
Vaccineren.
Verkoop beschermingsmiddelen. 
Vaccineren van beroepsgroepen (Hep. B).

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 
en protocollen.
Er wordt nauw samengewerkt met andere 
GGD'en (gezamenlijk afsprakenbureau, 
gezamenlijke PR, ed.), PAMM en diverse 
instellingen en bedrijven.

Resultaat

1. Individuele consulten voor reizigers
2. Personen, behorend tot de beroepsgroep die 

risico loopt, gevaccineerd tegen Hep. B

Realisatie
2018

17.803
2.059

Realisatie
2019

20.195
1.793

Raming 
2020 '

20.000
1.750

Raming 
2021 '

20.000
1.750
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Brabant-Zuidoost

Product: Medische-milieukundige Zorg

Onderbouwina: Vastaelead in de Wet Publieke Gezondheid. Uit de reaionale Volksaezondheid
Toekomst Verkenning van Zuidoost-Brabant blijkt dat de gezondheid van 
burgers positief beïnvloed kan worden via de leefomgeving. Bij besluiten die 
gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid heeft de GGD een 
adviserende taak,

Doel: Het voorkomen van ŕverdere versDreidina van) ziekten en
gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe) 
milieuomstandigheden.

Wat houdt het in? Werkwijze

Basispakket:
* (Proactief) adviseren over gezondheidsrisico's

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 
en protocollen.

in de leefomgeving. Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten,
* Adviseren bij (milieu)rampen, wanneer het 

advies minder dan 20 uur bedraagt.
* Het beantwoorden van vragen van 

burgers, incl. eventuele huisbezoeken.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
intermediaire organisaties.

* Meedenken in werkgroepen en het geven van Gemeenten kunnen de GGD inschakelen bij
(collectieve) voorlichtingen op het gebied van 
intensieve veehouderij, gezonde 
gebiedsontwikkeling en crisisbeheersing.

milieuproblemen en vragen m.b.t. milieu en 
gezondheid.

* Het onderhouden van de bij het team GMV Daarnaast zijn er producten die gemeenten
aanwezige kennis en expertise om zowel tegen betaling kunnen afnemen.
lokaal als (boven)regionaal een 
kenniscentrum te zijn voor onder andere 
gemeenten. Hierdoor kunnen we waar nodig 
inzet en zorg leveren.

« 24 uurs bereikbaarheid van de GAGS
(gezondheidskundig adviseur gevaarlijke 
stoffen).

Maatwerk:
Voor diensten die niet tot het basispakket
horen, maken we aparte afspraken.
Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.
Voorbeelden van betaalde diensten zijn:
* Deelname aan werkgroepen en (collectieve) 

voorlichtingen over bijv. straling, binnenmilieu 
of bodem.

* Adviezen over gezondheidsrisico's bij rampen 
die meer dan 20 uur bedraqen.

Bv. bevorderen gezond wonen en frisse scholen

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021 "

1. Beantwoorden milieu gerelateerde 
gezondheidsvragen van burgers en 
instellingen in de regio.

237 266 250 250

2. (Proactieve) beleidsadviezen voor de 
regio/gemeenten.

22 16 20 20

3. Voorlichtingsactiviteiten in de regio.
4. Adviezen bij acute casuïstiek of bij nazorg

22 12 15 15

van opqeschaalde incidenten. 2 2 2 2

Programmabegroting 2021 27



Brabant-Zuidoost

Publieke Gezondheid bij incidenten, rampen en crises

De GGD moet haar gezondheid beschermende taken ook in de opgeschaalde situaties kunnen 
uitvoeren. Dat vraagt een specifieke voorbereiding. De GGD geeft gezondheidskundig advies over 
infectieziektebestrijding, gevaarlijke stoffen, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na 
rampen en voert daarvoor ook een deel van de taken uit. In acute situaties dient de GGD de professionele 
regie kunnen voeren op de uitvoering van de taken, bijvoorbeeld bij de uitvoering van 
vaccinatieprogramma's bij een grieppandemie.
De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook bij kleinschalige incidenten (bijv. suïcide of tragische 
ongevallen) en zedenzaken: vaak schokkende gebeurtenissen die veel maatschappelijke onrust 
veroorzaken.

Product: GGD Crisisteam en crisisplan

Onderbouwina: Vastaelead in de Wet Publieke Gezondheid, tevens verankerd in de Wet od de
Veiligheidsregio's en de Wet Toelating Zorginstellingen.

Doel: Gezondheidsschade als gevolg van een ramp of crisis voorkómen of zoveel
mogelijk beperken.

Wat houdt het in? Werkwijze

* Het beschikken over een opgeleid en 
beoefend crisisteam en bijbehorend 
crisisbeheersplan met voorzieningen zodat ten 
tijde van een crisis of ramp de continuïteit van 
GGD-processen 24/7 gegarandeerd worden.

* Optreden bij grootschalige uitbraken 
van infectieziekten.

« Medisch-milieukundige advies bij milieu 
gerelateerde rampen (GAGS).

» Coördinatie van psychosociale hulpverlening.
* Gezondheidsonderzoek na een ramp.

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen 
en regionale afspraken (regionaal crisisplan).
Er wordt nauw samengewerkt met het Bureau 
geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 
(GHOR), politie, brandweer, ziekenhuizen, 
huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, RIVM, 
bureau Gezondheid, Milieu en veiligheid, ROAZ, 
ketenpartners psychosociale hulpverlening.

Verwacht resultaat

1. Acuut en adequaat kunnen reageren op een ramp of incident in de regio.
2. De mate waarin de GGD is voorbereid op een ramp of incident, af te meten aan:

* Voldoen aan de kwaliteitseisen van het LNAZ.
* Beschikbaarheid van een actueel crisisbeheersplan.
* Opgeleide, getrainde en beoefende sleutelfunctionarissen (crisisteam).
* Paraatheid en beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen (24/7).

3. Samenwerking bij een ramp of crisis in de keten (gemeenten, ketenpartners) is versterkt.
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Brabant-Zuidoost

Product: Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende
gebeurtenissen

Onderbouwing: Vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid.

Doel: Gecoördineerde inzet van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen
zodat onrust zo klein mogelijk blijft en herstel bevorderd wordt. 
Adequaat reageren en zo mogelijk stap naar preventie zetten.

Wat houdt het in? Werkwijze

Het gaat om gebeurtenissen die een grote 
impact hebben op een groep of 
gemeenschap en waarbij coördinatie van 
hulpverlening gewenst is maar waarbij geen 
sprake is van een officiële GRIP-situatie. 
Voorbeelden: zelfdoding, tragisch ongeval, 
zedendelict, gezinsmoord.

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen, 
procesplan PSH en suïcideprotocol.
Er wordt nauw samengewerkt met gemeente, 
school, vereniging of wijk waar de gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden, slachtofferhulp, 
maatschappelijk werk, GGzE (tweedelijns 
adviesfunctie), politie, religieuze instellingen.

Taken GGD:
« Coördinatie van hulpverlening.
* Bijdrage leveren aan voorlichting.
* Deelname aan of afstemming met het lokale 

sociale calamiteitenteam.
» Waar nodig doorleiding of doorverwijzing naar 

professionele hulp.

Als een casus grote inzet vergt, dan worden er 
aparte financiële afspraken gemaakt met de 
gemeente waarin het incident heeft 
plaatsgevonden.

Verwacht resultaat

1. Slachtoffers zijn tevreden over de geboden voorlichting en psychosociale hulp bij een ingrijpende 
gebeurtenis.

2. Gemeenten en ketenpartners zijn tevreden over de wijze waarop de GGD de hulpverlening heeft 
gecoördineerd.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

3. Casussen per jaar. 24 11 15 15
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Brabant-Zuidoost

Toezicht houden

Om risico's voor de volksgezondheid tijdig te onderkennen is toezicht een belangrijke schakel. Toezicht 
kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het toezicht kan meer signalerend, adviserend en 
beïnvloedend van aard zijn, of juist meer controlerend, waarbij vooral gecheckt wordt of aan de regels 
wordt voldaan. De GGD houdt toezicht op ondernemers voor het gebruik van tatoeage- en 
piercingmateriaal, vooral gericht op de controle op hygiëneregels. Daarnaast heeft de GGD een 
toezichthoudende taak in de kinderopvang. Bij dit toezicht krijgt de pedagogische kwaliteit van de opvang 
steeds meer aandacht. Ook de taken in het kader van gezondheidsbescherming (infectieziektebestrijding, 
medische milieukunde en hygiënezorg) hebben toezichtaspecten.

De Wet Kinderopvang en daarmee het toezichtkader is per 2018 aangepast. Daarbij wordt het zgn. 
doeltoezicht ingevoerd. Doeltoezicht is gericht op outcome en geeft meer ruimte aan de ondernemer. Voor 
de toezichthouder betekent het meer ruimte voor "professional judgement".
Voorts zien we een ontwikkeling waarbij gemeenten extra taken bij de GGD beleggen, bijv.:
« Extra toezichtstaken kinderopvang zoals het bijhouden van het register kinderopvang (dat doen we 

reeds voor de gemeente Eindhoven), uitvoeren van lichte handhavingstaken (waarschuwing en 
aanwijzing) of inspecties op de kwaliteitseisen van WE-programma's (doen we reeds voor de 
gemeente Eindhoven).

« Uitvoering van toezichtstaken in het kader van de WMO (reactief of proactief kwaliteitsonderzoek).

Product: Toezicht op kinderopvang 81 

Peuterspeelzalen

Onderbouwing:

Doel:

Deze taak is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. 

Bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.

Wat houdt het in? Werkwijze

Jaarlijks risico gestuurd toezicht op 
hygiëne, gezondheid, veiligheid, 
ouderenparticipatie, pedagogisch(e) beleid 
en praktijk enz. bij kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, 
gastouders en peuterspeelzalen.
Inspecties bij nieuwe locaties 
kinderopvang.
Advisering gemeenten m.b.t. handhaving. 
Voorlichting en informatievoorziening t.b.v. 
ouders en andere belanghebbenden.
WE inspecties (op verzoek).
Bijhouden register kinderopvang (op 
verzoek.)
Namens gemeenten uitvoeren van lichte 
handhavingstaken (op verzoek).

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen.
Er wordt nauw samengewerkt met: 
gemeenten
Houders/eigenaren van kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 
Gastouderbureaus en gastouders

Jaarlijks wordt met elke individuele gemeente een 
contract afgesloten.

Resultaat

Alle inspecties die met gemeenten afgesproken 
zijn worden naar tevredenheid uitgevoerd 
Dat zijn er:

Realisatie
2018

1.242

Realisatie
2019

1.239

Raming
2020

1.240

Raming 
2021 ‘

1.240
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CĮC/Pr
Brabant-Zuidoost

Product: Toezicht op tattoo- 81 piercingshops

Onderbouwing: Deze taak is vastgelegd in het Warenwet Besluit Tatoeëren en piercen.

Doel: Erop toezien dat shops veilig werken zodat infectieziekten of andere
gezondheidsrisico's voorkomen worden.

Wat houdt het in? Werkwijze

» Periodiek toezicht houden op hygiëne 8t 
veiligheid bij T&P-shops en bij evenementen 
waar getatoeëerd of gepiercet wordt of waar 
permanente make-up wordt aangebracht.

» Verstrekken, weigeren of intrekken van de 
vergunning (vergunning is 3 jaar geldig).

« Adviseren aan VWS met betrekking tot 
handhavingsacties.

Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen. 
Er wordt nauw samengewerkt met eigenaren 
van tattoo- en piercingshops.

GGD handelt in opdracht van VWS.

Eigenaren van shops betalen voor de 
inspecties/vergunning aan de GGD volgens een 
landelijk vastgesteld tarief.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming 
2018 2019 2020 2021

# Inspecties per jaar 78 94 85 85
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Brabant-Zuidoost

Product: Toezicht WMO

Onderbouwina: Deze taak vastaelead in de Wet od de Maatschappelijke Ondersteunina.

Doel: Toezien op en bevorderen van de kwaliteit van de maatschappelijke
ondersteuning die gemeenten inkopen bij zorg- en welzijnsinstellingen.

Wat houdt het in? Werkwijze

« Namens gemeenten toezien op de naleving Er wordt gewerkt volgens een protocol
van eisen en voorschriften (WMO, (calamiteitenmeldingen) en een landelijk
gemeentelijke verordeningen) door toetsingskader.
aanbieders van voorzieningen. Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten,

» Op verzoek van gemeenten kunnen 1 of meer zorg- en welzijnsinstellingen en politie (bij
van de volgende taken worden uitgevoerd: geweldsincidenten).
onderzoek van calamiteiten die door Bij calamiteitenonderzoeken wordt afgestemd
instellingen gemeld worden, onderzoek naar met de landelijke inspectie als de calamiteit
aanleiding van een terugkerend ook daar gemeld is door de zorginstelling; bij
klachtenpatroon, kwaliteitsonderzoek bij geweldsincidenten wordt afgestemd met de
nieuwe aanbieders, thematisch of proactief politie.
toezicht op naleving van kwaliteitseisen.

» Adviesrapport met eventueel op te leggen
corrigerende maatregelen.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021 '

# Calamiteitenonderzoeken 3 12 8 8
# Kwaliteitsonderzoeken op verzoek

van gemeenten 0 8 10 12
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Brabant-Zuidoost

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen

De JGZ van GGD Brabant-Zuidoost werkt vanuit de wettelijke taak van de publieke gezondheid en draagt 
op deze manier bij aan de gezondheid en het geluk van de kinderen in onze regio. Hierbij ligt de focus op 
het voorkómen van gezondheidsproblemen. Vanaf 1.1.2021 wordt de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 
jarigen geïntegreerd in de GGD. De inhoudelijke producten JGZ 0-4 zijn nog niet opgenomen in deze 
begroting maar de financiële gevolgen van de integratie zijn wel in deze begroting verwerkt (zie hoofdstuk 
6). In het najaar 2020 wordt een begrotingswijziging aangeboden waarbij ook de producten JGZ voor 0 - 
4 jarigen zijn beschreven volgens het format in deze programmabegroting.

Product: Preventief gezondheidsonderzoek van
leerlingen uit het basisonderwijs in groep 
2 en 7

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in 
zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de 
opvoeding.

Resultaat Realisatie
2018

Realisatie
2019

Raming
2020

Raming
2021 '

Groep 2 (aantal kinderen gezien) 8046 7911
(inhaalslag)

7800 7800

Groep 7 (aantal kinderen gezien) 735 8031
(inhaalslag)

7500 7500
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Brabant-Zuidoost

Product: Preventief gezondheidsonderzoek van
leerlingen in het voortgezet 
onderwijs

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van de jongere 
in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en jongeren bij vragen over de ontwikkeling of 
de opvoeding.
Met ingang van schooljaar 2019/2020 wordt het instrument "Check" gebruikt. Deze check wordt 
aangeboden aan alle leerlingen in de klassen 1 t/m 4 (afhankelijk van schooltype).
Als de check daartoe aanleiding volgt een gesprek met de jongere (in ca 15 van de gevallen).
Per school wordt een schoolprofiel gemaakt.

Resultaat Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

Aantal kinderen 8.945 Klas 1 en 2
8119 8000 8000
Klas 3 en 4
9350 8500 8500

Uitgevoerde checkafnames 747o Uitgevoerde 
checkafnames 
klas 1 en 2
985
Klas 3 en 4
3728

9 5 “/o 957o

Gesprekken n.a.v. checkafname 582 157o 157o

Aantal opgeleverde schoolprofielen 49 67 67

In 2019 zijn de uitgevoerde checkafnames lager uitgevallen i.v.m. uitval van Emovo.
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Product: Preventief gezondheidsonderzoek van
leerlingen van het speciaal onderwijs

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in 
zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de 
opvoeding.

De onderzoeken van deze scholen worden middels klantgericht plannen geëvalueerd en samen met 
school opnieuw gedefinieerd.

Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

Aantal kinderen contactmoment gezien 1028 732 725 725
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Product: Onderzoek op indicatie

Een contactmoment op indicatie vindt plaats als doelen niet binnen het regulier contactmoment zijn 
bereikt, doordat de beschikbare tijd van het reguliere contactmoment ontoereikend is gebleken. 
Daarnaast op verzoek (door jeugdige zelf, door ouders, door anderszins betrokkenen of door een 
(collega) JGZ-medewerker.

Ouders f verzorgers van kinderen en/of jeugdigen waar een extra contactmoment geïndiceerd is op 
grond van signalen of bevindingen, die nader onderzocht en besproken moeten worden.
Signalen of bevindingen welke de indicatie vormen voor een contactmoment op indicatie worden 
geconstateerd:

» tijdens reguliere contactmomenten van de JGZ 
» door de ouders of jeugdige zelf 
» door van externe, betrokken professionals
» door school (leerkracht, intern begeleider, multidisciplinair overleg)

Het doel van het Contactmoment op Indicatie is vergelijkbaar met die van de reguliere 
contactmomenten, dus: longitudinale individuele monitoring (en kortdurende) begeleiding, vroegtijdige 
opsporing (aangeboren) aandoeningen en afwijkingen, immunisatie, anticiperende voorlichting en 
opvoedingsondersteuning

Specifieke contactmomenten op indicatie vinden plaats in het kader van:
- Ziekteverzuim. Leerlingen van het VO die bekend zijn met langdurig, frequent of bijzonder 

ziekteverzuim kunnen uitsluitend na bespreking in en op verzoek van een MDO aangemeld worden 
voor een onderzoek in het kader van schoolverzuim door een arts JGZ. Doel van dit onderzoek is 
vraagverheldering, het onderzoek maakt altijd onderdeel uit van een meervoudige aanpak.

- Bieden van licht pedagogische hulp
- Toeleiding naar zorg

Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

Aantal kinderen waarmee een gesprek is 
gevoerd (alle leeftijden en alle schoolsoorten 
opgeteld)

11.177 10.193 10.000 10.000
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Product: Zorgteam basis- en voortgezet onderwijs

Ondersteuning van de school in het uitvoeren van haar zorgtaken door aan te sluiten bij de 
zorgstructuur van de school.
Goede analyse van vraag of zorg over kind c.q. gezin en inschatting of een en ander behoort bij de 
natuurlijke variatie in de ontwikkeling van een kind of dat er reden is tot verdere actie 
Eenduidige afspraken wie, wat, wanneer doet - één kind, één gezin, één plan.

Aan alle scholen is een professional van de JGZ gekoppeld. Deze maakt met school afspraken over de 
deelname aan de zorgstructuur en de verbinding met leerkrachten.

Realisatie Realisatie Raming Raming
Deelname aan zorgstructuur in scholen 2018 2019 2020 2021

Aantal scholen BO 100oZo 260 260 260
Aantal scholen VO 100^0 67 67 67
Aantal scholen SO 100o7o 51 51 51
(VO en BO)
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Product: Lokale activiteiten

Jeugdgezondheidszorg werkt samen met lokale teams. Deze teams werken nauw samen met de lokale 
partners en sluit aan op de vragen en ontwikkelingen in de wijken/gemeenten. Per gemeente is een 
beperkte aantal uren beschikbaar ten behoeve van de participatie in lokale overleggen, het leggen van 
goede verbindingen met partners in de gemeente en beleidsadvisering.
Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van lokaal 
jeugdgezondheidsbeleid.

Wat houdt het in:
« Participeren in lokale overleggen.
* Adviseren over gemeentelijk gezondheidsVjeugdbeleid aangehaakt bij en ingebed in het Sociaal 

Domein en de te maken keuzes.
* Mede uitvoeren van dit gemeentelijke beleid en een schakelfunctie vervullen naar (para)medici.

We werken in een multidisciplinair team: intern jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente samen 
met adviseur lokaal gezondheidsbeleid, preventie7voorlichtings-medewerkers en onderzoekers en 
extern met andere lokale partners.

Realisatie Realisatie Raming Raming
2018 2019 2020 2021

Bij ongeveer de helft JGZ' ers sluiten lokaal Opstellen en uitvoeren
van de gemeentes aan bij netwerk- activiteitenplan door
neemt JGZ deel aan het overleggen en op het lokale team in
lokale team. thema's die relevant samenwerking met

zijn. partners.
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Product: Rijksvaccinatieprogramma

Onderbouwing: Met het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid Nederlandse kinderen
beschermen tegen ernstige infectieziekten door ze te vaccineren. De GGD 
voert de vaccinaties uit voor kinderen vanaf vier jaar.

Doel: Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis vaccinaties tegen de
infectieziekten die zijn opgenomen in het RVP

Wat houdt het in? Werkwijze

BMR/DTP-vaccinaties voor alle negenjarige 
kinderen
HPV vaccinatie van alle 12/13 jarige meisjes, 
vanaf 2021 wordt de HPV vaccinatie aangeboden 
aan alle 9 jarigen (jongens en meisjes). De 
verwachting is dat dit de vaccinatiegraad zal 
verhogen.
Meningokokken vaccinatie van alle 14 jarigen 
(opgenomen in het RVP vanaf het jaar 2019)

Vaccinatie vindt plaats op 11 locaties in de regio.

We werken volgens de richtlijnen van het RIVM.

Individuele en collectieve voorlichtings
activiteiten.

Vaccinatiegraad
Realisatie
2018

Realisatie
2019

Raming
2020

Raming
2021

BMR 93,17o 92,67o 93,27o 93,57o
DKTP 93,27o 92,57o 93,07o 93,57o
HPV 51,870 54,270 557o 557o
Meningokokken 90,77o 90,87o 90,97o
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Ambulancezorg

Product: Spoedeisende ambulancezorg

Onderbouwing:

Doel:

In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de 
vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het 
ambulancevervoer is volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.

Wat houdt het in? Werkwijze

Dienstverlening door een deskundig team van 
verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met 
een geavanceerde 'ALS'-Ambulance.
Bij spoedeisende zorgvragen is de 
ambulancezorg (een verpleegkundige en 
chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse.
Ook complex besteld vervoer wordt door deze 
teams verzorgd.
De verpleegkundig centralist van de 
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) neemt 
zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een 
ambulance komt en met welke urgentie.
De intentie is zorg verlenen en, indien 
noodzakelijk, de patiënt vervoeren.
De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er 
vervolgens gebeurt: zorg verlenen en 
vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen 
naar een andere zorgverlener.

De RAV levert ambulancezorg vanuit 
standplaatsen en werkt met dynamisch 
ambulancemanagement waarmee de spreiding 
en dekking over de regio vanuit de Meldkamer 
Ambulancezorg gecoördineerd wordt. 
Gedurende de dag- en avondsituatie wordt 
daarvoor gebruik gemaakt van een aantal 
voorwaardenscheppende (VWS)- posten 
verdeeld over de regio.

Resultaat Resultaat Resultaat Raming Raming
2018 2019 2020 2021

1. Aantal uren paraatheid 95.935 100.759 102.000 108.000
2. Aantal ritten spoed en eerste hulp 37.929 37.854 38.250 38.750
3. Aantal ritten besteld vervoer 7.728 5.638 6.750 7.250
4. Spoedritten Al met aankomsttijd < 15 min. 93,27o 93,97o 947o 94,57o

waarvan effect inzet First Responder 0,470 0,47o 0,47o 0,47o
5. Spoedritten A2 met aankomsttijd < 30 min. 97,17o 97,77o 97,57o 97,57o
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Product: Rapid Responder

Onderbouwing:

Doel:

Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een 
compacte personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om 
acute spoedeisende hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de 
patiënt ontbreekt. De Rapid Responder is goedkoper dan een gewone 
ambulance, hiermee wordt op een effectievere wijze zorg geboden.

Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening; 
een Rapid Responder is sneller ter plaatse.

Wat houdt het in? Werkwijze

* Een Rapid Responder is een 
ambulanceverpleegkundige die ter plaatse 
geheel zelfstandig handelt, al dan niet in 
afwachting van een ambulance of andere 
zorgverlener.

* Een Rapid Responder levert reguliere 
ambulancezorg op ALS (Advanced Life 
Support)-niveau.

» De Rapid Responder kan niet vervoeren.
* De Rapid Responder maakt binnen het 

verzorgingsgebied van RAV Brabant- 
Zuidoost gebruik van auto's.

* De aansturing van de Rapid Responder 
vindt plaats door de MKA.

Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen
en circa 10 verpleegkundigen die hiervoor
speciaal getraind zijn.

De Rapid Responder is een vorm van volwaardige 
ambulancezorg ter plaatse. De Rapid Responder 
wordt primair ingezet in die gevallen waarbij op 
voorhand het vermoeden bestaat van een EHGV- 
indicatie (Eerste Hulp Geen Vervoer) en de Rapid 
Responder binnen de gestelde opkomsttijd ter 
plaatse kan zijn dan wel als aanvulling op de 
reguliere ambulancezorg.

Resultaat

# uren paraatheid
# ritten

Resultaat
2018

397
236

Resultaat
2019

519
356

Raming
2020

550
375

Raming 
2021 "

700
500
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Product: Zorgambulance

Onderbouwina: De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer 
genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres 
en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.

Doel: De zorgambulance wordt ingezet bij gepland laag-complex vervoer en 
bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor goedkoper.

Wat houdt het in? Werkwijze

De zorgambulance is bemand door een 
verpleegkundige en chauffeur.

Er worden afspraken gemaakt met de 
aanvrager, over de tijdstippen van halen en 
brengen en de plaats van bestemming.

De zorgambulance 1 besteld vervoer wordt door 
de zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij 
de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA 
coördineert het proces van aanvraag en uitgifte 
van zorgambulancevervoer.

Resultaat Resultaat
2018

Resultaat
2019

Raming
2020

Raming
2021

# uren paraatheid
# ritten

7.903
3.897

11.385
5.324

11.500
5.500

11.500
5.500
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Aanvullende taken op het terrein van de Publieke Gezondheid

Product: Lijkschouwingen en euthanasieverklaringen

Onderbouwing:

Doel:

Deze taak vastgelegd in de Wet op de Lijkschouw en de euthanasiewet.

Het vaststellen van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, toetsen 
euthanasie aan zorgvuldigheidseisen in de wet.

Wat houdt het in? Werkwijze

Vaststellen van een natuurlijke of niet- Hier wordt nauw samengewerkt met politie en
natuurlijke doodsoorzaak.

* Rapportage en advisering aan politie en 
justitie.

* Afgeven van euthanasieverklaringen 
(regionale toetsingscommissie euthanasie).

* 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.

justitie.

Resultaat Resultaat
2018

Resultaat
2019

Raming
2020

Raming 
2021 "

1. Aantal lijkschouwingen 464 402 425 450
2. Aantal euthanasieverklaringen 283 227 240 250
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Product: Forensische diensten

Onderbouwing:

Doel:

Deze taak is vastgelegd in een contract met de politie. 

Nakomen van de contractuele afspraken met de politie.

Wat houdt het in? Werkwijze

« Uitvoeren van arrestantenzorg.
» Overige forensische verrichtingen

(bloedproeven, letsel beschrijvingen, DNA- 
afname, zedenonderzoek e.d.).

» 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.

De politie gaat arrestantenzorg in 2020 mogelijk 
aanbesteden.

Zie vorige kolom.
Er wordt nauw samengewerkt met de politie en 
de GGD Hart voor Brabant. Aangezien Oost 
Brabant 1 politieregio is, zullen de GGD'en 
Brabant-Zuidoost en Hart voor Brabant in 2017 
de diensten aan de politie vanuit 1 forensisch 
team aanbieden (1 uniforme kwaliteit, 
lwerkwijze, 1 registratiesysteem, 1 aansturing 
enz.).

Resultaat Resultaat
2018

Resultaat
2019

Raming 
2020 *

Raming
2021

1. Aantal consulten arrestantenzorg
2. Aantal forensische verrichtingen en 

adviezen (incl. telefonische adviezen)

1.421
659

1.488
402

1.450
450

1.450
450

Programmabegroting 2021 44



C/C/Piī

Brabant-Zuidoost

Product: Publieke Gezondheid Asielzoekers

Onderbouwing: GGD/GHOR Nederland heeft een landelijk contract met COA, GGD'en voeren
de daarin afgesproken taken lokaal uit in de opvangcentra voor asielzoekers.

Doel: het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid in de
opvangcentra.

Wat houdt het in? Werkwijze

» Het uitvoeren van publieke gezondheidstaken 
in asielzoekerscentra en procesopvang 
locaties in de regio Z.O. Brabant en eventueel 
in (crisis)noodopvanglocaties.

» Taken in AZC's: JGZ 4-18 jaar (incl. RVP), 
algemene Infectieziektebestrijding, TBC- 
bestrijding, gezondheidsvoorlichting aan 
asielzoekers, jaarlijkse hygiëne-inspectie.

» Taken in POL/noodopvangvoorziening (verblijf
6 tot 12 maanden): algemene 
Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, 
jaarlijkse hygiëne-inspectie. Eventueel IGZ 
en gezondheidsvoorlichting 
(maatwerkafspraak met gemeente of 
locatiemanagement COA).

« Taken in COL Budel (aanmeldcentrum, verblijf
4 dagen): algemene infectieziektebestrijding, 
individuele TBC screening, voorlichting over 
scabiës-aanpak, voorlichting aan 
medewerkers COL over gezondheidsrisico's, 
jaarlijkse hygiëne inspectie.

» Taken in een crisisnoodopvang voorziening 
(verblijf maximaal 72 uur): maatwerkafspraak 
met betreffende gemeente. De GHOR regelt 
de basale medische zorg in een crisisnood
opvang zoals huisarts, tandarts, apotheek,
Rode Kruis.

Zie vorige kolom
Er wordt nauw samengewerkt met COA, 
gemeenten, lokale keten partners, GCA

Verwacht resultaat

Het nakomen van overeengekomen afspraken met COA en gemeenten (bij noodopvang)
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Product: GGD Academy

Onderbouwing: Netwerkpartners benaderen de GGD met kennis- en opleidingsvragen voor hun
professionals op het gebied van publieke gezondheid. Workshops voor 
professional zijn bovendien een vorm waarmee de GGD haar missie en 
taakstelling kan realiseren.

Doel: Netwerkpartners met een passende vraag trainen op het gebied van publieke
gezondheid in brede zin.

Wat houdt het in? Werkwijze

Door middel van trainingen de kennis en 
vaardigheden van professionals vergroten op thema’s 
binnen de publieke gezondheid.
Doelgroepen: professionals werkzaam in de volgende 
sectoren:
- Gezondheidszorg
- Onderwijs
- Welzijn
- Jongerenwerk/ jeugdzorg
- Kinderopvang
- Gemeenten
- Veiligheidsdomein

Ontwikkelen, aanbieden, uitvoeren en 
evalueren van trainingen op de volgende 
thema's:
- Gezonde seksuele ontwikkeling en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij kinderen.
- Pedagogisch beleid in beeld.
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk 

geweld.
- Veerkracht en positieve gezondheid.
- Verbinden met eenzaamheid.
- Voedselveiligheid en hygiëne in de 

kinderopvang of kleine woonvormen.
- Suïcidepreventie (gatekeeperstraining).
- Het voeren van moeilijke gesprekken.
- Vluchtelingenkind in de groep.
- Hulpverlening aan verwarde personen.

Verwacht resultaat

1. Ca 15 trainingen.
2. Ca 230 deelnemers.
3. Een gemiddelde tevredenheidsscore van de deelnemers van 4.5 op een 5 puntschaal
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Product: Uitvoering van taken in het kader van de Wet
Verplichte GGZ

Onderbouwina: Gemeenten in Nederland moeten Der 1 ianuari 2020 voorzieninaen treffen, zodat
iedereen (elke burger of professional) bij de gemeente kan melden dat een 
bepaalde persoon mogelijk verplichte zorg nodig heeft, er naar aanleiding van deze 
melding een verkennend onderzoek uitgevoerd kan worden ter voorbereiding van 
een zorgmachtigingsprocedure. Gemeenten in de regio Z.O. Brabant kunnen deze 
taken desgewenst op contractbasis inbesteden bij de GGD.

Doel: De wetaever beooat het volaende: verhoaen van de kwaliteit van verDlichte en
niet verplichte zorg (beter aansluiten bij wensen en mogelijkheden doelgroep), 
verplichte zorg voorkomen (preventie en vroegtijdig signaleren), verplichte zorg 
als uiterste middel inzetten, versterken van de rechtspositie van de doelgroep, 
gemeenten creëren randvoorwaarden voor maatschappelijke deelname door 
deze doelgroep (wederkerigheid).

Wat houdt het in? Werkwijze

» Instellen van een meldpunt voor niet acute 
zorgmeldingen;

» Aanname en triage van niet acute 
zorgmeldingen;

» Het uitvoeren van verkennende onderzoeken 
naar aanleiding van niet acute zorgmeldingen;

» Het aanvragen van zorgmachtigingen bij het 
Openbaar Ministerie;

» Het verzamelen en delen van
monitorgegevens die betrekking hebben op 
voornoemde punten.

Het meldpunt is op werkdagen (maandag t/m 
vrijdag, uitgezonderd feestdagen) tussen 9.00 en 
17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het 
aannemen van meldingen. Melders kunnen 
daarnaast via de website van de GGD 7 x 24 uur 
meldingen te doen.
De GGD voert uiterlijk 1 werkdag na de melding 
een triage uit op de ingekomen melding waarbij 
de aannemelijkheid wordt beoordeeld dat het 
gedrag van betrokkene waarover gemeld wordt 
ernstig nadeel kan veroorzaken, er sprake is van 
een psychische stoornis en dat verplichte zorg 
nodig is.
Indien de triage van de melding dat uitwijst start 
een verkennend onderzoek waarin deze criteria 
nader worden onderbouwd.
Het verkennend onderzoek wordt afgerond binnen 
14 dagen na datum van melding.
Indien het verkennend onderzoek daartoe 
aanleiding geeft dient de GGD bij het Openbaar 
Ministerie een verzoek in voor de afgifte van een 
zorgmachtiging.
De GGD schakelt bij de uitvoering van 
bovenstaande werkzaamheden deskundig 
personeel in en rapporteert per kwartaal over het 
aantal ontvangen meldingen, aantal uitgevoerde 
verkennende onderzoeken, aantal aangevraagde 
zorgmachtigingen, een kwalitatieve analyse, 
signaleren van mogelijke verbeteringen.

Indien verplichte zorg niet aan de orde is dan 
wijst de GGD actief door naar de gemeente.
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Meldingen die vanuit het landelijke meldpunt bij 
de GGD binnenkomen en die niet betrekking op de 
8 gemeenten waarvoor wij deze taken uitvoeren, 
verwijzen we actief door naar de betreffende 
gemeente.

Verwacht resultaat

In 2020 worden deze taken voor 8 gemeenten in de regio uitgevoerd: Eindhoven, Best, Nuenen, Son 8i 
Breugel, Geldrop-Mierlo, Oirschot, Cranendonck en Heeze-Leende. Eind 2020 wordt dit geëvalueerd en 
een besluit genomen over continuering. Mocht de evaluatie positief uitvallen dan continueren we de 
taken en staan we er voor open dat andere gemeenten in de regio aanhaken indien zij dat wensen.
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Product: Wijk GGD'er

Onderbouwing: De Wijk GGD'er is een contracttaak die gemeenten kunnen
afnemen van de GGD.

Doel: Het organiseren van de meest passende zorg en ondersteuning voor personen
(en hun directe sociale omgeving) die verward of onbegrepen gedrag vertonen 
of die gedoe/overlast geven. Ontlasten van wijkagenten t.a.v. de E33 
meldingen. Afname van ervaren overlast in de buurt.

Wat houdt het in? Werkwijze

» In samenwerking met ketenpartners (zoals 
wijkagenten, sociale wijkteams, huisarts, 
woningcorporatie enz.) organiseert de Wijk 
GGD'er de hulp of ondersteuning die nodig is 
aan personen die tot deze doelgroep behoren 
en hun directe sociale omgeving (familie, 
buurt ed.).

» De Wijk GGD'er gaat samen met de wijkagent 
actief op zoek naar situaties waar sprake is 
van recidive en waar (nog) geen adequate 
ondersteuning wordt geboden of waar het 
versterken van het draagvlak van de 
omgeving nodig is.

» De interventies van de Wijk GGD'er bevinden 
zich op het snijvlak van veiligheid, wonen en 
zorg.

» Indien nodig meldt de Wijk GGD'er de 
persoon in kwestie aan bij het meldpunt
WvGGZ (te beoordeling of een vorm van 
gedwongen zorg nodig is).

» Het streven is om in een zo vroeg mogelijk 
stadium zicht te krijgen op de 
ondersteuningsbehoefte en escalatie van de 
situatie of in de buurt/ sociale omgeving te 
voorkomen.

De Wijk GGD'er neemt niet de rol van de 
hulpverlener over die al betrokken is bij de dient. 
De Wijk GGD'er zoekt waar nodig naar creatieve 
oplossingen en naar ongebaande paden
Interventies vanuit de Wijk GGD'er richten zich, 
afhankelijk van de aard van de casus, op de 
persoon in kwestie, diens sociale omgeving of op 
de hulpverlening die reeds in beeld is (verbetering 
van de bestaande ondersteuning).
De Wijk GGD'er heeft een brede verpleegkundige 
achtergrond met kennis van somatiek, psychiatrie 
en verslavingszorg.
De Wijk GGD'er werkt vanuit de GGD outreachend 
in uw gemeente en is in uw lokale netwerk 
ingebed.

Verwacht resultaat

In 2020 loopt een pilot In de gemeenten Waalre en Veldhoven; evaluatiegegevens over deze pilot 
komen in de tweede helft 2020 beschikbaar.
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6 Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de 
beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.
De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD.
De volgende paragrafen worden beschreven:
« Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
» Onderhoud kapitaalgoederen 
» Financiering 
» Bedrijfsvoering 
* Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet 
structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande 
takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie 
opgesteld. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien 
de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2020 resulteerde in een benodigde 
weerstandscapaciteit van ca. C 1.800.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca.
C 1.900.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de 
financieringsstructuur, voor de beide programma's afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. 
Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te 
worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&C- 
documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet is dan voor PG (ind. JGZ 0-4) 
een kader stellende bandbreedte van toepassing van minimaal C 1.500.000 en maximaal e 2.000.000 en 
voor AZ van minimaal C 1.200.000,- en maximaal C 1.500.000,-, Het wordt hierbij echter aan het 
Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, 
aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag 
weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene 
reserve kunnen worden opgevangen.
Na bestemming van het verwachte resultaat 2019 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. C 500.000 en de 
Algemene Reserve AZ ca. C 1.200.000,-. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht 
de algemene reserve PG in de komende járen op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.

Om risico’s te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door 
de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld.
Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en 
ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te 
beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema.
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In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven, als belangrijkste
nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:
- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere 

invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden I ZZP 
inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.

- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot 
een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dít risico pregnanter.

- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico’s van stroomuitval, 
cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar 
zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.

- O.a. vanwege de dreiging van een aanzienlijke verhoging per 2021 van de ABP-premie, is het risico 
van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.

- Verder blijft het risico van afname van markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de 
politie) en daaraan verbonden vergoeding actueel.

Financiële Kengetallen
Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en 
jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden 
opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, die zullen naar verwachting 
in de toekomst op basis van ervaring ontstaan waardoor deze kengetallen meer betekenis gaan krijgen.
Nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie, waarbij de kengetallen voor de begroting 
gebaseerd worden op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met 
zich meebrengt.
De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er 
geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door 
de GGD Brabant-Zuidoost.

Financiële kengetallen laarrek.
2017

Jaarrek.
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Netto schuldquote * 10,2 “/o 7,80Zo 11,40/0 10,20/0 ll,5“Zo 10,20/0 8,70/0 9.70Zo
Solvabiliteits-risico
Struct, exol. ruimte

18,70/0
Ū.2%

18,80Zo
ũ.1%

15,90/0
O.Qo/o

14,30/0
O.Qo/o

13,80/d
Ũ.0%

14,30/0
Ũ.0%

15,00/0
Q.0%

15,00/0
Q.0%

* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de 
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de 
exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten; deze quote 
laat een beperkt wisselend verloop zien.
Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate 
waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit 
kengetal laat een bepekt wisselend verloop zien, hoofzakelijk veroorzaakt door variabele mutaties in 
(bestemmings-)reserves.

Programmabegroting 2021 51



v/vźjQr
Brabant-Zuidoost

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte 
de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de 
lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting 
wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er geen of 
slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.

Onderhoud kapitaalgoederen
De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn 
Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan:
» Gebouwen
* Hard- en software
» Medische apparatuur
* Ambulances

Gebouwen

De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, de panden voor ambulancezorg in Maarheeze en Best 
zijn de afgelopen járen afgestoten. Het gebouw aan De Callenburgh te Helmond is in 2015 verkocht en de 
benedenverdieping wordt nu gehuurd. Ook de hoofdvestiging in Eindhoven en de overige panden voor 
ambulancezorg worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening 
van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. 
Hiervoor is geen onderhoudsvoorziening noodzakelijk.

Hard- en software
Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geerr voorziening gevormd maar worden de kosten in de 
exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Medische apparatuur
Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene 
Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances
Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan 
aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Financiering
In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele 
inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

Programmabegroting 2021 52



Brabant-Zuidoost

Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuídoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt 
geschonken aan:
» Uitgangspunten risicobeheer treasury 
» Optimale Financiering
» Verantwoording treasury; per kwartaal wordt gerapporteerd aan de financiële commissie en het DB

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het 
ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, 
ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de 
financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt 
uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing 
wordt voor korte termijn geleend. Het DB is betrokken bij deze besluiten.

In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de 
financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan 
investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 
7,4, Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Rente schema:
a De externe rentelasten over de korte en lange financiering 98.000
b. De externe rentebaten (idem) -/- 0

Saldo rentelasten en rentebaten C 98.000
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -1- 0
c2 De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/- 0
c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +J+ 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 0
d1. Rente over eigen vermogen +I+ 0
d2 Rente over voorzieningen +I+ 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 98.000
e De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -1- 98.000
f Renteresultaat op het taakveld Treasury O

Geprognosticeerde balans
Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte 
balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31 12 de werkelijke balansposities van 2017 
en 2018 afgezet tegen de ramingen voor t/m 2024.
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Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Voorlopig
2019

Raming
2020

Raming
2021

Raming
2022

Raming
2023

Raming
2024

Materiele vaste activa 7.847 6.933 7.073 7.616 8.256 7.766 7.156 5.606
Financiële vaste activa 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Voorraden 55 55 55 55 55 55
Uitzettingen « 1 jaar 4.898 5.388 6.236 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Liquide middelen 5 258 285 250 250 250 250 250
Overlopende activa 989 1.934 1.560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTAAL ACTIVA 14.739 15.513 16.209 14.921 15.561 15.071 14.461 12.911

Eigen Vermogen 2.7 5 A 2.830 2.864 2.690 3.143 3.543 3.693 3.693
Voorzieningen 1.186 759 1.141 1.000 925 954 928 928
Vaste schulden > 1 įaar 1.825 1.729 1.683 1.633 1.583 1.533 1.483 1.433
Vlottende schulden < 1 jaar 7.106 10.097 8.550 8.598 8.910 8.041 7.357 5.857
Overlopende passiva 1.868 87 1.971 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
TOTAAL PASSIVA 14.739 15.502 16.209 14.921 15.561 15.071 14.461 12.911

EMU-saldo

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde 
EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een 
begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 30Zo van het bruto binnenlands product. Hiervan is in 
Nederland 0,5oZo voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; 
bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke 
berekening. De prognoses laten voor 2020 en 2022 een positief saldo zien; in 2021 wordt een negatief 
saldo verwacht o.g.v. het feit dat in dat jaar ca 13 ambulances vervangen gaan worden en dus in 
verhouding een hoge investering gedaan wordt.

Berekening prognose EMU-saldo 2020 2021 2022
1 * Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves -34 000 59 000 9.000
2 * Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.970.000 1.969.000 1.974.000
3 * Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie 165 000 161 000 171 000
4 - Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans wonden geactiveerd 1 695 000 2.467 000 1 098.000
5 t 

6a 4-
Bijdragen Rijk. provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen 
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs)

0
75 000

0
186.000

0
150.000

6b - De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa 0 0 0
7 - Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie) 0 0 0

8a t Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) 0 0 0
8b - De boekwinst op grondverkopen 0 0 0
9 - Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden) 195 000 240 000 240 000

10- Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves 0 0 0
11 - Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0 0

Prognose EMU-saldo 286.000 -332.000 966.000

Bedrijfsvoering
Bestuursopdracht
Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een 
bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie.
Aanleiding waren de zorgen bij de GGD en haar regiogemeenten over de financiën en de 
bedrijfsvoering van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze zorgen kwamen tot uiting in de zienswijzen die 
gemeenten hebben ingediend op de ontwerpbegroting 2019.
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De bestuursopdracht is uitgewerkt en medio 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD ermee 
ingestemd. Belangrijk onderdeel van de uitwerking was, naast de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD, 
het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD.
De afgelopen járen is onder druk van bezuinigingen bij gemeenten de begroting van de GGD op een 
minimum niveau uitgekomen. Dit betekent dat alleen bestaande operationele zorgactiviteiten konden 
blijven uitgevoerd. De huidige financiële situatie van de GGD is kwetsbaar, zowel wat betreft de reguliere 
exploitatie als het weerstandsvermogen (er is geen vet meer op de botten). Hierdoor kan de GGD niet 
meer adequaat inspelen op ontwikkelingen op het gebied van publieke gezondheid in en voor gemeenten 
Om hier verbetering in aan te brengen heeft de directeur samen het Dagelijks Bestuur een aantal 
maatregelen opgesteld. Ten eerste geeft de directeur uitvoering aan het plan om de bedrijfsvoering 
van de organisatie op orde te krijgen. Ten tweede gaat de GGD aan de slag met het uitbreiden van 
het aantal taken die ze kan aanbieden. Ten derde is het 'up to date' brengen van de inwonerbijdrage. In 
het verleden werd geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de inwoneraantallen bij de bepaling 
van de totale begroting van de GGD. Dit wordt vanaf 2021 (naast de indexering) wel meegenomen. Tot 
slot onderzoekt de GGD mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties. Voor de uitvoering van 
de bestuursopdracht heeft de GGD aan gemeenten een eenmalige kapitaalinjectie van C 1,- per inwoner 
(ca. C 750.000) gevraagd. Met deze incidentele impuls kan de GGD het HRM instrumentarium en 
begeleiding naar zelforganisatie financieren, de informatie huishouding optimaliseren, LEAN 
prestatiedoorbraken faciliteren en operationele en bestuurlijke management rapportages opleveren

Verbonden partijen
Aan de GGD Brabant-Zuidoost zijn juridisch de volgende instellingen gelieerd:

* Stichting Projecten GGD Brabant-Zuidoost
Doelstelling van de stichting is het bijdragen aan de volksgezondheid door het - t.b.v. de GGD Brabant- 
Zuidoost - ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidszorgprojecten, etc.
De directeur van de GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als directeur van de stichting. Het bestuur van de 
GGD Brabant-Zuidoost fungeert ook als bestuur van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt 
gevormd door exploitatieresultaten van de verrichte werkzaamheden, subsidies en donaties, schenkingen, 
etc.. De GGD Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voorde financiële resultaten van de stichting en vormt 
tevens een fiscale eenheid met de stichting. De stichting neemt personeel in dienst en detacheert die bij 
de GGD Brabant-Zuidoost voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijke financiële 
middelen zijn ontvangen. De totale kosten van dit personeel worden in rekening gebracht bij de GGD 
waardoor het exploitatieresultaat jaarlijks nihil is.
De stichting leidt al járen een 'slapend' bestaan; er vinden geen activiteiten in plaats.

* Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig 
gebied voor aangesloten gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. 
GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst met Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in 
eventuele exploitatietekorten en overschotten.
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* Vereniging GGD-GHOR Nederland
Vereniging GGD-GHOR Nederland. Verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureaus 
belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is 
vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG’en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie 
gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en - 
overschotten,
Daarnaast heeft de GGD Brabant Zuidoost met de Brabantse GGD'en een samenwerkingsverband onder 
naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Op basis van een dienstverleningsovereenkomst 
worden gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg, waarvan de 
kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD'en. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar 
aandeel (ca. 250Zo) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca.
C 400.000.
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7 Financiële begroting
7.1 Overzicht van baten en lasten

Pronr Publieke Gezondheid Progr. Ambulancezorg Totaal GGD

Volgnr Cat OmscMnivinq

Rekening
2019

(voorlopig)

Begroting
2020

na 1e wljz

Begroting
2021

primair

Rekening
2019

(voorlopig)

Begroting
2020

na 1e wljz

Begroting
2021

primair

Rekening
2019

(voorlopig)

Begroting
2020

na 1e wljz

Begroting
2021

primair
Lasten

4 1 0 Personele kosten 14.086.835 14.700 000 15 550 000 15.680 402 16 720 000 17 255 000 29 767 237 31 420 000 32 805 000
6 2 0 Rente en afschrijvingen 679 367 740 000 720 000 1 125 406 1.360 000 1 345 000 1 804 773 2.100 000 2 065 000
Ô 3 0 inhuur personeel van derden 814.580 275 000 200 000 1 217.164 530 000 600 000 2.031 744 805 000 800 000

10 3 1 Energie 36 879 30 000 35 000 456 154 420 000 450 000 493 033 450 000 485 000
12 3 3 Duurzame goederen 15 200 30 000 30 000 0 0 0 15 200 30 000 30 000
14 3 4 CXenge goederen en diensten 5 532 153 5 155 000 5 620 000 3 880 892 3.950 000 4.100 000 9 413 045 9 105 000 9 720 000
16 60 Toevoeging reservesAoorz 297.931 60.000 130.000 455.526 230 000 250 000 753.457 290 000 380.000
18 42 Vermogens overdrac hten 559 600 0 0 0 0 0 559 600 0 0

Verrekening overhead -1 550 000 -1 610 000 -1 650 000 1 550000 1.610 000 1 650 000 0 0 0
JGZ 0-4 raming tof aal kosten 0 0 12 285 000 0 0 0 0 0 12 285 000
Eenm Kosten iJ GZ/Bes ĩ uursopdr 297 503 773.000 390 000 0 0 0 297 503 773.000 390 000
Storting Algemene Reserve 0 0 400 000 0 0 0 0 0 400 000
Saldo UGZ Z ontwikkeling 0 0 160 000 0 0 0 0 0 160 000
Totaal lasten 20.770.048 20.153.000 33.870.000 24.365.544 24.820 000 25.650.000 45.135.592 44.973.000 59 520.000

Baten
1 4 2 inwonerċnjdrage gemeenten 13 151 161 14 408 000 13 945 000 0 0 0 13 151 161 14.408 000 13 945 000

JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket 0 12 185 000 0 0 0 0 0 12 185 000
3 42 Bijdragen gemeenten 183 112 210 000 190 000 5 600 0 0 188 712 210 000 190 000
5 3.4 Contracttaken gemeenten 1 994 212 2.065.000 2 670 000 -6 115 20 000 20 000 1 988.097 2.085 000 2 690 000

3.4a idem Mantelzorgcompliment 575.000 0 0 0 0 0 575 000 0 0
JGZ 0-4 raming contracttaken 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 1 000 000

7 4.1 Baten Rijk 1 732 483 1.000 000 1 050 000 1 355 474 1 150 000 1 150 000 3 087 957 2 150 000 2 200 000
9 3.4 Baten Zorgverzekeraars 96 428 75.000 85 000 22.549 065 23 370 000 24 240 000 22 645 493 23 445 000 24 325 000

11 3.4 Baten mstell/bedrijven 1 267 252 980 000 1 100 000 376 838 140 000 105 000 1 644 090 1 120 000 1 205 000
13 3 4 Baten particulieren 1 584.927 1.350.000 1 370 000 0 0 0 1.584.927 1.350.000 1 370 000
15 20 Rentebaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3.4 Diverse baten 8 891 0 0 2814 50 000 50 000 11 705 50 000 50 000
17 3 4 Steiposl bestuursopdracht 0 pm 200 000 0 0 0 0 pm 200 000
19 6 0 Onttrekk reservesA/rijval voorz 301 057 65 000 75 000 72.166 90 000 85 000 373.223 155 000 160 000
21 4.2 Vermogens overdrachten 0 0 0 97.670 0 0 97.670 0 0

Totaal baten 20.894.523 20.153.000 33 870.000 24.453.512 24.820.000 25.650.000 45.348.035 44.973.000 59 520.000

Saldo 124.475İ el el 87.9681 0| 0| 212.443İ ei el
Uagenoeg alle kosten en Oaten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omveng kan plaatsvinden Eenmalige uitgaven mbt de bestuursopdracht en JGZO -4 worden gedekt met 
eenmalige inkomsten en efficency CXerige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu met verwacht Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves o» 
voorzieningen of omgekeerd Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht In de exploitatie
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7.2 Toelichting op baten en lasten

De geactualiseerde begroting 2020 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2021.
De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn:

-Algemeen

Voor de indexering van kosten en baten PG in 2021 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 
regionale GR'en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd:
Loon: 2,80Zo. Prijzen: l,60Zo Baten: 2,440Zo (70oZo * 2,80Zo -f 30oZo * l,60zĥ). Voor AZ is met een hogere 
(actuele) loonkostenontwikkeling gerekend.
De bedragen van de posten m.b.t. de bestuursopdracht en iJGZ (schuin gedrukt) zijn gelijk gehouden aan 
de bedragen die bij besluitvorming daarover tot nu toe zijn gecommuniceerd. Voor JGZ 0-4 zijn daarbij 
slechts enkele totaal ramingen opgenomen; in het najaar van 2020 zal hiervoor een gedetailleerde 
begrotingswijziging worden opgesteld.

-Programma Publieke Gezondheid (PG)

De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, toe als gevolg van formatie-uitbreiding voor de 
extra taken Wijk-GGD en WVGGZ. Ook heeft er een verschuiving met inhuur derden (8.3.0) 
plaatsgevonden, deze kosten nemen dus af. Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de 
indexering, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken.
De stortingen reserves/voorzieningen (16.6.0) nemen toe als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de 
monitorcycli.
De post vermogensoverdrachten (18.4.2) in 2019 heeft betrekking op de uitkeringen van het 
mantelzorgcompliment, een project voor de gemeente Eindhoven. Deze is in 2020 en 2021 vooralsnog niet 
in de begroting opgenomen. Zie ook bij baten contracttaken gemeenten (5.3.4a).
De gemeentelijke bijdrage in het gezamenlijke takenpakket (1.4.2) was in 2020 hoger vanwege de 
eenmalige bijdrage ad C 1,-/inwoner t.b.v. verbetering van de bedrijfsvoering.
Baten contracttaken gemeenten (5.3.4) nemen toe als gevolg van de extra taken Wijk-GGD en WVGGZ.

-Programma Ambulancezorg (AZ)

De personele kosten (4.1.0) nemen toe vanwege een meer dan gemiddelde cao-stijging en de nog 
verwachte uitbreiding van de formatie volgens het verbeterplan spreiding en beschikbaarheid, dat nog tot 
2020/2021 loopt. De uitvoering van dit plan leidt ook tot toename van overige goederen en diensten 
(14.3.4) m.n. vanwege toename van de auto- en huisvestingskosten. Zorgverzekeraars (9.3.4) vergoeden 
de toename van deze kosten.
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7.3 Specificatie directe kosten en overhead
Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie, toerekening van overhead aan de 
taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 11 ís dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead 
weergegeven.
Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan:
het geheel van functies gericht op de stuhng en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat kosten zoveel mogelijk direct worden 
toegerekend aan de betreffende taken/actlviteìten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteitenAaken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten ín de betreffende 
taak velden worden geregistreerd
Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blíjft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij 
een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op 
het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant: dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo 
JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en 
zo is tot nu ook de praktijk), maar zíjn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel 
duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten 
afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken.

Volgnr. Cat. Omschrijving Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD
directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal

4 1.0 Personele kosten 11.285.000 4.265.000 15.550.000 14.755.000 2.500.000 17 255.000 26.040.000 6 765.000 32.805.000
6 2.0 Rente en afschrijvingen 290.000 430.000 720.000 1.345.000 - 1.345.000 1.635.000 430.000 2.065.000
8 3.0 Inhuur personeel van derden 125.000 75.000 200.000 315.000 285.000 600.000 440.000 360.000 800.000
10 3.1 Energie 20.000 15.000 35.000 450.000 450.000 470.000 15.000 485.000
12 3.3 Duurzame qoederen 30,000 0 30.000 - 30.000 0 30.000
14 3 4 Overige goederen en diensten 2.690.000 2.930.000 5.620.000 3.615 000 485.000 4.100.000 6.305.000 3.415.000 9.720.000
16 6.0 Toevoeging reserves/voorz 120,000 10.000 130.000 135.000 115.000 250.000 255 000 125.000 380.000

Verrekening overhead - -1 650.000 -1.650.000 0 1.650.000 1.650.000 - - -

Eenm. Kosten ÍJGZ/Bestuursopdr 390.000 390.000 0 390.000 390.000
JGZ 0-4 raming totaal kosten 12.285.000 12.285.000 12285.000 0 12.285.000
Stoning Algemene Reserve
Saldo iJGZ Z ontwikkeling

400.000 400.000 400.000 0 400.000
160.000 160.000 160.000 0 160,000

iTotaal lasten 27.405.0001 6.465.000 33.870.000 20.615.000 5.035.000 25.650.000 48.020.000İ 11.500.000 59.520.000
Toelichting nb: vordering posten bestuuraopdracht en JGZ 0-4 naar direct en overhead is op dit moment niet adequaat te onderhouwen.
Personeel:
Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook díe uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach- 
functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC (ca 6 225.000,-), Bedrijfsburo JGZ (ca.6 450.000), en Beheer/onderhoud website ( ca. t 50.000,-) zijn als directe kosten opgenomen.
Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriön)
Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten.
Hard en software: (afschrijving en licenties)
Deze kosten worden gezien als overhead, muvde kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbvde primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d
Overige materiele kosten piofach-funcOes:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website
Overige materiele kosten uitvoerende sectoren:
Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruíksmaterialen, medicijnen, inhuur derden. 
Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.
Als gevolg van de overname van JGZ 0-4 zal de opbouw en samenstelling van de overheadkosten danig gaan wijzigen; in het najaar van 2020 zal dit overzicht bij de aan te bieden 
begrotingswijziging worden geactualiseerd.
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7.4 Staat van financieringen

Datum
ingang

leningnr. Oorspronkelijk 
bedrag van 
geldlening

Methode
afschrijving

looptijd
in

járen

jaar
laatste

aflossing

Rente
percen

tage

restant
bedrag

1-1-2021

Opname
in

2021

Aflossing
in

2021

Restant
bedrag

31-12-2021

Rente
2021

1-5-2001 92.604 2.268.901 Annuïteit 40 2041 4,160Zo 1.634.632 50.239 1.584.393 68.000

kasgeldleningen/rek-cii krediet/nieuwe lening *) nnb nnb 0,7507o 4.000.000 nnb 4.000.000 30.000

2.268.901 5.634.632 50.239 5.584.393 98.000

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingewjld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra 
die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte 
buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca C 4,000.000,-.

NB: ontwikkelingen als gevolg van overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontrbreekt namelijk nog.
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7.5 Staat van investeringen
Omschrijving Aanschaf- Investennqen 2021 Afboeking Desmves- Aanschaf- Restwaarde Totaal Boekwaarde Afschnj- Boekwaarde Rente- Kapitaal-

waarde Nieuw Uitgestelde geheel tenngen waarde afschr. vingen kosten lasten

begin 2021 kredieten kredieten afgeschreven 2021 eind 2021 begin 2021 begin 2021 2021 eind 2021 2021 2021

2021 » 2020

Algemene Gezondheidzorg
Hard- en software 137.000 56 000 56.000 137.000 71.000 66.000 33.000 89.000 1.000 34 000

Instrumentanum 75.000 75 000 62.000 13.000 9.000 4.000 500 9.500

Röntgenapparaat 163 000 163.000 33.000 130.000 16.000 114.000 1.500 17.500

Totaal Algemene Gezondheidzorg 375.000 56.000 0 56.000 0 376.000 0 166.000 209.000 58.000 207.000 3.000 61.000

Ambulancezorg
Ambulances 4,675.000 1.866.000 1.680000 186.000 4.675.000 527 000 1.772.000 2.903.000 702.000 3.881.000 29.000 731.000

C200QfDigitaal ntfbrmulier 581.000 161000 161.000 581 000 118.000 463.000 132.000 492000 4000 136.000

Huisvesting 1.138000 1 138 000 707.000 431 000 86.000 345.000 4500 90.500

Instrumentanum 2 365000 10 000 10000 2.365 000 850.000 1 515.000 280 000 1.245.000 16.000 296.000

Piketvoertuigen 400.000 400.000 30.000 54.000 346.000 62.000 284.000 3.000 65000

Rapid Responders 119.000 119.000 10.000 67.000 52.000 18.000 34.000 500 18.500

Materialen scholing 35.000 35000 28.000 7.000 7.000 - 0 7 000

Totaal Ambulancezorg 3.313.000 2.037.000 0 1.861.000 186.000 9.313.000 567.000 3.596.000 6.717.000 1.287.000 6.281.000 67.000 1.344.000

Bedrijfsondersteuning en P&O
Hard- en software 1.977 000 312 000 312000 1.977.000 1.073.000 904.000 411.000 805.000 9.000 420 000

Huisvesting 3.212.000 62 000 62000 3.212.000 1.164.000 2.048.000 157.000 1 953.000 28.000 185 000

Dienstauto's 11000 11000 6.000 5.000 2.000 3.000 0 2.000

Totaal Bedrijfsondersteuning en PSO 6.200.000 374.000 0 374.000 0 5.200.000 0 2.243.000 2.957.000 670.000 2.761.000 37.000 607.000

Gezondheidsbevordering
Hard- en software 214 000 214.000 151.000 63.000 43000 20.000 500 43 500

Totaal Gezondheidsbevordering 214.000 0 0 0 0 214.000 0 161.000 63.000 43.000 20.000 600 43.600

Jeugdgezondheidszorg
Hard- en software 55.000İ 55.000 41000 14.000 11.000 3.000 500 11500

Totaal Jeugdgezondheidszorg 55.000 0 0 0 0 66.000 0 41.000 14.000 11.000 3.000 600 11.500

TOTAAL GGD 16.167.000 2.467.000 0 2.281.000 186.000 16.167.000 667.000 6.197.000 8.960.000 1.969.000 9.272.000 98.000 2.067.000

HB. ontwikkelingen als gevolg ven overname JGZ 0-4 zijn hierbij nog net meegenomen, onderbouwing daarvoor ontrbreekt namelijk nog

Programmabegroting 2021 61



Brabant-Zuidoost

7.6 Staat van reserves

Omschrijving Raming stand 
1-1-2021

Mutaties Raming stand 
31-12-2021Vermeerderingen Verminderingen

Algemene reserves:

Algemene reserve Publieke Gezondheid (PG) 500.000 400.000 pm 900.000

Algemene reserve Ambulancezorg (AZ) 1.200.000 pm pm 1.200.000

Bestemmingsreserves: -

Reserve Egalsiatie Monitoringscyclus 15.000 53.000 - 68.000

Reserve Egalisatie scholingskosten ambulancezorg 600.000 pm pm 600.000

Reserve eenmalige kosten AZ implementatie S&B pm - pm -

Reserve Egalisatie uitkeringskosten ZW/WGA 375.000 160.000 -160.000 375.000
2.690.000 613.000 -160.000 3.143.000

De beginsaldi zijn veelal ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2020 plaats gaan vinden. Ten aanzien van de 
algemene reserve PG is vooralsnog uitgegaan ven de ramingen zoals ten behoeve ven de bestuurlijke besluitvorming gehanteerd.
De mutaties in de bestemmingsreserves hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de járen.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

NB: andere specifieke ontwikkelingen hierin als gevolg van overname JGZ0-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor 
ontrbreekt namelijk nog.
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7.7 Staat van voorzieningen

Omschrijving Raming stand 
1-1-2021

Mutaties Raming stand 
31-12-20201Vermeerderingen Verminderingen

Voorziening oninbare debiteuren ambulancezorg 75.000 115.000 -115.000 75.000

PLB-uren ambulancezorg 750.000 50.000 -50.000 750.000

Herplaatsingskosten personeel 175.000 pm -75.000 100.000

1.000.000 165.000 -240.000 925.000

De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2020 plaats gaan vinden.
Mutaties zijn gebaseerd op de meerjaren(-onderhouds)plannen.
De mutaties in de voorzieningen hebben een langjarig karakter en beogen een egalisatie van kosten over de járen.
Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele ontrekkingen, noch omgekeerd.

NB: ontwikkelingen hierin als gevolg van overname JGZO-4 zijn hierbij nog niet meegenomen, onderbouwing daarvoor ontrbreekt namelijk nog.
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7.8 Meerjarenraming baten en lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting
Lasten 2021 2022 2023 2024

Volgnr. Cat. Omschrijving

4 1.0 Personele kosten 32.805.000 33.610.000 34.380.000 35.090.000

6 2.0 Rente en afschrijvingen 2.065.000 2.060.000 2.055.000 2.060.000

8 3.0 Inhuur personeel van derden 800.000 815.000 830.000 850.000

10 3.1 Energie 485.000 495.000 505.000 515.000

12 3.3 Duurzame goederen 30.000 30.000 30.000 30.000

14 3.4 Overige goederen en diensten 9.720.000 9.913.000 10.175.000 10.423.000

16 6.0 Toevoeging aan reserves en voorzieningen 380.000 340.000 325.000 325.000

JGZ 0-4 raming totaal kosten 12.285.000 12.701.000 13.119.000 13.394.000
Eenm. kstn iJGZA/erbet. bedrijfsvoer. 390.000 200.000 200.000 200.000
Storting Algemene Reserve 400.000 400.000 400.000 0
Saldo iJGZ f ontwkkeling 160.000 350.000 350.000 750.000

Totaal lasten 59.520.000 r60.914.000 62.369.000 63.637.000

Toelichting:

Alg

14

Voorde Indexenng vanaf 2022 wordt vooralsnog jaarlijks een index \^n 27o gehanteerd. De 
verwachte autonome mutaties voor zowel PG als AZ in de komende járen zijn, voor zo\er 
nu te overzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:
Rente en afschrijvingen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.
Overige goederen en diensten muteren als gevolg van de fluctuatie in de kosten van de 
monitorcycli

Programmabegroting 2021 64



Brabant-Zuidoost

Begroting Begroting Begroting Begroting
Baten 2021 2022 2023 2024

Volgnr. Cat. Omschrijving

1 4.2 Inwonerbijdrage gemeenten 13.945.000 14.279.000 14.620.000 14.972.000
JGZ 0-4 raming bijdrage basispakket 12.185.000 12.431.000 12.679.000 12.933.000

3 4.2 Bijdragen gemeenten 190.000 193.000 195.000 197.000

5 3.4 Contracttaken gemeenten 2.690.000 2.744.000 2.799.000 2.855.000
JGZ 0-4 raming contracttaken 1.000.000 1.020.000 1.040.000 1.061.000

7 4.1 Bijdragen Rijk 2.200.000 2.245.000 2.290.000 2.335.000

9 3.4 Zorgverzekeraars 24.325.000 24.812.000 25.308.000 25.814.000

11 3.4 Baten instell/bedrijven 1.205.000 1.230.000 1.255.000 1.280.000

13 3.4 Bijdragen particulieren 1.370.000 1.400.000 1.428.000 1.455.000

19 6.0 Onttrekking reserves 160.000 160.000 205.000 185.000

17 3.4 Diverse baten 50.000 50.000 50.000 50.000

17 3.4 Stelpost efficiency bestuursopdracht 200.000 350.000 500.000 500.000

Totaal baten 59.520.000 60.914.000 62.369.000 63.637.000

Toelichting:

Alg
Voorde indexering vanaf2021 wordt «ĵoralsnog jaarlijks een index \an 207o gehanteerd.
De verwachte autonome mutaties VDor zowel PG als AZ in de komende járen zijn, \cor 
zover nu te o\erzien, beperkt van omvang. De volgende mutaties zijn verwerkt:

1
Voor de berekening van de inwonerbijdrage is naast de algemene index gerekend met een 
stijging van het aantal inwoners van 0,40Zo.

1 1 5
Ramingen ivm JGZ 0-4 zijn vooralsnog alleen geïndexeerd, ontwikkelingen in aantal 
kinderen en omvang contracttaken zijn op dit moment nog onzeker.

19
De onttrekking aan resenas muteert de komende járen naar verwachting als gevolg van de 
mutaties in de kosten van de monitorcycli en de kosten van het eigen risico dragen 
ZW/WGA.
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8 Bijlagen
8.1 Berekening inwonerbijdrage
Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim Begroting 2020 C ř 16,77
Autonome kostenstijging 2021 2,4407o indexering ŝ C 0,41
Af structurele vermindering cf afspraak bestuursopdracht -C 0,20

Biidrage per inwoner 2021 gemeensch takenpakket ê| C 16,98

Bijdragen Pubercontactmoment 2020 t 673.302

Autonome kostenstijging 2021 2,4407o indexering ê 16429

Totaal Bijdragen 2021 pubercontactmoment C| C 689.730

Zuidzorg Zorgboog
Bijdrage JGZ 0-4 incl RVP per kind 2019 É 398,66 ê 393,26
Indexering GGD 2020 2.860Zo C 11,40 C 11,25
Autonome kostenstijging 2021 2,440Zo indexering C 10,01 C 9,87

Bijdrage JGZ 0-4 2021 per kind C 420,07 ē| C4M.38
Toelichting:
In 2016 is tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4GR) en de gemeenten een afspraak gemaakt 
over standaardisering van de wijze van indexering. Voortaan wordt de meest recente Macro Economisch 
Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september gehanteerd, waarbij de laatst gepubliceerde indices (is 
jaar t-1) volgens bijlage 8 "kerngegevens collectieve financiën" gehanteerd worden voor het begrotingsjaar, 
hetgeen nu dus betekent dat de indexcijfers 2020 worden gehanteerd voor 2021. Dit betekent voor de GGD dat 
gerekend wordt met de volgende indexering:
Loon 70“/o * 2,80Zo ş 2,960Zo 
Prijs 30oZo * l,60Zo ® 0,48oZo 

Totaal index 2021: 2,440Zo

Met ingang van 2021 wordt deze index voortaan toegepast op het bedrag per inwoner van jaar t-1, waardoor 
een mutatie in het aantal inwoners voortaan ook leidt tot een mutatie in de totale inwonerbijdrage voor het 
gemeenschappelijke takenpakket.
Met ingang van 2016 is het pubercontactmoment onderdeel van het gezamenlijke takenpakket, maar voor de 
verdeling is gekozen voor een afwijkende sleutel; n.l. de verdeelsleutel die het ministerie van VWS destijds 
hanteerde bij de toedeling van deze middelen in het gemeentefonds.
Met ingang van 2021 neemt de GGD de Jeugdgezondheidszorg 0-4 over van Zuidzorg en Zorgboog; in de 
businesscase is afgesproken dat de eerste 2 járen (2021 en 2022) de basisvergoeding aan de GGD ongewijzigd 
blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In de aanvraag voor 2020 
naar gemeenten hebben Zuidzorg en Zorgboog echter erg uiteenlopende indexpercentages gehanteerd, nl 40Zo 
respectievelijk l0Zo. Omdat daarnaast in 2020 door 4 gemeenten in de beschikkingen ook nog verschillende 
indexeringen zijn gehanteerd, ontstaan grote verschillen in de vergoeding per kind t.o.v. het uitgangspunt in de 
businesscase. Daarom is voor de berekening van het basisbedrag per kind 2021 de volgende methodiek 
toegepast: het basisbedrag 2019 per kind is als uitgangspunt genomen (voor beide organisaties verschillend) en 
daarop is nu de GGD-index 2020 en 2021 volgens bovenstaande indexeringsafspraak toegepast.
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8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente
Gemeente # Inwoners

per
1-1-2020

tt kinderen 0-4
per

1-1-2019

Inwoner 
bijdrage 

per inwoner 
16,982

Inwoner 
bijdrage 

puber cm 
cf VH/S

Inwonerbijdrage 
per kind 0-4

Zuidzorg Zorgboog
420.07 414.38 \

Inwoner
bijdrage
TOTAAL

Bijdrage 
onderzoekslo

caties JGZ

Bijdrage
uitloop

schalen

Totaal

I
Asten 16728 587 284.079 14.417 243 2421 541.739 541.739
Bergeijk 18663 639 316940 15.694 268.423 I 601.057 601.057
Best 29968 1119 508.924 27.683 470 055 I

I 1.006.663 1.006.663
Bladel 20401 746 346455 17.112 313.370 1 676.937 676.937
Cranendonck 21119 697 358.648 17.003 292.787 668 438 668.438
De urne 32457 1242 551.193 28.095 574 662ļ 1.093.950 1.093.950
Eersel 19277 710 327.367 15.062 298.248 1 640.677 640.677
Eindhoven 234525 8732 3.982 765 211.963 3.668.027 1 7.862.754 50 000 115 000 8.027.756
Geldrop-Mierlo 39743 1511 674.926 35.709 444.305 187 839 \ 1.342.779 1.342.779
Gemert-Bakel 30706 1224 521 457 25.781 507.203\ 1 054.441 1.054.441
Heeze-Leende 16125 572 273.839 12.852 240.278 I 526.970 526.970
Helmond 92418 3638 1.569.467 95.505 1.507.519İ 3.172.492 26.000 3.198.491
Laarbeek 22498 766 382.067 19.069 37 7.476 j 718.553 718.563
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 23376 847 396.977 18.886 355.797 I 771.661 771.661
Oirschot 18738 637 318.214 15.577 267 583 I 601.374 601.374
Reusel-De Mierden 13110 550 222.637 10.460 231.037 1

1 464.135 464.135
Someren 19395 812 329.371 15.439 336.4781 681.287 681.287
Son en Breugel 17279 674 293.436 14.911 283.125 1

| 591.473 591.473
Valkenswaard 31152 1079 529.031 25.383 453.252 1 1.007.667 1.007.667
Veldhoven 45481 1668 772.370 37.897 700672 1

I 1 510940 1.510.940
Waalre 17455 680 296.425 15.229 285 646 1 597.300 597.300

1
780.614 29.130 13.256.591 689.730 8.572.605 3.614.359 j 26.133.285 76.000 115.000 26.324.285

1 ____ü___
*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obvde werkelijke kosten.

**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties ín de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente 
geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet meer in een algemene bijdragesfeer valt.

■”) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2021; voor deze begroting wordt nu in 1e Instantie het aantal per 1-1-2019 gehanteerd omdat 
recentere gegevens nog niet bekend zijn.
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8.3 Overzicht indicatieve ontwikkeling gemeentelijke bijdragen t/m 2024

2021I 2022 2023 2024

#inwoners (aanname + 0,4%/iaarj 780.614 783.736 786.871 790.019

gemeent. bijdr. p/inwoner progr begr '20 C 16,773
verlaging ivm eenm bijdrage uit ‘20 -e 0,200

Index (aanname 2022 e.v. 2%/jaar) e 0,409 C 0,340 C 0,346 e 0,353
bedrag per inwoner gez. taken C 16,982 C 17.322 C 17,668 C 18,022

gem bijdr pubercontactmoment prog begr '20 e 673.302
index (aanname 2022 e.v. 2%/jaar) e 16.429 e 13.795 e 14.071 e 14.352
gemeent. bijdr. Pubercontactm om ent * C 689.730 C 703.525 C 717.596 C 731.948

Biįdraqe JGZ 0 -4 per kind Zuidzorq ** G 420,07 e 428,47 C 437,04 C 445,78

Bijdrage JGZ O -4 per kind Zorqbooq ** C 414,38 C 422,67 C 431,12 C 439,74

* het pubercontactmoment wordt niet middels een bedrag per inwoner gefìnancieerd maar obv van de 
verdeelsleutel die het ministerie van VWS hanteerde bíj de verdeling in het gemeentefonds

** tav bijdrage JGZ 0 - 4 is afgesproken dat de eerste 2 járen (2021 en 2022) de vergoeding aan de GGD 
ongewijzigd blijft aan de methodiek die tot dan toe is gehanteerd voor Zuidzorg en Zorgboog. In bovenstaande 
berekening is deze methodiek ook voor 2023 en 2024 toegepast omdat nog niet duidelijk is of en hoe dit anders 
zal veranderen. Verder is ook daar vanaf 2022 gerekend met 2% index.
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Gemeente
«inwoners
1-1-2020

«inwoners
1-1-2021

«mwoners
1-1-2022

«inwoners
1-1-2023

# kinderen 
04 *) 

1-1-2019

2021 2022 2023 2024

ë 16,982 pcm 04 totaal ë 17,322 pcm 04 totaal ë 17,668 pcm 0-4 totaal ë 18,022 pcm 04 totaal
Asten 16.728 16.795 16.862 16.930 587 284.079 14.417 243.242 541.739 290.920 14.706 248 107 553.732 297.925 15.000 253.069 565.994 305.099 15300 258.130 578.529
Bergeijk 18.663 18738 18813 18.888 639 316.940 15.694 268 423 601057 324.572 16 008 273 791 614 371 332.388 16328 279.267 627,983 340.391 16.655 284 853 641 899
Best 29 968 30 088 30 208 30.329 1.119 508924 27 683 470.055 1006 663 521.179 28 237 479456 1 028 872 533 729 28.802 489045 1 051 576 546.582 29 378 498 826 1074785
Bladel 20 401 20.483 20.565 20.647 746 346 455 17.112 313.370 676 937 354.798 17 454 319 638 691889 363.341 17.803 326.030 707.174 372.091 18159 332.551 722.800
Cranendonck 21119 21203 21.288 21.373 697 358.648 17 003 292.787 668 438 367 285 17 343 298.643 683 270 376.129 17690 304.615 698 434 385.186 18 044 310.708 713937
Deume 32.457 32.587 32.717 32.848 1.242 551.193 28.095 514.662 1.093.950 564.466 28.657 524 955 1.118.078 578.058 29.230 535.454 1 142.743 591.978 29.815 546 163 1.167 956
Eersel 19.277 19 354 19.432 19.509 710 327.367 15.062 298.243 640 677 335.250 15 363 304.213 654 826 343.323 15 671 310.297 669 290 351.590 15.984 316.503 684 077
Eindhoven 234.525 235.463 236.405 237.351 8 732 3982.765 211 963 3668027 7.862 754 4.078.670 216 202 3.741 387 8 036 259 4 176884 220.526 3816215 8 213625 4 277.464 224.937 3.892.539 8 394 939
Geidrop-Mierlo 39743 39.902 40.062 40.222 1.511 674.926 35 709 632.144 1.342.779 691 178 36 424 644.787 1 372.389 707.822 37.152 657.683 1 402.657 724.866 37 895 670 836 1.433.598
Gemert-Bakel 30 706 30 829 30.952 31.076 1.224 521.457 25.781 507.203 1.054.441 534.014 26.297 517,347 1.077.658 546.873 26.823 527.694 1101.390 560.042 27 359 538.248 1.125.649
Heeze-Leende 16.125 16190 16254 16.319 572 273839 12852 240.278 526.970 280.433 13.109 245 084 538626 287186 13 372 249.986 550.543 294.101 13.639 254 985 562.726
Helmond 92 418 92.788 93.159 93531 3 638 1 569.467 95 505 1.507 519 3.172.492 1 607 259 97 416 1 537 670 3242.345 1.645 962 99.364 1 568.423 3 313 749 1 685.597 101 351 1.599 792 3 386 740
Laarbeek 22 498 22 588 22.678 22.769 766 382 067 19 069 317 416 718.553 391 267 19 451 323.764 734482 400 689 19.840 330.240 750768 410.337 20237 336.845 767 419
Nuenen 23.376 23 470 23.563 23.658 847 396.977 18 886 355 797 771.661 406.537 19 264 362 913 788.713 416.326 19.649 370.171 806146 426351 20042 377.575 823968
Oirschot 18.738 18 813 18.888 18964 637 318.214 15577 267.583 601 374 325.876 15 889 272.934 614700 333.723 16.207 278.393 628.323 341.759 16 531 283.961 642.251
Reusel-De Mrdn 13110 13.162 13.215 13.268 550 222.637 10 460 231 037 464.135 227.999 10.670 235 658 474.326 233.489 10883 240.371 484 743 239.111 11.101 245.178 495.390
Someren 19 395 19.473 19550 19.629 812 329 371 15.439 336 478 681 287 337 302 15.748 343 207 696257 345 424 16063 350.071 711.558 353.742 16.384 357.073 727 199
Son en Breugel 17 279 17 348 17.418 17.487 674 293.436 14911 283125 591 473 300.502 15209 288 788 604 499 307 739 15513 294.564 617815 315.149 15 824 300.455 631 427
Valkenswaard 31.152 31.277 31402 31.527 1.079 529.031 25 383 453.252 1007.667 541 770 25 891 462 318 1 029979 554.816 26.408 471.564 1 052.789 568.176 26.936 480.995 1.076.108
Veldhoven 45.481 45.663 45.846 46.029 1.668 772.370 37.897 700.672 1.510.940 790 969 38.655 714 685 1.544.310 810.015 39.428 728.979 1.578.423 829.521 40.217 743.559 1.613.296
Waalre 17.455 17.525 17.595 17.665 680 296.425 15.229 285.646 597.300 303 563 15.534 291.359 610.456 310.873 15.845 297.186 623.903 318.359 16.161 303.129 637.650

y 780.614 783.736 786.871 790.019 r 29.130 13.256.591 689.730 12.186.964 26.133.285 13.575.810 703.525 12.430 703 26.710.038 13.902.715 717.596 12.679.317 27.299.628 14.237.492 731.948 12.932.903 27.902.343
*) voor JGZ 04 wordt vooralsnog geen mutatie in het aantal kinderen geraamd.
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8.4 Overzicht GGD taken.
Pijler/taak Wettelijke taak?

Monitoren, signaleren en adviseren

- Procesbegeleiding bij en uitvoering van lokaal 
gezondheidsbeleid.

- Gezondheid monitors
- Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 
~ Maatwerkonderzoek
- Preventieprogramma's

N

J
]
N
Ĵ

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

- Algemene infectieziekten bestrijding
- TBC-bestrijding
- SOA bestrijding
- Medisch-milieukundige zorg
- Technische Hygiënezorg
- Reizigerszorg
- Rijksvaccinatieprogramma (4-18 jarigen)

Ĵ
J

J
Ĵ
3
N
J

Programmabegroting 2021

Verplicht bij GGD Gemeenschappelijke taak? 
beleggen?

Wettelijke basis

N J -

Ĵ J Wet PG
J J Wet PG
N Ĵ -
J J Wet PG

J ì Wet PG
Ĵ J Wet PG
3 J Wet PG
Ĵ J Wet PG
Ĵ J Wet PG
N N -
J J Wet PG
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Pijler/taak Wettelijke taak? Verplicht bij GGD 
beleggen?

Gemeenschappelijke taak? Wettelijke basis

Publieke gezondheid bij rampen en crises
- GGD Crisisteam en crisisplan . J J J Wet PG/Wet Toelating
- Het leveren van sleutelfunctionarissen voor GHOR- J N J zorginstellingen

functies Wet Veiligheidsregio's
- Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende 3 J 3 Wet PG

gebeurtenissen

Toezicht houden
- Toezicht op Kinderopvang 81 peuterspeelzalen ĵ J N Wet kinderopvang
- Toezicht op tattoo- Ä piercingshops 3 N N Voeding- en Warenwet
- Toezicht WMO 3 N N WMO
- Toezicht evenementen N N 3 Wet PG

Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar J N J Wet PG

Ambulancezorg J N N Tijdelijke Wet
Ambulancezorg

Aanvullende taken publieke gezondheid
- Lijkschouwingen Ĵ N 3 Wet Lijkbezorging
- Afgeven van euthanasieverklaringen 3 N 3 Euthanasiewet
- Forensische diensten N N N -
- Publieke Gezondheid asielzoekers N N N -
- Uitvoeren taken WVGGZ 3 N N WVGGZ
- Overige contracttaken N N N -

(JGZ, GB, AGZ)
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Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-

Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ^aam van één van de volgende
gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalree

overwegende dat:

- Het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet publieke gezondheid zorg 
draagt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;

- De wet publieke gezondheid bepaalt dat ter uitvoering van bij of krachtens deze wet 
opgedragen taken de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren 
tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's via het treffen van een 
gemeenschappelijke regeling zorgdragen voor de instelling en instandhouding van een 
regionale gezondheidsdienst (GGD) in die regio;

- De wet publieke gezondheid verder bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders 
vrij is om te bepalen bij welke organisatie zij de jeugdgezondheidszorg belegt;

- De colleges van burgemeester en wethouders van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost- 
Brabant besloten hebben om de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen per 1.1.2021 als 
gemeenschappelijke taak bij de GGD Brabant- Zuidoost onder te brengen;

- Deze uitbreiding van het takenpakket van de GGD noopt tot een 4e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling;

- Van de gelegenheid gebruik wordt door enkele andere wijzigingen in de gemeenschappelijke 
regeling aan te brengen

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de
gemeenteraad:

BESLUIT

I. In te stemmen met de navolgende wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GGD 
Brabant- Zuidoost:

A. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, eerste bullit, wordt de tekst 
(...^Jeugdgezondheidszorg 4 - 18 jarigen" gewijzigd in (...^Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 
jarigen"

B. In artikel 4, lid 1, aanhef en onder d, tweede bullit wordt het lidwoord "een" vervangen 
door het lidwoord "het";



C. In artikel 15 lid 1, betreffende de vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur, wordt de 
tekst "Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal acht maal per jaar" gewijzigd in "Het 
Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar";

II. Het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost te machtigen de wijzigingen als hiervoor 
bedoeld door te voeren in de tekst van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

III Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

IV Dit besluit kan worden aangehaald als: besluit tot instemming met de 4e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van xxx op ^atum^

<naam> <naam>
de burgemeester, de secretaris,



................................

GGD Brabant-Zuidoost
T.a.v. Mevr. M. van Dongen-Lamers
Postbus 8684
5605 KR EINDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

12 mei 2020 ons kenmerk 
IBAN

20UIT01368
NL08BNGH 0285 0087 14

Zienswijze concept programmabegroting 2021

Beste mevrouw Van Dongen,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
concept programmabegroting 2021. Ook heeft u instemming gevraagd voor het 
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

Tot onze tevredenheid zien wij in deze begroting dat de uitwerking van de 
bestuursopdracht vorm krijgt. Het belangrijkste hierbij vinden we de integratie van 
jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen bij de GGD. Dit betekent dan ook dat wij 
kunnen instemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

Wij wensen u succes toe met de verdere uitwerking van de bestuursopdracht.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus B035 

5601 KA Eindhoven 
T: 088 369 03 69

I: vww.odzob.nl

De in de GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
deelnemende overheden:
Gemeenteraden
Provinciale Staten Noord-Brabant

uw kenmerk uw bericht van ons kenmerk

Z. 153437/D.561286/EM/JIP
datum

20 februari 2020

onderwerp

Ontwerpbegroting 2021
contactgegevens

e-mail : E.Minnen(®odzob.nl
tel. : 088 369 04 42

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten,

Hierbij zenden we u de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (bijlage) van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Op 4 december 2019 heeft u reeds ter informatie de 
Kadernota 2021 van de ODZOB ontvangen. Op basis hiervan is de ontwerpbegroting opgesteld

Vragen? Bezoek een informatiebijeenkomst op 6, 1 5 of 16 april

Om u optimaal van informatie te voorzien, organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, Veiligheidsregio 
en ODZOB) informatiebijeenkomsten waarin de belangrijkste aspecten uit de begrotingen worden 
toegelicht. U kunt tijdens deze bijeenkomsten al uw vragen stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op 6, 
1 5 en 16 april. U wordt hier nog apart over geïnformeerd.

Zienswijzen

Wilt u een zienswijze indienen? Doe dit dan voor 20 mei. Zienswijzen die later binnenkomen, kunnen niet 
meer verwerkt worden in de reactienota die aan het Algemeen Bestuur voorgelegd wordt (bij 
besluitvorming over het vaststellen van de definitieve begroting).
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Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

MJ. van Schuppen 
voorz itter

J.M.L.Tolsma
secretaris

Bijlage: Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB

In afschrift aan:

Colleges van B&W en CS Noord-Brabant
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1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
(ODZOB). Deze begroting is opgesteld op basis van het concernplan 2019-2022, de kadernota 2021 en is 
gebaseerd op de rekening 201 8, conceptrekening 201 9, begroting 2020 en de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) 201 9-2022.
Bij het opstellen van deze begroting zijn de financiële werkgroep en het Opdrachtgeversplatform van de 
ODZOB betrokken.

De begroting bestaat uit:

» visie en de missie van de ODZOB (hoofdstuk 2);
« de beleidsbegroting met de ontwikkelingen en uitdagingen relevant voor de ODZOB in hoofdstuk 3.

De hieruit voortvloeiende aandachtsgebieden waarop de ODZOB zich in het bijzonder richt, worden 
gerealiseerd binnen de basis- en verzoektaken, de collectieve taken en de reguliere overhead. In de 
programma’s dienstverlening, collectieve taken en overhead vindt u de uiteenzetting hiervan. In de 
beleidsbegroting zijn verder de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en 
provincies (BBV) verplichte paragrafen opgenomen:

« financiële begroting in hoofdstuk 4. Deze bestaat onder andere uit het overzicht van baten en lasten 
en de uiteenzetting van de financiële positie. Ook is in dit hoofdstuk de meerjarenraming opgenomen; 
De baten worden geraamd binnen de twee programma’s Dienstverlening en Collectieve taken. Voor het 
Programma Dienstverlening worden de voor de opdrachten van deelnemers en niet-deelnemers in 
rekening te brengen bedragen geraamd. Voor het programma Collectieve Taken bestaan de baten uit 
een vaste bijdrage van de deelnemers. Op basis van door de deelnemers ingediende zienswijzen op 
eerdere begrotingen, is in voorliggende begroting rekening gehouden met 196 efficiencyverbetering (en 
in 2022 met 396 efficiencyverbetering op de werkprogramma's).

» bijlagen: de specifieke bijdragen per opdrachtgever, het overzicht van exploitatiekosten en het 
overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld
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2 Missie en visie

Onderstaande missie, visie en leidend principe, genoemd in het concernplan 2019-2022, spelen in op 
toekomstige ontwikkelingen en zijn daarmee richtinggevend voor de koers van de ODZOB:

Missie.
Samen meer waarde voor een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Voor en met 
gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, en geven we advies op het gebied van omgevingsrecht. De kwaliteit van ons werk 
wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, 
oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn.

Visie:
De ODZOB ontwikkelt zich als dé vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige, 
innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de 
kracht van de samenwerking met onze deelnemers. Samen zorgen we voor de balans tussen ondernemen 
en een veilige en gezonde leefomgeving.

De inzet van de ODZOB ziet er in de kern als volgt uit:
De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke 
leefomgeving Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”. 

Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant 
zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit indien provincie of gemeenten 
daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. 
Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte 
opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de 
fysieke leefomgeving.
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3 Beleidsbegroting

3.1 Inleiding
In het Concernplan ODZOB 2019-2022 zijn de uitdagingen en ontwikkelingen voorde komende járen 
geschetst die leidend zijn voor de inzet van de ODZOB.

ODZOB 2019-2022
CONCERNPLAN .
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Belangrijke landelijke ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet, de Wet VTH en het Bor 
(Besluit Omgevingsrecht) bepalen de inzet van de ODZOB bij de uitvoering van het takenpakket.

In dat kader verandert ook de rol van de overheden in het leggen van meer verantwoordelijkheden bij 
burgers en bedrijven. Dit is een ontwikkeling die past bij de transitie van verticaal georganiseerde naar een 
horizontale netwerk- en participatiesamenleving. De veranderende rol van de overheid komt binnen het 
werkterrein van de ODZOB met name in de omgevingswet tot uitdrukking. Dit betekent nog meer 
omgevingsbewustzijn, ontwikkelingsgericht werken, faciliteren, maatwerk leveren, experimenteren en 
verbinden.

Het VTH-domein is een complex taakveld in de regio Zuidoost-Brabant die gekenmerkt wordt door de 
innovatieve Brainport regio en een landelijk gebied met veel intensieve veehouderij. Maatschappelijke 
ontwikkelingen vragen in steeds grotere mate om optimale dienstverlening en transparantie. De risico’s 
zijn groot, terwijl het handelen van overheidsorganisaties onder een vergrootglas ligt. Gelet op de 
toenemende complexiteit van het werk wordt het steeds belangrijker om de uitvoering professioneel 
georganiseerd te hebben. Het verder uitbouwen van specialistische kennis en expertise is cruciaal om deze
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opgaven aan te kunnen. Het vraagt bovendien om actieve samenwerking met de deelnemers en andere 
partijen.

Uitdagingen

De volgende ontwikkelingen vragen in het bijzonder aandacht.

* De inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak bij de inrichting van de 
leefomgeving en een beschikbaarheid van informatie vooralle ketenpartijen. Dat wordt mogelijk als 
informatie eenvoudig gedeeld kan worden en digitaal beschikbaar en toegankelijk is.

* Samenwerking met partners als Veiligheidsregio, GGD, Metropoolregio Eindhoven, OM, rijksinspecties, 
waterschappen, andere Brabantse omgevingsdiensten etc. wordt verder uitgebreid. Deze 
samenwerking is niet alleen nodig bij de voorbereiding van de Omgevingswet, maar ook voor de 
aanpak van opkomende maatschappelijke problemen zoals zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning, 
etc.

» De deelnemers staan voor de opgave om samen met de ODZOB op een aantal terreinen regionaal 
uitvoeringsbeleid voor VTH vast te stellen (voor zover nog niet gebeurd) en uit te voeren. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de procescriteria van het Boren de BIG-8. Dat wil zeggen samen met de 
deelnemers keuzes maken en prioriteren wat regionaal wordt opgepakt in het VTH-domein. Hierbij 
wordt de strategische beleidscyclus verbonden met de operationele cyclus.

» Advisering en kennisuitwisseling over grote inhoudelijke thema’s die vanuit het VTH-domein veel
impact hebben op de leefomgeving is aan de orde. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: klimaat Si 
energie/duurzaamheid, toekomstbestendige veehouderij, bodem, asbest, gezondheid, ondermijning - 
ogen en oren in het veld en zeer zorgwekkende stoffen.

* Verdere ontwikkeling van de kwaliteit en efficiency vergt voortdurend aandacht met daarin een 
belangrijke positie voor standaardisering van werkprocessen en ontsluiting van informatie. Onderdeel 
van de informatievoorziening is een goede basisregistratie met een actueel regionaal
in richtingen bestand.

* Het Bor heeft veel impact op de omvang van het opdrachtenvolume voor de ODZOB. Naar verwachting 
zal het opdrachtenvolume voor de basistaken - aanvullend op de jaarlijkse groei van verzoektaken - de 
komende járen groeien. Daarnaast dient ingespeeld te worden op de ontwikkelingen van de 
Omgevingswet. Krapte op de arbeidsmarkt vraagt inventieve oplossingen om aan de groeiende 
uitvoeringsvraag te kunnen voldoen. Een strategische personeelsplanning met een kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse is nodig om hier een passend antwoord op te vinden.

Voorde begroting 2021 zijn, voortbordurend op de kadernota 2021, de onderstaande aandachtsgebieden 
benoemd.

3.2 Aandachtsgebieden

3.2.1 Omgevingswet

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en 
bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen 
aanvragen, een melding moeten kunnen doen, respectievelijk op basis van proforma omgevingsplannen 
van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder 
vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten in maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu 
maximaal 26 weken is). Er dient integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan 
de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan, en de voorschriften uit de 
vergunning.
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In de periode tussen 2021 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden 
moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en 
volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Gemeenten (provincie en waterschap) hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te 
regelen en te borgen. Dit betekent enerzijds dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen 
hebben in het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen 
medewerke rs.
Anderzijds zullen de verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten 
taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, eveneens processen moeten (her)inrichten, informatie 
moeten ontsluiten en medewerkers moeten opleiden en trainen

De besturen van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de besturen van de verbonden partijen 
onderschrijven de gezamenlijke wettelijke verplichting en maatschappelijke opgave, en dat zij zich 
maximaal inspannen om de omgevingswet op uiterlijk 2029 efficiënt te hebben geïmplementeerd.
De Gemeenten. GGD, ODZOB en VRBZO werken op basis van de volgende uitgangspunten:
- Er wordt samengewerkt in de voorbereiding van de Omgevingswet.
* Processen worden op elkaar afgestemd.
- Er wordt, zo veel mogelijk, gewerkt met gemeenschappelijke kaders.
* Er is respect voor de "couleur locale"

De verwachting is dat als gevolg van de Omgevingswet er minder activiteiten vergunning-plichtig zullen 
zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen, die vóór 
inwerkingtreding nog 26 weken bestrijkt, naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, 
waarin participatie een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingstafel wordt daarom in de regio als 
belangrijk instrument gezien om initiatieven te verkennen en begeleiden middels een proces waarin de 
ketenpartners samenwerken.
De Omgevingswet dwingt ook meer interbestuurlijke afstemming af, waardoor voor en tijdens 
vergunningverlening meer afstemmingsmomenten zijn. Ook is de verwachting dat vanwege het 
vergunningsvrij worden van verschillende activiteiten er meer inzet nodig zal zijn voor het afwikkelen van 
meldingen alsmede voor toezicht A handhaving. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet 
en de kosten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop gemeenten om zullen 
gaan met de grotere afwegingsruimte en de invloed die dat heeft op het meer of minder uniform zijn van 
de werkprocessen. De vuistregel hierbij is: hoe meer maatwerk, hoe meer kosten. Tegenover hogere 
kosten staat overigens wel de mogelijkheid die de Omgevingswet voor bevoegde gezagen introduceert, om 
voor milieu vergunningaanvragen leges te heffen. In de eerste járen dat de Omgevingswet van kracht 
wordt, zal gemonitord worden welke factoren op welke wijze invloed hebben op de bedrijfsvoering en wat 
dit betekent voor de kosten. De verwachting is in elk geval dat de kosten voor de baten uitgaan en dat 
kosten aanvankelijk hoger zullen uitvallen.
Er zullen bevoegdheidsverschuivingen plaatsvinden, met name op het gebied van bodem, maar in mindere 
mate ook op andere beleidsterreinen, onder andere door de wijziging van inrichting naar activiteit.

Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) impact op 
onze werkprocessen. Het DSO is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving gerelateerde 
informatie, waarop onze eigen systemen dienen aan te sluiten. Het uitgangspunt is dat de processen in 
2020 zijn aangepast aan de Omgevingswet en daarnaast de koppeling met het DSO ís gerealiseerd, om 
deze reden zijn er geen extra investeringen voorzien als het gaat om ICT in 2021. We hebben als 
uitgangspunt genomen dat de dóórontwikkeling van het VTH-systeem in 2021 binnen de voorgestelde 
begroting kan plaatsvinden. Wel willen we benadrukken dat hierbij vanuit is gegaan dat de implementatie 
van de Omgevingswet op 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Mocht de implementatie worden uitgesteld, dan
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zullen ook de kosten voor ICT stijgen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van twee VTH-systemen. 
Dergelijke risico’s zijn opgenomen in de risico-inventarisatie die de ODZOB heeft opgesteld.

Voor de invoering van de Omgevingswet bij de ODZOB is een bestuursopdracht opgesteld die bestaat uit 
10 bouwstenen: 1) werkprocessen VTH en advies, 2) producten Omgevingswet, 3) producten en 
dienstencatalogus, 4) aansluiten op ambities deelnemers, 5) opleiding en training, 6) bevoegdheids- 
verschuiving, 7) samenwerking speelhuismanifest, 8) raming inzet, organisatie en communicatie,
9) bruidsschat, 10) Kernwaarden omgevingskwaliteit. Aan de bestuursopdracht wordt invulling gegeven via 
de vier Programmalijnen.
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In 2020 is het Programma primair gericht op het in orde brengen van de werkprocessen, geënt op de 
regionale afspraken die daarover zijn gemaakt - in het kader van de regionale samenwerking 
Speelhuismanifest, op het aanpassen van de producten en op het uitvoeren van een opleidingsplan. 
Daarmee is ODZOB klaar om de taken vanaf 1 januari 2021 uit te voeren conform de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is de start van een transitieperiode die duurt tot 1 
januari 2029. Dat betekent tevens dat de implementatie per 1 januari 2021 niet is afgerond. Op 1 januari 
2029 dienen alle gemeenten te beschikken overeen, hun hele grondgebied omvattend, Omgevingsplan, 
dat rekening houdt met strategische kaders die op Rijks- en Provincieniveau worden vastgesteld in visies 
en met de gemeentelijke Omgevingsvisie waarover elke gemeente uiterlijk dient te beschikken op 1 januari 
2024. Veel gemeenten wachten niet en zijn al bezig met de voorbereidingen om de Omgevingsvisie op te 
stellen. In de járen tussen de invoering van de Omgevingswet en 2029 zullen regelmatig wijzigingen in de 
toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd dienen te worden. Dat betekent ook in die 
periode dat we regelmatig processen, producten en bedrijfsvoering moeten aan passen, inclusief
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ondersteunende systemen, ICT en de daar bijbehorende training S opleiding. Het is belangrijk om met 
elkaar in gesprek te blijven om regelmatig te inventariseren welke plannen en ambities onze deelnemers 
hebben en hoe dit van invloed is op de bedrijfsvoering van de ODZOB. Een eerste inventarisatie vindt begin 
2020 plaats en is mee genomen in een voorstel aan het AB maart 2020. Er is voor 2021 conform AB-besluit 
C 400.000 gereserveerd voor de extra kosten.

De ODZOB kan met de deskundigheid en informatie waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken 
een adviesrol vervullen voor onze deelnemers bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen.
Daarnaast kunnen we een rol vervullen bij de monitoring van omgevingswaarden, onder andere met het 
regionaal innovatief meetnet lucht S geluid, waarmee het inzicht in de omgevingskwaliteit wordt vergroot 
en handelingsperspectief voor het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving van goede 
omgevingskwaliteit wordt bevorderd.

3.2.2 Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid

In 2017 zijn werkgroepen gestart om te komen tot regionaal uitvoeringsbeleid conform BOR. In 2019 zijn 
zowel het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK Milieutoezicht) met het benodigde budget als 
het ROK Vergunningverlening beschikbaar en door de deelnemers individueel vastgesteld. Hiermee kan de 
regio de gezamenlijke vergunningen en toezichtstrategie voor alle inrichtingen (basis- en verzoektaken) op 
een adequaat regionaal kwaliteits- en ambitieniveau uitvoeren.

Voor de taken van de ODZOB wordt binnen het ROK Milieutoezicht vanaf 2020 meer ingezet op zowel 
incidentgericht, programmatisch en themagericht toezicht op basis van bestuurlijke prioriteiten. Vanuit het 
ROK Vergunningverlening zal worden gestart met risicogerichte beoordeling van aanvragen of meldingen 
en de toetsing van de actualiteit van een deel van de vergunningen. Daarnaast blijven we verbeteren in de 
uitvoering en monitoring van zowel vergunningverlening als toezicht.

In de werkconferentie van 26 september 2019 is gesproken over het uitvoeringsbeleid voor het toezicht op 
het Besluit Bodemkwaliteit. Met eenduidig regionaal uitvoeringsbeleid bereikt de regio efficiency in het 
toezicht en is er sprake van level playing field voor toepassers. Het uitvoeringsbeleid zal inhoudelijk 
aansluiten bij de uitgangspunten het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht, en daarmee meer dan 
voorheen inzetten op zaken als ketentoezicht, een programmatische aanpak en informatiegestuurd (IGH= 
informatie gestuurde handhaving). Over het te volgen scenario en tijdspad zal in afstemming met het OGP 
een voorstel voor het AB worden voorbereid.

Met de komst van de Omgevingswet zal per 2021 (los van het beleid) veel veranderen voor 
vergunningverlening en toezicht. Dit zal invloed hebben de interne werkwijze, de producten, de 
samenwerking en de kentallen. Vandaar dat een evaluatie van beide beleidskaders is gepland na 2 jaar 
uitvoering (2022) om de ervaringen met het regionale beleid en de wetswijzingen nader te beoordelen. Op 
basis daarvan kan worden beoordeeld of tussentijds herijken van het beleid gewenst is.

3.2.3 Klimaat, energie en duurzaamheid

Energiebesparing is verplicht vanuit de Wet Milieubeheer. Er is een informatieplicht bijgekomen die het 
bedrijven verplicht te melden of ze voldoen aan de energiebesparingsplicht. Binnen het ROK (Regionaal 
Operationeel Kader) is energiebesparing prioritair gescoord. Dit betekent dat toezicht op energiebesparing 
een vast onderdeel is van controles, bij te kiezen branches. De toezichthouders kunnen een bedrijf van 
extra informatie voorzien over energiebesparing en eventuele financieringsmogelijkheden om bedrijven te 
stimuleren verder te gaan met energiebesparing dan wettelijk vereist is. De ODZOB biedt gemeenten op 
deze wijze invulling en uitvoering om klimaatdoelstellingen te realiseren door middel van toezicht, 
vergunningverlening en handhaving. De gemeentelijke, provinciale organisatie en de ODZOB zelf moeten
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voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor energie (hierin zijn eisen gesteld aan medewerkers VTH en adviseurs 
voor wat betreft kennis en ervaring op het gebied van energie en klimaat).
De ODZOB levert input en adviseert bij de Regionale Energiestrategie (RES) waar nodig. Bij de uitvoering 
van de RES zal de ODZOB omgevingsvergunningen afhandelen voor zonneparken, windparken, 
vergistingsinstallaties, et cetera en via VTH-bijdragen aan het realiseren van energiebesparing bij bedrijven 
en organisaties. Klimaat en energie krijgen, onder meer door de RES, steeds meer aandacht bij gemeenten 
en provincie.

Als verlengstuk van de deelnemers reduceert de ODZOB de CO^-uitstoot en werkt eraan om een CO;- 
neutrale organisatie te worden. De ODZOB kan, als verzoektaak, gemeenten en provincie ondersteunen 
met het opstellen van duurzaamheidsbeleid, een uitvoeringsprogramma en de uitvoering ervan, een 
duurzaamheidsvisie en een plan om van het aardgas af te gaan.
Bij implementatie van de omgevingswet ondersteunt de ODZOB gemeenten bij de kansen die de invoering 
biedt voor een ambitie op energieneutraliteit. Door het implementeren van de omgevingswet krijgen 
belanghebbenden meer mogelijkheden om te participeren in de beleidsvorming.
Naast alle inspanningen die we doen om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. zullen we 
parallel daaraan maatregelen moeten nemen om met een veranderend klimaat om te gaan: 
klimaatadaptatie.

Circulaire economie krijgt de komende járen steeds meer aandacht. Doel is om de Nederlandse economie 
in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Europees geldt een systeem van 
producentenverantwoordelijkheid. Producenten of importeurs van auto’s, elektrische apparatuur, batterijen 
en accu's, autobanden en verpakkingsmateriaal zijn wettelijk verantwoordelijk voor het inzamelen en het 
zo duurzaam mogelijk recyclen van hun producten in de afvalfase. Afval en afvalverwerking gaat 
gepaard met grote geldbedragen en belangen, vandaar dat illegale inzameling en verwerking 
loont. Jaarlijks lekt een deel van de afvalstromen weg, buiten het legale circuit. Toezicht is nodig op 
illegale inzameling en verwerking bij afvalbedrijven. Een integrale aanpak van de diverse milieuthema's 
wordt steeds belangrijker.

3.2.4 Toekomstbestendige veehouderij

Transitie veehouderij
De provincie Noord-Brabant zet in op het versnellen van de overgang naar een zorgvuldige duurzame 
veehouderij. De veehouderij in Noord-Brabant is een sterke sector, die de laatste járen meeren meer onder 
maatschappelijke druk staat om te vernieuwen naar diervriendelijke productie en de negatieve impact op 
de leefomgeving, natuur en biodiversiteit verder te beperken. Dit proces ondersteunt de provincie met wet
en regelgeving en beleidsmaatregelen zoals subsidies en ondersteuning van innovaties. Zuidoost-Brabant 
kent relatief veel intensieve veehouderijen en de transitie heeft dan ook grote gevolgen voor het landelijk 
gebied in deze regio. Veehouderijen die niet mee gaan in de transitie zullen stoppen. De vergunning zal 
ingetrokken moeten worden of gewijzigd. Voor de vrijkomende agrarische gebouwen en bedrijfswoningen 
zal een andere functie moeten worden gevonden of ze worden gesloopt en de bestemming wordt 
aangepast. Andere bedrijven zullen door ontwikkelen en meegaan in de transitie (verduurzamen) en 
hiervoor vergunningen aanvragen. Lokale overheden en omgevingsdiensten zullen dit proces mee moeten 
faciliteren en in goede banen leiden. Zomer/najaar 2019 heeft een ambtelijke en bestuurlijke Taskforce 
voor de gehele provincie Noord-Brabant de VTH-werkzaamheden in kaart gebracht en maatregelen bedacht 
om de benodigde capaciteit voor de werkzaamheden te reduceren. De maatregelen die zijn bedacht staan 
ten dienste van een goede ondersteuning van de transitie van de veehouderij door de omgevingsdienst(en) 
in de periode 2020-2022.

Stikstof problematiek (voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS))
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Met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 201 9 is het PAS komen te vervallen. Dit heeft grote 
impact voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, industrie maar ook voor bouwen en infrastructuur. 
Voor veel initiatieven is de vergunningverlening en toetsing van de gevolgen op natuur tijdelijk vrijwel 
volledig tot stilstand gekomen. De landelijke overheid, provincies en partijen zoals VNG werken aan beleid 
en maatregelen om de vergunningverlening en ontwikkeling weer op gang te krijgen. Najaar 2019 is de 
vergunningverlening weer beperkt opgestart. Verwacht wordt dat het goed inrichten van een nieuw stelsel 
1-3 jaar in beslag zal nemen. In mei 2020 zal een definitief advies worden opgeleverd aan het ministerie 
van LNV. Tot die tijd wordt gewerkt met een tijdelijk toetsingskader waarmee nieuwe initiatieven worden 
beoordeeld. Het kabinet heeft een spoedwet in voorbereiding om maatregelen door te voeren die de 
vergunningverlening verderop gang moet helpen.

Kringloop landbouw
Hiermee doelen we op de transitie naar een veehouderij als onderdeel van een circulaire landbouw die op 
het niveau van (Noordwest-)Europa zijn kringlopen sluit, de kwaliteit van de bodem verbetert en geen 
negatieve impact heeft op mens, natuur en milieu. Mest is daarin een waardevolle grondstof die de 
vruchtbaarheid van landbouwgronden verbetert en het gebruik van kunstmest terugdringt.
Het mestbeleid maakt zo onderdeel uit van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Het doel is dat 
mestbewerking zich zo ontwikkelt dat het een gewild 'mestproducť levert met het oog op: sluiten van 
kringlopen in de land- en tuinbouw, bijdragen aan klimaattaakstelling landbouw, als grondstof voor bio
based producten en bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat, een schoon milieu en maatschappelijke 
acceptatie. Het ministerie van LNV is beleid en maatregelen aan het ontwikkelen. Omdat deze nog niet 
concreet zijn, is de rol voor de lokale overheden en omgevingsdiensten moeilijk te duiden. Het mestbeleid 
zal een centrale rol vervullen in de kringlooplandbouw. Het mestbeleid van de provincie Noord-Brabant zet 
in op het be- en verwerken van het mestoverschot tegen de achtergrond als hiervoor beschreven. De 
komende 2 jaar wordt een planMER opgesteld om geschikte locaties voor mest bewerken te selecteren. 
Gemeenten zullen over het benutten van de locaties moeten besluiten. Vervolgens is VTH aan de orde.
Mest bewerken op het veehouderijbedrijf betekent een complexere vergunningverlening

Brongeńchie verduurzaming van de veehouderij
De stal van de toekomst wordt ontwikkeld (www.stalvandetoekomst.nl). Hierbij wordt gestreefd om zonder 
gebruik van luchtwassers hoge emissiereducties te behalen door het toepassen van bronmaatregelen. Het 
Rijk heeft middelen beschikbaar vanuit het verduurzamingsspoor van de sanering varkenshouderij. De 
provincie heeft middelen vanuit het flankerend beleid rond Interim Omgevings Verordening (voorheen de 
Verordening ruimte en de Verordening natuurbescherming). De nieuwe staltechnieken worden beoordeeld 
op duurzaamheid en effecten op milieu in de vergunningaanvragen die ondernemers voorleggen aan het 
bevoegd gezag.

Volksgezondheid omwonende veehouderijen
Het voorkomen van (toenemende) gezondheidseffecten rond veehouderijen is een aandachtspunt. In 2020 
worden nieuwe inzichten verwacht die voortkomen uit vervolgonderzoeken Veehouderij en gezondheid 
Omwonenden (VGO) en endotoxine onderzoeken. Zo zal het endotoxine toetsingskader worden 
geactualiseerd en geïmplementeerd voor gebruik bij de vergunningverlening en bij ruimtelijke plannen

Omgevingswet i.r.t. veehouderij
Met het oog op de Omgevingswet zijn nieuwe regels in voorbereiding, zoals een robuust geurbeleid voor 
de veehouderij n.a.v. het advies van de cie Biesheuvel (inclusief een herstelplan voor combiluchtwassers), 
het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) en regels voor verouderde stallen aan BBT en 
maximale emissiewaarde voor de fijn stof uitstoot uit pluimveestallen.
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Het innovatief meetnet luchtkwaliteit en geluid gaat gegevens leveren om vorm te geven aan de 
monitoringsverplichting van omgevingswaarden onder de omgevingswet. Daarnaast biedt het een platform 
voor burgerparticipatie.

ITv (Intensivering Toezicht veehouderij)
Het ITv project loopt van 1 januari 2018 toten met 31 december 2020. Met het project ITv worden de 
risico’s die er binnen de agrarische sector zijn uitgebreid in beeld gebracht. Dit gebeurt voor alle bedrijven 
waar een actieve vergunning voor het bedrijfsmatig houden van dieren ligt, te controleren binnen deze 3 
jaar. De gegevens die opgehaald worden, worden ontsloten via een Brabantbrede portal. Binnen de regio 
Brabant Zuidoost nemen 1 8 gemeenten deel aan het ITv project. Aan het einde van de looptijd van het 
huidige ITv-project wordt onder het ROK risicogericht toezicht uitgevoerd dat mede tot stand komt via de 
geformeerde werkgroep ROK. Gekozen kan worden vooreen nieuwe cyclus van bedrijfscontroles bij de 
veehouderijbedrijven met een relevante omvang, om daarmee continuïteit in het toezicht te borgen en de 
beleidsinformatie in de Brabant brede portal actueel te houden.

3.2.5 Bodem

Bodem en Omgevingswet
Bodem is de discipline waar het meest voor gaat veranderen met de komst van de Omgevingswet. Niet 
alleen de Provincie, gemeenten Eindhoven en Helmond, maar alle gemeenten worden onder het regiem van 
de Omgevingswet bevoegd gezag bodem.
In samenwerking met de provincie is een proces in gang gezet om de bevoegd gezag taken die nu onder 
de Wet Bodembescherming (Wbb) en de provincie vallen door middel van een 'warme' overdracht over te 
dragen van provincie naar gemeenten. Het uitfaseren van de Wbb heeft tot gevolg dat de 
bodemwerkzaamheden op een andere wijze ingericht moeten gaan worden.
De noodzakelijke bodemkennis is nu aanwezig bij de grote gemeenten Eindhoven en Helmond en bij de 
ODZOB. Het is bijzonder belangrijk dat deze specifieke bodemkennis voor de regio behouden blijft door op 
het juiste schaalniveau de toekomstige bodemwerkzaamheden in te gaan richten. Brabant-breed is een 
werkgroep en een stuurgroep in oprichting om deze complexe transitie zo goed mogelijk te kunnen 
begeleiden. De provincie en alle gemeenten worden bij dit proces betrokken. Zoals de verwachting nu is, 
zal 2021 het eerste jaar zijn dat de Omgevingswet in werking is en de transitie daadwerkelijk plaats zal 
vinden.

Transitie bodemtoezicht
De transitie van taakgericht naar probleem/outcome gericht handhaven met instrumenten als 
informatiegestuurd, risicogericht handhaven en ketentoezicht is effectiever dan het traditionele handhaven 
en zal tot meer resultaten leiden. Deze aanpak vergt van alle betrokken partijen een andere inzet en 
prioritering, met name op het gebied van eerder genoemde instrumenten. We zitten midden in een proces 
om het bodemtoezicht meer integraal aan te pakken. Dit achten we noodzakelijk om de grote risico's die 
gemeenten en provincie lopen zo goed als mogelijk te voorkomen. Ook voor bodemtoezicht zal de komst 
van de Omgevingswet tot gevolg hebben dat de opdrachtverlening nog meer vanuit gemeenten zal gaan 
plaatsvinden en het provinciale budget in omvang zal gaan afnemen. Omdat de omvang van de financiële 
verschuiving tussen provincie en gemeenten nog niet bekend is, is deze nog niet in de voorliggende 
begroting verwerkt.

3.2.6 Asbest 

Asbesttaken
In 2017 is in samenspraak met de ODZOB en haar deelnemers beleid opgesteld dat de (wijze van de)
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uitvoering van de asbesttaken beschrijft. Dit Regionaal Uitvoeringsbeleid Asbesttaken is vervolgens door 
alle colleges vastgesteld.
In 2018 heeft de ODZOB het asbesttoezicht voor de gemeenten uitgevoerd en heeft een uitbreiding van het 
team plaatsgevonden. Om invulling te geven aan deze taken is samenwerking gezocht met de twee andere 
Brabantse omgevingsdiensten.
Begin 2019 is de eerste evaluatie van het uitvoeringsbeleid uitgevoerd door de werkgroep asbest. Hierbij is 
door de ODZOB onder andere vastgesteld dat de huidige wijze van "risicogericht" toezicht onvoldoende 
effectief is. De ODZOB vind het belangrijk om "risicogericht en informatie gestuurd” toezicht te 
implementeren, waarbij de aandacht uitgaat naarde gehele asbestketen en specifiek naar illegale 
saneringsactiviteiten. Dit sluit aan bij de visie voor een uniforme en regionale Brabantse werkwijze.
Het is echter noodzakelijk dat alle partijen hun inzet en prioritering bijstellen van taakgericht naar 
probleem/outcome gericht toezicht. Pas dan is het mogelijk om instrumenten als informatiegestuurd, 
risicogericht en ketentoezicht goed in te zetten.
Voor de gemeenten Asten, Best, Cranendonck, Gemert-Bakel, Laarbeek en Provincie Noord-Brabant, handelt 
de ODZOB momenteel de sloopmeldingen volledig af. Voor de overige gemeenten voert de ODZOB 
uitsluitend het asbesttoezicht uit en worden de meldingen door de gemeente zelf beoordeeld.

In 2020 gaat de werkgroep Asbest zich buigen over het optimaliseren van informatie-uitwìsseling (o.a. 
asbestinventarisatierapporten) en de werkprocessen, waarbij de werkgroep zich als doel stelt invulling te 
kunnen geven aan het Regionaal Operationeel Kader (risico-gericht). Het is de wens van de ODZOB om 
invulling te kunnen geven aan de uitvoering van haar basistaken, wat inhoudt dat zowel sloopmeldingen 
als asbesttoezicht als toezicht in de keten kan worden uitgevoerd.

Asbestdaken
De risico's met betrekking tot het in bezit hebben van een asbestdak nemen zowel voor de eigenaar als 
voor de omgeving nog steeds toe. Verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden dusdanig veranderd dat 
private eigenaren en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn. Ook zijn veel daken zo oud 
dat bij nog langer wachten risicovolle en kostenverhogende situaties kunnen ontstaan. Inzetten op 
stimuleren van spoedige verwijdering en anderzijds op preventief toezicht en daar waar noodzakelijk 
handhaving blijft ondanks het niet doorgaan van het verbod zinnig en zal onnodige extra-kosten voor 
gemeenten voorkomen. Vanwege het ontbreken van de middelen zal de ODZOB niet actief gaan inzetten 
om verder te gaan stimuleren.
De toezicht- en handhavingslast als gevolg van het verwijderen van asbestdaken zal bij de ODZOB in 
2020/2021 niet substantieel toenemen, omdat het verwachte verbod op asbestdaken na 2024 door de 
Eerste Kamer is verworpen.

3.2.7 Gezondheid

Met de komst van de Omgevingswet gaat meer aandacht uit naar gezondheid. Aandacht is nodig voor een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties waarbij in ieder geval rekening moet worden gehouden 
met het belang van het beschermen van de gezondheid. Naast de veehouderij hebben diverse 
(milieu)thema's een directe relatie met gezondheid. Een te slechte luchtkwaliteit, veel geluidoverlast, et 
cetera hebben invloed op de gezondheid van de burgers. Bij het verlenen van vergunningen worden 
normen opgenomen voor bijvoorbeeld geluid om de hinder voor omwonenden te beperken, waarmee 
indirect de gezondheid van omwonenden kan worden beschermd.
Er zijn 3 belangrijke doelen waarin de ODZOB een verantwoordelijkheid heeft:
« invulling van de Omgevingswet: Gezondheid moet de komende járen verder vorm krijgen in de

samenwerking die de lokale overheden en de gemeenschappelijke regelingen met elkaar aangaan om 
de Omgevingswet goed te laten landen en tot een succes te maken;

» monitoring van de Omgevingswaarden is van groot belang. Het verschaft een referentiekader waarmee 
de regio doelen kan stellen en actie kan ondernemen;
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» kennis en kunde ontsluiten voor de regio door samenwerking met de GGD, regiopartners en 
onderzoeksinstituten.

Invulling van de Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet adviseert de ODZOB samen met de GGD en Veiligheidsregio de 
bevoegde gezagen over de fysieke leefomgeving. De GGD adviseert over gezondheid en hanteert daarbij 
gezondheidskundige advieswaarden die kunnen afwijken van de wet- en regelgeving. Om advies te 
kunnen geven heeft de GGD inzicht nodig in de aanwezige omgevingskwaliteit. Dit inzicht levert de 
ODZOB door milieubelastingen zoals geluid en lucht in beeld te brengen.

Monitoring Omgevingswaarden
Namens de gemeenten vult de ODZOB ieder jaar de NSL-monitoringstool, om in beeld te brengen wat de 
luchtkwaliteit in de regio is. De ODZOB is namens de deelnemers partner in een consortium bestaande uit 
het burgerinitiatief AİREAS, de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, de Universiteit van Utrecht, 
het RIVM, de GGD en TNO, in een onderzoeks- S ontwikkelingsproject. Met behulp van innovatieve 
sensortechnieken, in een regionaal dekkend meetnet en met de inzet van burgerparticipatie via de 
coöperatieve vereniging AİREAS, gaan we meer inzicht verschaffen in luchtkwaliteit en geluid, met als doel 
handelingsperspectief te verwerven met het oog op een gezondere leefomgeving. Hierbij richten we ons op 
drie aandachtsgebieden: stedelijk gebied, landelijk gebied en Eindhoven Airport. Een aanvullende 
meetcampagne Gezondheid en Veehouderij maakt ook onderdeel uit van het project. De Provincie, 
gemeente Eindhoven en de ODZOB (via collectieve taken) zijn de financierende partners. Aanvullend wordt 
in de financiering voorzien door individuele bijdragen van de deelnemende gemeenten en inzet op 
Europese subsidies en Rijkssubsidies.

Kennis en kunde
De Brabantscan (BROS) is het kennisknooppunt voor gezondheidsinformatie over de provincie Noord- 
Brabant en is een samenwerking tussen GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant en GGD West- 
Brabant. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsenquêtes van de GGD, maar ook 
gezondheidsinformatie uit andere bronnen. Binnen de omgevingsdienst wordt de omgevingsatlas gevuld 
met alle relevante milieudata. onder andere uit het hierboven genoemde meetnet. Deze atlas wordt de 
komende tijd verder gevuld. De ODZOB levert de milieudata (geluid, luchtkwaliteit, et cetera) vanuit de 
omgevingsatlas om de BROS verder te vullen en te verbeteren. Ook zal worden bezien of er een koppeling 
kan worden gelegd met de klachtenregistratie die de ODZOB ontvangt met de BROS.

3.2.8 Ondermijnende criminaliteit

In het kader van deregulering treedt de overheid meer terug ten aanzien van regels en toezicht. Toch zijn 
er veel misstanden die de overheid moet aanpakken. Er is bijvoorbeeld meer aandacht nodig voor 
ondermijnende criminaliteit. Grote problemen zijn o.a. drugsafvaldumpingen en criminaliteit in 
verloederde recreatieparken maar ook in leegstaande gebouwen, zowel op industrieterreinen als in het 
buitengebied. Door de gebundelde kennís van onder meer gemeenten, Belastingdienst, Omgevingsdienst, 
Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de Taskforce Brabant Zeeland is er 
nu bestuurlijke aandacht voor de ondermijnende criminaliteit. In dit kader zien gemeentelijke BOA's nu al 
veel meer in het buitengebied. Ook de BOA’s en toezichthouders van de ODZOB nemen steeds meer 
afwijkingen waar. Ze zijn onze ogen en oren. Hun kennis en ervaring kunnen we veel beter benutten, ook 
in samenwerking met andere partijen. Belangrijk daarbij is om de bevindingen vast te leggen, zodat we een 
volgende stap in de aanpak van ondermijning kunnen zetten: analyse van beschikbare metadata. De 
ODZOB wil de oor- en oogfunctie de komende járen verder uitbouwen. Het vergroten van de 
bewustwording en signaalfunctie bij alle medewerkers van de ODZOB en ambtenaren binnen de regio om 
goed op bepaalde zaken te letten, ook buiten werktijd, zou er veel toe kunnen bijdragen om misstanden 
eerder in beeld te krijgen. Dit vereist structureel trainingen in het signaleren en herkennen van verdachte
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situaties. Het vergroten van het netwerk en afstemmen met bij het onderwerp betrokken partners, is 
voorwaarde om samen succesvol in de aanpak te kunnen zijn.

3.2.9 Zeer Zorgwekkende Stoffen

Er is een groot aantal Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS, zie https://rvszoeksvsteem.rivm.nl/stof/lndex ) die 
in talrijke processen, bij veel bedrijven en in veel producten worden toegepast. De impact hiervan wordt 
steeds vaker duidelijk. Recente voorbeelden zijn GenX in water en bodem op enkele plaatsen in onze regio 
en PFAS in de bodem in heel het land. Om aantasting van gezondheid en omgeving te voorkomen zal bij 
vergunningverlening en toezicht hieraan steeds meer aandacht worden gegeven. Omdat gestreefd wordt 
naar voortdurende vermindering van emissie en toepassing van deze stoffen zal periodieke evaluatie 
plaatsvinden van reductiemogelijkheden. De wettelijke evaluatietermijn bedraagt 5 jaar. Een goede 
registratie van bedrijven en toegepaste stoffen is daarbij noodzakelijk en hier is inmiddels een start mee 
gemaakt. In de loop van de tijd kan zo ook worden gevolgd of toepassing ervan wordt beperkt. ZZS 
herkennen en beoordeling ervan maken deel uit van de reguliere VTH-werkprocessen. Vanwege het grote 
aantal stoffen en de complexiteit van het beoordelen in de bedrijfsprocessen, zal hier de komende tijd 
extra aandacht aan gegeven worden.
Expertise op het gebied van (gevaarlijke) stoffen, processen, emissies (soort, omvang en routes), 
mogelijkheden om emissies te beperken en complexe regelgeving is dan ook onontbeerlijk. Goede 
afstemming met ketenpartners zoals waterschap, gemeenten en provincie om emissies en immissies te 
kunnen beoordelen is daarbij onmisbaar. Ook wordt samengewerkt met de andere Brabantse 
Omgevingsdiensten en neemt de ODZOB deel aan landelijke kennistafels. Uitwisseling van kennis en 
ervaring over emissies en de mogelijkheden om die te beperken blijft van belang. Instandhouding van de 
aanwezige expertise en verdere uitbouw hiervan vinden plaats. VTH-medewerkers gaan aan de slag om te 
beschikken over basiskennis over ZZS en kunnen voor specialistisch advies hierover terecht bij specialisten 
binnen de dienst. Er is intern projectteam waarin vertegenwoordigers zitten van teams die bij de uitvoering 
van hun werk te maken kunnen krijgen met zeer zorgwekkende stoffen.

3.2.10 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2021 ih 
werking. De Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door het 
inschakelen van private kwaliteitsborgers.

De Wkb zorgt ervoor dat de bouwtechnische toetsing van een aanvraag bouwen vooraf wordt vervangen 
door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder wordt verplicht een 
onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen, die tijdens de bouw controleert of het bouwwerk wordt 
uitgevoerd conform de bouwtechnische wet- en regelgeving. De bouwtechnische toetsing wordt dus een 
taak van private marktpartijen.

De wet treedt gefaseerd in werking. Er wordt in eerste instantie gestart met eenvoudige bouwwerken, zoals 
het (ver)bouwen van woningen en bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen. Na 3 jaar wordt de wet 
geëvalueerd en wordt besloten of ook de complexere bouwwerken onder de Wkb gaan vallen.

De invoering van de Wkb heeft gevolgen voor het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. De 
bouwtechnische toetsing, nu uitgevoerd door vergunningverleners en toezichthouders, komt te vervallen. 
Hierdoor zijn er minder medewerkers met bouwtechnische kennis nodig. Het aandeel bouwwerken in een 
gemeente, dat valt onder gevolgklasse 1, bepaalt in eerste instantie het effect op de formatie. Daarnaast is 
ook duidelijk dat de bouwleges moet gaan dalen. Onduidelijk is nog in welke mate dat gaat gebeuren.

De gemeente blijft in het kader van vergunningverlening verantwoordelijk voor de ruimtelijke beoordeling 
(omgevingsplan en welstand) van een bouwaanvraag. Daarmee blijft een groot deel van de werkzaamheden
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bestaan. Handhaving, toezicht op omgevingsveiligheid tijdens de bouw en toezicht op de bestaande 
bouwwerken blijven ook een taak van de gemeente.

Team bouwen is op dit moment werkzaam voor een tiental gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de 
OMWB en de ODBN. De opdrachten lopen uiteen van vergunningverlening/toezicht onder mandaat tot het 
verzorgen van enkel de bouwtechnische advisering. De ODZOB functioneert daarbij vaak als flexibele schil 
van het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht. Aangezien de Wkb er voor zorgt dat gemeenten minder 
capaciteit nodig hebben, zal het aantal opdrachten voor team bouwen ook afnemen. Het team bouwen 
beschikt over voldoende flexibele schil om de nu verwachte afname van opdrachtverlening op te vangen.
De komende tijd worden diverse proefprojecten uitgevoerd met de nieuwe wet. Doel van de proefprojecten 
is om ervaring op te doen met instrumenten voor kwaliteitsborging en de samenwerking tussen de 
verschillende partijen. Verlopen deze projecten goed, dan zal de Wkb per 1 januari 2021 in werking treden.

Uitvoering van taken

Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte 
opdrachten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het betreffen opdrachten in de vorm van 
basistaken, verzoektaken en een collectief programma. Prioritering van inzet vindt plaats op basis van de 
uitgangspunten en inhoudelijke uitdagingen van het concernplan, de kadernota en het jaarprogramma 
collectief programma. De uitvoering vindt plaats binnen het programma dienstverlening, collectieve taken 
en overhead.
Het volume aan opdrachten van deelnemers neemt jaarlijks toe; niet alleen doordat diverse deelnemers nu 
de laatste basistaken zullen overdragen, maar ook in de sfeer van de verzoektaken. Diverse deelnemers 
leggen principieel alle opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving, waar zij zelf geen capaciteit 
voor hebben of waar zij niet kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, bij de ODZOB. Zij beschouwen de 
ODZOB als "preferred supplier". In de eerste plaats omdat zij erop vertrouwen dat de ODZOB de benodigde 
expertise in huis heeft en dat de medewerkers van de ODZOB vertrouwd zijn met de maatschappelijke 
opgaven van de betreffende deelnemer ("weten wat er speelt’), maar ook omdat inkopen bij de ODZOB 
betekent dat aanbestedingstrajecten niet nodig zijn. Bovendien komen er steeds meer en steeds 
complexere opgaves af op de deelnemers en de ODZOB. Samen met de deelnemers heeft de ODZOB 
inzichtelijk gemaakt welke dat zijn en waar efficiencywinst kan worden geboekt, dit is besproken in de 
werkconferentie van 26 september 2019. Een voorstel hierover wordt uitwerkt, met daarin verwerkt de 
resultaten van de aanbevelingen uit het rapport de Staat van het mandaat". Ook zullen de conclusies en 
aanbevelingen hierbij worden betrokken van het rapport ' Kwaliteitsborging bij de uitvoering van VTH-taken 
- Evaluatie van het instrumentarium", het tweejaarlijkse onderzoek dat minister Van Veldhoven laat 
uitvoeren naar de kwaliteit van het stelsel Het onderzoek concludeert dat er spanning zit op ‘collectief - 
individueel’ waarvoor nog winst valt te behalen. Een voorstel zal te zijner tijd worden voorgelegd aan het 
AB. Taakstellend is in de begroting al een efficiencykorting van 196 (en 396 in 2022) opgenomen.

3.3 Programmaplan
Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte 
opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en collectieve taken op het gebied van de fysieke 
leefomgeving De op basis van de ontwikkelingen in hoofdstuk 3.1 benoemde aandachtsgebieden komen 
tot uitvoering binnen al deze taken en, voorzover mogelijk, binnen de activiteiten van het 
overheadpersoneel en interne projecten. Prioritering van inzet vindt plaats op basis van de uitgangspunten 
en inhoudelijke uitdagingen van het concernplan en de kadernota/begroting en is mede afhankelijk van de 
gezamenlijk met de deelnemers vast te stellen ínhoud en omvang van het programma collectieve taken én 
de ínhoud en omvang van door de deelnemers verstrekte opdrachten. Met andere woorden: de genoemde 
aandachtspunten kunnen alleen uitgevoerd worden indien daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn
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In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en toegelicht. Voor een goed begrip van 
onderstaande tabel is het van belang in acht te nemen dat conform voorschrift de kosten van de overhead 
in een apart programma, en de kosten van de overige programma's exclusief overheadkosten, getoond 
worden. Aangezien de baten van de diverse programma's daarentegen wel o.b.v. integraal tarief (inclusief 
overhead) geraamd worden, ontstaat een saldo op de diverse programma's.
Onderstaand is het programmaplan dat opgesteld volgens bovengenoemde uitgangspunten weergegeven. 
Voor elk programma zijn de baten en lasten en het daaruit resulterende saldo weergegeven.

Programmaplan * bedragen x lí
Omschrijving Baten Lasten Saldo

Programma Dienstverlening 21.300.803 14.971.487 6.329.316
Programma Collectieve taken 1.253.921 988.212 265 709
Algemene dekkingsmiddelen 50.000 0 50.000
Overhead 0 6.555.025 -6.555.025
Heffing VPB 0 15.000 -15.000
Bedrag onvoorzien 0 75.000 -75.000
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves
Toevoeging en ont rekking reserves

22.604 724 22.604 724 0

Mutatie reserves 0 0 0
Totaal toevoeging en ontrekking aan reserves 0 0 0
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves 22.604.724 22.604.724 0

Elk programma wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.

3.3.1 Programma Dienstverlening

Het programma Dienstverlening betreft de werkzaamheden die de ODZOB verricht in het kader van 
verkregen opdrachten van deelnemers en niet-deelnemers. Het betreft hier opdrachten die in het kader van 
werkprogramma’s uitgevoerd worden, dan wel in het kader van separaat verstrekte extra opdrachten en 
betreft zowel basis- als verzoektaken.

Wat willen we bereiken?
De ODZOB draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant.
Dit doen we door voor de aangesloten gemeenten en provincie en de netwerkpartners taken uit te voeren 
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en het geven van advies op het gebied 
van omgevingsrecht. De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige 
medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn

Wat gaan we daar voor doen?
De ODZOB voert werkzaamheden uit op het gebied van:

» toezicht en handhaving (fysieke controles, administratief en informatiegestuurd (keten)toezicht en 
bestuurs- en strafrechtelijke handhaving);

* milieuvergunningverlening;
» bodem en ontgrondingen, water, archeologie;
» welstand/ruimtelijke kwaliteit;
» geluid, lucht, geur en externe veiligheid;
* duurzaamheid;
9 asbesttaken;
« bouwen;

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Z.1 53437/D.562596 Pagina 20 van 53 20 februari 2020



BEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMING 2022-2024 OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST - BRABANT

. RO;
» ecologie;
« verdere implementatie Omgevingswet.

War mag het kosten?
De baten voor het programma Dienstverlening (basis- en verzoektaken) bestaan uit de bij de afnemers voor 
opdrachten in rekening te brengen bedragen. De specificatie (naar werkprogramma's en losse opdrachten, 
maar ook naar de verschillende deelnemers en de niet-deelnemers) van deze bedragen is weergegeven in 
bijlage 1 .Voor 2021 is conform het besluit van het Algemeen Bestuur rekening gehouden met een bedrag 
van in totaal C 0,4 mln. dat extra bij deelnemers in rekening zal worden gebracht voor werkzaamheden in 
het kader van de verdere implementatie van de Omgevingswet. Tevens is rekening gehouden met het 
groeipad dat diverse deelnemers gekozen hebben voor de implementatie van het ROK toezicht en 
handhaving. Tenslotte is ook rekening gehouden met de te verwachten effecten van de gezamenlijk met de 
deelnemers in gang te zetten efficiency-maatregelen en invoering van de staat van mandaat.

De baten en lasten voor het programma Dienstverlening zijn in de volgende tabel weergegeven.

Raming van baten en lasten; Programma Dienstverlening * bedragen x 1C

Omschrijving

Baten'*

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Basistaken 7.552.716 6.582.468 7 126 462
Verzoektaken 13.306.777 13.689.246 14.174 341
Totaal baten
Lasten

20.859.493 20.271 714 21.300 803

Basistaken 5.021 019 4.666.714 5.008.907
Verzoektaken 9.061.830 9.705 144 9.962.580
Totaal lasten 14 082.849 14 371 858 14 971 487
Saldo programma Dienstverlening 6.776.644 5.899.856 6.329.316

'* De gerealiseerde baten 20)9 zijn weeigegeven excl in rekening gebrachte externe programmakosten 
zijnde C 558.961.-.

Voor toelichting op de baten en lasten van dit programma zie paragraaf 4.1.2.2.

3.3.2 Programma collectieve taken 

Wat willen we bereiken
Vanuit het collectieve programma gaan we samen voor een gezonde, veilige en duurzame 
leefomgeving. De taken worden in samenspraak met de deelnemers voor het collectief opgesteld en 
uitgevoerd. Het betreft taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en 
waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak (schaalvoordelen, 
gemeentegrens overschrijdend, bundeling van expertise e.d.). Hiermee wordt standaardisatie en daarmee 
efficiency verkregen. Jaarlijks wordt er een werkplan met doelen en acties opgesteld. In de vergadering van 
het AB van 23 november 2017 is besloten om met ingang van begrotingsjaar 201 8 de activiteiten in het 
kader van Samen Sterk in Brabant (SSİB), het voormalige intensiveringsbudget en Agrofood deel uit te laten 
maken van het programma collectieve taken. In het AB van november 2019 is besloten om de activiteiten in 
het kader van SSiB voort te zetten. Per 2019 is het contractmanagement voor het regionaal te vormen 
meetnet toegevoegd aan het Collectief Programma. De ODZOB is voor dit meetnet namens de deelnemers
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partner in een consortium, verzorgt het contractmanagement, en vult jaarlijks de NSL-monitoringstool om 
in beeld te brengen wat de luchtkwaliteit in de regio is.

Wat gaan we ervoor doen
- Elkaar ontmoeten en weten te verbinden, op regionale, provinciale (BPO) of landelijke schaal.

Samen met de GGD, veiligheidsregio of nieuwe partijen meer kennis en ervaring opbouwen op 
thema’s als keten hand having, gezondheid en veiligheid. De BPO-speerpunten moeten nog worden 
vastgesteld. Voor de hand ligt dat o.a. de transitie van de veehouderij hierbij een belangrijk thema 
is. Ketenhandhaving zal gericht zijn op incidenten die vanuit regulier toezicht in beeld komen.

- De basis ondersteunen op het gebied van kwaliteit door monitoring, rapportage, het ontsluiten van 
geografische informatie systemen en innovatie. Onder dit principe wordt gewerkt aan een 
efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de basistaken die bijdragen aan de gowing concern 
doelstelling. De projecten zijn innovatief en kennen snelle doorlooptijden. Doormiddel van 
projecten als kwaliteitscriteria, digitaal werken en het gezamenlijk met de deelnemers verkennen 
van mogelijkheden voor verdere efficiency en standaardisering (o.a. mandaten) wordt een impuls 
gegeven aan de kwaliteit van producten en diensten.

- Nieuwe ontwikkelingen volgen en van daaruit koers bepalen. Thema's in ontwikkeling zoals de 
veehouderij (Agrofood), gezonde leefomgeving, ruimtelijke plannen en de Omgevingswet laten 
landen in een organisatie die omgevingsbewust handelt.

- De handen uit de mouwen steken bij de dagelijkse werkzaamheden. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de meer structurele taken, zoals met een 24 uur per dag bereikbare meldkamer voor 
de intake en de consignatiedienst voor de afhandeling van de meldingen. Tevens valt Samen Sterk 
in Brabant onder deze lijn, voor een veilig, schoon en duurzaam buitengebied.

Wat mag het kosten
De raming voor de lasten en baten voor de collectieve taken is in onderstaande tabel weergegeven

Raming van baten en lasten; Programma Collectieve taken * bedragen x 1C

Omschrijving

Baten

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Inzet uren 964.352 869.078 894.222
Inzet middelen 306.834 353.067 359.699
Totaal baten
Lasten

1 271 186 1 222.145 1 253 921

Lasten 1 027.028 969.210 988.212
Totaal lasten 969 210 988 212
Saldo programma Collectieve taken 244.158 252.935 265.709

Voor toelichting op de baten en lasten voor Programma Collectieve taken zie paragraaf 4.1.2.2. Voor het 
overzicht van de bijdragen van de diverse deelnemers aan de collectieve taken, zie bijlage 1.

3.3.3 Algemene dekkingsmiddelen

Onderstaand het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor toelichting op deze cijfers zie 
paragraaf 4.1.2.2.
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Algemene dekkingsmiddelen * bedragen x 1C

Omschrijving Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten 65.699 50.000 50 000
Lasten nvt nvt nvt
Saldo Algemene dekkingsmiddelen 65.699 50.000 50.000

Deze post betreft de opbrengsten uit doorbelaste garantiesalarissen.

3.3.4 Kosten van de overhead
Zoals eerder aangegeven worden sinds begrotingsjaar 2018 conform voorschrift de overheadkosten 
afzonderlijk begroot. Zij maken aan de lastenkant geen deel meer uit van de beleidsprogramma's. Zo 
wordt meer inzicht gegeven in de totale kosten van overhead voorde gehele organisatie.

Om te kunnen vaststellen welke kosten tot de overhead kunnen worden gerekend, is in het BBV een 
definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: “alle kosten die samenhangen met de 
sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces '. Door deze definitie te gebruiken 
kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde 
beleidsprogramma’s I taakvelden.

De volgende kosten dienen tot de overheadkosten te worden gerekend:
» Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch);
» Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
* P&O I HRM;
« Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
» Interne en externe communicatie (m.u.v. klantcommunicatie);
» Juridische zaken (bedrijfsvoering, of bedrijfsvoeringstaak op afdeling);
« Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
« Informatievoorziening en automatisering (ICT) (voor zover niet direct toe te rekenen);
« Facilitaire zaken en huisvesting;
* DIV;
» Managementondersteuning primair proces;

Door de overheadkosten separaat weer te geven en de dekking van deze kosten toe te rekenen aan de 
beleidsvelden die in de overige programma’s zijn weergegeven ontstaat op de post overhead een negatief 
saldo.

* Wat mag het kosten?

Overhead * bedragen x 1C

Omschrijving Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten 0 0 0
Lasten 6.167.287 6.651.792 6.555.025
Saldo Overhead -6.167.287 -6.651.792 -6.SS5.025

In paragraaf 4.1.2.2 wordt een verdere toelichting gegeven op de ontwikkeling van de overheadkosten.
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Zie bijlage 2 voor een gedetailleerd overzicht m.b.t. kosten van de overhead.

3.3.5 Heffing Vennootschapsbelasting

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per 1 januari 2016 
belastingplicht voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat vanaf dat moment overheden mogelijk over 
de winst van (een deel van) hun activiteiten vennootschapsbelasting (Vpb) dienen af te dragen. Het gaat 
daarbij om (geclusterde) activiteiten die voor de Vpb kwalificeren als onderneming en waarop geen 
objectvrijstellingen van toepassing zijn.

Deze wetgeving is ook van toepassing op de ODZOB. In 2016 heeft de ODZOB in samenwerking met een 
extern adviseur haar activiteiten geïnventariseerd. Inmiddels is op basis hiervan een kwalitatieve 
inventarisatie gemaakt en is e.e.a. verder uitgewerkt en aan de fiscus voorgelegd. In eerste instantie was 
het de verwachting dat, voorzover de activiteiten van de ODZOB als onderneming zouden classificeren, 
deze voor vrijstelling in aanmerking zouden komen. Nadere afstemming leert dat dit niet het geval is en 
dat voor een klein deel van de activiteiten de ODZOB toch voor heffing van vennootschapsbelasting in 
aanmerking komt. Het betreft hier nagenoeg uitsluitend de werkzaamheden die de ODZOB uitvoert in 
opdracht van derden. In de realisatiecijfers is de raming opgenomen van de af te dragen belasting over 
2019.

- Wat mag het kosten?

Heffing VPB * bedragen x 16

Omschrijving Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten 0 0
Lasten 4.657 15.000

0
15.000

Saldo VPB -4.657 15.000 -15.000

3.3.6 Onvoorzien

De ODZOB heeft een post onvoorzien ad C 75.000,- in de begroting opgenomen.

Onvoorzien * bedragen x 16

Omschrijving Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten 0 0 0
Lasten 0 75.000 75.000
ļsaldo Onvoorzien 0 1 -75.000 75.000 |

Conform voorschrift wordt deze post apart in het programmaplan getoond.

3.4 Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is opgenomen dat in de 
Beleidsbegroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen dienen te worden:

» Lokale heffingen:
» Weerstandsvermogen en risicobeheersing:
» Onderhoud kapitaalgoederen;
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» Financiering;
» Bedrijfsvoering;
» Verbonden partijen,
» Grondbeleid.

3.4.1 Lokale heffingen

De ODZOB is door enkele deelnemers gemandateerd om de leges te heffen. De inning vindt plaats door het 
bevoegd gezag, dit is de deelnemer zelf. Evenals vorig jaar is uitgangspunt voor begroting 2021 dat het 
innen van leges steeds belegd is bij de verantwoordelijke opdrachtgever. In de begroting 2021 is geen 
rekening gehouden met het eventueel onderbrengen van deze taken bij de ODZOB.

3.4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.4.2.1 Inleiding

In de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is geregeld dat de kaders voor het 
financieel risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het 
weerstandsvermogen en de gewenste weerstandscapaciteit dienen te worden vastgelegd in een nota 
"weerstandsvermogen en risicomanagement". De herziene versie van deze nota is vastgesteld in de 
vergadering van het AB van 5 oktober 2017.

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten laat gemeenten, provincies en 
gemeenschappelijke regelingen vrij in het inkleuren van de begrippen risico, weerstandscapaciteit en 
weerstandsvermogen. Deze organisaties, waaronder ook de ODZOB, dienen zelf risico's en de 
weerstandscapaciteit in beeld te brengen. In deze paragraaf wordt e.e.a. uiteen gezet.

3.4.2.2 Weerstandsvermogen 

Buff erf unctie/egalisatiefunctie

In artikel 36 lid 4 van de GR is ten aanzien van een negatief resultaat het volgende bepaald:
“Het AB kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel often dele:
a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;
b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname ^omzet) in het jaar waarop 

de jaarrekening betrekking heeft."
Dit betekent dat elke deelnemer naar proportie van zijn omzet deelneemt in bovengenoemde risico's.
In beginsel hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken over een buffer om financiële risico’s op te vangen. Er 
kan immers een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is evenwel vanuit praktisch oogpunt niet 
gewenst. Een negatief exploitatieresultaat zou steeds bij de deelnemers tot begrotingsoverschrijding dan 
wel begrotingswijziging met alle vertraging en verstoring van dien leiden.
Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële risico's zal de ODZOB moeten beschikken 
over een financiële buffer die dienst doet als een "egalisatiereserve". Hierdoor is de ODZOB in staat om 
risico's (binnen de door de deelnemers vooraf gestelde kaders) zelf op te vangen zonder dat dit leidt tot 
verstoring bij de deelnemers.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover de ODZOB kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het is een buffer om er voor te zorgen dat de 
organisatiedoelstellingen niet in gevaar komen, als risico's werkelijkheid worden.
Conform de uitgangspunten van de nota "weerstandsvermogen en risico management", rekent de ODZOB 
alleen de algemene reserve tot de weerstandscapaciteit. Overigens is in de begroting al een kleine post
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opgenomen om niet specifiek begrote kosten te dekken: de post onvoorzien ten bedrage van C 0,075 mln

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s 
(benodigde weerstandscapaciteit) die de ODZOB loopt. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen 
is inzicht nodig in zowel de omvang en de achtergronden van de mogelijke risico’s als ook in de 
beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van geïnventariseerde 
risico's) bepaalt het weerstandsvermogen van de ODZOB.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen *

Benodigde weerstandscapaciteit

Als deze ratio kleiner is dan 1, betekent dit dat de impact van de geïnventariseerde risico’s groter is dan de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Het niet afgedekte deel van de risico’s zou door de deelnemers naar 
verhouding van hun deelname in het risico (» naar rato van ieders afname, zie bovenstaand onder het 
kopje "bufferfunctie/egalisatiefunctie") meegenomen moeten worden in hun eigen risicoparagraaf.

Op basis van de huidige inzichten m.b.t. de geïnventariseerde risico’s en de ontwikkeling van de algemene 
reserve bedraagt de ratio ultimo 2019 0,9 en ultimo 2020 1,2. Hierbij is geen rekening gehouden met 
eventueel gebruik van de algemene reserve voor de financiering van activiteiten in het kader van de 
voorbereiding op De Omgevingswet.

Algemene reserve
Zoals eerder in deze paragraaf werd toegelicht zal de ODZOB, om adequaat en effectief te kunnen reageren 
op de financiële risico’s, moeten beschikken over een financiële buffer in de vorm van een algemene 
reserve. Hierdoor is de ODZOB in staat om risico’s (binnen de door de deelnemers voorafgestelde kaders) 
zelf op te vangen zonder dat dit leidt tot verstoring bij de deelnemers.
Het nadeel van een algemene reserve bij een gemeenschappelijke regeling is dat de deelnemers niet zelf 
over deze middelen kunnen beschikken. Naarmate deelnemers participeren in meerdere 
gemeenschappelijke regelingen weegt dit nadeel zwaarder voor de deelnemers. Daarom is het van belang 
de algemene reserves van de diverse GR-en beperkt te houden en aan vaste richtlijnen te koppelen. In 
samenwerking met de 4 regionale GR-en is een algemene regel ontwikkeld voor het bepalen van de 
gewenste hoogte van de algemene reserve. Deze regel is opgenomen in de eerder genoemde en door het 
AB vastgestelde “Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement ODZOB 201 8”. Bij deze methodiek wordt 
de streefwaarde van de algemene reserve gebaseerd op het totaal van de baten in de begroting van de GR, 
zodat de hoogte eenvoudig te herkennen is voor de deelnemers. Het totaal van de baten wordt gehanteerd 
omdat het totaal van de baten een relatief stabiel beeld geeft in de meerjarenbegroting. Er wordt gewerkt 
met een staffel zodat de hoogte van de totale baten in de begroting niet voortdurend invloed heeft op de 
hoogte van de aan te houden algemene reserve. De volgende staffel is vastgesteld:
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Bepalen streefwaarde Algemene reserve bedragen x IC

Totaal baten Streefwaarde
Algemene reserve

Van Tot Minimum Maximum
0 4.999.999 150.000 300.000

5.000.000 9.999.999 300.000 600.000
10.000.000 19.999.999 600.000 1.200.000
20.000.000 29.999.999 1.200.000 1.500.000
30.000.000 39.999.999 1.500.000 2.000.000
40.000.000 59.999.999 2.000.000 2.400.000
60.000.000 79.999.999 2.400.000 3.200.000
80.000.000 99.999.999 3.200.000 4.000.000

Op basis van deze staffel en de begrote baten in deze begroting, bedraagt het minimaal na te streven 
niveau van de algemene reserve voor de ODZOB Cl ,2 mln. en het maximum 6 1,5 mln.
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de algemene reserve zich ontwikkelt t.o.v. deze streefwaarde. De 
algemene reserve bedraagt ultimo 201 9 C 1,2 mln. Daarmee is de omvang van de algemene reserve in 
2019 en 2020in principe in overeenstemming met de richtlijn. De voorlopige cijfers van 2019 tonen een 
resultaat van C 0,9 mln.
In verband met verwachte uitgaven voorde aanbesteding van het VTH-systeem en voorde voorbereiding 
op de komst van De Omgevingswet, die in 2020 uit de algemene reserve zullen worden gedekt, heeft het 
AB besloten om in afwijking van de richtlijn geen hercalculatie van de tarieven over 2019 toe te passen, 
maar het eventuele resultaat over 2019 toe te voegen aan de algemene reserve opdat deze ondanks 
bovengenoemde uitgaven zo goed mogelijk op peil blijft in 2020.

3.4.2.3 Risicomanagement
Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de 
organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt 
ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen.

Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot:
» Welke risico’s gedragen kunnen worden?
» Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?
» Welke middelen moeten, ter afdekking van risico’s, gereserveerd worden?

De wijze waarop met risico's wordt omgegaan kent de volgende alternatieven:
« Vermijden (bijvoorbeeld: stoppen met bepaalde activiteiten)
« Beheersen (bijvoorbeeld: maatregelen treffen door processen, procedures of organisatiecultuur aan 

te passen)
» Overdragen (bijvoorbeeld: verzekering afsluiten of activiteit uitbesteden)
« Accepteren

Verzekerde risico’s
De ODZOB heeft een aantal risico’s overgedragen door de volgende verzekeringen af te sluiten:

« Aansprakelijkheid bedrijven (Dekking voor Personen- en zaakschade voor een bedrag van 
maximaal C 5 mln. per aanspraak, gelimiteerd tot C 10 mln. per verzekeringsjaar. Dekking 
vermogensschade maximaal C 5 mln. per aanspraak, gelimiteerd totC 10 mln. per 
verzekeringsjaar;

» Goed werkgeverschap (Dekking C 2,5 mln. per aanspraak);
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« Rechts bij stand stand;
» Computer- en elektronicaverzekering;
» Inboedelverzekering (inclusief huurdersbelang); 
« Reconstructie administratie;
» Zakenreisverzekering;
» Autoverzekering.

Risico’s
Het management van de ODZOB inventariseert jaarlijks de risico's waaraan de ODZOB is blootgesteld. Ook 
in het kader van de opstelling van jaarrekening 2019 en begroting 2021 is deze inventarisatie uitgevoerd. 
Een tabel met de uitkomsten van de inventarisatie is opgenomen in bijlage 3. In deze tabel zijn alle risico's 
opgenomen die niet binnen de normale bedrijfsvoering opgelost kunnen worden. Dit zijn in de 
gehanteerde methodiek alle risico’s met een score gelijk aan of hoger dan 6 (de geïnventariseerde risico’s 
met een score < 6 hebben een totale verwachtingswaarde van circa C 1,4 mln.
Opgemerkt dient te worden dat de tabel inzicht geeft in de verwachtingswaarde van de risico’s. Wanneer 
een risico zich daadwerkelijk voordoet zal het effect groter zijn dan de verwachtingswaarde.

Voor een goede interpretatie van de risico’s dient in ogenschouw genomen te worden dat de een belangrijk 
risico bestaat uit de mogelijkheid dat deelnemers gaan bezuinigen en dat dit leidt tot minder opbrengsten 
bij de ODZOB en dat dit risico dus door de deelnemers zelf sterk beïnvloedbaar is. Dit betreft 
risiconummer 1.1 uit de tabel en heeft een verwachtingswaarde van C 0,1 mln. Dit risico wordt overigens 
voor een deel afgedekt door het feit dat de ODZOB werkt met een flexibele schil, waardoor de kosten 
gedeeltelijk aangepast kunnen worden wanneer de vraag afneemt. De totale verwachtingswaarde van de 
risico's betreft C 1,4 mln. Na correctie voor risiconummer 1.1 resteert een risico van C 1,3 mln. Hier 
tegenover staat ultimo 201 9 een algemene reserve van de dienst van C 1,2 mln.
De deelnemers dienen elk voor hun deel in hun risicoparagraaf rekening te houden met het onafgedekte 
risico van ê 0,1 mln. Bij de waardering van dit risico kan rekening gehouden worden met het feit dat dit 
risico door de deelnemers zelf beïnvloed kan worden door elkaar aan te spreken op een ieders 
verantwoordelijkheid én met het feit dat de ODZOB dit risico mogelijk af kan wenden door in te krimpen 
met de flexibele schil.Voordeel van een dergelijke benadering is dat de ODZOB op termijn beschikt over 
een beperkte weerstandscapaciteit om risico’s op te kunnen vangen terwijl de deelnemers zich er van 
bewust blijven dat ook zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om werk bij de ODZOB te blijven 
neerleggen. Ook kan door de deelnemers bij hun risico-afweging rekening gehouden worden met het 
besluit dan het Algemeen Bestuur november j.l. heeft genomen om in 2019 géén tariefcorrectie toe te 
passen en het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om daar eventuele grote projecten uit te 
kunnen financieren. Als gevolg hiervan bedraagt de verwachte omvang van de algemene reserve ultimo 
2020 C 1,6 mln. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het beslag dat mogelijk op deze algemene 
reserves wordt gelegd voor de financiering van de activiteiten in het kader van de voorbereiding op De 
Omgevingswet.

3.4.2.4 Kengetallen
Volgens het BBV dient de ODZOB in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing kengetallen op 
te nemen. Dit teneinde de transparantie van de begroting te vergroten. Om deze kengetallen te kunnen 
bepalen is een geprognotiseerde balans opgesteld. Deze is opgenomen onder paragraaf 4.5.2 
“Geprognotiseerde begin-en eindbalans". De kengetallen en bijbehorende beoordeling volgen 
onderstaand.
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kengetallen

Realisatie
2019

Raming
2020

Begroting
2021

Mjr 2022 Mjr 2023 Mjr 2024

Netto schuldquote -7,7* -4,7* 4 3* 4 5* -4.8* -5,1*
Netto schuldquote gecorrigeerd vooralle verstrekte leningen -7.7* -4.7* -4.3* -4.5* -4.8* -5.1*
Solvabiliteitsratio 41.4* 36.5* 37.6* 38.8* 40,0* 41.3*
Structurele exploitatieruimte 0,0* 0,0* 0.0* 0.0* 0.0* 0,0*
Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t.
Be last ingcapac ite it n.v.t.mammí n.v.t n.v.t

■■BI
n.v. t.

■■■1
n.v.t.

^1
n.v.t.

Netto schuldquote
Netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de ODZOB ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie 
drukken. Een negatief percentage geeft aan dat er per saldo geen sprake is van een netto schuld maar een 
positief saldo.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Aangezien de ODZOB geen verstrekte leningen heeft, is dit kengetal gelijk aan de ongecorrigeerde versie. 

Solvahiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de ODZOB in staat is aan zijn financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen van de ODZOB bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves 
(zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en 
lasten. Met de keuze van het AB om de algemene reserve te maximeren, en ook de bestemmingsreserves 
te reguleren, is indirect ook gekozen om niet te sturen op de solvabiliteitsratio.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de ODZOB heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor 
nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het 
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en 
uitgedrukt in een percentage. Het percentage bedraagt op basis van de begroting nul.

Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
Bij de ODZOB is geen sprake van grondexploitatie en daarmee is dit kengetal niet van toepassing.

Belasting capaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het 
volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid.
De ODZOB heeft geen mogelijkheid tot het heffen van opcenten of OZB. Het kengetal voor belasting 
capaciteit is daarmee niet van toepassing voor de ODZOB dan wel is gelijk aan nul

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
De kengetallen van de ODZOB zijn in lijn met de positie van de ODZOB als gemeenschappelijke regeling.
De organisatie heeft in de eerste járen van haar bestaan een beperkt eigen vermogen opgebouwd en is 
gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. Voor de 
toekomst wordt de uitkomst van de solvabiliteitsratio voor een belangrijk deel bepaald door het beleid ten
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aanzien van de opbouw van de algemene reserve. Door de algemene reserve te maximeren en de 
bestemmingsreserves te reguleren ís indirect besloten om niette sturen op de solvabiliteit.
De structurele exploitatieruimte is een ratio die voor de ODZOB slechts beperkte informatiewaarde heeft 
Dit vanwege het feit dat met de vaststelling van de DVO (dienstverleningsovereenkomst) de mogelijkheden 
voor deelnemers om hun verzoektaken plotseling substantieel te verlagen sterk is ingeperkt. Verder zal in 
de begroting steeds gewerkt moeten worden met een kostendekkend tarief, waardoor de kosten en baten 
in principe structureel in evenwicht zijn. Hiermee is de informatiewaarde van het genoemde kengetal 
(structurele exploitatieruimte) in feite beperkt.

3.4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De activa bestaan voornamelijk uit kantoorinvesteringen zoals inventaris, computers, software e.d. 
Onderhoud van software en hardware is opgenomen in de normale exploitatiebegroting. De omvang en 
samenstelling van de activa is van dien aard dat verder geen invulling aan deze paragraaf wordt gegeven.

3.4.4 Financiering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en uitgangspunten gepresenteerd met betrekking tot 
kasgeldlimiet, rente, geldleningen en beleid ten aanzien van treasury.

3.4.4.1 Rentevisie

Gezien de geringe invloed van de rente-ontwikkeling op de begroting van de ODZOB is geen lange termijn 
rentevisie opgenomen.

3.4.4.2 Rentetoerekening

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en de jaarstukken inzicht moet 
geven in:
- de rentelasten;
- het renteresultaat;
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten.
Om dit inzicht te verschaffen is onderstaand schema hier opgenomen
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Rente;

m
a
b

, De rente die aan de grondexploitatie moet worden 
doorberekend
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende 
taakveld moet worden toegerekend 
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een 

c3 specifieke lening voor is aangetrokken projectfinanciering) 
die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 5.000

dl Rente over eigen vermogen 0
d2 Rente over vreemd vermogen 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 5.000

e De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -5.000

f Renteresultaat op taakveld Treasury 0f Renteresultaat op taakveld Treasury 0

0

0

o

herru * bedragen a IC

De externe rentelast over de korte en lange financiering 5.000
De externe baten (idem) 0
Saldo rentelasten en rentebaten 5.000

In dit schema is conform de aanbeveling in de BBV-notitie rente 201 7 de aan de taakvelden toegerekende 
rente in mindering gebracht op de externe rentelasten die drukken op het taakveld Treasury.
Aangezien er geen rentebaten voorzien worden, resulteert dit in een renteresultaat van nul.
De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt geheel aan het taakveld overhead toegerekend. Dit als 
gevolg van het feit dat vrijwel alle activa van de ODZOB volgens de definitie van het BBV gerelateerd zijn 
aan het taakveld overhead.

3A4.3 Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan 
één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte 
rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens een boekjaar.
Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de kasgeldlimiet 8,296 van het begrotingstotaal.
Het saldo van vlottende schulden en vlottende middelen wordt afgezet tegen het begrotingstotaal.
Dit betekent voor de ODZOB dat het saldo in 2021 maximaal C 1,77 mln. mag bedragen. Uit onderstaande 
tabel blijkt dat de ODZOB binnen deze norm blijft.
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Kasge Idlimiet
Omschrijving

1 Vlottende schuld
- opgenomen gelden « 1 jaar
- schuld in rekening-courant
- door derden gestorte gelden < 1 jaar
- overige schulden / overlopende passiva
- overlopende passiva 
Totaal

ultimo 2019

746.266
2.690.601 
3 436.867

bedragen x 1 6

746.266
2.540.601
3.286.867

746,266
2.390.601 
3.1 36.867

2 Vlottende middelen
- contante gelden in kas - - -
- tegoeden rekening courant 1,216.412 620.467 504,467
- overige uitstaande tegoeden < 1 jaar 1.919.438 1.919.438 1.919.438
- overlopende activa 1.787.527 1.648.530 1.648.530
Totaal 4.923.3 77 4.188.435 4.072.435

3 Toets kasgeldlimiet
3.1 Totaal netto vlottende schuld (1 -/-2) 1.486.510 -901.567 -935.567
3.2 Toegestane kasgeldlimiet 1.575.117 1.766.596 1.853.587

Ruimte (3.2 -/- 3.1)

Berekening toegestane kasgeldllmirt
Begrotingstotaal 
Normpercentage 
No rm

3.061.626 2.668.164

19.208.738
8,2096 

1.575.1 17

21.543.859
8,2096

1.766.596

2.789.155

22.604.724
8,2096

1.853.587

3.4.4.4 Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico op vaste schuld heeft de wetgever de renterisiconorm vastgesteld. De 
renterisiconorm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen 1 jaar) maximaal vernieuwd mag 
worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ODZOB is dit 
vastgesteld op 2096 van het begrotingstotaal.
Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt berekend: de som van
het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld. Bij de ODZOB is in
2021 geen sprake van herfinanciering.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, blijft de ODZOB ruimschoots binnen deze norm.
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Renterisiconorm 1 bedragen * 1 6
Variabelen 2021 2022 ļļ 2023 2024

1 Renteherzieningen
2 Aflossingen
3 Renterisico (1+2)

4 Renterisiconorm 4 520-945 4.512.390 4.503.661 4.503.661

Sa Ruimte onder risiconorm (4 > 3) 
5b Overschrijding risiconorm (3 > 4)
Berekening renterisiconoim (4)

Begrotingstotaal 
Percentage 209á
Minimumbedrag conform regeling

4.520.945 4.512.390 4.503.661 4.503,661
n.v.t. rt.v.t. n.v.t. n.v.t.

22.604.724 
4 520.945 
2.500.000

22.561.948 
4 512.390 
2.500.000

22 518.306 
4 503.661 
2.500.000

22.518.306
4.503.661
2.500.000

3.4.4.5 Leningen en kredietfaciliteiten

De ODZOB financiert haar activiteiten voor een belangrijk deel door de werkzaamheden op voorschotbasis 
te factureren. De ODZOB stuurt voorschotnota’s (3 maal per jaar) op basis van het werkprogramma per 
opdrachtgever. De collectieve taken worden eenmaal per jaar vooraf gefactureerd. Voor verzoektaken 
buiten het werkprogramma geldt dat deze in de regel maandelijks achteraf worden gefactureerd. Hiervoor 
dient de ODZOB dus zelffinanciering te regelen. De ODZOB heeft daartoe een kredietfaciliteit tot maximaal 
C 1,8 mln. met een contractduur van één jaar, welke steeds stilzwijgend wordt verlengd. De rente is 
gebaseerd op de 1-maands euribor, vermeerderd met een spread.
Hoe de financieringsbehoefte van de ODZOB zich ontwikkelt is enerzijds sterk afhankelijk van de mate 
waarin de deelnemers hun in opdracht te geven werkzaamheden vooraf in werkprogramma's opgeven. 
Anderzijds is ook de betaaldiscipline van de deelnemers van invloed op de financieringsbehoefte. Tot op 
heden heeft de ODZOB nog geen gebruik hoeven maken van de boven genoemde kredietfaciliteit.

3.4.5 Bedrijfsvoering

Een Toekomst bestendige uitvoeringsorganisatie, onze medewerkers groeien mee 
In het concernplan 2019-2022 zijn twee HR-speerpunten geformuleerd:
- Instroom - doorstroom - uitstroom

o Hoe zorgt de ODZOB voor een kwalitatieve en kwantitatieve goede in-, door- en uitstroom van 
medewerkers zodat het potentieel optimaal kan worden benut?

- Kenniscentrum
o Hoe zorgt de ODZOB dat haar deskundigheid integraal aansluit bij de maatschappelijke 

vraagstukken die aan de orde zijn?
De strategische personeelsplanning vormt als onderdeel van een jaarcyclus de basis voor de verdere 
invulling van deze twee speerpunten. Hieruit vloeit de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte voort. Om te 
voorzien in deze behoeften zal de ontwikkeling van de medewerker centraal staan binnen de ODZOB met 
in achtneming van de uitkomsten van de strategische personeelsplanning. Dit zal betekenen dat 
praktijk(competentie)gericht leren cruciaal wordt en dat dit aangevuld dient te worden met de 
noodzakelijke trainingen. Voor het laatste zal een opleidingsplan een onderdeel zijn van de jaarlijkse P&O- 
cyclus. Verder blijven we werken met opleidingstrajecten (zoals VIO) voor schoolverlaters en/of zij- 
instromers. Dit om groei dan wel verloop het hoofd te kunnen bieden in een krappe arbeidsmarkt. Ook zal 
er gerichte actie zijn op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid passend bij de levensfase van de medewerker.
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In verband met groei van de organisatie en de inhoudelijke uitdagingen waar de ODZOB voor staat, is in 
2018 een organisatieontwikkelingstraject gestart. Tonen van eigenaarschap, kwaliteits- en 
omgevingsbewustzijn, nauwere samenwerking tussen specialismen en het optimaal inzetten van de grote 
variëteit aan talenten van medewerkers zullen ook in 2021 belangrijke speerpunten zijn binnen dit traject. 
De ontwikkeling naar zelforganiserende teams zal aandacht blijven vragen van management en 
medewerkers. Met deze ontwikkeling ondersteunen we de transitie naar de Omgevingswet.

Gemiddelde bezetting * aantal in fte's

POST Realisatie Begroting Begroting
2019 2020 2021

1__________________ !

Dienstverband 158,2 162,4 169.2
Inhuur/ payroll 63,0 43,0 36.3
Totaal 221,3 205,4 205 4

In 2020 zal een aanbestedingstraject worden doorlopen voor een salarisadministratiesysteem. Het gekozen 
system zal in 2021 in gebruik worden genomen.

Kwaliteit en efficiency van dienstverlening
De ODZOB heeft het realiseren van kwaliteit hoog geprioriteerd. De ODZOB investeert in voldoende 
capaciteit met de juiste kwaliteit. Zo monitoren we of de ODZOB en zijn medewerkers voldoen aan de eisen 
die gesteld worden volgens de kwaliteitscriteria. Echter het verbeteren van de kwaliteit vraagt om meer dan 
dit. We werken aan verbetering van opleiding, goede samenwerking, heldere processen, mandateringen en 
monitoring om te komen tot betere kwaliteit van onze diensten.

In 2020 gaat de ODZOB zich met name richten op de Omgevingswet, de implementatie van het nieuwe 
DMS- en VTH-systeem met bijbehorende koppeling aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit moet 
ervoor zorgen dat we in 2021 klaar zijn om volgens de nieuwe wet te handelen. Hiervoor zetten we in 
januari 2020 een regionale aanbesteding uit. In 2021 en latere járen zullen we de processen op basis van 
de werkelijke ervaring met de Omgevingswet nog verder aanpassen en optimaliseren. Tevens zorgen we 
hierdoor dat de uitwisseling van informatie (data en documenten) tussen deelnemers en de ODZOB 
professionaliseert en daarmee voldoet aan de hiervoor geldende wetgeving. Door uniforme afspraken te 
maken met onze deelnemers over het gebruik van zaaktypes en mandateringen gaan we de processen van 
de ODZOB eenduidiger en efficiënter maken. De interne processen worden daarnaast door de ODZOB 
geactualiseerd om zodoende o.a. de relaties met onze deelnemers in kaart te brengen en daarmee de 
implementatie van de omgevingswet en onze nieuwe systemen goed voor te bereiden.

Het regionaal inrichtingenbestand gaan we verder actualiseren door gebruik te maken van data-analyses en 
gevelcontroles. Naast de actualisatie van het aantal inrichtingen gaan we activiteiten registeren om zo de 
transitie van het begrip inrichtingen naar het begrip milieubelastende activiteiten onder de omgevingswet 
te kunnen maken.
In 2019 hebben we voor de eerste maal een jaarrapportage opgeleverd en geëvalueerd. N.a.v. deze 
evaluatie zullen we in 2020 de jaarrapportage verder uitbreiden en verbeteren. Ter verdere verbetering 
zullen we in 2021 ook de interne kwaliteitsmonitoring van de ODZOB gaan professionaliseren. De 
kwaliteitsmonitoring zoals we dat nu aan het ontwikkelen zijn, is gericht op drie onderdelen, namelijk:

» Inhoudelijk, toegespitst op doorlooptijden, wel/niet halen van wettelijke termijnen, inhoudelijke 
afhandeling, werkvoorraad etc.

» Data, toegespitst op de kwaliteit van de gegevens, zoals wel/niet vastgelegd in de locatiedossiers 
en omgevingsdossiers, die van toepassing zijn bij een inrichting.
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« Zaakdossiers, toegespitst op met name de vindbaarheid in DMS- en VTH-systeem en de
volledigheid van documenten in een zaak. Bij deze categorie zijn met name ook de toepassing van 
de archiefeisen van belang.

In 2021 zal verder tussen de 3 omgevingsdiensten een audit worden uitgevoerd om zodoende te leren van 
elkaar en de kwaliteit te verbeteren.

De ODZOB heeft een organisatieverandering ingezet. Hierbij wordt ook de verantwoordelijkheid voor de 
inhoudelijke kwaliteit binnen de teams zelf belegd. Daarnaast is samenwerking tussen de teams erg 
belangrijk. De teams worden extra ondersteund door de kwaliteitsregisseur bij het oppakken van 
inhoudelijke kwaliteit als verantwoordelijkheid.

Met het oog op het rapport "De staat van het mandaat" (onderzoek n.a.v. een motie van Provinciale Staten 
van Noord-Brabant naar verbetering van de kosteneffectiviteit van de organisatie en werkprocessen VTH- 
taken) en de efficiencymaatregelen zoals besproken in de ambtelijke en bestuurlijke werkconferentie van 
26 september, wordt een voorstel uitgewerkt ter bevordering van uniformiteit in afspraken tussen de 
ODZOB en deelnemers en gezamenlijk te behalen efficiencyvoordelen. In 2021 zal (verder) gewerkt worden 
aan de implementatie van de in het voorstel genoemde aanbevelingen.
In maart 2020 worden de resultaten van het rekenkameronderzoek (dat in opdracht van 9 
rekenkamercommissìes van gemeentelijke deelnemers wordt uitgevoerd) bekend gemaakt, ook dit zal 
input zijn voor verdere optimalisatie van efficiency.

Huisvesting/facilitair
In 2021 zal er een schoonmaak aanbesteding opgestart worden, waarbij meer ingezet wordt op 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit laatste kan een stijging in de schoonmaakkosten 
met zich meebrengen. Ook zal er bekeken worden of er vanuit deze doelgroep iemand beschikbaar is die 
in de middag gastvrouwAheer werkzaamheden kan uitvoeren, zodat de ODZOB als overheidsorganisatie 
voldoet aan de banenafspraak.
Er wordt tevens een nieuw ìnkooptraject opgestart voor het versturen van de uitgaande post, waarbij 
rekening gehouden wordt met de digitaliseringslag die de ODZOB gaat maken in 2021 i.v.m. de komst van 
de Omgevingswet. Hierdoor zullen de portokosten geleidelijk aan afnemen.
Met betrekking tot de inkoop van facilitaire producten/diensten zal nog meer de samenwerking gezocht 
worden met de gemeente Eindhoven, overige omgevingsdiensten en de provincie. Het voordeel hiervan is 
kennisdeling, en mogelijkheden vooreen betere kwaliteit en een gunstigere prijs.
De ODZOB start verder een nieuw Ìnkooptraject voor vervanging van de gasalertmeters.
Ook gaan we meer inzetten op energiebesparing door het verduurzamen van zaken in het gebouw, zoals 
het plaatsen van daglichtschakelaars en het uitschakelen van verlichting die niet functioneel is.
De duurzaamheidscriteria pianoo zullen we zwaarder mee laten wegen bij nieuwe inkooptrajecten, Dit kan 
een stijging in de kosten met zich meebrengen.

3.4.6 Verbonden partijen

Visie op en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
Het begrip verbonden partij is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 
de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijken financieel belang heeft."
De ODZOB neemt vanaf 1 januari 2018 deel in de Stichting Bizob. Aangezien de ODZOB zowel een 
bestuurlijk belang (niet via deelname in het bestuur, maar via vertegenwoordiging in de Vergadering van 
Aangeslotenen) als een financieel belang heeft, is Bizob als verbonden partij opgenomen.
De ODZOB heeft op dit moment geen voornemens om deel te gaan nemen in andere partijen.
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Informatie betreffende verbonden partij Bizob:

Informatie verbonden partij Bizob
Wijze waarop de ODZOB een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend 

wordt.

De ODZOB heeft een bestuurlijk belang in Bizob door vertegenwoordiging in het overleg van aangeslotenen.
Het financiële belang van de ODZOB bestaat niet uit een niet terugvorderbare inleg, maar bestaat uit een 
afnameverplichting van een aantal dagdelen waarvoor de ODZOB een financiële vergoeding dient te verstrekken. 
Deze afname kan jaarlijks maximaal met 159í verlaagd worden. Als het bestuur van Bizob voorziet dat niet aan de 
opeisbare verplichtingen voldaan kan worden, zal het bestuur een plan opstellen en presenteren aan de 
vergadering van aangeslotenen. Bij een tekort (niet zijnde de situatie zoals voorgaand beschreven) kan het 
bestuur besluiten de dagvergoeding met terugwerkende kracht te verhogen.

Het belang dat de ODZOB in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van 

het begrotingsjaar.

De ODZOB heeft zich gecommiteerd aan een afnameverplichting van 126 dagen per jaar. Dit betekent een bijdrage 
van de ODZOB van ongeveer C 76.000,-. Eens pertwee kalenderjaren kan een verzoek tot wijziging van het aantal 
af te nemen dagen worden ingediend. Er zijn op het moment van opstellen van deze begroting geen voornemens 
of aanleidingen om de afnameverplichting aan te passen.
De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en 

aan het einde van het begrotingsjaar.

Deze gegevens waren niet beschikbaar bij het opstellen van deze begroting
De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar bedraagt volgens de meerjarenraming uit 

begroting 2020 voor het jaar 2021C 1.940,-.

De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar bedraagt volgens de meerjarenraming uit 
begroting 2020 voor het jaar 2021C 1.940,-.
De eventuele risico's als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële 

positie van de ODZOB

Deze eventuele risico's hebben betrekking op de mogelijke aanpassing van de tarieven zoals onder a) beschreven. 
Indien sprake is van een tekort, moet het Bestuur van Bizob een plan van aanpak presenteren aan de Vergadering 
van Aangeslotenen. Het tekort kom zo veel als mogelijk voor rekening van de reserve. Daarnaast kan het Bestuur 
de Aangeslotenen verzoeken om de dagvergoeding met terugwerkende kracht te verhogen (maar niet verplichten 
o.g.v. regelgeving omtrent stichtingen. Bij blijvend tekort zal dit leiden tot het faillissement van Bizob).

3.4.7 Grondbeleid
De paragraaf grondbeleid is niet van toepassing op de ODZOB.
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4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

4.1.1 Overzicht van baten en lasten

Overzklit van baten en lasten
Realisatie 201 o 
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4.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

In het overzicht van baten en lasten zijn de baten en lasten per programma weergegeven. Ook de 
algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien zijn conform BBV in dit overzicht 
opgenomen. Het overzicht resulteert in een saldo van baten en lasten vóór bestemming en na onttrekking 
c.q. toevoeging reserves, een saldo na bestemming. Beiden worden geraamd op nul.

Onderstaand worden als eerste de algemene gronden toegelicht waarop de ramingen zijn gebaseerd. 
Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven. Indien zich aanmerkelijke verschillen voordoen 
tussen de verschillende boek- en begrotingsjaren, dan zullen de oorzaken hiervan nader worden toegelicht. 
Programma Dienstverlening wordt nader toegelicht aan de hand van de onderliggende programmadelen.

4.1.2.1 Toelichting op algemene gronden waarop ramingen zijn gebaseerd 

Algemeen

Baten bestaan uit de vergoeding die opdrachtgevers betalen voorde activiteiten die de ODZOB voor hen 
uitvoert. Deze activiteiten worden in de vorm van producten en diensten in opdracht gegeven aan de 
ODZOB. De baten worden geraamd door het geraamde aantal te realiseren uren te calculeren tegen de 
geldende product-uurtarieven.
In de begroting worden de lasten op dezelfde wijze bepaald. Echter conform BBV worden de lasten 
berekend exclusief de component voor overheadkosten in het tarief. Dit verklaart de saldi tussen baten en 
lasten die ontstaat in de diverse (deel)programma’s.
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Uitgangspunten volgens Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4 regionale GR-en

De 4 regionale GR-en hebben een beleidsnotitie kaders P&C documenten opgesteld welke door de besturen 
van de 4 GR-en is onderschreven. In deze notitie staan een aantal uitgangspunten t.a.v. raming van baten 
en lasten. Voor de ODZOB betekent dit het volgende:

» De collectieve budgetten worden t.o.v. begroting 2020 geïndexeerd, op basis van de index voor 
“Loonvoet sector overheid" en de "Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)" welke in de 
macro economische verkenningen zijn gepubliceerd voor het jaar 2020. Hierbij wordt conform 
afspraak de volgende weging toegepast:

Indexering programma Collectieve taken
index gewicl

Lonen
Prijzen
Totaal

» De overige opdrachten worden per uur afgerekend op basis van het uurtarief dat mede bepaald 
wordt door de ontwikkeling van de lasten en de ontvang van de taken.

* De lastenkant van de begroting wordt aangepast aan de reële ramingen.
Deze uitgangspunten zijn, zoals uit onderstaande blijkt, in deze begroting toegepast.

Productencatalogus en productprijzen

In een productencatalogus zijn de door de ODZOB te leveren producten en diensten omschreven. Voor elk 
van deze producten en diensten is bepaald welke mix van input van deskundigheid vereist is voor de 
realisatie hiervan. Op basis van deze mix en de bijbehorende tarieven van de medewerkers die deze 
deskundigheid bezitten is per product of dienst een uurtarief vastgesteld. De uurtarieven zijn all-in 
(personeel, personele overhead en overige exploitatiekosten). In de begroting wordt het gemiddelde van de 
in rekening te brengen uurtarieven bepaald. De tarieven t.b.v. de catalogus worden hiervan afgeleid.
In de realisatie wordt gemonitord of het werkelijk gerealiseerde gemiddelde overeenstemd met het 
geprognotiseerde gemiddelde.

Werkprogramma’s als basis

In het werkprogramma bepalen de opdrachtgevers de aan de ODZOB op basis van facturering toekomende 
middelen. In het werkprogramma geeft een opdrachtgever aan welke producten en diensten worden 
afgenomen van de ODZOB. Daarnaast wordt de geplande opdrachtverlening per product of 
productcategorie geraamd. De raming in deze begroting is (voor zover deze tijdig beschikbaar waren) 
gebaseerd op de werkprogramma's van 2020, gecorrigeerd voor de tariefswijziging zoals onderstaand 
toegelicht. Tevens zijn er onder meer, zoals vermeld in de kadernota, correcties doorgevoerd voor de 
invloed van de verdere implementatie van de omgevingswet (in totaal E 0,4 mln.) de invloed van de verdere 
invoering van het Regionaal Operationeel Kader (i.v.m. gefaseerde invoer van ROK TH) én eventuele 
incidentele posten. De verwachte baten gerelateerd aan opdrachten van deelnemers buiten de 
werkprogramma’s om zijn gebaseerd op de realisatie in voorgaande járen en de verwachte invloed van de 
geconstateerde ontwikkelingen waar de ODZOB en de deelnemers in de komende járen mee 
geconfronteerd worden. Daarmee lijkt de raming van baten voor begroting 2021 realistisch en haalbaar.

Vaststellen tarieven

Uit de exploitatiebegroting zijn gemiddelde kosten perfte en gemiddelde uurtarieven af te leiden. Deze 
zijn hieronder weergegeven.
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Berekening gemiddelde uurtarieven

Lasten exclusief onvoorzien 

Onvoorzien
Vennootschapsbelasting 
Totaal lasten

-/- Waarvan gedekt uit externe programmakosten
-/- Algemene dekkingsmiddelen

Kosten2020 na dekking uit programmakosten en algemene
dekkingsniddelen

Aantal declarabele uren

Gemiddeld uurtarief

* bedragen x 1C

Direct Overhead Totaal

1 5.959.699 6.555.025 22.514.724
0 75.000 75.000

1 5.000 0 15.000
15 974 699 6 630 025 22.604.724

359.699 0 3 59.699
50.000 0 50.000

15 565.000 6.630 025 22.195.025

221.296 221.296 221.296

70.3 30.0 100.3

De ontwikkeling van het tarief t.o.v. 2020 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

- Verkooptarief begroting 2020 C 97,75
- Stijging van loon-en inhuurkosten per declarabel uur 2,196 C 1,78
- Stijging overige kosten per declarabel uur 5,6 96 C 0,77

Totaal č 100,30

De tariefstijging t.o.v. 2020 bedraagt daarmee 2,6 96. Hieruit blijkt dat de raming van de daadwerkelijk 
verwachte kosten van de Odzob (werkelijke inschatting van kostenposten zowel qua prijs als qua Ínhoud) 
resulteert in een tariefstijging die overeenkomt met de index van de MEV.

4.1.2.2 Toelichting op programma's 

Programma Dienstverlening
De baten en lasten van het Programma Dienstverlening bedragen in 2021 C 21,30 mln. resp. C 14,97 mln 
Het verschil tussen baten en lasten wordt vrijwel geheel veroorzaakt doordat de baten tegen integraal 
tarief worden berekend (het tarief waartegen de opdrachten worden verrekend met de opdrachtgevers) en 
de lasten bepaald worden exlusief de kosten van overhead.

Het programma dienstverlening bestaat uit basis- en verzoektaken die de ODZOB, al dan niet op basis van 
werkprogramma's, uitvoert voor deelnemers en niet deelnemers.

De raming van het programa dienstsverlening is voor wat betreft de werkprogramma’s gebaseerd op de 
werkprogramma's van 2020 (voor zover beschikbaar) waar enkele correcties op zijn aangebracht. De 
dienstverlening buiten de werkprogramma’s is geraamd op basis van de meest recente inzichten.
Voor 2021 resulteert deze aanpak in een totaal voor de baten voor programma dienstverlening van 6 21,30 
mln. en is daarmee C 1,03 hoger dan voorzien werd in begroting 2020.
De stijging van raming van basistaken en verzoektaken is als volgt opgebouwd:

- toename basistaken C 0,544 mln;
Deze stijging wordt ondermeer veroorzaakt door de volgende factoren:

o tariefstijging 4-C 0,171 mln.
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a gefaseerde invoer ROK toezicht en handhaving: 
o target voor efficiency plan deelnemers/ODZOB 
o Overige mutaties in opdrachtverstrekking door deelnemers

* C 0,314 mln. 
-C 0,071 mln

conform werkprogramma 2020: 4 6 0,130 mln.

Toename verzoektaken C 0,485 mln.
Deze stijging wordt ondermeer veroorzaakt door de volgende factoren: 

o Tariefstijging:
o Extra opdrachtverlening i.v.m verder implementatie

-t- e 0,356 mln.

Omgevings Wet (AB besluit november 2019) 
o Minder opdrachten niet-deelnemers 
o Target voor efficiency-plan deelnemers/ODZOB 
o Overige mutaties in opdrachtverstrekking door deelnemers

4 C 0,400 mln.
- C 0,400 mln.
- C 0,102 mln.

zoals opgenomen in werkpogramma 2020 + e 0,231 mln.

Op dit moment spelen nog diverse ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het opdrachtenpakket. Zo
is de uiteindelijke impact van de Omgevingswet op de opdrachtverlening nog niet bekend. Ook de invloed 
van de overdracht van het bevoegd gezag van bodemtaken van provincie naar gemeenten is nog niet 
helder. Daarnaast hebben de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die hoogstwaarschijnlijk op 1
januari 2021 in werking treedt, en ROK-vergunningen en Transitie veehouderij ongetwijfeld invloed op de
opdrachtverlening in 2021. Het is de verwachting en aanname dat de invloeden van genoemde 
ontwikkelingen qua orde van grootte elkaar compenseren in 2021. Mocht dat niet zo zijn dan zal dit tot 
uiting komen in de door de deelnemers in te dienen werkprogramma's.
De herziening van het uitvoeringsbeleid asbesttaken en het uitvoeringsbeleid Besluit bodemkwaliteit, 
zullen eveneens tot wijziging leiden van de bijdragen van deelnemers aan deze basistaken. Deze zullen in 
de loop van 2020 worden voorgelegd aan het AB en in de Kadernota en begroting 2022 worden verwerkt.

De lasten van het programma dienstverlening zijn conform de BBV-richtlijn geraamd exclusief de 
overheadkosten, welke in een apart programma zijn opgenomen.
Het saldo tussen baten en lasten wordt veroorzaakt doordat conform BBV-richtlijn de kosten van 
programma's exclusief overheadkosten getoond worden, terwijl de baten tegen integraal tarief getoond
worden.

Programma Collectieve taken
De baten van het programma Collectieve Taken bedragen C 1,254 mln, de lasten C 0,988 mln.
Zoals aangegeven in de kadernota, is de raming voor de Collectieve Taken gebaseerd op de 
(oorspronkelijke) begroting 2020 en vervolgens geïndexeerd. De indexering met 2,696 is conform de 
afspraken zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten van de 4 regionale GR-en.
E.e.a resulteert in de volgende opstelling:

« Collectieve taken; C 1,222 mln.
* Indexering 2,696; C 0,032 mln.
« Totaal na indexering C 1,254 mln.

De baten zijn berekend op basis van integrale tarieven (tarief waartegen de activiteiten bij de deelnemers 
in rekening worden gebracht), terwijl de lasten conform de nieuwe BBV regels exclusief de kosten van 
overhead zijn berekend. Dit verklaart het saldo tussen baten en lasten op dit programma in 2021.
Voor de inhoudelijke toelichting en de overeengekomen procedures t a v. vaststelling van de ínhoud wordt 
verwezen naar paragraaf 3.3.2.
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Zoals besloten in het Algemeen Bestuur van november 2019 wordt de berekening van de bijdrage van 
deelnemers aan de Collectieve Taken gebaseerd op de gebruikelijke verdeelsleutel.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan bij de ODZOB uit doorbelaste kosten. De baten betreft de 
doorbelasting van garantielonen aan de latende partijen. Voor 2021 betreft dat uitsluitend de 
doorbelasting aan enkele deelnemers (Eindhoven, Laarbeek en Provincie Noord-Brabant).

Overhead

Volgens de BBV richtlijnen dienen de kosten van overhead niet in de primaire programma's verantwoord te 
worden, maar als apart programma gepresenteerd te worden.
In paragraaf 2.3.4. is weergegegeven welke kosten/activiteiten onder de definitie overhead vallen.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de totale exploitatie kosten. Daarbij is op basis van de in 
paragraaf 3.3.4 aangegeven richtlijnen een onderscheid gemaakt naar kosten die toegerekend worden aan 
de overhead en naar kosten die toegerekend worden aan de overige programma’s. De kosten van overhead 
dalen, zoals uit de tabel op in paragraaf 4.1.1, is af te leiden, met 1.596. Dit terwijl de totale lasten van 
dienst met 2,4 X stijgen. Echter dit is een vertekend beeld aangezien in begroting 2020 rekening is 
gehouden met een eenmalige verhoging van de overheadkosten in verband met de aanbesteding en 
implementatie van het nieuwe VTH-systeem. Om toch een goed beeld van de ontwikkeling van de 
overheadkosten te krijgen is een vergelijking gemaakt tussen de omvang van de overheadkosten in 
begroting 2019 en in begroting 2021. Hieruit blijkt dat in begroting 201 9 de overhead 30,9 procent van de 
totale kosten bedroegen ten opzichte van 29,9 procent in begroting 2021. Geconcludeerd kan worden dat 
de overheadkosten zich over de járen heen in lijn met de totale kosten ontwikkelen en een redelijk 
constant deel van de totale kosten bedragen.

Heffing Vpb

Voor toelichting op de regel Heffing Vpb, zie paragraaf 3.3.5. De ODZOB heeft een gering bedrag geraamd 
voor te betalen vennootschapsbelasting over activiteiten die als ondernemer kwalificeren en niet voor 
vrijstelling in aanmerking komen. Het betreft hier nagenoeg uitsluitend de activiteiten die de ODZOB voor 
derden uitvoert.

Bedrag onvoorzien

In begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van C 75.000,

Mutaties reserves

In begroting 2021 wordt geen mutatie in de reserves verwacht.

4.2 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
n.v.t. in begroting 2021

4.3 Overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan 
reserves

n.V.t, bij de ODZOB
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4.4 Toelichting op exploitatielasten
In paragraaf 4.1 zijn de lasten per programma opgenomen en toegelicht. Voor een beter inzicht in de 
kosten van de ODZOB zijn in deze paragraaf de kosten per kostensoort toegelicht.

4.4.1 Gehanteerde uitgangspunten

In het onderstaande overzicht zijn de exploitatiekosten opgenomen. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:
« Alle bedragen zijn exclusief btw.
« De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2021. Conform de uitgangspunten van de kadernota zijn de 

kostenramingen gebaseerd op de meest recente inzichten omtrent de kostenontwikkeling. Daarbij zijn 
de realisatiecijfers van 2019 als basis gebruikt.

Conform BBV-voorschriften zijn de exploitatielasten gesplitst in overheadkosten en kosten die toegerekend 
worden aan de overige programma’s.

4.4.2 Kostenoverzicht per kostensoort en programma

In onderstaand overzicht zijn de diverse kosten naar kostensoort en programma weergegeven:

Lasten naar kostensoort en programma 4 bedragen x 1C

POST
Programma 

Dienstve rlenlng
Programma

Collectieve Taken 
*

Overhead Totaal

Personeel 14.773.787 620.214 4.589.000 19.983.000

Uitbesteding 0 0 163.000 163.000

Kapitaallasten 0 0 344.001 344.001

Organisatiekosten 197.700 8.300 1.459.024 1.665.024

ITOTAAL LAS TIN {vóór pro gramma ka sten) 14 971.487 628.513 6.555.025 22.155.025

Externe programmakosten 0 359,699 0 359.699
ļTOTAAL LASTEN 14 971 487 988 212 6.555.025 22.514.724

Personeel

De post personeel bestaat uit vijf onderdelen: Salarissen, opleidingen, reis- en verblijf, overige 
personeelskosten en ten slotte inhuur. Voor een belangrijk deel wordt deze post bepaald door de formatie. 
Daarom wordt deze onderstaand kort toegelicht.

Formatie
De formatie van de ODZOB is gebaseerd op de bezetting die benodigd is voor de realisatie van de 
geraamde omzet. Aan de hand van deze baten is het benodigde aantal uren vastgesteld. Deze uren zijn op 
basis van de norm van 1.340 declarabele uren per fte omgerekend naar de benodigde fte's in het primaire 
proces. Bij de berekening van de declarabele uren is (conform voorgaande járen) gerekend met een 
ziekte percentage van 4,596. Daarnaast is de bezetting gebaseerd op de benodigde fte’s voor overhead. De 
bezetting voor overhead is normatief 2096 van de totale bezetting. In verband met het feit dat een deel van 
de overheadwerkzaamheden naar Bizob zijn verschoven is deze norm met 1 FTE naar beneden bijgesteld, 
hetgeen resulteert in een totale bezetting van 205,4 FTE waarvan 40,3 overhead.
Op basis van de BBV-regelgeving is deze bezetting gesplitst in bezetting voor primair proces en overhead, 
zoals opgenomen in bijlage 2.

De overhead functies hebben betrekking op:
« Management
« Management ondersteuning (secretariaat, accountmanagement) 
u Ondersteunende diensten (o.a. ICT, P&O, Financiën, communicatie)

Deze formatie van 205,4 fte is in de begroting als volgt voorzien:
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Gemiddelde bezetting aantal in fte's

POST Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Dienstverband 158,2 162,4 169,2
Inhuur! payroll 63,0 43,0 36,3
[Totaal 221,3 205,4 205,4

Volgens deze raming bedraagt de flexibele schil van de ODZOB circa 1896 van de totale bezetting. Dit 
percentage ligt in lijn met, maar iets lager dan de streefwaarde van 2096. Het actuele (ultimo 2019) aandeel 
flexibele krachten is hoger dan de streefwaarde.

De toename van de opdrachtverlening en daarmee van de baten resulteert vanzelfsprekend ook in een 
stijging van het aantal begrote fte's. Als gevolg van de hiervan zijn de personeelskosten ook gestegen. 
Onderstaand volgt een beknopte toelichting op deze samenstellende delen.
Salarissen
De post salarissen bedraagt C 1 5,39 mln. en is C 1.02 mln. hoger dan begroot in 2020 ^796). De toename 
van het aantal fte’s C+ 6,8) met een dienstverband en de salariskostenstijging als gevolg van toegekende 
periodieken, cao-ontwikkeling en veranderde mix van personeelsleden zorgen in totaal voor deze stijging. 
Er is nog geen rekening gehouden met de door het ABP gemelde mogelijke stijging van pensioenpremies in 
2021. Samengevat:

- toename FTE’s 4,2 96
- overige boven genoemde invloeden (totaal * index MEV) 2,8 96

Opleidingen
Voor de post opleidingskosten is circa 296 van de loonsom aangehouden.

Reis- en verblijfkosten
Reiskosten bestaan uit kosten woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor deze kosten is een raming 
opgesteld op basis van de ervaringscijfers over 2018 en 201 9. De totale kosten worden geraamd op 
C377.000,-.

Overige personeelskosten
Onder overige personeelskosten zijn onder andere de volgende posten opgenomen: arbo, consumpties, 
collectieve ongevallenverzekering, personeelsbijeenkomsten en flexibel belonen. Op basis van de 
realisatiecijfers van 2019 en de geschatte ontwikkeling van de fte-aantallen is de raming voor 2021 
gemaakt. Deze kosten bedragen in 2021 in totaal ŝ 300.000,-.

Inhuur
Onder de post inhuur van C3,7 mln. zijn de kosten opgenomen voor de geraamde inhuur van 36,3 fte.
De daling van deze post wordt veroorzaakt doordat er minder inhuur voorzien wordt dan in 2020. Dit 
effect wordt in beperkte mate gecompenseerd door de voorziene stijging van de inhuurtarieven.

Uitbesteding
Deze post heeft betrekking op extern onderzoek en advies op het gebied van personele en juridische 
aangelegenheden, inkoop, communicatie en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek. Tevens zijn de kosten 
van de accountant hier voorzien. Voor 2021 wordt een toename van de kosten geraamd in verband met de 
afspraak dat Bizob naast het begeleiden van de inkooptrajecten ook het inkoopbeheer inclusief opstellen 
en onderhouden van het contractenregister voor zijn rekening gaat nemen.
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Kapitaallasten
Deze post bestaat uit twee componenten: afschrijvingen en rente. I.v.m. het feit dan niet alle activa die 
afgeschreven zijn ook daadwerkelijk onmiddellijk vervangen hoeven te worden wordt post afschrijvingen in 
begroting 2021 wat lager geraamd dan in voorgaande járen.
Hoewel de ODZOB geen leningen meer heeft, zijn er toch in zeer beperkte mate rentekosten geraamd voor 
2021. Dit in verband met een mogelijk beroep dat de ODZOB voor het opvangen van pieken in de 
financieringsbehoefte moet doen op het rekening courant krediet dat de ODZOB heeft bij de BNG

Organisatiekosten

Deze kosten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
B telefonie;
B kopiëren/printen;
B ICT helpdesk;
B automatisering/licenties/onderhoud;
B kantoorbenodigdheden/porto/drukwerk;
B verzekeringen;
B leaseauto’s;
B catering/restauratieve voorzieningen;
B huur gebouw;
B servicekosten gebouw: schoonmaak/beveiliging/onderhoud;
B uitbesteding salarisadministratie.

De totale post is geraamd op basis van de realisatiecijfers 201 9, rekening houdend met de laatste 
inzichten voor een aantal kostensoorten. Op totaal niveau laten de organisatiekosten een daling zien van 
circa C 0,11 mln. ten opzichte van de begroting 2020. Voorde juiste interpretatie van dit gegeven dient 
opgemerkt te worden dat begroting 2020 éénmalige kosten bevat t.b.v. de implementatie van het nieuew 
VTH-systeem. Wanneer deze eenmalige post buiten beschouwing wordt gelaten resulteert een geringe 
stijging van de post organisatiekosten (C 0,12 mln.). Het grootste deel van deze stijging wordt veroorzaakt 
door hogere ICT-gerelateerde kosten als externe support en licenties en de voorziene stijging van kosten 
aan onderhoud van het gebouw.

Onvoorzien

De post onvoorzien is conform begroting 2019 en 2020 zeer laag geraamd en vastgesteld op 6 0,075 mln.

Externe project en programmakosten

De in de begroting opgenomen externe kosten voorde programmadelen betreffen uitsluitend de externe 
kosten opgenomen voor het deelprogramma Collectieve taken. Hiervoor is een post opgenomen van 
C 0,36 mln., voornamelijk voor de SSiB activiteiten die door de ODBN in rekening gebracht worden voor de 
bijdrage aan meetnet.
De overige externe programmakosten die in de realisatie op deze post verantwoord zullen worden, 
betreffen kosten die één op één doorbelast worden aan de opdrachtgevers en daarmee voor de ODZOB 
budget-neutraal zijn. Daarom worden deze kosten niet in de begroting opgenomen, maar zullen ze in 
werkelijkheid wel voorkomen. Dit verklaart tevens het grote verschil tussen de realisatiecijfers over 2019 
en de begrote cijfers voor 2020 en 2021 voor deze post

4.5 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
Volgens artikel 20 van het BBV provincies en gemeenten dient in de begroting een uiteenzetting van de 
financiële positie voorzien van toelichting opgenomen te worden. Deze is in de onderhavige paragraaf 
uiteengezet.

Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Z.1 53437/D.562596 Pagina 44 van 53 20 februari 2020



BEGROTING 2021 EN MEERJARENRAMING 2022-2024 OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST - BRABANT

4.5.1 Raming begrotingsjaar

Volgens het in de vorige paragraaf aangehaalde artikel dient de uiteenzetting van de financiële positie o.a. 
een raming van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid dat in de programmas is 
opgenomen te bevatten. De financiële gevolgen voor de baten en lasten zijn weergegeven in paragraaf 3.1. 
De gevolgen voor de balans zijn weergegeven in paragraaf 3.5.2.

4.5.2 Geprognotiseerde begin en eindbalans

Onderstaand is de geprognostiseerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als 
de meerjarenraming.

(Geprognosticeerde) balans per 31-1Z * bedragen x 1 C

ACTIVA Realisatie
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 942.588 988.531 954.531 909.729 827.624 747.905
Imesteringen met een econotnischnut 942.588 988 531 954 531 909.729 827.624 747.905

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

ļTotaal vaste activa 942.588 988.531 954.531 909.729 827.624 747.905 1

Vlottende activa

Voorraden 0 0 0 0 0 0
Onderhanden werk 0 0 0 0 0 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar 2.886.081 2.290.136 2.174.136 2.068.938 2.001.043 1.930.762

Vordenngen op operbare liclamen 1.901.023 1.901.023 1.901 023 1.901.023 1.901.023 1.901.023

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar. 966.643 370.698 254 698 149.500 81.605 11.324

Overige vorderingen 18.416 18.416 18.416 18.416 18.416 18.416

Liquide middelen 249.769 249.769 249.769 249.769 249.769 249.769
Banksaldi 249.769 249.769 249 769 249.769 249.769 249.769

Overlopende activa 1.787.527 1.648.530 1.648.530 1.648.530 1.648.530 1.648.530
De voorsc latbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bes tedingsdoel, nog te ontvangen van

- Europese overheidslichamen 0
- het Rijk 0
overige Nederlandse overheidslichamen 0

Overige rog te oitvangen bedragen 1.455.103
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotings járen komen 332.424

Totaal vlottende activa 4 923 377 4.188 435 4 072.435 3 967 236 3 899.341 3.829 060 I
TOTAAL ACTIVA 5.865.965 5.176.965 5.026.965 4.876.965 4.726.965 4.576.965 |
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(Geprognosticeerde) balans per 31-12 * bedragen x 1 (

PASSIVA Realisat ie
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste passiva

Eigen vermogen 2.429.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098
Algemene reserve 1.200.000 1.575.557 1.575 557 1.575.557 1.575.557 1.575.557
Bes te turnings reserve 314.541 314.541 314.541 314.541 314.541 314.541
Res uttaat boekjaar voor bes temming 914.557 0 0 0 0 0

Voorzieningen 0 0 0 0 0 0
Voorzie ring voor persoreels kos te n 0 0 0 0 0 0

Vaste schulden 0 0 0 0 0 0
Birwetiandse banken en overige financiële instellingen 0 0 0 0 0 0

Totaal vaste financieringsmiddelen 2.429 098 1.890.098 Į 1.890.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098 |

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een 
rentety pise he looptijd korter dan 1 jaar

Overige schulden

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

746.266

Overlopende passiva
Verplichtingen die inliet begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die ineen volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, m.u.v van jaarlijks terugkerende 
arbeids kos ten gerelateerde verplic htingen van

2.690.601

457.784

2.540.601 2.390.601 2.240.601 2.090.601 1.940.601

Overige vooruitortvangen bedrogen die ten bate van 
volgende begrotingsjaren komen

2.232.817

Totaal vlottende passiva 3.436.867 3.286.867 3.1 36.867 2.986.867 2.836.867 2.686.867 ļ
TOTAAL PASSIVA 5.865.965 5.176.965 5.026.965 4.876.965 4.726.965 4.576.965 |
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4.5.3 EMU saldo

In onderstaand overzicht is conform voorschrift het EMU-saldo weergegeven voor jaarrekening 201 9, het 
vorige begrotingsjaar (2020), het begrotingsjaar 2021 alsmede de járen m.b.t. de meerjarenraming.

bedragen x 1 (ř

EMU-SALDO

Verschil EMU-saldo Si nefere ntiewaarde

EMU-SALDO referentiewaarde

Activa

Mutaties (I 
januari tot 
31
december)

Vlottende activa

Passiva Vaste Passiva

Vlottende passiva

Uitzettingen

Liquide middelen 

Overtopende activa

Vaste schuld

Vlottende schuld 

Ove rlo pe nde passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (imļmateriele vaste activa

Realisatie
2019

924 723

nvt

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkìngen en leningen 

Uitzettingen

127.229

317.289

0
104.723

nvt

0
-138.997

0
0

2021 2022 2023

34 000 44.802 82.105

nvt nvt nvt
34.000İ 44.802 I 82.1 OS 1

0 Û 0

0 0 0

1 16.000 -105.198 -67.895

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-150.000 150.000 -150.000

0 0 0

4.5.4 Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

De ODZOB kent arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de vorm van de verplichting verlofdagen.
Voor een deel (de basis) heeft deze verplichting het karakter van een jaarlijks terugkerende verplichting 
van vergelijkbaar volume (caC 382.000,-). Dit mag niet als verplichting op de balans getoond worden Het 
overige deel is meer wisselend van karakter en wordt beschouwd als bovenmatig verlofsaldo. Het eerste 
deel mag niet als verplichting op de balans getoond worden en is daarom door de ODZOB voor een deel 
van deze verplichting een bestemmingsreserve gevormd.
Voor het tweede deel, het deel dat als bovenmatig beschouwd wordt, heeft de ODZOB conform BBV-richtlijn 
een verplichting op de balans opgenomen.

De ODZOB kent arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de vorm van de verplichting verlofdagen.
Deels hebben deze het karakter van een jaarlijks terugkerende verplichting van vergelijkbaar volume, deels 
is de verplichting meer wisselend van karakter en wordt beschouwd als bovenmatig dan wel verlofsaldo 
van tijdelijke aard.
Het eerste (jaarlijks terugkerende) deel heeft een omvang van ca. ë 382.000,- en mag niet als verplichting 
op de balans getoond worden. Voor de afdekking van deze schuld aan het personeel heeft de Odzob een 
bestemmingsreserve van C 314 541,- gevormd. Voor het het meer wisselende deel heeft de ODZOB 
conform BBV-richtlijn een verplichting op de balans opgenomen.

4.5.5 Investeringen 

Investeringen met een economisch nut
Deze investeringsruimte is voornamelijk nodig voorde eventuele vervanging van een deel van de activa die 
in de loop van 2020 en 2021 geheel afgeschreven zijn, maar ook voor de nieuwe investeringsbehoeften die 
zich in de loop van 2021 aan zullen dienen.

Onderstaande tabel geeft een inzicht in de besteding van de diverse investeringskredieten.
De besteding van de beschikbaar gestelde budgetten ijlt doorgaans wat na.
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Voor begroting 2021 is een gering investeringskrediet van C 0,13 mln. opgenomen. De in onderstaande 
tabel getoonde investeringsprognose resulteert in een afname (circa 1096) van de kapitaallasten voor 2021 
t.o.v. 2020.

De afschrijvingstermijn van hardware wordt mede bepaald door de externe ontwikkelingen. M.n. op het 
gebied van ICT-gaan de ontwikkelingen snel waardoor continu bewaakt moet worden of de binnen de 
Odzob gehanteerde afschrijvingstermijnen nog recht doen aan de werkelijke situatie.Tot op heden is er 
geen aanleiding om in deze begroting andere afschrijvingsperioden te hanteren dan te doen gebruikelijk.

Investeringen met een economische nut * bedragen x 1C

Begrotingsjaar Besteding
kredietaanvraag 20)9 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

201 7 (niet besteed krediet) 200.502 200.502
2018 (niet besteed krediet) 82.102 197.898 280.000
2019 (niet besteed krediet) 110.000 110.000
2020 105.000 175.000 280.000
2021 130.000 130.000
2022 300.000 300.000
2023 270.000 270.000
2024 260.000 260.000

|Totàal 282.604 1 412.898 1 305.000 1 300.000 1 260.000 | 1.630.000 |

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Bij de ODZOB is geen sprake van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

4.5.6 Financiering

Volgens artikel 20 van het BBV dient bij de uiteenzetting van de financiële positie ook aandacht 
geschonken te worden aan de financiering. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.4.4.

4.5.7 Verloop van reserves en voorzieningen

Reserves

Stand en verloop van de reserves ' bedragen x 1C

Algemene reserve

Realisatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo per 1-1 1 200 000 1.200.000 1 575 557 1 575 557 1 575 557 1.575 557

bij Resultaat voorgaand boekjaar 0 914 557 0 0 0 0

bij: 0 0 0 0 0 0

af Terugbetaling overtollig saldo 0 0 0 0 0 0

af Implementatiekosten VTH-applicatie 0 539 000 0 0 0 0
af Implementatiekosten Omgeungswet 0 PM 0 0 0 0
Saldo per31*12 1.200.000 1.575.557 1.575.557 ļ 1.575.557 1.575.557 1.575.557 |

Egalisat iereserve verlofkosten
314641 314 541 314 641 314 541 314 541 314 541Saldo per 1-1

Saldo per 31-12 314.541 314 541314 541 314.541 314.541 314.541
TOTAAL VAN DE RESERVES 1.514. S41 1.890.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098 1.890.098

Voorzieningen
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De ODZOB heeft geen voorzieningen.

4.6 Meerjarenraming en de toelichting

4.6.1 Inleiding

Volgens artikel 22 en 23 van het BBV bevat de meerjarenraming voor de driejaren volgend op het 
begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, 
waaronder de baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma's is 
opgenomen. De geprognosticeerde begin- en eindbalans zijn opgenomen in paragaraaf 4.5.2. De 
geprognosticeerde lasten en baten zijn opgenomen in de volgende paragraaf 4.6.2.
Daarnaast dient volgens artikel 20 lid 1 in het kader van de meerjarenraming aandacht besteed te worden 
aan een aantal andere zaken. Onderstaand is aangegeven welke onderwerpen dit betreft en waar deze in 
deze begroting aan de orde komen:
- De jaarlijks terugkerende arbeidskosten (paragraaf 4.5.4)
- De investeringen (paragraaf 4.5.5)
- De financiering (paragraaf 4.5.6)
- De stand en het gespecificeerde verloop van de reserves (paragraaf 4.5.7).
- De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen (paragraaf 4.5.7).

4.6.2 Meerjarenraming van baten en lasten
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De meerjarenraming is opgesteld in euro's 2021, m.a.w. er is geen indexering toegepast.
Hoewel de in hoofdstuk 1 geschetste actuele ontwikkelingen zeker invloed zullen hebben op de taken en 
de taakuitvoering van de ODZOB, is op dit moment niet exact helder wat de uiteindelijke invloed zal zijn. 
Dit zal de komende tijd in afstemming met de deelnemers in kaart gebracht moeten worden.
Wel is duidelijk dat de ODZOB gezamenlijk met de deelnemers werkt aan efficiencyverbetering door onder 
andere te streven naar meer uniformiteit in op te dragen en te leveren diensten als ook in werkwijzen, 
mandatering en informatie-uitwisseling. Daarom is in dit overzicht (t.o.v. 2020) in 2021 rekening 
gehouden met 196 efficiencyverbetering en in 2022 met 396 efficiencyverbetering op de werkprogramma’s. 
Verder is In dit overzicht rekening gehouden met de invloed van het ROK voor Toezicht en Handhaving 
aangezien de meeste deelnemers de hiervoor benodigde toename gefaseerd in wensen te voeren en met 
de voortzetting van de extra werkzaamheden voor de implementaie van De Omgevingswet ten bedrage van 
6 0,4 mln. in 2022 zoals die ook in 2021 zijn opgenomen. E.e.a. conform AB-besluit van november 201 9.

4.6.3 Meerjarenraming incidentele baten en lasten

Zie ook paragraaf 4.2. Dit is niet van toepassing.

4.6.4 Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

Zie paragraaf 4.3. Dit is niet van toepassing bij de ODZOB.
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Bijlage 1: Specifieke bijdrage per opdrachtgever

De financiële bijdrage per opdrachtgever is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor 
basistaken en verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds op 
een bijdrage voor het programma collectieve taken. Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de GR is 
onderstaand overzicht opgesteld.

De verdeling van bijdragen aan Collectieve taken gebaseerd op de werkwijze zoals vastgesteld door het AB.

Baten per deelnemer bedragen n 1C

Begroting 2021 Begroting 2020 Realisatie 2019

Deelnemer Programma Dienstverlening
Totaal

Lande lį)ke verzoektaken basis-en
bas*take" verzoektaken

Programma
Collectieve

taken
Totaal
taken

Totaal
taken

Waarvan
basis

Totaal11
taken

Gemeente Asten 346 835 124 937 471 771 36 736 508 507 468 067 285 339 676 189
Gemeente Bergeijk 175.501 77 848 253 349 34 665 288 015 264 025 167.227 316 961
Gemeente Best 232 023 270 951 502 974 30 483 533 457 494 585 199 699 717 003
Gemeente Bladel 232 510 23 626 256 136 44 950 301 086 244 882 175 726 386 089
Gemeente Cranendonk 164 027 137 591 301 618 45 426 347 044 309 655 143 010 737 447
Gemeente De urne 464 508 435 577 900 085 59 223 959 308 919 430 462 852 1 389 685
Gemeente Eersel 211 122 18 112 229 234 56 512 285 746 243 121 167 892 328971
Gemeente Eindhoven 623 168 708 622 1.331.790 127 910 1 459 700 1.400 092 581.890 1 529 646
Gemeente Celdrop-Mierio 74.682 153 424 228 106 41 879 269 985 245 664 59.590 359 565
Gemeente Cemert-Bakel 446 637 222 021 668 658 69 009 737 667 693 562 427 169 1 138 204
Gemeente Heeze-Leende 242.322 14.651 256 973 28 559 285 532 215 595 141.234 379 969
Gemeente Helmond 370 952 420 792 791 745 78234 869 979 839 223 379 185 905 295
Ce me en te Laar beek 302 498 671.171 973 669 47 286 1 020.955 975 348 287.799 1 018215
Cemeente Nuenen 112 941 116 108 229 049 22.763 251 812 227 304 96 951 358 454
Gemeente Oirschot 180 134 37 458 217 642 43.755 261 397 197 195 127.286 306 386
Gemeente Reusel-de Mierden 166 043 12.162 178 205 26 956 205 161 172 260 139 628 354.045
Cemeente Someren 192 032 282 356 464 389 42 139 506 527 595 269 223 015 743 082
Cemeente Son en Breugel 145.471 123 636 269.107 34 573 303 680 319 480 148 459 345 518
Gemeente Valkenswaard 172 920 44.974 217 894 27.729 245 622 205.512 113 422 402 150
Gemeente Veldhoven 109 564 180 497 290.061 47 043 337 103 320 213 88.283 608 334
Gemeente Waalre 60 973 31.401 92.374 17 554 109 928 100 912 55.006 133 615
Provincie Noord-Brabant 2 109 549 5.719 778 7 829 327 290 535 8 119 862 7 726 011 2 111 80S 8 154 398
Raming deelnemers buiten werkprogramma 0 3.446.649 3 446.649 0 3 446 649 3.016 457 0 Inclusief
Overige klanten 0 900 000 900.000 0 900 000 1 300 000 0 841 456
Totaal baten uit opdrachten 7 126 462 14 174 341 21 300 803 1 253 921 22 554 724 I1 21 493 SS9 6 582 468 22 130 679

Programma Collectieve taken begroting 2021 tĩ inclusief 6 359.699 - externe kosten 
" inclusief 6 3.640 613 -opdrachten buiten werkprogramma's deelnemers 

Exclusief C 558 961 - in rekening gebrachte externe programmakosten
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Bijlage 2: Overzicht baten en exploitatiekosten

' bedragen x IC

Baten
Realisatie

2019

Totaal
İPROGRAMMA
Programma Dienstverlening 
Programma Co llectieve take n
Totaal baten programma's
Algemene dek kings middelen
Totaal Baten

21 418 454 
1.271 186

20 271 714
1.222.145

Begroting 2021

21 300 803 
1 253 921

Realisatie
2019

Totaal

1 ļ PERSONEEL
1.0 Fte 221,3
1.1 Salariskosten 13.100.731
12 Ople dingskoste n 187.421
1.4 Reis- en verblijfskosten 341.963
15 Overige personeelskosten 194 501
16 Inhuur 5 153 554

TOTAAL personeel 18.978 170
2 UITBESTEDING
2.1 Onderzoeken, advies 190 280

TOTAAL uitbesteding 190 280
3 KAPITAALLASTEN
3.1 Afschrijving gebouwen 61 581
3.2 Afschrijving vervoermtídelen 0
3.3 Afschrijving machines, apparaten en installaties 138 876
3 4 Afschrijving overige materiele vaste activa 91 028
3 6 Rente wegens externe financiering 3.780

TOTAAL kapltaallaste n
4 ORGANISATIE KOSTEN

295 265

4 1 Telefonie (vast 1 mobiel) 65 569
4.2 Printe n 1 ko pte re n 49 243
4 3 CT heIpdesk Jexterne support 134.289
4 4 Automatisering / licenties 1 onderhoud 544.669
4 5 Kantoo r f dru kwe rk 1 porto 54.217
4 6 Abonnementen 1 Itímaat schappen 52.742
47 Verzekeringen 37 895
4 8 Leaseauto's 48 205
49 Cate ring 0
4 10 Huur gebouw 275 040
4 11 Se rvice ko ste n pandge bo nde n (be hee r) 181 338
4 13 Uitbesteding salaris administratie 47.010
4 14 Overige kosten 16 400

5
TOTAAL organisatie kosten
ONVOORZIEN

1 506 616

5 1 Onvoorzien
BHI

7.1 Externe kosten t.b.v. Programma Collectieve 
taken 306 834

7.2 Externe kosten t.b.v opdrachten 558 961
ļTOTAAL programma kosten 865 795

TOTAAL PROGRAMMALASTEN 21.836.126
loverige lasten

8.1 Heffing VPB 4 657
8 2 Bedrag onvoorzien 0

1___ 4 657
TOTAAL LASTEN 21 840.783

(Gerealiseerd resultaat vòòr mutatie reserves 914.557
Toevoegingen aan reserves 0
Ontrekkingen aan reserves 0

|Gerealiseerd resultaat na mutatie reserves 914.557 |

22 689 640 U 21 493 859 | 22 554 724 |

22.755.340 | 21.543.859 U 22.604.724

Begroting 2020

14.2SS.000
284.000
335 OOG
257 000

4 264 000

123.000

60 000 
0

223000 
83 000 

5.000

60 000 
40 000 

175 000 
748 000 

55.000 
66 000 
36 000 
39 000 

0
283 000 
166 000 
47.000 

2.792

353 067 

PM

15 000 
75 000

Begroting 2021

Totaal Ove rhead
Toerekening

aan
programma's

205.4 
15.311 000 

300 000 
377 000 
300 000 

3 695 000

40.3 
3.811 000 

300 000 
71.000 

268 000 
139 000

163 000 163 000

79.000
0

190.000 
70 000 

5 000

79.000
0

190 000 
70 000 

5.000
295 265 | 371 000 U 344 001 344 001

60 000 
40 000 

200 000 
611 000 

61 000 
67 000 
40 000 
50 000 

0
288 000 
190 000 

55.000 
3 024 

.Try^riv,

60 000 
40 000 

200.000 
405 000 

61 000 
67 000 
40 000 
50 000 

0
288 000 
190 000 

55.000 
3.024

359 699 

PM

1 90 000 I

1 mrmtxK* 1

1 -539.000 1

15.000
75000

EES5Z1

16S, 1 
11 500 000

o
306 000 

32.000 
3 556.000

163 000 163 000 0
ļ

0
0
0

206 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

___0
9TSVSIS

0 r 0 0 0
21.639.792 22.155.025 6.555.025 15.600.000

1 1_______
359 699 

PM
353 067 1 359.699 0 359.699

21 992 859 ļ 22.514.724 6.555.025 15.959.699

1

0
539 000
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Bijlage 3: Samenvatting geïnventariseerde risico’s ODZOB

Risico Beheersmaatregel

a. Strategische risico's

j y Bezuinigingen gemeentes en provincie welke leiden tot een 
orreet verlaging

In algemene zin zal dit risico moeten worden opgevangen 
dooreen aanpassing In de werkorganisatie (bezuiniging, 
ombuiging, nieuwe omzet) voor de daarop volgende 
begro tings periode Korte termyn frictiekosten zouden 
opgevangen moeten kunnen worden vanuit het 
weerstandsvermogen

4046

15 Mogelijke uitstel omgevingswet Monitoren van de wet en hierop acteren 1546
1 6 Stikstof. PFAS of soortgelijke ontwikkelingen Monitoren wat er gebeurt en hierop acteren. 1546

Niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie 
uitvoeringsbeleid, uniformiteit

Helder communiceren van de behoeften en woiwaaiden 
voor succes en de deelnemers d m v. goede communicatie 
overtuigen van de consequenties van dergelyke situaties

1546

1 b. Informatie risico's J____

500 000 
1 000 000

3 5 Rans onware 

4.1 Imago/politieke risico s
d Matei iele Hsíco’

e Procedure risico's

f Aansprakelijkheids! isico's

Mensen bewust maken van en attenderen op gevaren 

Hpi ikíco dat de kwaliteit van ár producten niet voldoet aandc

8 2 Optreden personeel

g 2 Procedure leidt tot duur juridisch advies en claims uit 
' rechtsgedingen

g Financiële lisko's

9.1 Kosten ontwikkeling ICTvoorzieningen

h Letsel en veiligheidsrisico's/Aibo en arbeidsrisico’s

i. fersoneel&tisic

Belangrijk is met name de rorg voor het kapitaal van de 
ODZOB dat bestaat uit deskundige medewerkers.
Strategische personeelsplanning, individuele begeleiding ^
personeel en voldoende aandacht voor met name 
opleidingen Ook met betrekking tot communicatie en 
integnteit
Systeem dat zorgvuldig werken bevordert (waaronder een 
goede dossteropbouw) en waardoor fouten 4046
geminimaliseerd worden

Strategische ICT planning maken voorkomende Sjaar elk 
jaor actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. 
Aansluiten bļj regionale aanbestedingen

S23
12 2 Mis match personeel versus werk. inclusief boventalligen

12 4 Vervangbaarheid medewerkers

Goede monitoring ontwikkelingen verwerken in 
strategisch pers o nee Is plan en tijdig anticiperen door Juiste 
opleidingen en personeelsmaatregelen.
Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk 
vooruitkoken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers 
klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan Hierdoor 
verminderen kennis uitstroom Bij jonge medewerkers ts 
dit moellyker te voorzien Middels goed personeelsbeleid 
mensen binden aan de organisatie

75 000 
150 000

3 1 Ongewenst informatielek

Indien vertrouwelijke informatie publiek wordt gemaakt kan 
dit leiden tot schadeclaims van de betrokken partgen De
ODZOB zal zeer zorgvuldig moeten zijn met beveiliging en 
met de informatie die zg verstrekt (b v in het kader van 
een WOB verzoek). De proces beschrijvingen en de 
uitvoering van het proces moeten hierin voorzien

200.000 6 80.000

3.3 Uitval systemen Betaalbare maatregelen treffen om uitval zo veel als cnu.W/vomogelijk is te voorkomen 200 000 8 120 000

12 5 Te lage productiviteit Maandelijks op afdelingsniveau sturen Medewerkers 
aanspreken. Relateren aan ziekteverzuim, mis match, etc 4046 300 000 6 120 000

12 6 Inhuur op overhead door bv ziekte Door betrokkenheid personeel zorgen voor laag 
ziekteverzuim of andere oorzaken 6046 100 000 8 60 000

ļTotaai risico’s categorie 6 t/m 12 _____ L 4 490 000 ļ ļ 1 406.000 |

Toelichting tij de kolommen
1 Voor elk van de risico s is een kans bepaald Hiervoor zijn een 4-taJ categorieën vastgesteld (5 15. 40 en 60ft) Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende 

wegingsfactoren toegekend: 1 2. 3 4 Situaties die zich zeker voordoen zijn niet als risico benoemd:
2. Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier 

een wegingsfactor toegekend 
* C 100.000. wegingsfactor 1
Ç 100 000 - C 500 000 wegingsfactor 2 
e 500.000 - C 1 030.000 wegingsfactor 3 
> C 1 000.000 wegingsfactor 4

3 Voor elk van de risico 's is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico
4 Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachDngswaarde bepaald

Toelichting bij de tijen
Elke nj bevat een categorie geïdentificeerde risico's Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie « 6 ts. ts het risico verder met opgenomen De regel ts dan verder
blanco De totale verwachtingswaarde van de risico's met score í 6 bedraagt circa C 458750
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Bijlage 4: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld * bedragen x IÉ

1 Baten Lasten

. Bestuur en ondersteuning
0.4
0.5
0.8
0.9
0.10
0.11

EB
7.4
8.3

Overhead
Treasury
Overige baten en lasten 
Vennoots chaps be lasting 
Mutaties reserves
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer 
Bouwen en wonen

0 
0

50.000 
0 
0 
0

20.411.638 
2 143.086

6.555.025
0

75.000
15.000

0
0

14.453.409 
1.506.290

Saldo van baten en lasten op taakvelden 22.604.724 22.604.724
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Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
T.a.v. de heer M. van Schuppen 
Postbus 8035 
5601 KA EINDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

- IBAN
Zienswijze ontwerpbegroting 2021

12 mei 2020 ons kenmerk : 20UIT01371 
: NL08BNGH 0285 0087 14

Beste heer Van Schuppen,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
ontwerpbegroting 2021.

Over 2019 heeft uw organisatie een positief resultaat behaald van C 915.000. In de 
begroting over 2019 werd een resultaat van nul verwacht. En in de 
bestuursrapportage werd een resultaat van C 214.000 verwacht. Een groot verschil 
met de realisatie. Voor ons een signaal dat de ODZOB conservatief begroot.

Met de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek 'Draaien aan de knop van de 
ODZOB' van maart 2020 in het achterhoofd, geven wij u 2 kaders mee voor de 
begroting 2021.
Als financieel kader zien we graag dat de begroting optimistisch-realistisch wordt 
opgesteld (in plaats van conservatief). En als inhoudelijk kader dat activiteiten op het 
gebied van energietransitie, omgevingswet, criminaliteit en transitie landelijk gebied 
transparant en eenduidig worden beschreven. Hierbij zal de positie van de ODZOB in 
het netwerk duidelijk weergegeven moeten worden; wie is de opdrachtgever en welke 
rollen hebben de partners. Belangrijk is dat doelen, middelen, realisatie en effecten 
voor ons inzichtelijk zijn, zodat wij de resultaten kunnen koppelen aan het beleid dat 
de gemeente daarvoor heeft.

Wij verwachten dat u de begroting 2021 optimistisch-realistisch opstelt, en de 
bijdragen van de gemeenten substantieel verlaagt. Dit om te voorkomen dat er grote 
overschoten ontstaan en om de structurele kosten voor de gemeente te verlagen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier
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Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 - 2024

"Samen werken we aan werk 

voor iedereen!"
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Voorwoord algemeen directeur

Voor u ligt de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

Zoals eerder is aangegeven hebben de SW bezuinigingen en financiering Participatiewet 
impact op het resultaat van onze begroting. Berenschot voorspelde al eerder dat de 
veranderende financiering van de participatiewet ertoe zou leiden dat alle Werkbedrijven een 
exploitatietekort zullen laten zien.
We zien dit inmiddels ook bij alle omliggende werkbedrijven. In Den Haag wordt hard 
gelobbyd om de financiering van de participatiewet toekomstbestendig te maken maar 
vooralsnog is er geen duurzaam perspectief.

Naast de landelijke financiering spelen ook de huisvestingskosten ons parten. De huurlasten 
zijn te hoog en vanwege de staat van het gebouw hebben we ook te hoge energielasten. De 
besluitvorming over de nieuwe huisvesting wordt in 2020 genomen.

We willen onze organisatie graag financieel toekomstbestendig maken als 
arbeidsontwikkelbedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam naar 
werk te begeleiden. Dit betekent enerzijds focus op kostenbeheersing maar anderzijds ook 
ruimte voor vernieuwing en verandering.
In 2019 hebben we de klantreis in kaart gebracht voor de verschillende gemeenten en deze 
worden verder uitgewerkt. Tevens is de hele P&C cyclus aangepast aan die van de vijf 
gemeenten. Dat betekent dat we eerder de begroting zullen aanleveren. We hebben in 
januari 2020 de kadernota 2021 aangeboden Dit kan betekenen dat we na de meicirculaire, 
die voor de SW jaarlijks van groot belang is, een eventuele begrotingswijziging zullen 
doorvoeren. De komende maanden willen we alle aandacht geven aan dit proces.
Daarnaast hebben we een aantal grote uitdagingen waar we de komende maanden mee aan 
de slag gaan zoals en verbetering van de ketensamenwerking, de huisvestingsplannen, het 
portfolio (met name kwekerij en textieldiensten), de organisatiestructuur, de positionering en 
het vitaliteitsprogramma. Dit zijn de belangrijke pijlers voor het strategisch plan.
Het bestuur heeft besloten om het strategisch plan eenmaal in de vierjaar op te stellen, 
gelijklopend met de coalitieperiode van de gemeenten.

De afgelopen maanden hebben we onder leiding van Berenschot een financiële werkgroep 
(FWG) ingericht die vijf sporen heeft onderzocht.

1) De budgetten van de vijf gemeenten
2) De kostenstructuur van Ergon
3) Het portfolio van de werkbedrijven
4) Consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
5) Mogelijkheden tot dagbesteding binnen de werkbedrijven.

Op basis van de uitkomsten van de FWG is er een bestuursopdracht geformuleerd waarmee 
het MT de komende maanden aan de slag gaat. Daarbij wordt naar de organisatiestructuur, 
het portfolio en naar structurele kostenbesparingsmogelijkheden gekeken. Dit wordt begeleid 
door een bestuurscommisie en Berenschot.

Daarnaast hebben we ook de gemeenten nodig om dit te realiseren want door beter samen 
te werken op de klantreis kunnen we efficiencyslagen maken en de keten optimaliseren.

Wij kijken ernaar uit om de komende járen weer constructief samen te werken aan werk voor 
iedereen.
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Organisatie

Samenstelling bestuur
In het Dagelijks Bestuur (DB) hebben zitting:

* wethouder Mariënne van Dongen-Lamers (gemeente Veldhoven), voorzitter
* wethouder Yasin Torunoglu (gemeente Eindhoven), plaatsvervangend voorzitter 
» wethouder Mieke Theus (gemeente Valkenswaard)

In het Algemeen Bestuur (AB) hebben zitting:
* de leden van het Dagelijks Bestuur
« wethouder Marcel Oosterveer (gemeente Eindhoven)
* burgemeester Paul Verhoeven (gemeente Heeze-Leende)
» wethouder Jan de Bruijn (gemeente Heeze-Leende)
« wethouder Theo Geldens (gemeente Valkenswaard)
« wethouder Daan de Kort (gemeente Veldhoven)
« wethouder Lianne Smit-Volkers (gemeente Waalre)
« wethouder Alexander van Holstein (gemeente Waalre)

Wethouder Peter Looijmans (gemeente Geldrop-Mierlo) is aangesloten als toehoorder

Organisatie GRWRE
We gaan voor één bedrijf, één naam en positionering: Gateway to Work.
Daarin zetten we de klantreis van de gemeenten centraal en niet de instituties of 
subsidiestromen.
We volgen de klant via intake en advies, arbeidsontwikkeling en plaatsing en begeleiding.

VISIE

Werk voor iedereen!

Werk is voor iedereen belangrijk. Het is véél meer dan een eigen inkomen. Je doet mee in 
de maatschappij. Want werk geeft structuur en zet mensen in beweging. Een baan geeft 
zelfvertrouwen, maakt zelfstandiger en onafhankelijker. We zijn ervan overtuigd dat iedereen 
waardevol werk kan doen én vinden. Ook als je een belemmering hebt.

MISSIE

Ergon helpt mensen aan werk

Niemand hoeft thuis te zitten in de regio Eindhoven. Als centrale balie voor werk coachen we 
mensen om een betaalde baan te vinden én te houden. Onze ambitie is om 800Zo van de 
werkzoekenden die bij Ergon starten, binnen 6 maanden aan werk te helpen. Hiervoor willen 
we een herkenbare en inspirerende plek creëren. Zodat werkzoekenden en werkgevers ons 
weten te vinden. Een plek die uitdaagt om in beweging te komen.

We stimuleren werkzoekenden om het uiterste uit zichzelf te halen. Door inzicht te geven in 
eigen mogelijkheden en werkkansen. Door te groeien in werk- en vakvaardigheden. Door te 
helpen passend werk te vinden. En als mensen eenmaal aan het werk zijn, begeleiden we ze 
op inhoudelijk en sociaal vlak.

SJBegroting GRWRE 2021-2024 3



Daarvoor verbinden we kennis en vooral mensen met elkaar. We kennen de kracht van ons 
netwerk. Samen met onze partners helpen we mensen naar, aan en in werk.

Beleidsbegroting

Programmaplan
De begroting van de GRWRE draagt bij aan taakveld 6 Sociaal Domein: het bieden van 
werkgelegenheid aan mensen met een handicap onder aangepaste omstandigheden. Onder 
de participatiewet voert de GRWRE de WSW uit, de loonkostensubsidie en beschut werken 
uit. Daarnaast voert de GRWRE andere vormen van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen 
van) re-integratie-trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit.

De GRWRE voert deze taken uit voor de deelnemende gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, 
Valkenswaard, Heeze-Leende en Waalre uit. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt op basis 
van een aanwijzingsbesluit op inkoopbasis gebruik van de GRWRE, voor een gedeeltelijke 
uitvoering van de WSW.

Uitgangspunten begroting 2021-2024
De begroting is de financiële uitwerking van de kadernota die door het bestuur in januari 
2020 is vastgesteld. In deze kadernota staat de opdracht voor een strategische herbezinning 
van de koers en tevens een opdracht tot kostenbesparing. De eerste zes maanden van 
2020 wordt een voorstel gemaakt om een besparing van C 1 miljoen structureel te realiseren. 
De planning en control cyclus (hierna P&C cyclus) van de GRWRE is vanaf 2020 aangepast 
zodat deze planning beter aansluit bij de P&C cyclus van onze gemeenten. We hebben deze 
opzet opgesteld in samenspraak met het beleidsteam en de financiële controllers van de vijf 
gemeenten. Dit betekent ook dat er na de circulaires van het betreffende jaar een 
begrotingswijziging kan worden voorgelegd.

Opdracht
De opdracht van onze deelnemende gemeenten is het uitgangspunt voor de 
meerjarenbegroting 2021-2024. Deze opdracht is helder gedefinieerd:
1. De uitvoering van de arbeidsparticipatie/re-integratie van de Participatiewet en de Wet 
Sociale Werkvoorziening. De huidige samenwerking in de uitvoering van de voormalige Wet 
Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt voortgezet;
2. Enerzijds zijn we de uitvoeringsorganisatie voor de uitvoering loonkostensubsidiebanen 
(LKS-banen) en Beschut Werk (BW).
3. Anderzijds wordt de samenwerking in re-integratiedienstverlening vormgegeven door het 
onder de GRWRE door te ontwikkelen

Ontwikkelthema's
De volgende ontwikkelthema’s staan centraal:

* een eenduidige positionering Gateway to Work 
« dóórontwikkeling dienstverlening klantreis
« uitbouwen van plaatsingen bij reguliere werkgevers en stabilisatie (gelijkblijvend 

volume aan medewerkers) binnen het eigen toekomstige portfolio van Ergon 
« inzetten van bestaande en toekomstige infrastructuur/voorzieningen van Ergon bij 

arbeidsontwikkelings- en werkervaringstrajecten voor de brede doelgroep van de 
Participatiewet

« uitvoeren strategisch huisvestingsplan
« verbeteren duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verlaging van het ziekteverzuim 
« Ontwikkelen van niewue verdienmodellen zoals coöperatiemodel of PPS constructies

UBegroting GRWRE 2021-2024 4



Door de krappe budgetten voor LKS en Beschut werken en de kortingen op het WSW budget 
is er binnen de exploitatie van de GRWRE geen financiële ruimte voor de uitwerking en 
implementatie van deze ontwikkelthema’s. Door het bestuur is besloten om voor de 
noodzakelijke incidentele kosten van deze ontwikkelthema’s bestemmingsreserves te 
vormen. Deze bestemmingsreserves zijn nog niet volledig gevuld. Indien nodig, worden 
voorstellen hiervoor bij de jaarrekening aan het bestuur voorgelegd.

Krachtig in de keten
We staan midden in de keten waarin samenwerking essentieel is. De GRWRE speelt daarin 
een verbindende rol. Het Participatiebedrijf is de re-integratievoorziening in een keten van 
instroom (WIJ Eindhoven en de klantmanagers van gemeenten), doorstroom 
(werkmakelaars/werkbedrijven) en uitstroom (04Werkt en Werkgelegenheidsteam 
Eindhoven). De GRWRE heeft met deze partners een gedeelde verantwoordelijkheid om 
kandidaten naar het Participatiebedrijf toe te leiden en uit te laten stromen uit hun uitkering. 
Door eigen interventies of de inkoop van trajecten bij partners. Door deze gedeelde 
ketenverantwoordelijkheid is er sprake van wederkerigheid en wederzijdse 
ketenafhankelijkheid van de partners. Dit komt ook tot uiting in het opdrachtgeverschap 
(inclusief taakstelling) van de gemeenten naar de GRWRE, maar ook naar de Stichting WIJ 
Eindhoven/casemanagers gemeenten en 04werkt het Werkgelegenheidsteam (WGTyTeam 
accountmanagers van de gemeenten.
De werkbedrijven van de GRWRE biedt verschillende werksoorten aan om medewerkers te 
ontwikkelen en te begeleiden zodat zij in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces door 
middel van betaald werk, bij een reguliere werkgever of bij Ergon.
Het plaatsingsbeleid van de GRWRE is erop gericht om zoveel mogelijk mensen zo hoog 
mogelijk op de werkladder te plaatsen en duurzaam te laten participeren. Het doel is om 
mensen zoveel mogelijk te plaatsen bij een externe werkgever met een dienstverband bij de 
externe werkgever.
Het Participatiebedrijf en Ergon worden ondersteund door het shared service center 
(dienstencentrum) Hierin is de centrale staf vertegenwoordigd.

Ondernemingsactiviteiten
De ondernemingsactiviteiten van Ergon zijn onderverdeeld in een aantal werksoorten. Deze 
zijn geclusterd naar gelijksoortigheid in de vorm van product-markt combinaties (PMC). Deze 
PMC's zijn onderdeel van het onderzoek naar de strategische koers voor de toekomst.

* Reguliere LKS/Begeleid Werken 
« Individuele detachering
« Detachering Ã Dienstverlening
* Contractdetachering logistiek 
« DAF detachering
« Groen en reiniging 
« Textieldiensten 
« Kwekerij
« Logistieke dienstverlening en Digiprint 
« Businesspost

De hoofdelementen van de uitvoering voor 2021 zijn:
« Het plaatsen van arbeidsbeperkten (banenafspraak) en mensen met een indicatie 

Beschut werken uit de Participatiewet voor de hierboven genoemde vijf deelnemende 
gemeenten;

* het uitvoeren van de WSW-oud voor de vijf deelnemende gemeenten: Eindhoven, 
Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre en een inkooprelatie met de 
gemeente Geldrop;
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* het uitvoeren en doorontwikkelen van de re-integratiedienstverlening voor de vijf 
deelnemende gemeenten;

* het aanbieden van (betaalde) werkplekken aan deelnemende gemeenten in het kader 
van het re-integratie of in een andere vorm (met behoud van uitkering);

* een voortdurende verkenning op kansen in de markt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheden van de doelgroep, de vermaatschappelijking, 
toegevoegde waarde (voor zowel werknemer als werkgever) en mogelijkheden om 
structurele werkpakketten voor de totale doelgroep binnen te halen, onder meer in de 
dienstverlening;

« het inspelen op de wijzigingen die voortvloeien uit wijzigingen in de regelgeving aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt;

« plaatsen van personen op of zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt, in 
dienst/gedetacheerd bij reguliere bedrijven;

» langdurige samenwerkingsverbanden met deelnemende gemeenten (op basis van 
inbesteding/marktconformiteit) en belangrijke bedrijven voor de doelgroep;

Personele taakstelling
» Voor onze deelnemende gemeenten plaatsen wij mensen met loonkostensubsidie. Onze 

doelstelling is om eind 2021 ruim 800 mensen met behulp van een loonkostensubsidie 
aan de slag te hebben. Daarnaast blijven wij verantwoordelijk voor de oude WSW- 
populatie. In totaal zijn ruim 2.600 gesubsidieerde medewerkers via of bij Ergon actief.

* We voeren in 2021 voor het vierde jaar de re-integratietaken uit met als einddoel werk.
De dienstverlening voor inwoners die in de bijstand terecht dreigen te komen bestaat uit 
het voeren van intakes, stellen van adviezen en begeleiden en eventueel uitvoeren van 
trajecten. We willen 2.400 inwoners hierin begeleiden.

Financiële taakstelling
De participatiebudgetten van onze gemeenten zijn beperkt. Op de WSW subsidie is 
afgelopen járen tot C 3.000 per SE bezuinigd en de beschikbare budgetten vanuit het rijk 
voor de nieuwe doelgroep zijn onvoldoende. Gemeenten ontvangen te weinig subsidie voor 
de aantallen die we als ambitie hebben om te plaatsen met een loonkostensubsidie. Voor 
2020 en 2021 heeft de GRWRE een begroot verlies gerapporteerd van C 670.000. Dit vraagt 
om scherpe keuzes. Het bestuur heeft een financiële werkgroep opgericht met als doel een 
sluitende meerjarenbegroting voor 2021.Dit heeft geleid tot de volgende (financiële) besluiten 
voor 2021:

« Op basis van efficiency maatregelen, die niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit, 
dient Ergon vanaf 2021 voor C 1 miljoen aan ombuigingen te realiseren.

« Er worden voor de dekking van 2021 geen extra onttrekkingen uit de algemene 
reserve gedaan

« De WSW-subsidie wordt jaarlijks integraal doorgezet naar de GRWRE.
« De loonkostensubsidie wordt per medewerker op basis van de beschikking een-op- 

een uitgekeerd door de gemeenten.
« De begeleidingsvergoeding van 0 5,1 miljoen is voor 2021 een lumpsumbedrag 
« Het Participatiebedrijf wordt door gemeenten vergoed op basis van een open- 

boeksysteem (facturatiebasis).
» De gemeentelijke bijdrage ter dekking van het resterend exploitatietekort is voor 2021 

C 802.000 en wordt op basis van de vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de 
deelnemende gemeenten.

De mogelijke verplichting voor het vormen van een voorziening verlof- en vakantiedagen 
voor de stichtingen WGA en BWSW is in deze begroting nog niet verwerkt. Het vormen van 
deze voorziening gaat hoogst waarschijnlijk ten laste van de algemene reserve. Inschatting
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is dat de voorziening C 1,9 miljoen bedraagt. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 zal 
dit definitief worden.

Investeren in de toekomst
In 2019 is de start gemaakt met de dóórontwikkeling van de GRWRE naar één organisatie 
die zich positioneert als Gateway to Work voor mensen naar en in werk, voor de aangesloten 
gemeenten. Onze missie en visie sluit hier naadloos op aan: Onze missie is om mensen in 
kwetsbare posities op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee 
bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Een kwetsbare positie kan voortkomen uit een 
arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand. Onze 
kernwaarden: ondernemend, inspirerend en verbindend ondersteunen onze missie en visie. 
De uitwerking van deze positionering vraagt ook in 2021 een investering waarbinnen de 
operationele budgetten geen ruimte is. Hiervoor is in 2018 door het bestuur een 
bestemmingsreserve vastgesteld, en dotaties hieraan nog aan het bestuur (bij het vaststellen 
van de jaarrekening) worden voorgelegd..
De andere eerder genoemde ontwikkelthema’s brengen ook noodzakelijke incidentele 
investeringen met zich mee. Hiervoor zijn bestemmingsreserves benoemd door het bestuur. 
Daarnaast is het noodzakelijk om te blijven investeren in een efficiënte bedrijfsvoering zodat 
de administratieve lasten van de interne organisatie van de GRWRE zoveel mogelijk beperkt 
blijven. Dit geldt zowel voor het shared service center als de interne organisatie bij de 
business units. Dit is noodzakelijk om met de teruglopende (subsidie)budgetten een gezond 
bedrijf te kunnen voeren met een sluitende exploitatie. Voorstellen voor de feítelijke dotaties 
aan de reserves vinden bij het vaststellen de jaarrekening 2019 plaats.
Een strategisch huisvestingplan moet antwoord geven op de huisvesting van de GRWRE op 
lange termijn. De voorbereiding op de nieuwe huisvesting kan niet uit de exploitatie worden 
bekostigd en zal daarom uit de bestemmingsreserve herstructurering bekostigd worden.
Voor de feítelijke verhuizing/herhuisvesting zal komende járen een voorstel voor een 
separate bestemmingsreserve worden gedaan

Vennootschapsbelasting (VpB)
Sinds 2016 valt Ergon onder de VpB. Jaarlijks dient Ergon een vrijstellingsverzoek in op 
grond van art. 5 lid 1 onderdeel c2 vaan de Wet VpB 1969.Alle resultaten uit de 
meerjarenraming zijn bedragen voor eventuele VpB. Tot en met 2018 heeft de 
belastingdienst de vrijstelling voor vennootschapsbelasting toegewezen aan de GRWRE. 
Vanaf 2019 is aangegeven dat Ergon bij wijziging van omstandigheden contact opneemt met 
de belastingdienst.

Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De directie van Ergon heeft begin 2017 het risico profiel van de GRWRE opgesteld en dit 
extern laten toetsen. In 2018 is in opdracht van het bestuur een her evaluatie van het 
reservebeleid uitgevoerd. Op basis van deze her evaluatie heeft het bestuur vastgesteld dat 
een reëel weerstandsvermogen van Ergon tussen de C 13,8 en 16,3 miljoen ligt.
De algemene reserve van Ergon bedraagt na resultaatbestemming per 31 december 2018 C
9,2 miljoen. Deze reserve dient als weerstandsvermogen om risico’s financieel op te vangen. 
Op basis van het vastgestelde risicobeleid zijn de organisatie brede risico’s geïnventariseerd 
en gekwalificeerd. Het risicobeleid bestaat uit de stappen: identificeren Ã classificeren, 
kwalificeren en sturen 8c beheersen. Op basis van de gekwalificeerde risico’s wordt jaarlijks 
het weerstandsvermogen berekend.
De volgende risico’s zijn geïdentificeerd:

Macrobudget sociale werkvoorziening
De bezuinigingen op bet macrobudget van de SW-subsidies zijn gebaseerd op een begrote 
uitstroom van SW-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde
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uitstroom lager ligt dan de begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie 
ontstaat tussen de subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van 
de SW-organisatie. Dit risico wordt ingeschat op C 11,7 miljoen.

Vergrijzing
Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ SW- 
werknemers bij Ergon toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend 
verzuim. Dit risico wordt ingeschat op C 1,4 miljoen.

Vervanging medewerkers SU/ in kaderfuncties
Op een aantal kaderfuncties zijn medewerkers uit de SW werkzaam. De vervanging van 
deze medewerkers ten gevolge van (vroegtijdige) pensionering, of niet meer kunnen voldoen 
aan de functie eisen, blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk door medewerkers uit de 
participatiewet. Vervanging moet dan plaatsvinden door reguliere medewerkers met een 
hoger functieloon. Dit risico wordt ingeschat op C 1,1 miljoen.

Overschatting effectieve loonwaarde
Het risico bestaat dat de LKS-medewerkers op een hogere loonwaarde worden ingeschat 
dan dat zij in werkelijkheid kunnen presteren of wat de markt in werkelijkheid aan vergoeding 
voor deze PW-medewerkers verstrekt. De PW-medewerkers die instromen zijn minder sterk. 
Indien er sprake is van een lagere gerealiseerde loonwaarde komt het verschil met de 
theoretische loonwaarde ten laste van het resultaat van Ergon. De schaal waarop dit zich 
kan voordoen is nog niet bekend en zal de komende járen inzichtelijk worden naarmate meer 
ervaring met de participatiewet en loonwaardemetingen wordt opgedaan. Dit risico wordt 
ingeschat op C 7,1 miljoen.

Vergoeding voor begeleidingskosten is in de praktijk hoger in relatie tot beschikbare 
budgetten
Het beschikbare budget voor begeleiding is vanuit het rijk lager dan de aantallen die worden 
geplaatst. De kosten voor begeleiding binnen de bestaande infrastructuur zijn op dit moment 
hoger dan de subsidie. Dit risico wordt ingeschat op C 3,3 miljoen.

Portfolio
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan 
gemiddeld impact op het resultaat. Ergon is meer dan bij de SW afhankelijk van de 
opdrachtgevers omdat het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert.
Dit risico wordt ingeschat op 6 1,7 miljoen.

Financiering
Ergon is als gemeenschappelijke regeling gehouden aan de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (FIDO) en moet daarom verplicht schatkistbankieren, waarbij Ergon tijdelijke 
(overtollige) liquide middelen aanhoudt bij het Ministerie van Financiën.

* Ergon handelt volgens het door het algemeen bestuur vastgestelde treasurystatuut:
* Ergon draagt zorg voor voldoende liquide middelen
* Leningen worden uitsluitend verstrekt uit hoofde van haar publieke taak na 

goedkeuring door het dagelijks bestuur
« Het uitzetten van middelen moeten een uiterst prudent karakter hebben en 

koersrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt.
« De kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden gemiddeld niet overschreden.

Ergon is niet voornemens om in leningen te verstrekken of aan te trekken. De kasgeldlimiet 
wordt niet overschreden. Aangezien de rente zeer laag is, zijn de renteopbrengsten gering in 
2021.
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Het krediet bij de Rabobank is voldoende om te voorzien in de behoefte aan werkkapitaal. 
Ook pieken kunnen hiermee worden opgevangen. Voor 2021 zullen naar verwachting geen 
additionele kredieten hoeven worden aangetrokken. De treasury-activiteiten binnen Ergon 
zijn, zoals uit het vorenstaande blijkt, slechts zeer beperkt van omvang, waaraan geen 
wezenlijke risico’s verbonden zijn en waarbij de kasgeldlimiet en de renterisico norm niet 
zullen worden overschreden.

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van Ergon is gericht op het uitvoeren van (onderdelen van ) de 
Participatiewet inclusief de WSW. Voor deelnemende gemeenten worden opdrachten 
uitgevoerd van andere vormen van gesubsidieerde arbeid en (onderdelen van) re-integratie- 
trajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
Daartoe beschikt Ergon over diverse werksoorten, met begeleiding en management direct op 
de werkvloer en door de staf op concernniveau in het shared service center. Ten behoeve 
van eenduidige procedures en een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden 
beschikken de werksoorten zoveel mogelijk over een branche eigen kwaliteitscertificaat.
Voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer is regelgeving aanwezig, zoals: 
een financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet); 
een controleverordening (artikel 213 Gemeentewet);
- interne procedures en richtlijnen;
- mandaat- en bevoegdhedenregeling 
Dit is opgenomen in het normenkader.

Verbonden partijen
Binnen de gemeenschappelijke regeling worden de volgende verbonden partijen onderkend:

Naam Vestigings
plaats

Wijze van deelname Openbaar belang

Stichting Bevordering Eindhoven 
Werkgelegenheid Sociale 
Werkvoorziening (BWSW)

Voorzitter Algemeen Het aanbieden van arbeidscontracten aan
Bestuur GRWRE is ondersteunend en begeleidend personeel ten
bestuurder van de stichting behoeve van Ergon op privaatrechtelijke basis, 

alsmede aan eventueel overig personeel. De 
werkzaamheden worden uitsluitend verricht ten 
behoeve van Ergon.

Stichting Werkgelegenheid Eindhoven 
Arbeid (WGA)

E.B. Holding BV Eindhoven

Voorzitter Algemeen 
Bestuur GRWRE is 
bestuurder van de stichting

Gemeenschappelijke 
regeling is 100oA eigenaar

Het aanbieden van arbeidscontracten aan mensen 
met het arbeidsvermogen die vanwege een afstand 
tot de arbeidsmarkt niet in staat zijn om zelfstandig 
het wettelijk minimumloon te verdienen bij een 
reguliere werkgever.
het aangaan van samenwerkingsverbanden met 
derden, gericht op verbetering van de mogelijkheden 
voor de uitvoering van de doelstelling van Ergon

E.B. Holding BV heeft een deelneming in Kringloopbedrijf Het Goed Regio Eindhoven BV 
voor 490Zo. De andere 510Zo zijn in handen van Het Goed Participatie BV;

Daarnaast is Ergon lid van de volgende coöperatie, waarbij het risico nooit groter is dan de 
inbreng op het moment van deelname in deze coöperaties:
Coöperatie Zakelijke Post Nederland
Doel van deze coöperatie is het voorzien in materiele en immateriële behoeften van haar 
leden door het stichten en in stand houden van een onderneming die gericht op een 
landelijke post/koeriers en pakketdienst, waarbij de uitvoering in hoofdzaak zak geschieden 
door bedrijven gericht op de arbeidsreïntegratie en de sociale werkvoorziening.
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Financiële begroting
Begroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024 
De begroting is opgenomen onder bijlage 1.
Dit betreft de begroting voor GRWRE. Het participatiebedrijf en buurtbedrijf worden 
uitgevoerd op basis van een open boek systeem en hebben daardoor een nihil resultaat. Het 
saldo van baten en lasten van de deze activiteiten wordt aangezuiverd door de 
opdrachtgevers en zitten per saldo budgettair neutraal in de begroting. Vanaf 2021 is het 
onderdeel intake 8. advies loonkostensubsidies opgenomen onder het participatiebedrijf. Hier 
tegenover staat de dekking vanuit de begeleidingsvergoeding

Historisch uitgangspunt van de begroting van het participatiebedrijf was het financieel model 
WLB 2014-2016, destijds als onderdeel van de gemeente Eindhoven. In deze begroting is 
geen budget opgenomen voor ontwikkelingen, kwaliteit en innovatie. Dit is onderwerp van 
gesprek met de deelnemende gemeenten.
Daarnaast waren geen kosten voor overhead/ondersteunde diensten die voorheen door 
gemeente Eindhoven/WIJeindhoven werd geleverd. Bijvoorbeeld taken die mee zijn 
gekomen vanuit de mandaatregeling en het nieuwe aanbod van een breed portfolio. Hierover 
moeten nog nieuwe afspraken worden gemaakt met de gemeente Eindhoven/WIJeindhoven. 
In de kadernota is een budget voor het participatiebedrijf van C 3,2 miljoen vastgesteld.

In de kadernota zijn de volgende budgetten vastgesteld:
Budget overzicht gemeenten l

2021 x 1.000.- TOTAAL Bndhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Waalre
WSW subsidie « 40.248 «31.560 «923 «3.212 « 3.597 «956
Rarticipaliebedriļf f 3.224 « 2.694 «50 «219 «192 «69

Loonkoslensuppleties « 7.739 « 6.269 «157 «585 «428 «300

Begeleidingsvergoeding «5.105 «4.144 «102 «374 «297 «188

Extra gemeentelijke bijdrage 2l «802 «581 C 29 C 69 f 90 f33

TOTAAL «57.118 « 45.248 «1.261 « 4.459 « 4.604 « 1.546

Ad *) De nieuwe afspraken in de keten van gemeente Eindhoven moeten nog vertaald 
worden naar personele afspraken. Met gemeente Eindhoven/WIJeindhoven wordt bekeken 
hoe de mogelijk extra taken zoals casemanagement, werkwijze minder vrijblijvendheid, 
nazorg, regie op trajecten van externe partners en rolneming in de inkoop bij externe 
partners, vertaald moet worden naar een dekkende exploitatie. Zie hiervoor tevens de 
toelichting op blz. 12 en in de bijlage 1.

Algemene uitgangspunten begroting
» Voor 2021 een verwachte realisatie van 1.420 fte SW (eindstand per 31-12-2021)

gebaseerd op de realisatie tot en met december 2019, met een daling van ongeveer 40Zo 
per jaar. Er geen nieuwe SW instroom voorzien

» Voor 2021 een verwachte realisatie van 781 personen PW (eindstand per 31-12-2021) 
op basis van de vastgestelde kadernota 2021.

* Voor 2021 wordt uitgegaan van 2.400 aanmeldingen van inwoners voor ondersteuning 
met re-integratiedienst verlening, op basis van de vastgestelde kadernota 2021.

* Integrale uitvoering van de WSW en LKS voor de komende járen, uitvoeren van de 
opgedragen re-integratietaken en participatietaken en de daarmee samenhangende, 
afgesproken financiering. Wijzigingen hierin zullen van invloed zijn op de begroting:

o De WSW-subsidie wordt jaarlijks integraal doorgezet naar de GRWRE. 
o De loonkostensubsidie wordt per medewerker op basis van de beschikking een- 

op-een uitgekeerd door de gemeenten, 
o De begeleidingsvergoeding van C 5,1 miljoen en is voor 2021 een 

lumpsumbedrag.
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o Het Participatiebedrijf wordt door gemeenten vergoed op basis van een open- 
boeksysteem (facturatiebasis).

o De gemeentelijke bijdrage ter dekking van het resterend exploitatietekort is voor 
2021 C 802.000.

* Facturatie van het participatiebedrijf op basis van open-boek systeem (facturatiebasis).
* Het op niveau houden van de netto-opbrengst, rekening houdend met een daling van het 

aantal (SW) arbeidsplaatsen en groei van personen uit de P-wet die hun loonwaarde 
terugverdienen.

« Beheersing van de indirecte kosten.
* Daling van de huisvestingskosten ten gevolge van het aflopen van het huurcontract van 

de hoofdvestiging.
* Kostenstijging ten gevolge van de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) is, voor zover 

inzichtelijk, in de betreffende posten in de begroting verwerkt.
» De bezuiniging van C1 miljoen is in de begroting verwerkt.
* De staat van activa week op een beperkt aantal posten af van de realisatie. De 

boekwaarden van de specifieke posten zijn aangepast naar de realisatie. Dit heeft geen 
invloed op het totaalbedragen op de activastaat. het betreft verschuivingen op de diverse 
posten. Dit heeft tevens geen invloed op de waarderingsgrondslagen.

* Alle bedragen zijn opgenomen in het prijspeil 2021 en luiden in Euro’s, tenzij anders 
vermeld.

« Dit alles op basis van hetgeen thans bekend is. Het verwachte EMU saldo voor 2021
2024 bedraagt nihil.

Toelichting begroting 2021
SW taakstelling in SE I fte
Er is geen sprake meer van een echte taakstelling. Er wordt nog gekeken naar de 
gemiddelde realisatie op basis van de landelijk verachte uitstroom van 4Vo op jaarbasis. In de 
meerjarenraming 2021-2024 is gerekend met een gemiddelde jaarlijkse uitstroom van 40Zo. 
Voor 2021 is uitgegaan van gemiddeld 1.508 SE, in fte is dit gemiddeld 1.450 fte.

PW taakstelling in fte
Voor 2021 is de verwachting dat er gemiddeld 645 fte PW werkzaam zijn bij Ergon. Hiervan 
zijn er gemiddeld 500 fte extern geplaatst en 145 fte intern. Bij de taakstelling is rekening 
gehouden met de achterblijvende instroom beschut werken.
Vanuit voorzichtigheid is de financiële vertaling van de taakstelling beschut werken vanaf 
2020 lager in de begrotingen opgenomen.

Netto opbrengst
De netto opbrengst is gebaseerd op de begroting 2020 verhoogd met prijsindexaties en evt. 
nieuwe contracten. In de begroting 2021 is een taakstelling op de netto opbrengst 
opgenomen ten gevolge van de kostenverhogingen door de gevolgen van de WAB. Het is 
nog niet zeker dat de indexeringen ten gevolge van de WAB bij alle opdrachtgevers feitelijk 
in rekening gebracht kunnen worden. In de bijlage is een specificatie opgenomen van de 
netto-opbrengst taakstelling voor 2021-2024.

Salariskosten SW
Op moment van opstellen van deze begroting is er nog geen nieuwe CAO-akkoord voor de 
SW. Voor de berekening van de loonkosten is rekening gehouden met een stijging van 40Zo. 
Rekeneenheid bij de salariskosten is gemiddeld 1.360 fte uitgaande van een jaarlijkse 
uitstroom van 40Zo van de SW populatie. De LIV (laag inkomsensvoordeel) en LKV 
(loonkostenvoordeel) is als separate post opgenomen.

Salariskosten Participatiewet (stichting WGA)
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Op dit moment lopen er onderhandelingen om te komen tot een eerste CAO voor 
medewerkers in het kader van de Participatiewet. De uitkomst daarvan kennen we nog niet. 
Maar dit zal onder meer gaan over: arbeidsduur, loonschalen en pensioen. In de begroting 
2021 is voor zover inzichtelijk, hiermee rekening gehouden Rekeneenheid bij de 
salariskosten is gemiddeld 340 fte.

Salariskosten Stichting (stichting BWSW)
Hieronder vallen de posten indirect en direct personeel. De cao Metalektro is hierop van 
toepassing en deze loopt tot eind november 2020. In de begroting 2021 is rekening 
gehouden met een stijging van 407o. De bezetting is gebaseerd op het personeelsbestand 
december 2019 en de dan bekende mutaties.

Salariskosten Ambtelijk Ä DOW
Hieronder vallen de posten ambtelijk en DOW. De CAR UWO Cao is hierop van toepassing 
en deze loopt tot 2020.
In de begroting is rekening gehouden met 3,507o stijging. De bezetting is gebaseerd op het 
personeelsbestand december 2019 en de dan bekende mutaties.

Salariskosten Overige regelingen
Dit betreft de salariskosten voor het personeel dat in dienst is op basis van een oude sociale 
regeling. Uitgangspunt bij de begroting is 11 fte.

Salariskosten Begeleid Werken
Dit betreft de salariskosten verbonden aan de uitvoering van Begeleid Werken. Het betreft 
met name loonkostensuppieties aan reguliere werkgevers.

Inhuur indirect personeel
Uitgangspunt is dat personeel in dienst wordt genomen en niet separaat wordt ingehuurd, 
behoudens uitzonderingen.

Overige personeelskosten en indirecte kosten
Uitgangspunt is de begroting 2020, rekening houden met de bezuiniging.

WSW Subsidie
Voor deze post wordt uitgegaan van de bedragen uit de meicirculaire 2019 en de feítelijke 
uitstroom in relatie tot de landelijke uitstroom .

Exploitatie Participatiebedrijf
In deze begroting zijn er taken opgenomen die specifiek voor de gemeente Eindhoven 
gelden. Dit zijn taken op het gebied van inkoop bij externe partners, de werkwijze “minder 
vrijblijvendheid’’, nazorg en regie op trajecten van externe partners. Begrote kosten 
C 490.000, waarover met de gemeente Eindhoven/WIJeindhoven nog budget en/of 
personele afspraken gemaakt worden. Hier tegenover staan nog geen structurele 
verplichtingen.

Loonkosten subsidie Participatiewet
Voor deze post is uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde van 5007o. Voorgaande járen is 
uitgegaan van een gemiddelde loonwaarde van 5007o voor PW LKS en 7007o voor Beschut 
werken. Op basis van de realisatiecijfers over 2019, blijkt de gemiddelde loonwaarde voor 
Beschut hoger te liggen. In de begroting 2021 is met deze hogere loonwaarde rekening 
gehouden.

Begeleidingsvergoeding Participatiewet
Voor 2021 is een lumpsum vergoeding van C 5,1 miljoen vastgesteld.
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Gemeentelijke bijdrage
In het verleden is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage 6 900 per SW SE zou 
bedragen. Maar bij voldoende opdrachten vanuit de gemeenten wordt deze gemeentelijke 
bijdrage verrekend in een korting van datzelfde bedrag. De bij de GRWRE inkopende 
gemeenten (de niet-deelnemende gemeenten) betalen deze bijdrage, de GRWRE- 
gemeenten niet. In de praktijk is er in het verleden geen sprake geweest van de noodzaak 
van een gemeentelijke bijdrage. Dat is uitzonderlijk. Gemiddeld betalen de Nederlandse 
gemeenten in 2021 naar verwachting een eigen bijdrage van gemiddeld C 3.000 per Wsw-er. 
Voor 2021 wordt C 802.000 aan gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. De verdeling 
van deze gemeentelijke bijdrage onder gemeenten vindt plaats conform artikel 32 uit de 
GRWRE: voor de helft naar ratio van het aantal inwoners en voor de helft naar rato van het 
aantal geplaatste werknemers te verdelen over de deelnemende gemeenten.

Laag inkomensvoordeel en loonkostenvoordeel
Het geraamd laag inkomensvoordeel en loonkostenvoordeel bedraagt voor 2021 
C 800.000. Dit is gebaseerd op de interne berekeningen en zoveel mogelijk rekening 
houdend met de gevolgen van de WAB.

Meerjarenraming
De meerjarenraming is gebaseerd op het basisjaar 2021. Voor het meerjarenperspectief 
heeft het bestuur nog geen definitieve beschikbare middelen voor begeleiding en eventueel 
gemeentelijke bijdrage vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de uitkomsten van het 
onderzoek Strategische Koers. De bedragen luiden in het prijspeil 2021. De volgende 
uitgangspunten zijn gehanteerd bij de meerjarenraming (2022-2024):

* De budgetten gemeentelijke bijdrage en begeleidingsvergoeding op basis van 
uitgangspunten kadernota 2021.

* afname van de loonkosten SW als gevolg van afname van het personeelsbestand dat 
in dienst is (dus exclusief Begeleid Werken);

* toename van kosten en opbrengsten voor personen die geplaatst worden op grond 
van de P-wet als gevolg van een toename van de aantallen en de daarmee 
samenhangende kosten en opbrengsten;

« afname kosten Begeleid Werken in verband met afname van het aantal personen.

Financiële positie
De meerjarenraming is gebaseerd op de thans bekende informatie. Voor tegenvallers, 
calamiteiten en onvoorziene risico's is een algemene reserve aanwezig voor zover deze 
toereikend is.
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Bijlage 1

Begroting GRWRE 2021-2024
Omschrijving Realisatie 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024

BRUTO-OMZET 34.692.731 35271.400 35811.600 36320 000 37.482 000 37.853.000 39.122.000

Grondstofverbruik -1.522.433 -1384.200 -1.490.000 -1340.000 -1.575.000 -1 575.000 -1 575.000
Uitbestedingen -2.715958 -2.621.500 -2.400.000 -2.465.000 -2.515.000 -2.515.000 -2.515.000
Inhuur direct personeel derden -1.831.183 -1.654.500 -1390.000 -1.300.000 '1 320 000 -1 320.000 -1.320.000
Overige directe baten en lasten -1.156.088 -1210.500 -951.000 -960.000 -980.000 •980.000 -980.000

NETTO-OPBRENGST 27 467.069 28.400.700 29.680.600 30.055.000 31.092 000 31.463.000 32.732 000

Satans SVV -48.617.311 -47.645.000 -46.650.000 -46.000.000 -44.900 000 -43.800 000 -43.000.000
Salans PW -3.577.407 -5.773.400 -7 650 000 -9.658.000 -12.800.000 -15.200 000 -17.900.000
Salans 5T direct -4.106.359 -4342.400 -4.723.600 -4.413.000 -4 513.000 -4.613.000 -4.713.000
Salans 5T indirect -8.393.405 -9 665.400 -10.420.900 -11 090.000 -11.590.000 -11 690.000 -11.590.000
Salans ST Oveng
Salans SI Participatie -252.903 492.900 -302.500 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000
Salaris Ambt -1 526.713 -1439.000 -1.175.000 •1.100.000 -1100 000 -L 100.000 -1.100.000
Salaris DOW •634 603 -657.000 •620.000 -470.000 -310.000 -290.000 •290.000
Salans Overige regelingen -289.755 276.900 •250.000 -250.000 -250.000 -250000 -250.000
Begeleid werken -1.577.507 -1559.500 -1350.000 -1 500.000 -L 450.000 -L 400.000 -1.400.000
inhuur indirect personeel -1.165443 -654.200 -670 000 -808 000 -808 000 -808 000 -808 000
Overige personeelskosten 2 345,279 2377.000 2.135,000 2.145.000 -2.265.000 2.265,000 2.265.000

SALARISKOSTEN -72.486.685 74 782.700 -76.147.000 -77.759.000 -80.311.000 •81.741.000 •83.641.000

Ge-Verbr. goederen -1.738.491 -1.S89.400 -1.567.500 -1.457.000 -1557 000 -1.557,000 -1.557.000
Onderhoud diensten vergoedingen -3.926.044 -3323 400 -3.690.000 -3.624 000 -3 724.000 -3.724 000 -3.724 000
Huren Belastingen Verzekeringen -2.513361 -2322 700 -2.298.000 -2.337.000 -2 337 000 -l 337.000 -2.337 000
Overige afdelingskosten -1.661.985 -1.426.800 -1.895.500 -1.962.000 •1.962 000 -1.962.000 -1.962 000
Afschrijving -1.140247 -1353.500 -1.365,000 -1.331.000 -1.331.000 -1.331.000 -1.331.000
Rente 1.180 0 0 0 0 0 0

INDIRECTE KOSTEN -10.978.948 10315.800 -10.816.000 -10.711 000 -10.911000 -10.911.000 -10.911.000
Overige afdelingsbaten 2 926.397 2.030.100 2.006.000 2.700.000 2 700.000 2.700.000 2.700.000
INDIRECTE BATEN 2.926.397 2.030.100 2.006 000 2.700.000 2.700.000 2 700.000 2700.000
i nfosystee m kosten 0 0 225 000 0 0 0 0
Centrale ondersteuning 0 0 225.000 0 0 0 0
Dekking productiemiddelen 0 0 0 0 0 0 0
Huisvestingskosten centraal -2.510.700 -2377.800 397.900 398.000 398.000 398.000 398.000
Oefcking huisvestingskosten 2.510.700 2377.800 -230.000 -398.000 -398.000 -398.000 -398000
Oecentrale ondersteuning Û 0 0 0 0 0 0
Dekking decentrale ondersteuning 0 0 0 0 0 0 0

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN 0 0 167 900 0 0 0 Q

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR SUBSIDIE -53 072167 -64 667 700 -55 108500 -65715000 -57 430 000 -58.489 000 -59 120 000

W5W subsidie 44.451.009 42.100.000 40.8S3.000 39.958.000 38.900.000 37.780.000 36.400.000
Gemeentelijke bijdrage 802.000 673 000 982.000 1.363.000
Oekking uit reserves/voorzienmh 426758 913.000 1.235.000 480.000 480.000 480.000 0
Vergoeding resultaat RIB 3.176.250 3852.800 3.850.000 4.367 000 4.367 000 4.367000 4.367.000
LIV (LaaglnkomensVoordeel) 1.089.500 750.000 900.000 800.000 770 000 760.000 750.000
Loonkostensuppleties Pwet 1644.472 3386.900 3 300.000 4.200 000 6.400 000 7 600 000 9.000.000
Lumpsum Begeletdingsvergoeding Pwet 2 655 750 3.765.000 4.100 000 5.108.000 5840 000 6.520 000 7.240.000
Bonus BW 0 0 0 0 0 0 0

BEDRIJFSRESULTAAT NA SUBSIDIE 371.572 0 -670.500 0 0 0 0

Frictiekosten

NETTO RESULTAAT -670 500 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage per SE deeln gemeenten 900 900

investeringen 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300,000 1.300.000



Begroting Ergon 2021-2024
Omschrijving Real 2018 Begr2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024

BRUTO-OMZET 34.243.583 34.717.200 35.3S6.60C 35.865.00C 37.027.000 37.398.00C 38.667.000

urondstotverbruik •1.516.442 -1.368.200 •1.475.UUU -1.S25.U0U -l.5bU.00U -1.560.0UU -1.S6U.UUU
Uitbestedingen -2.706.279 -2.619.000 -2.335.00C -2.400.000 -2.450.00C -2.450.00C -2.450.00C
Inhuur direct personeel derden -1.831.183 -1.645.000 -1.290.00C -1.300.000 -1.320.000 -1.320.000 -1.320.00C
Overige directe baten en lasten 1.109.057 -1.165.000 951.000 -960.000 -980.000 -980.000 -980.000

NETTO-OPBRENGST 27.080.622 27.920.000 29.305.60C 29.680.00C 30.717.000 31.088.00C 32.357.00C

Salaris SW -48.617.311 -47.645.000 -46.650.00C -46.000.00C -44.900.000 -43.800.00C -43.000.00C
Salaris PW -3.577.407 -5.773.400 -7.650.00C -9.658.000 -12.800.000 -15.200.000 -17.900.000
Salaris ST direct (md. I/D banen) -3.937.723 -4.082.500 -4.610.00C -4.300.00C -4.400.00C -4.500.00C -4.600.00C
Salaris ST Indirect -7.672.809 -8.306.100 -8.935.00C -9.000.00C -9.500.000 -9.600.000 -9.500.00C
Salaris ST Participatie -230.586 -300.000 280.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
salaris ST overig
Salaris Ambt -1526.713 -1.439.000 -1.175 OOC -1.100.000 -1.100.00C -1.100.000 -1 100.000
Salaris DOW -634.603 -657.000 -620.000 -470.000 -310.000 -290.000 -290.000
Salaris Overige regelingen -289.755 -276.900 250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Begeleid werken -1.577.507 -1.559.500 -1.550.00C -1.500.000 -1.450.000 -1-400.00C -1.400.00C
Inhuur indirect personeel -457.296 -202.500 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000 240.000
Overige personeelskosten -2.300.336 -2.316.900 -2.100.00C -2.100.000 -2.220.000 -2.220.000 -2.220.00C

SALARISKOSTEN -70.822.046 -72.558.800 -74.060.00C -74.918.000 -77 470.000 -78.900.00C -80.800.00C

Ge-Verbr. goederen 1.679.524 -1.524.800 -1.510.00C
0

-1.400.00C -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Onderhoud diensten vergoedingen 3.419.293 -2.981.100 -3.170.00C -3.088.00C -3.188.00C -3.188.00C -3.188.00C
Huren Belastingen Verzekeringen -2.475.653 -2.482.200 -2.260.00C -2.300.00C -2.300.000 -2.300.000 -2.300.00C
Overige afdelingskosten -1.210.492 -832.100 -1.408.00C -1.400.00C -1.400.00C -1.400.00C -1.400.00C
Afschrijving 1.111.570 1.221.200 -1.340.00C 1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 1.300.000
Rente 11.080 0 0 0 0 0 0
INDIRECTE KOSTEN -9.885 452 -9.041.400 -9.688.00C -9.488.00C -9.688.000 -9.688 OOC -9.688.00C
Overige afdelingsbaten 2.895.000 1.981.900 2.006.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
INDIRECTE BATEN 2.895.000 1.981.900 2.006.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Infosysteemkosten 220.400 225.000
Centrale ondersteuning 223.500 330.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000
Dekking productiemiddelen
Huisvestingskosten centraal -2.510.700 -2.377.800 397.900 398.000 398.000 398.000 398.000
Dekking huisvestingskosten 2.702.400 2.597.200
Decentrale ondersteuning
Dekking decentrale ondersteuning

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN 635.600 774 400 962.900 963.000 963.000 963 000 963.000

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR SUBSIDIE -50.096.276 -50.923.900 -51.473.50C 51.563.00C -53.278.00C -54.337.00C -54.968.00C

WSW subsidie 44.451.009 42.100.000 40 853.OOC 39.958.00C 38.900.00C 37.780.00C 36.400.00C
Gemeentelijke bijdrage 802.000 673.000 982.000 1.363.000
Dekking uit reserves/voorzienmh 426.758 887.000 1.235.000 480.000 480.000 480.000 0
Saldo particlpatiebedrijf 200.359 220.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
LIV (LaaglnkomensVoordeel) 1.089.500 750.000 900.000 800.000 770.000 760.000 750.000
Loonkostensuppleties Pwet 1.644.472 3.201.900 3.500.000 4 200.000 6.400.000 7.600.000 9.000.000
Lumpsum begeleidingsvergoeding Pwet 2.655.750 3.765.000 4.100.000 5.108.000 5.840.000 6.520.000 7.240.000
Bonus BW

BEDRIJFSRESULTAAT NA SUBSIDIE 371.572 0 -670.500 0 0 0 0

Frictiekosten Ū 0 0 0

NETTO RESULTAAT 0 -670.500 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage per SE 900 900
Deelnemende gemeenten



Begroting Participatiebedrījf 2021-2024
Omschrijving Real 2018 Begr2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023 Begr 2024
BRUTO-OMZET 449.148 554.200 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000

Grondstofverbruik -5.991 -16.000 -15.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Uitbestedingen -9.679 -2.500 -65.000 65.000 -65.000 -65.000 -65.000
inhuur direct personeel derden -9.500
Overige directe baten en lasten 47.031 -45.500

NETTO-OPBRENGST 386.447 480.700 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

Salans SW
Salaris PW
Salaris ST direct -168.636 -159.900 113.600 -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
Salaris ST indirect 720.596 -1.359.300 -1.485.900 -2.090.000 2.090.000 -2.090.000 -2.090.000
Salaris St Participatie 
salaris ST overig
Salaris Ambt

22.317 -192.900 -22.500 25.000 25.000 -25.000 -25.000

Salaris DOW
Salans Overige regelingen
Begeleid werken 
inhuur indirect personeel .708.147 -451.700 -430.000 -568.000 568.000 -568.000 -568.000
Overige personeelskosten -44.943 -60.100 -35.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

SALARISKOSTEN -1.664.639 -2.223.900 -2.087 000 -2.841.000 -2.841.000 -2.841.000 -2.841.000

Ge-Verbr. goederen -58.967 -64.600 -57.500 -57.000
0

-57.000 -57.000 -57.000
Onderhoud diensten vergoedingen •506.751 -542.300 -520.000 -536.000 -536.000 -536.000 -536.000
Huren Belastingen Verzekenngen -37.708 -40.500 -38.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
Overige afdelingskosten -451.493 -594.700 -487.500 562.000 -562.000 -562.000 -562.000
Afschrijving -28.677 -32.300 -25.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Rente 9.900 0

INDIRECTE KOSTEN -1.093.496 -1.274.400 1.128.000 -1.223.000 -1.223.000 -1.223.000 -1.223.000
Overige afdelingsbaten 31.397 48.200 500.000 500.000 500.000 500.000
INDIRECTE BATEN 31.397 48.200 0 500.000 500.000 500.000 500.000

inřosysteemkosten -220.400 -225.000 -225.000
Centrale ondersteuning
OVO
Productiemiddelen

-223.500 -330.000 -340.000 -565.000 -565.000 -565.000 -565.000

Huisvestingskosten centraal
Dekking huisvestingskosten
Decentrale ondersteuning
Doorbelasting decentrale ondersteuning

191.700 -219.400 230.000 398.000 -398.000 -398.000 -398.000

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN -635.600 -774.400 795.000 -963.000 -963.000 -963.000 -963.000

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR SUBSIDIE -2.975.891 -3.743.800 -3.635.000 -4.152.000 4.152.000 -4.152.000 -4.152.000

WSW subsidie
Dekking uit reserves/voorzieninh 26.000
Saldo Participatiebedrījf* 2.975.891 3.632.800 3.635.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000 4.152.000
Loonkostensuppleties Pwet 
Begeleidingsvergoeding Pwet

85.000

BEDRIJFSRESULTAAT NA VERGOEDING 0 0 0 0 0 0 0

Ad * taken/ontwikkelingen waarover nog afspraken met gemeent Eindhoven/WIJEindhoven gemaakt moeten warder

490.000 490.000 490.000 490.000Taken gemeente Eindhoven



Bijlage 2

Ontwikkeling netto opbrengst per business unit

ļ Netto opbrengst Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting

2023
Begroting
2024

Groen en Reiniging 9.603 9.700 9.950 10.040 10.390 10.460 10.800
Textieldiensten 1.758 1.700 1.763 1.770 1.890 1.910 2.010
Kwekerij 1 168 1 100 1.176 1.200 1.225 1.240 1.355
Logistieke diensten 2.278 2.300 2.132 2.170 2.270 2.310 2.406
Businesspost 1.745 1.600 1.659 1.680 1.726 1.760 1.810
Detachering en dienstverlening 3.242 3.300 3.515 3.585 3.690 3.740 3.875
Contraddetachering Ã logistiek 1.364 1.500 1.870 1.907 1.970 2.000 2.100
Contraddetachering DAF Paccar Parts 1.800 2.200 2.380 2.428 2.500 2.540 2.632
Individuele detachering ā BW 3.994 4.520 4.860 4.900 5.056 5.129 5.370
Ergon 26.952 27.920 29.305 29.680 30.717 31.088 32.357

Participatiebedrijf 395 515 375 375 375 375 375
Overige 1 RB 7
TOTAAL 27.354 28.435 29.680 30.055 31.092 31.463 32.732



Bijlage 3

Personeelsoverzicht
Werkladder:
Absoluut in fte's 
(eindstanden per 31 dec)

2019

SW PW BW Totaal SW PW

2020

BW Totaal

2021

SW PW BW Totaal
Regulier (ID&BW)
Regulier LKS (extern) 187 2 189 274 2 276 277 3 280
Detachering (extern) 258 62 5 325 249 89 5 343 239 115 8 362
Begeleid Werken SW 103 103 93 93 89 89

Detacheringen
Detachering en dienstverlening 185 31 2 218 181 43 1 225 174 49 2 225
Detachering en logistiek 125 19 4 148 122 33 4 159 117 34 5 156
PACCAR PARTS Z DAF 183 16 1 200 181 36 217

0
174 34 2 210

Werken op Locatie (WOL)
Groen S. Reiniging 229 22 6 257 240 37 16 293 230 38 20 288

0 4 4
Business Post 81 15 2 98

0
85 19 104 82 22 104

Beschermd werken (beschut)
Logistieke Diensten Acht 148 3 11 162 129 7 12 148 124 4 15 143
Textieldiensten 134 4 4 142 123 8 10 141 118 8 15 141

0 0
Kwekerij 81 9 5 95 71 8 10 89 68 6 15 89
Ondersteuning (concern) 6 6 6 6 6 6

TOTAAL 1.533 368 42 1.943 1.480 558 60 2.098 1.421 587 85 2.093

TOT. EXCLBW& REG. LKS 1.430 181 40 1.651 1.387 284 58 1.729 | 1.332 310 82 1.724)

Werkladder: 2022 2023 2024
Absoluut in fte's 
(eindstanden per 31 dec) SW PW BW Totaal SW PW BW Totaal SW PW BW Totaal
Regulier (ID&BW)
Regulier LKS (extern) 0 320 3 323 0 362 5 367 0 402 7 409
Detachering (extern) 229 145 8 382 220 150 15 385 211 170 20 401
Begeleid Werken SW 86 86 82 82 79 79

Detacheringen
Detachering en dienstverlening 167 52 2 221 160 59 3 222 154 65 3 222
Detachering en logistiek 112 36 5 153 108 37 B 151 104 41 B 151
PACCAR PARTS 1 DAF 167 38 2 207 160 45 3 208 154 51 3 208

Werken op Locatie (WOL)
Groen S Reiniging 221 38 25 284 212 47 30 289 204 55 30 289

Business Post 78 22 100 75 25 100 72 28 100

Beschermd werken (beschut)
Logistieke Diensten Acht 119 3 22 144 114 4 25 143 110 3 28 141
Textieldiensten 113 7 22 142 109 6 25 140 104 9 27 140

Kwekerij 65 4 21 90 63 14 13 90 60 14 16 90
Ondersteuning (concern) 6 6 5 1 6 5 1 6

TOTAAL 1.364 665 110 2.139 1.309 750 125 2.184 1.257 839 140 2.236

TOT. EXCL BW 8 REG. LKS 1.278 345 107 1.730 1.227 388 120 1.735 1.178 437 133 1.748)

Prognose aantal medewerkers 
(einde Jaar in fte) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SW 1.533 1,480 1.421 1.364 1.309 1.257
PW 410 602 672 775 875 979
Totaal 1.943 2.082 2.093 2.139 2.184 2.236

|Aanial plaatsingen 2020 2021 2022 2023 2024 I
Toename 256 93 137 133 107
Uitval 4cZo zittend 22 32 36 41 47
Uitval 150A lopend 38 14 21 20 16
Totaal 316 139 194 195 169



Bijlage 4

Staat van activa
12021

aanschaf- des- afschrijving afschrijving kapitaal-
waarde investering investering boekjaar cumulatief boekwaarde rente

Grond 0 0 0 0 0 0
Terreinvoorziening 220 0 0 5 210 5 0
Gebouwen 4.920 100 50 175 4.660 135 0
Installaties 2.165 300 50 150 2.085 180 0
Inventaris 1.090 150 50 150 920 120 0
Machines 5.350 300 50 350 4.600 650 0
Vervoermiddelen 5.880 450 50 470 3.420 2.390 0
Totaal 19.625 1.300 250 1.300 15.895 3.480 0

12022
aanschaf- des- afschrijving afschrijving kapitaal-
waarde investering investering boekjaar cumulatief boekwaarde rente

Grond 0 0 0 0 0 0
Terreinvoorziening 220 0 0 5 215 0 0
Gebouwen 4.970 100 50 175 4.785 60 0
Installaties 2.415 300 100 140 2.125 350 0
Inventaris 1.190 150 100 140 960 140 0
Machines 5.600 300 100 360 4.860 580 0
Vervoermiddelen 6.280 450 150 480 3.750 2.350 0
Totaal 20.675 1.300 500 1.300 16.695 3.480 0

2023
aanschaf- des- afschrijving afschrijving kapitaal-
waarde investering investering boekjaar cumulatief boekwaarde rente

Grond 0 0 0 0 0 0
Terreinvoorziening 220 50 0 5 220 45 0
Gebouwen 5.020 125 50 175 4.910 10 0
Installaties 2.615 300 50 150 2.225 490 0
Inventaris 1.240 150 50 150 1.060 130 0
Machines 5.800 300 50 350 5.160 540 0
Vervoermiddelen 6.580 375 50 470 4.170 2.265 0
Totaal 21.475 1.300 250 1.300 17.745 3.480 0

2024
aanschaf- des- afschrijving afschrijving kapitaal-
waarde investering investering boekjaar cumulatief boekwaarde rente

Grond 0 0 0 0 0 0
Terreinvoorziening 270 0 0 5 225 40 0
Gebouwen 5.095 100 50 130 4.990 25 0
Installaties 2.865 300 50 130 2.305 680 0
Inventaris 1.340 150 50 125 1.135 180 0
Machines 6.050 300 50 320 5.430 550 0
Vervoermiddelen 6.905 450 150 420 4.440 2.345 0
Totaal 22.525 1.300 350 1.130 18.525 3.820 0



Staat van reserves en voorzieningen
Bijlage 5

Algemene reserve
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2000 0 681.000 681.000
2001 681.000 998.000 1.679.000
2002 1.679.000 2.033.000 3.712.000
2003 3 712 000 717.000 4 429 000
2004 4.429.000 2.084.000 6.513.000
2005 6.513.000 757.000 5.756.000
2006 5.756.000 1.396 000 4.360.000
2007 4.360.000 124.000 4.484.000
2008 4.484.000 808.000 5.292.000
2009 5.292.000 88.000 5.380.000
2010 5.380.000 652.000 2.000.000 4.032.000
2011 4.032.000 103.000 2 222.000 1.913.000
2012 1.913.000 1.351.000 3.264.000
2013 3.264.000 862.000 4.126.000
2014 4.126.000 2.266.000 6.392.000
2015 6.392.000 1.514.000 7.906.000
2016 7.906.000 529.000 8.435.000
2017 8.435.000 395.000 8.830.000
2018 8.830.000 371.000 9.201.000
2019* 9.201.000 0 300.000 8.901.000
2020 8.901.000 0 1.450.000 7.451.000
2021 7.451.000 0 480.000 6.971.000
2022 6.971.000 0 480.000 6.491.000
2023 6.491.000 0 480.000 6.011.000
2024 6.011.000 0 0 6.011.000
Ad *) Hoogst waarschijnlijk dient de algemene reserve met C 19 mio af te nemen ten behoeve van de vorming van een
voorziening verlof- en vakantiedagen voor de stichtingen

Bestemmingsreserve Herstructurering !
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2011 778.000 778.000
2012 778.000 2.222.000 947.000 2.053.000
2013 2.053.000 1.271.000 782.000
2014 782.000 150 000 632.000
2015 632.000 206.000 426.000
2016 426.000 374.000 0 800.000
2017 800.000 131.000 669.000
2018 669.000 142.000 527.000
2019 527.000 527.000
2020 527.000 100.000 427.000
2021 427.000 427.000

ļBestemmingsreserve Wagenpark
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2008 410.000 410.000
2009 410.000 0 410.000
2010 410.000 0 410.000
2011 410.000 0 410.000
2012 410.000 0 410.000
2013 410.000 0 410.000
2014 410.000 0 410.000
2015 410.000 165.000 245.000
2016 245.000 40.000 205.000
2017 205.000 0 205.000
2018 205 000 0 205.000
2019 205.000 0 205.000
2020 205.000 0 205.000
2021 205.000 0 205.000

Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ļ
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2017 480.000 480.000
2018 480.000 225.000 255.000
2019 255 000 210.000 45.000
2020 45.000 45.000 0
2021 0 0

ļBestemmingsreserve Vitaliteit į
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2019 91.500 50.000 41.500
2020 41.500 41.500 0
2021 0

Bestemmings reserve frictiekosten huisvesting
stand 1 januari toevoeging onttrekking stand 31 december

2019 91.500 50.000 41.500
2020 41.500 41.500 0
2021 0 0



Bijlage 6

Staat van incidentele baten en lasten
Jaar 2021 2022 2023 2024
Incidentele baten 0 0 0 0
Incidentele lasten 0 0 0 0



Bijlage 7

Overzicht van baten en lasten per taakveld
(in C 1.000)
Taakvelden gemeenschappelijke regeling 
(in C 1.000)

2021
baten lasten

0. Bestuur en Ondersteuning
0.1 Bestuur 
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead 5.214
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belasting overig
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten

6. Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie 62.681 59.187
6.5 Arbeidsparticipatie 30.872 29.152
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
6.71 Maatwerkdiensverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal 93.553 93.553
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Beste mevrouw Van Dongen,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
Ontwerpbegroting 2021-2024.

Wij zien voor Ergon een grote financiële uitdaging om te komen tot een structureel 
sluitende begroting. Zeker gegeven het feit dat de gemeentelijke 
reïntegratiebudgetten onder druk staan. Kortom een pittige bestuursopdracht. Wij zijn 
tevreden met het feit dat er een werkgroep is ingesteld die aan de slag gaat met de 
bestuursopdracht. En wij zien uit naar de resultaten ervan.

Verder waarderen wij de ingeslagen weg om door te ontwikkelen naar 1 organisatie. 
Wij verwachten dat dit een positieve impuls geeft aan de positionering van Ergon 
richting inwoners en medewerkers.

Wij wensen u succes met de uitwerking van de bestuursopdracht.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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1 Inleiding
Veiligheidsrisico's houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in 
de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant verantwoordelijkheden voor 
veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

VRBZO is verantwoordelijk voor:

» het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
» het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
» het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
» het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
» het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor 

onze regio;
» het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
» het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.

Hoe we dit doen en welke doelen we daarbij nastreven is beschreven in deze begroting.

In 2020 wordt de Visie van de organisatie opnieuw vastgesteld. Dit proces loopt gelijk op met het op- en vaststellen van 
deze begroting. Het nieuwe beleid is nog niet vastgesteld voordat de Begroting 2021 moet zijn aangeboden aan de 
raden. In deze begroting gaan we daarom uit van het continuering van het bestaande beleid. Indien de Visie 2025 of een 
daarvan afgeleid document aanleiding geeft tot verandering van de Begroting 2021 wordt dat in het betreffende voorstel 
expliciet vermeld. Tevens zal dan een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 worden opgesteld.
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2 Algemene bestuurlijke en financiële
ontwikkelingen

2.1 Proces Visie 2025

Zoals in de inleiding is vermeld, is VRBZO bezig met het opstellen van een nieuwe visie, de Visie 2025. De visie geeft 
richting aan de te bereiken resultaten van VRZBO en de inspanningen die daarvoor nodig zijn. Tijdens de 
bestuursconferentie van 2 oktober jl. in Nuenen is gesproken over de vorming van de Visie 2025. Hierbij zijn de drie 
ontwikkelthema's verwoord:

- samen voor veilig;
- weerbare samenleving;
- toekomstbestendige taakuitvoering.

Hieraan gekoppeld zijn 10 speerpunten benoemd. Deze zijn besproken in kleinere groepen tijdens de conferentie en 
plenair teruggekoppeld aan het bestuur. De directeur heeft van het bestuur de ruimte gekregen om binnen de kaders de 
Visie 2025 verder uit te werken. De Bestuurlijke werkgroep Visie fungeert daarbij als klankbord, voor zowel het proces als 
de inhoud om zo tot een gedragen visie 2025 die in het Algemeen Bestuur van juni 2020 kan worden vastgesteld.

Op 26 en 27 maart 2020 was opnieuw een bestuurlijke conferentie georganiseerd. De bedoeling was om hier de concept 
visie 2025 te bespreken. Als gevolg van de maatregelen rond de COVID-19 crisis zijn de bestuurlijke conferentie en de 
raadsledenbijeenkomst uitgesteld. Ten tijde van verzending van de conceptbegroting 2021 was het bestuurlijke vervolg 
van de behandeling van Visie 2025 nog niet bekend.

2.2 Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten

De afgelopen jaren hebben gemeenten twee maal besloten tot een aanvullende indexering voor pensioenkosten. 
Daardoor heeft de werkelijke loonkostenstijging gelijke trend gehouden met de beschikbare indexing. Bij het opstellen 
van de begroting 2020 was het effect van de nieuwe CAO nog onbekend. Inmiddels is bekend dat de omvang van de 
indexering aansluit bij de loonstijging op basis van de CAR-UWO, zie ook Tabel 1.

Tabel 1: vergelijking indexering en CAO loonontwikkeling

Jaar Loonvoet sector overheid Stijging cao structurele deel
2019 2,70Zo 3,25Z

2020 3,40Zo 3Z

Subtotaal 2019 -2020 6,^ 6,35%
2021 2,800Zo Onbekend
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Voor 2020 heef ABP een lichte stijging van de pensioenpremies doorgevoerd. Dit geeft geen aanleiding een verzoek tot 
aanvullende indexering in te dienen. Voor 2021 verwacht ABP wel een forse stijging1. De ontwikkeling van de 
pensioenpremies vormt daarmee een grote onzekerheid voor de begroting 2021. Indien de pensioenpremies werkelijk 
flink gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 conform de afspraken rondom indexering onttrokken worden uit de 
reserve en niet tot een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Na vaststelling van de kaderbrief wordt 
de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast.

1 Website ABP, bekeken op 27 januari 2020, https://www.abp.nl/werkqevers/nieuws/pensioenpremie-stijqt- 
licht-in-2020.aspx,
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2.3 Kosten overgangsregeling FLO

Als gevolg van het uitwerkingsakkoord FLO vallen de kosten van de overgangsregeling FLO de komende jaren hoger uit 
dan begroot. Het uitwerkingsakkoord is het gevolg van het overleg tussen de brandweerkamer en de vakbonden over het 
verhogen van de AOW leeftijd en het vervallen van het Levensloop sparen. In het akkoord is overeengekomen dat de 
Levensloop uitkering versneld op een spaarrekening van de medewerker gestort moet worden. Over de gehele looptijd 
van de regeling zijn de kosten budgetneutraal voor VRBZO. Wel worden de kosten volgens een ander patroon 
gerealiseerd dan begroot. Hierdoor ontstaat in de periode tot en met 2028 een incidenteel tekort van ruim f 5,0 miljoen.
In de jaren na 2028 slaat dit beeld om in een overschot van ongeveer gelijke omvang. Het incidentele tekort tot en met 
2028 wordt afgedekt met incidentele middelen. Voor de kosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO 
gevormd van f 4,1 miljoen. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende 
jaren met f 0,9 miljoen aangevuld worden. Meer informatie over de bestemmingsreserve FLO is opgenomen onder 6.3.4 
Bestemmingsreserve Arbeidshygiëne wordt FLO.

2.4 Loonkosten vrijwilligers

Verwacht wordt dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van 
vrijwilligers. Kort samengevat: beroepsmedewerker voeren hetzelfde werk uit als vrijwilligers, maar krijgen een ongelijke 
beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Ook vindt er nog 
een lobby plaats om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt 
worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf 
en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Bij de bepaling van onze risico's gaan 
we op basis van landelijke gemiddelden voor onze regio voorlopig uit van een mogelijke stijging van de kosten van 
brandweervrijwilligers van f1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.

2.5 Omgevingsadvisering

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en bedrijven in onze 
regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen aanvragen, een melding moeten 
kunnen doen, respectievelijk op basis van proforma omgevingsplannen van de gemeenten moeten kunnen afwegen 
waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten in maximaal 8 
weken worden verleend (waar dat nu maximaal 26 weken is). Er dient integraal toezicht gehouden te worden of 
initiatiefnemers zich houden aan de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan, en de 
voorschriften uit de vergunning.

In de periode tussen 2021 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden moeten 
worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en volledig ontsloten worden 
in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
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Gemeenten (provincie en waterschap) hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te 
borgen. Dit betekent enerzijds dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben in het inrichten van 
processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers.
Anderzijds zullen de verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken 
uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, eveneens processen moeten (her)inrichten, informatie moeten ontsluiten 
en medewerkers moeten opleiden en trainen.
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3 Indexeringen
3.1 Indexering gemeentelijke bijdrage

Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor 
alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te 
bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische 
Verkenning van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de Macro Economische Verkenning gehanteerd die 
betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de Macro Economische 
Verkenning steeds in september uitkomt en dan betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 
2021 baseert VRBZO zich op de Macro Economische Verkenning die betrekking heeft op 20202.

In december 2019 heeft ons Algemeen Bestuur bij vaststelling van de Kadernota ingestemd met een indexering van de 
gemeentelijke bijdrage van 2,350Zo voor 2021.

Tabel 2: Indexering gemeentelijke bijdrage als percentage

Indexering 2021 Wegingsfactor Kengetal MEV 2020

Loonvoet sector overheid 62,500Zo 2,80Z

Prijs overheidsconsumptie 37,500Zo 1,60Z

Gewogen index 2,350Zo

De index van 2,350Zo wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van 
afgerond f1 miljoen.

Tabel 3: Indexering gemeentelijke bijdrage in euro's

Onderwerp Bijdrage regulier Bijdrage bevolkingszorg Totaal

Gemeentelijke bijdrage 2020
Indexering 2,35Z

f 42.388.885
f 996.139

f 240.277
f 5.647

f 42.629.162
f 1.001.786

Gemeentelijke bijdrage 2021 f 43.385.024 f 245.924 f 43.630.948

Waarvan indexering loonkosten 
Waarvan indexering prijzen

62,50Z
37,50Z

2,80Z
1,60Z

f 746.011
f 255.775

Totaal f 1.001.786

2 Macro Economische Verkenning 2020, Central Planbureau, september 2019
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3.2 Indexering rijksuitkering

De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt 
altijd pas lopende het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van 
de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage. De werkelijke indexering bleek net wat lager. Voor 2021 
zal daarom een correctie worden toepast zodat de begrote bijdrage 2021 weer overeenkomt met de aankondigde 
bijdrage voor 2020, verhoogd met indexering. De correctie komt uit op circa f50.000.

3.3 Indexering overige inkomsten

De overige inkomsten van VRBZO zijn beperkt. Daar waar van toepassing worden ze in de begroting geïndexeerd 
conform de indexering van de gemeentelijke bijdrage.

3.4 Indexering lasten

3.4.1 Indexering loonkosten

De ontwikkeling van de loonkosten voor 2021 is nog onbekend. De huidige CAO is in 2021 niet meer geldig. VRBZO 
gaat daarom voor de begroting 2021 uit van een gelijke verhoging van de loonkosten als er via indexering beschikbaar 
komt.

3.4.2 Indexering overige kosten

Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen 
worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van 
individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke 
goedkeuring vraagt.

De indexering van overige kosten kan nog niet onderbouwd worden met ramingen van het Centraal Planbureau voor 
2021. We houden in de begroting daarom eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de 
gemeentelijke bijdrage is gehanteerd.
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4 Begroting per programmaproduct
4.1 Programma Brandweerzorg

4.1.1 Risicobeheersing

Voorkomen is beter dan genezen

Risicobeheersing is een schakel in een lange keten. Een keten die erop gericht is incidenten en rampen te voorkomen of 
de kans erop zo klein mogelijk te houden. In vaktermen heet dat risicobeheersing.

De gevolgen van een incident of ramp kun je voorkomen of beperken:
» Door mensen bewust te maken van de risico's en aan te zetten tot veiliger gedrag.
» Door maatregelen te nemen die de risico's verkleinen.

Daarom adviseert VRBZO gemeenten en bedrijven hoe ze risico's kunnen beperken. Ook informeren we hen over de 
mogelijke gevolgen als de preventie niet op orde is.

Een VRBZO-advies is waardevol, omdat het is opgesteld met oog voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Niet 
belicht vanuit één positie of een verkokerde blik, maar een integraal advies, omdat wij al die onderdelen zelf ‘in huis 
hebben'.

Kengetallen

Voor risicobeheersing hanteren we de volgende kengetallen:

2019 (realisatie) 2021 (prognose) Evt. toelichting

Advisering

brandveiligheid

1.755 adviezen 1.750 adviezen Externe veiligheid milieu + RO,
bouwadvies, advies 
gebruiksvergunning en -melding,
advies PvE

Advisering evenementen 530 adviezen 530 adviezen

Advisering binnen 

normtijd

820Zo binnen de
afgesproken normtijd

900Zo binnen de
afgesproken normtijd

Controles brandveiligheid 

(bouwwerken en 

evenementen)

1.363 controles 1.875 controles

Gestarte

handhavingsprocedures

n.a.v. controles

51 procedures 50 procedures Het gaat hierbij om: zienswijze
behandeling, handhavingsbeslui
ten, last onder dwangsom, of
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2019 (realisatie) 2021 (prognose) Evt. toelichting

brandveiligheid bestuurlijke strafbeschikking

Onregelmatigheden bij a)
b)

Uitrukken: 16 
Gemelde

a)
b)

Uitrukken: 17 
Gemelde

Het verwachte aantal
BRZO bedrijven voorvallen: 22 voorvallen: 28 onregelmatigheden is gebaseerd

a) Incidenten met 
uitruk

c) Overtredingen:
30

c) Overtredingen:
36

op 3-jarig gemiddelde. Onze

b) Gemelde invloed is marginaal, maar we
ongewone
voorvallen

blijven in gesprek met bedrijven, 
provincie en ODZOB om

c) Geconstateerde
overtredingen veiligheidsrisico's te beperken en 

de veiligheidscultuur - en
maatregelen te bevorderen
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Financieel

De begrote lasten voor risicobeheersing stijgen in 2021 met f0,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het 
gevolg van de begrote indexeringen, met name van de loonkosten. Verder valt het op dat de baten in 2020 en 2021 f0,3 
miljoen lager begroot zijn dan de realisatie van 2019. Dit komt doordat in 2019 incidenteel op verzoek van enkele 
gemeenten extra activiteiten zijn uitgevoerd die we in rekening mochten brengen bij de betreffende gemeenten. Ook 
kende enkele opleidingen incidenteel extra deelnemers. Deze inkomsten zijn niet verwerkt in de begroting 2021.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Risicobeheersing f 5,7 mln f 5,7 mln f 5,9 mln f 0,9 mln f 0,6 mln f 0,6 mln

Risicobeheersing

C 5,7 mln C 5,7 mln «5,9 mln

f 0,9 mln c 0,6 mln C 0,6 mln

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Lasten

Realisatie 20191 Begroting 20201 Begroting 2021 

Baten

Risicobeheersing
f 4.4 mln ĉ 4.4 mln

«1,3 mln «1,4 mln

6 0.0 mln «0,0 mln

Exploitatie Loon en inhuur Kapitaalslasten

2020 12021
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4.1.2 Incidentbestrijding

Als er dan tóch iets gebeurt... 

dan komen we.

Stel, er komt een melding binnen bij de meldkamer. Er is bijvoorbeeld een brand of er is een ongeluk gebeurd. De 
centralisten beoordelen welke hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en/of politie) moeten komen en 
alarmeren de betreffende organisaties. Vervolgens komen de hulpdiensten in actie.

Eenmaal aangekomen op de plaats van het incident hebben onze hulpdiensten 2 prioriteiten:

» beperken van het aantal slachtoffers (en hun eventuele verwondingen)
» beperken van de schade

De aandacht gaat eerst uit naar mensen en dieren, daarna pas naar materialen, gebouwen, enz. Maar hulpverleners 
houden tijdens hun werk ook oog voor hun eigen veiligheid.

Kengetallen

Voor incidentbestrijding hanteren we de volgende kengetallen:

2019 2021 (prognose) Evt. toelichting

(realisatie)

Paraatheid Z beschikbaarheid N.n.b. 90yo

Opkomsttijd behaald 

(conform bestuurlijk vastgestelde 

normtijden brandweerzorg voor die 

incidenten waarvoor normtijden zijn 

vastgesteld)

70,70Zo 70yo

Vakbekwaamheid 100y0 100y0

Aantal incidenten (uitgerukt): Brand: 1.777 Brand: 1.800 Categorie 'Overig' omvat met name:
- Brand Ongeval: 395 Ongeval: 390 - Reanimatie; we verwachten een
- Ongeval

900
stijging van aantal reanimaties omdat

- Automatisch alarm Alarm: 979 Alarm: posten hiervoor inzetbaar zijn en vaker
- Overig Overig: 2.143 Overig: 2.000 worden gealarmeerd.

Totaal: 5.294 Totaal: 5.090 - dienstverlening bij storm Z overlast
weer: door extreem weer zien we
vaker hulpverzoeken voor 
dienstverlening na een storm of 
wateroverlast.

- dienstverlening t.b.v. meting 
gevaarlijke stoffen Z CO2

- dienstverlening bij liftopsluiting
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Financieel

De lasten bij incidentbestrijding stijgen in 2021 met f 1,6 miljoen ten opzichte van 2020. Deze stijging komt door 
indexering van budgetten en de kosten FLO. Naast de indexering vindt er ook een verschuiving van budgetten plaats 
naar ondersteuning organisatie. Het valt op dat de inkomsten in 2019 hoger zijn uitgevallen dan begroot is voor 2021. Dit 
komt doordat er in 2019 een eerste uitbetaling van f 0,9 miljoen heeft plaatsgevonden van levensloopsaldo's van 
medewerkers. Ook werd in 2019 een deel van de rijksuitkering nog verantwoord bij het onderdeel incidentbestrijding. In 
de begroting 2020 en 2021 wordt deze bijdrage verantwoord bij financiering.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Incidentbestrijding f 31,8 mln f 34,4 mln f 35,1 mln f 2,2 mln f 0,9 mln f 0,9 mln

Incidentbestrijding

C 35,1 mlnC 34,4 mlnC 31,8 mln

C 2,2 mln C 0,9 mln C 0,9 mln

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Lasten Baten

Incidentbestrijding

Exploitatie Loon en in huur Kapitaalslasten

■ 2020 «2021

C 20,8 mlnC 19,1 mln

C 9,7 mln C 9,5 mln

C 4,9 mlnC 4,7 mln
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4.2 Veiligheid

4.2.1 GHOR

Inhoud

De GHOR ^ de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van 
de verschillende medische instanties: de GGD, de meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de 
huisartsen en het Rode Kruis. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die de volksgezondheid beschermen bij 
ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen 
of een grootschalige uitbraak van een infectieziekte dreigt.

Financieel

De GHOR toont financieel een stabiel beeld. Ook bij het onderdeel GHOR vindt indexering plaats, maar door de geringe 
omvang van de totale lasten is dit door afronding niet zichtbaar.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

GHOR f 0,9 mln f 1,0 mln f 1,0 mln f 0,0 mln f 0,0 mln f 0,0 mln

GHOR

C 1,0 mln C 1,0 mln
C 0,9 mln

C 0,0 mln C 0,0 mln C 0,0 mln

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Lasten

Realisatie 20191 Begroting 20201 Begroting 2021 

Baten

GHOR

C 0,8 mln ê 0,8 mln

C 0,2 mln C 0,2 mln

C 0,0 mln C 0,0 mln

Exploitatie Loon en inhuur Kapitaalslasten

2020 «2021
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4.2.2 Bevolkingszorg

Inhoud

Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om hetcommuniceren over het 
incident of de crisis en om betrokkenen op te vangen. Als de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun inzet, liggen er 
voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de 
schade was. De zorg voor de bevolking wordt door gemeenten ingevuld met een ondersteunende rol vanuit VRBZO.

Financieel

Bevolkingszorg toont financieel een stabiel beeld. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door indexering. De baten 
die in 2019 nog bij Bevolkingszorg verantwoord werden, zijn nu toegevoegd aan het onderdeel financiering. Dit om 
expliciet de gemeentelijke bijdrage zichtbaar te kunnen maken in de bestuurlijke weergave van de begroting. De baten 
komen hierdoor in 2021 lager uit dan in 2019.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Bevolkingszorg f 0,5 mln f 0,4 mln f 0,5 mln f 0,2 mln f 0,0 mln f 0,0 mln

Bevolkingszorg

fe 0,5 mln fe 0,5 mln

C 0,4 mln

C 0,2 mln

C 0,0 mln C 0,0 mln

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Lasten

Realisatie 20191 Begroting 20201 Begroting 2021 

Baten

Bevolkingszorg
C 0,3 mln fe 0,3 mln

C 0,2 mln C 0,2 mln

C 0,0 mln C 0,0 mln

Exploitatie Loon en inhuur Kapitaalslasten

2020 «2021
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4.2.3 Crisisbeheersing

Samen voorbereid op een crisis

Vaak blijft een incident wat omvang betreft beperkt. Dan is de inzet van 1 of 2 hulpdiensten genoeg. Maar soms neemt 
een incident grotere vormen aan. Denk aan:

» een brand die overslaat naar een verzorgingscentrum met patiënten die niet zelfstandig uit bed kunnen;
» een festival in de buitenlucht dat getroffen wordt door een zomerstorm, waarna een podium instort en er paniek

uitbreekt;
» een stroomstoring, waardoor internet en telefonie niet meer functioneren, de openbare verlichting en 

verkeersregelinstallaties uitvallen en zorginstellingen zonder stroom komen te zitten;
» De uitbraak van een pandemie

Bij de bestrijding van dit soort complexe incidenten zijn meestal meerdere hulpdiensten en de gemeente betrokken. We 
‘schalen dan op', zoals dat heet. Dat betekent dat we meer hulpverleners oproepen, maar ook collega's van gemeenten 
en bestuurders.

VRBZO bundelt de krachten van de hulpdiensten. Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en 
veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de nazorg 
aan inwoners die getroffen zijn door het incident.

Kengetallen

Voor Crisisbeheersing hanteren we de volgende kengetallen.

2019 (realisatie) 2021 (prognose) Evt. toelichting

Aantal afgehandelde GRIP GRIP 1: 5 GRIP 1: 5 De prognose van het aantal GRIP 1 en 2
situaties GRIP 2: 2 GRIP 2: 2 incidenten is gebaseerd op het langjarig

GRIP 3: 0 GRIP 3: 1 gemiddelde. Daarnaast zien we
GRIP 4: 0 GRIP 4: 0 gemiddeld eens in de 2 à 3 jaar een 

majeur (GRIP 3 ) incident.
Opkomsttijd crisisteams

binnen norm

Nntb 850Zo

Leeropbrengst na GRIP 87 leerpunten om te:
- verbeteren: 60
- behouden: 27

75 leerpunten

Uitgevoerde verbeterpunten 

n.a.v. GRIP evaluatie (“/o van 

totaal)

Nntb 7507o
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Financieel

Ook bij het onderdeel Crisisbeheersing vindt indexering plaats, maar door de geringe omvang van de totale lasten is dit 
door afronding niet zichtbaar.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Crisisbeheersing f 1,2 mln f 1,2 mln f 1,2 mln f 0,1 mln f 0,0 mln f 0,0 mln

Crisisbeheersing

C 1,2 mln e 1,2 mln C 1,2 mln

C 0,1 mln
C 0,0 mln e 0,0 mln

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Lasten

Realisatie 20191 Begroting 20201 Begroting 2021 

Baten

Crisisbeheersing

C 0,7 mlnC 0,6 mln
C 0,5 mlnC 0,5 mln

C 0,0 mln e 0,0 mln

Exploitatie Loon en in huur Kapitaalslasten

■ 2020 ■ 2021
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4.2.4 Gemeenschappelijke meldkamer

Inhoud

De meldkamer is verantwoordelijk voor de intake en uitvraag van meldingen, de inzet en alarmering van hulpdiensten, de 
coördinatie en (indien nodig) de opschaling binnen de regio. Centralisten van de brandweer, de ambulancedienst en de 
politie werken hier samen. De meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord zijn samengevoegd tot één 
meldkamer in 's-Hertogenbosch.

Financieel

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gemeenschappelijke meldkamer is inmiddels overgegaan naar de 
Politie. Hierdoor verdwijnen in 2020 ook de laatste onderdelen van de GMK uit onze begroting.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

GMK (exc.MKA) C 1,7 mln C 0,0 mln C 0,0 mln C 0,2 mln C 0,0 mln C 0,0 mln

GMK (exc.MKA)
C 1,7 mln

I
C 0,2 mln

C 0,0 mln C 0,0 mln C 0,0 mln C 0,0 mln

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Lasten Baten

GMK (exc.MKA)

C 0,2 mln

«0,0 mln «0,0 mln «0,0 mln «0,0 mln «0,0 mln

Exploitatie Loon en in huur Kapitaalslasten

■ 2020 «2021
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4.3 Zorg

Inhoud

De tekst in dit onderdeel wordt aangeleverd door de GGD en is exact gelijk aan het onderdeel over 

ambulancezorg in de GGD begroting 2021. De layout die door de GGD gehanteerd wordt, wijkt sterkt af van de 

layout in de rest van deze begroting. Dit onderdeel is daarom opgenomen als bijlage 9.

Financieel

De indexering van de baten en lasten wijkt voor de ambulancezorg af van de overige indexeringen. De baten voor de 
Ambulancezorg en Meldkamer ambulancezorg worden geïndexeerd op basis van de indexering van de Nederlandse 
Zorgautoriteit. Helaas is de omvang van de indexering van deze budgetten pas in de loop van 2020 bekend. In de 
primaire begroting 2021 wordt voor daarom geen indexering aangehouden. Via een begrotingswijziging wordt later 
alsnog de juiste indexering toegepast.

Ambulancezorg

MKA

Lasten

Realisatie 2019 Begroting 2020

f 20,5 mln f 22,9 mln 

f 1,9 mln f 1,8 mln

Begroting 2021

f 22,9 mln 

f 1,8 mln

Realisatie 2019

f 20,5 mln 

f 1,8 mln

Baten

Begroting 2020 Begroting 2021

f 22,9 mln f 22,9 mln 

f 1,9 mln f 1,9 mln

4.4 Ondersteuning organisatie

Inhoud

In het programma Ondersteuning organisatie vinden de werkzaamheden van de sector bedrijfsvoering plaats zoals HRM, 
Financiën, Informatie en automatisering, directie- en bestuur ondersteuning en communicatie. Naast de activiteiten van 
de sector bedrijfsvoering zijn de kosten van leidinggevenden verantwoord in dit programma. Zoals de naam van het 
programma reeds doet vermoeden worden hier de kosten verantwoord gericht op het soepel verlopen van het primaire 
proces.

Vanuit het bestuur is expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in 
Brabant-Zuidoost. Mede onder regie van twee gemeentesecretarissen heeft dit de afgelopen jaren onder meer geleid tot: 

» Een gezamenlijke planning van het aanbieden van de begroting en jaarstukken;
» Het organiseren van een gezamenlijke voorlichtingsavond over de begrotingen van de gemeenschappelijke 

regelingen;
» Op basis van een gemeenschappelijk model zijn de controleverordening, financiële verordening, de notitie 

algemene reserve en de beleidsregel reserves en voorzieningen opgesteld;
» Het inrichten van gezamenlijke huisvesting met de RAV in Eindhoven Woensel;

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het 
Besluit Begroting en Verantwoording 39 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de zes indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning.
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Indicator Waarde

Formatie per 1000 inwoners 0,46

Bezetting per 1000 inwoners 0,46

Apparaatskosten per inwoner f 68

Externe inhuur Zo van loonsom 0,12Zo

Externe inhuur totaal f 38.000

Overhead als Zo van totale lasten 180Zo

Eigen kengetallen

2019

(realisatie)

2021

(prognose)

Evt. toelichting

Ziekteverzuim 3,88Z í 4,5Z Het gemiddelde (landelijke) verzuimpercentage in de bedrijfstak 
'Openbaar Bestuur & Overheidsdiensten' bedraagt 5,40Zo over 
afgelopen 5 jaar (bron: CBS)

Formatie vs.

bezetting

95,9Z 90Z - 100Z

Financieel

De lasten bij het onderdeel ondersteuning organisatie stijgen door indexering en door een verschuiving van budget vanuit 
Incidentbestrijding.

Lasten Baten

Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Ondersteuning
organisatie f 9,2 mln f 9,1 mln f 9,4 mln f 0,1 mln f 0,0 mln f 0,0 mln

Ondersteuning organisatie
C 9,4 mlne 9,2 mln 6 9,1 mln

C 0,1 mln C 0,0 mln C 0,0 mln

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Lasten

Realisatie 20191 Begroting 2020 | Begroting 2021 

Baten
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Ondersteuning organisatie

C 6,6 mln C 6,7 mln

e 2,2 mln «2,1 mln

C 0,6 mln C 0,6 mln

Exploitatie Loon en inhuur Kapitaalslasten

2020 12021

5 Financiële overzichten

5.1 Schatkistbankieren

Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie 
van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito's zelfstandig aan te 
gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,7507o van het begrotingstotaal van de decentrale 
overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2021 ongeveer f 580.000 groot is. Bij het opstellen van de 
bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is 
voldaan.

5.2 Investeringsbegroting

De investeringsbegroting is opgenomen als bijlage 8.

De geplande investeringen die zijn toegevoegd in de jaarschijf 2024 betreffen vervangingsinvesteringen in ondermeer 
drie tankautospuiten, vijf haakarmvoertuigen, een hoogwerker, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkstations en 
servers.

5.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft slechts beperkt incidentele baten. De meeste baten zijn in hun aard structureel, 
zoals de gemeentelijke bijdragen, uitkering van het Rijk en de bijdrage van zorgverzekeraars. Ook voor in omvang meer 
wisselende baten, zoals de deelname van externen aan trainingen en detachering van medewerkers is in de

23

Versie: 1.0



Begroting 2021
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

meerjarenbegroting een vast basisniveau opgenomen. De schommeling in deze baten kan de organisatie voldoende 
opvangen.

5.4 Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen

De Veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar 
begroting. In die periode is er voor een bedrag van f 5,1 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd.

In 2020 zijn daarnaast de structurele kosten voor Arbeidshygiëne (f 0,4 miljoen) afgedekt met structurele middelen. De 
middelen in de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (f 3,5 miljoen) zijn hierdoor beschikbaar voor dekking van een deel 
van de incidentele kosten van de overgangsregeling FLO.

Voor de begroting 2021 is geen taakstelling opgenomen.

6 Verplichte paragrafen
6.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen

VRBZO heeft in 2019 de beleidsnota Risicomanagement & Weerstandsvermogen geëvalueerd en herijkt. De beleidsnota 
is in december 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor de periode 2020 - 2023. De belangrijkste 
beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn:

» Risico's in een cyclisch proces inventariseren, beoordelen en monitoren via een continuiteïtsplan;
» De instelling van een weerstandsvermogen heeft als doel om een stabiele (trendmatige) ontwikkeling van de 

gemeenschappelijke bijdrage te waarborgen.
» Streven naar een ratio weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld 

op f 2,0 miljoen.

6.1.1 Risico-inventarisatie en monitoring

Het risico-overzicht in het continuïteitsplan gaat uit van een indeling die bestaat uit een matrix waarbij de assen worden 
gevormd door de factoren kans en impact. Met kans wordt bedoeld welke mate van waarschijnlijkheid er bestaat dat een 
risico zich manifesteert. Met impact wordt bedoeld de negatieve financiële invloed die een risico mogelijk heeft op de 
continuïteit van de dienstverlening. Door het inschatten van kans en (financiële) impact (scoren op een schaal van 1 tot 
5) vindt rangordening van risico's plaats.
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De kans of impact van onderstaande risico's zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich 
voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico's besproken en bijgesteld. De risico's, en 
eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het 
managementteam.

Onderwerp Kans Impact (E mln)

1. Risico's in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door:
- Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, 

wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer;
- Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies 

(bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van brand
en omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.)

- Eigen risicodrager WW

Zeer
waarschijnlijk

f 0,5 - f 1,0

2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg:
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese 

richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers

Waarschijnlijk f 0,5 - f 1,0

3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises:
- Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident

Reëel f 0,5 - f 1,0

Totaal E 1,5 - E 3,0

Bij de kwantificering van de impact is rekening gehouden met incidentele risicobedragen. De risico's met betrekking tot 
algemene bedrijfsvoering en majeure wijzigingen in model brandweerzorg hebben op onderdelen een structureel 
karakter. Dit betekent dat bij het voordoen van dit risico incidenteel vanuit het weerstandsvermogen een onttrekking kan 
worden gedaan.

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en 
de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren.

Mede gelet op bovenstaande houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van f 2,0 miljoen.
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6.2 Staat van reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Onderhoud 
Gebouw ROC

2019

Eindstand

647.238

Toevoeging

68.400

2020

Onttrekking

-53.714

Eindstand

661.924

Primaire begroting 2021

Toevoeging Onttrekking Eindstand

70.000 -26.597 705.327

Totaal 647.238 68.400 -53.714 661.924 70.000 -26.597 705.327

2019 2020 Primaire begroting 2021

Reserves Eindstand Toevoeging Onttrekking/
Vrijval Eindstand Toevoeging Onttrekking Eindstand

Algemene
reserve 1.999.999 1.999.999 1.999.999
Investeringen 217.807 217.807 217.807
Arbeidshygiëne 3.522.256 -3.522.526 0 0
FLO 0 4.169.129 -1.000.000 3.169.126 -1.114.000 2.055.126
GMK 500.000 500.000 500.000
Totaal 6.240.061 -4.522.256 5.886.931 0 -1.114.000 5.070.061

6.3 Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen

6.3.1 Voorziening groot onderhoud Regionaal Opleidingscentrum

Op basis van een in 2019 opgesteld meerjarenonderhoudsplan vindt jaarlijks een storting plaats in de voorziening groot 
onderhoud ROC. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt met ingang van 2021 f70.000. Op basis van het oude 
plan bedroeg de jaarlijkse storting f 68.400,-- . Conform het meerjarenonderhoudsplan is voor 2021 ook een onttrekking 
uit de voorziening begroot.

6.3.2 Algemene reserve

Deze reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico's en van schommelingen in de exploitatiesfeer. In de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van januari 2018 is het Nota algemene reserve vastgesteld. Daarmee is tevens 
besloten dat de hoogte van de algemene reserve niet is gebaseerd op de risico's waar de organisatie mee te maken 
heeft, maar gekoppeld is aan de totale baten van de organisatie. Op basis van die notitie is voor VRBZO een gewenste 
omvang van de algemene reserve vastgesteld tussen de f2.000.000 en f2.400.000.

Op basis van het jaarlijks op te stellen continuïteitsplan, zoals benoemd in het rapport over risicomanagement en dat 
onderdeel uitmaakt van de P&C-cyclus, worden de risico's wel nog steeds gemonitord. Daarbij kunnen ook risico's 
worden toegevoegd danwel komen te vervallen.
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6.3.3 Bestemmingsreserve t.b.v. investeringen

Deze bestemmingsreserve is in 2008 in het leven geroepen naar aanleiding van de voorschriften van het Besluit 
Begroting en Verantwoording. Investeringen in software dienen geactiveerd te worden onder de materiële vaste activa en 
de hiervoor bestemde financiële middelen worden aangewend ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het 
betreft hier met name investeringen in pakketten ter verbetering van de bedrijfsvoering. Aan deze reserve zullen geen 
middelen weer worden toegevoegd. Er zijn op dit moment ook geen activa waarvoor een onttrekking plaatsvindt. Zodra 
deze volledig is benut zal deze komen te vervallen.

6.3.4 Bestemmingsreserve Arbeidshygiëne wordt FLO

6.3.4.1 Arbeidshygiëne

Op basis van de jaarcijfers 2019 zijn structurele middelen geïdentificeerd en gereserveerd voor dekking van de 
structurele kosten voor Arbeidshygiëne (f440.000). Hierdoor kunnen de incidentele middelen in de bestemmingsreserve 
Arbeidshygiëne (f 3,5 miljoen) ingezet worden om de incidentele kosten voor de overgangsregeling FLO gedeeltelijk te 
dekken.

6.3.4.2 FLO

Vanuit deze reserve worden de meerkosten die VRBZO maakt ten behoeve van FLO opgevangen. De toevoeging aan 
de reserve FLO in 2020 is opgebouwd uit het eindsaldo van de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (f 3.522.526) en 
het te bestemmen resultaat over het boekjaar 2019 (f 646.870).

Voor de meerkosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO gevormd van f 4,1 miljoen. Voor de periode van 
2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende jaren met f 0,9 miljoen aangevuld worden.

6.3.5 Bestemmingsreserve GMK

Vanuit het Rijk ontving VRBZO een eenmalige compensatie van f500.000 bedoeld voor het afdekken van frictiekosten 
voor de vorming van de landelijke meldkamer. Dit bedrag is niet gebaseerd op een onderbouwing van werkelijke 
frictiekosten, maar betreft een lumpsum vergoeding die elke veiligheidsregio heeft ontvangen. Verwachte frictie voor 
VRBZO is met name gerelateerd aan hogere personeelskosten voor medewerkers die boventallig worden.

6.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft geen kapitaalsgoederen zoals bedoeld in het Besluit Begroting en 
Verantwoording (wegen, riolering, water, groen en openbare gebouwen).

Voor het onderhoud van de brandweerkazernes, in eigendom van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zijn specifieke 
afspraken gemaakt. Deze kazernes zijn in 2014 gekocht, met het doel deze na uiterlijk tien jaar weer terug te verkopen 
aan de betreffende gemeente. De Veiligheidsregio doet om die reden een storting in een door de betreffende gemeente
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beheerd onderhoudsfonds. De omvang van de storing is gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan. Het onderhoud 
van deze brandweerkazernes sluit daarmee aan bij de gemeentelijke gebruiken.

Het onderhoud van alle overige kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalsgoederen steeds in voldoende conditie te 
hebben om de operationele inzet te waarborgen. In de begroting zijn hier structurele budgetten voor gereserveerd.

6.5 Financiering

6.5.1 Hoofdcomponenten

De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent drie hoofdcomponenten:
1. Gemeentelijke bijdragen;
2. Bijdragen van zorgverzekeraars;
3. Bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Daarnaast ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nog diverse kleinere bijdragen. In totaal ontvangt Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost de volgende bijdragen:

Onderwerp Bedrag 2021

Bijdragen deelnemende gemeenten f 43.630.949
Bijdrage zorgverzekeraars f 24.820.000
Bijdrage rijk f 6.678.585
Uit reserve f 1.114.000
Overig f 1.875.132
Totale baten 2021 C 78.118.666

6.5.2 Rentelasten

Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in bijlage 5.

6.5.3 Renterisiconorm

VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een 
renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. 
Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, dit ter 
bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de 
komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van het 
komende jaar. De norm schrijft voor dat maximaal 200Zo van het begrotingstotaal in een bepaald jaar gebruik mag worden 
voor aflossing of herfinanciering van een lening. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voldoet hier voor elk van de vier 
jaarschijven van deze begroting aan.
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2021 2022 2023 2024

Omvang begroting f 78,1 mln f 78,0 mln f 77,8 mln f 77,5 mln

20y0 norm C 15,6 mln C 15,6 mln C 15,6 mln C 15,5 mln

Aflossing f 4,4 mln f 3,3 mln f 2,8 mln f 2,7 mln
Herfinanciering of renteverandering f2,0 mln f 0 f 0 f 4,6 mln

Totaal C 6,4 mln C 3,3 mln C 2,8 mln C 7,3 mln

6.6 Bedrijfsvoering

6.6.1 Rechtmatigheidsverklaring

Naar aanleiding van de voorstellen van de commissie Depla, in het rapport ‘Vernieuwing van de begroting en 
verantwoording van gemeenten” legt met ingang van het verslagjaar 2021 het College van burgemeester en we thouders 
(“college”) bij een gemeente in de jaarrekening verantwoording af over de rechtmatigheid. Waar in het rapport wordt 
gesproken over College van burgemeester en wethouders, geldt hetzelfde voor het (dagelijks) bestuur van 
gemeenschappelijke regelingen. Daar waar gemeente staat, dient ook gemeenschappelijke regeling gelezen te worden. 
De verantwoording over de rechtmatigheid gaat na een wetswijziging deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de 
aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft 
een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het 
huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen.

Deze wijziging markeert allereerst de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid. Het is vervolgens aan 
de Raad om de rechtmatigheidsverantwoording van het college te bediscussiëren en te beoordelen. Het is de 
verwachting dat van het (zelf) geven van een rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls uitgaat 
op de interne processen en beheersing. Het college dient immers te kunnen steunen op een adequaat functionerend 
systeem van interne beheersing en -controle, om (primair) te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) 
beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. Dit systeem zal tevens van belang zijn bij het 
opstellen van een overzicht van afwijkingen van rechtmatigheid. Tevens is de verwachting dat er meer vooruit gekeken 
zal worden naar het oplossen van onrechtmatigheden omdat het college ook beheersmaatregelen moet formuleren.

De paragraaf Bedrijfsvoering wordt de aangewezen plek om een nadere toelichting te geven door het college op zaken 
die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden 
gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Aspecten die hierbij onder meer in de 
beschouwingen betrokken worden zijn de tussentijdse communicatie met de Raad - of de reden waarom deze 
achterwege is gebleven -, alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en 
regelgeving afdoende in processen te waarborgen. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het 
desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2020 
afgerond. De Commissie BBV geeft in de Kadernota Rechtmatigheid nadere aanwijzingen over de informatie die het 
college in de paragraaf in de jaarstukken (alsmede in de begroting op te nemen paragraaf) moet en/of kan opnemen.

29

Versie: 1.0



Begroting 2021
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

6.7 Verbonden partijen

Een organisatie wordt gezien als een 'verbonden partij' als VRBZO belanghebbende is bij de organisatie, zowel vanuit 
bestuurlijk als financieel oogpunt. VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, waaraan 21 gemeenten deelnemen. VRBZO is voor gemeenten een verbonden partij. Zelf heeft VRBZO 
geen verbonden partijen.

6.8 Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent geen lokale heffingen. Het onderdeel grondbeleid is voor Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost niet relevant.
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Bijlagen
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Bijlage 1: overzicht van baten en lasten

Programma Product 2019 realisatie
2020 na 

wijziging
2021 begroting 

na wijziging 2019 realisatie
2020 na 
wijziging

2021 begroting 
na wijziging

Brandweerzorg Risicobeheersing 5.733.790 5.725.421 5.871.109 -858.159 -577.200 -577.200
Incidentbestrijding 31.784.486 34.358.319 35.098.462 -2.248.897 -931.369 -931.369

Totaal Brandweerzorg 37.518.275 40.083.740 40.969.571 -3.107.056 -1.508.569 -1.508.569

Veiligheid GHOR 940.173 991.069 1.018.490 -26.712
Crisisbeheersing 1.008.604 1.195.886 1.221.146 -126.479 -14.500 -14.500
Bevolkingszorg 464.640 449.013 458.367 -233.893 0 0
GMK (exc.MKA) 1.657.960 0 0 -225.047 -45.200 -45.200

Totaal Veiligheid 4.291.377 2.635.968 2.698.003 -612.131 -59.700 -59.700

Zorg Ambulancezorg 20.500.726 22.931.569 22.931.569 -20.526.076 -22.931.569 -22.931.569
MKA 1.861.861 1.810.844 1.810.844 -1.848.526 -1.888.431 -1.888.431

Totaal Zorg 22.362.587 24.742.413 24.742.413 -22.374.602 -24.820.000 -24.820.000
Ondersteuning
organisatie Ondersteuning organisatie 9.194.040 9.148.032 9.401.010 -102.211
Totaal Ondersteuning organisatie 9.194.040 9.148.032 9.401.010 -102.211

Financiering
Financiering & Alg 
Dekkingsmiddelen 580.117 307.669 307.669 -365.348 -323.887 -306.863
Bijdrage gemeenten -41.019.063 -42.629.163 -43.630.949
Bdur uitkering Rijk -6.726.945 -6.576.503 -6.678.585

Totaal Financiering 580.117 307.669 307.669 -48.111.356 -49.529.553 -50.616.397
Toevoeging/Onttrekking
Reserves

Toevoeging/Onttrekking 
algemene reserve 
Toevoeging/Onttrekking 
bestemmingsreserve
Ink/Uitg alg res

-440.000 -1.000.000 -1.114.000

Totaal Toevoeging/Onttrekking Reserves -440.000 -1.000.000 -1.114.000

Eindtotaal 73.946.397 76.917.822 78.118.666 -74.747.355 -76.917.822 -78.118.666
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Bijlage 2: meerjarenraming 2021-2024

Lasten Baten

Rijlabels 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Brandweerzorg 40.969.571 40.890.100 40.728.472 40.328.472 -1.508.569 -1.508.569 -1.508.569 -1.508.569

Incidentbestrijding 35.098.462 35.019.136 34.855.993 34.455.993 -931.369 -931.369 -931.369 -931.369
Risicobeheersing 5.871.109 5.870.964 5.872.479 5.872.479 -577.200 -577.200 -577.200 -577.200

Financiering 307.669 307.669 307.669 307.669 -50.616.397 -50.593.288 -50.596.331 -50.596.331
Bdur uitkering Rijk -6.678.585 -6.678.585 -6.678.585 -6.678.585
Bijdrage gemeenten -43.630.949 -43.630.949 -43.630.949 -43.630.949
Financiering ã. Alg Dekkingsmiddelen 307.669 307.669 307.669 307.669 -306.863 -283.754 -286.797 -286.797

Toevoeging/Onttrekking Reserves 0 -1.114.000 -1.058.000 -895.000 -495.000
Ink/Uitg alg res 0
Toevoeging/Onttrekking algemene reserve 0
Toevoeging/Onttrekking bestemmingsreserve 0 -1.114.000 -1.058.000 -895.000 -495.000

Veiligheid 2.698.003 2.697.895 2.697.821 2.697.821 -59.700 -59.700 -59.700 -59.700
Bevolkingszorg 458.367 458.324 458.281 458.281 0 0 0 0
Crisisbeheersing 1.221.146 1.221.143 1.221.143 1.221.143 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
GHOR 1.018.490 1.018.428 1.018.397 1.018.397 0
GMK (exc.MKA) 0 0 0 0 -45.200 -45.200 -45.200 -45.200

Zorg 24.742.413 24.742.413 24.742.413 24.742.413 -24.820.000 -24.820.000 -24.820.000 -24.820.000
Ambulancezorg 22.931.569 22.931.569 22.931.569 22.931.569 -22.931.569 -22.931.569 -22.931.569 -22.931.569
MKA 1.810.844 1.810.844 1.810.844 1.810.844 -1.888.431 -1.888.431 -1.888.431 -1.888.431

Ondersteuning organisatie 9.401.010 9.401.480 9.403.225 9.403.225 0
Ondersteuning organisatie 9.401.010 9.401.480 9.403.225 9.403.225 0

Eindtotaal 78.118.666 78.039.557 77.879.600 77.479.600 -78.118.666 -78.039.557 -77.879.600 -77.479.600
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Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost gemeente 2021

Gemeente
Aandeel in 

bijdrage
2020 excl. 

Bevolkingszorg Indexering
Basisbijdrage 2021, 

excl. bevolkingszorg
Oranje
Kolom

Gemeentelijke
rampenbestrijding

Bevolk.zorg 
tbv OTO

Subtotaal
bevolkingszorg

e.d.
Totale bijdrage 

2021

Asten 2,09Zo f 886.483 f 20.832 f 907.315 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 916.616
Bergeijk 2,90Zo f 1.230.977 f 28.928 f 1.259.905 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 1.269.206
Best 3,160Zo f 1.339.194 f 31.471 f 1.370.665 f 7.042 f 1.489 f 1.199 e 9.730 f 1.380.395
Bladel 2,89Zo f 1.226.467 f 28.822 f 1.255.289 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 1.264.590
Cranendonck 2,76Z f 1.167.850 f 27.444 f 1.195.294 f 7.042 f 1.489 f 1.199 e 9.730 f 1.205.024
Deurne 3,98Z f 1.687.295 f 39.651 f 1.726.946 f 7.042 f 2.333 f 1.199 e 10.574 f 1.737.520
Eersel 2,73Z f 1.158.832 f 27.233 f 1.186.065 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 1.195.366
Eindhoven 34,41Z f 14.586.848 f 342.792 f 14.929.640 f 7.042 f 19.098 f 10.270 e 36.410 f 14.966.050
Geldrop-Mierlo 4,27Z f 1.809.039 f 42.512 f 1.851.551 f 7.042 f 3.654 f 1.882 e 12.578 f 1.864.129
Gemert-Bakel 3,70Z f 1.570.059 f 36.896 f 1.606.955 f 7.042 f 2.333 f 1.199 e 10.574 f 1.617.529
Heeze-Leende 2,00Z f 848.607 f 19.942 f 868.549 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 877.850
Helmond 10,63Z f 4.506.367 f 105.900 f 4.612.267 f 7.042 f 7.868 f 4.108 e 19.018 f 4.631.285
Laarbeek 2,74Z f 1.161.537 f 27.296 f 1.188.833 f 7.042 f 2.333 f 1.199 e 10.574 f 1.199.407
Nuenen c.a. 2,53Z f 1.071.356 f 25.177 f 1.096.533 f 7.042 f 2.333 f 1.199 e 10.574 f 1.107.107
Oirschot 2,30Z f 973.058 f 22.867 f 995.925 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 1.005.226
Reusel-De Mierden 1,87Z f 792.695 f 18.628 f 811.323 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 820.624
Someren 2,44Z f 1.032.578 f 24.266 f 1.056.844 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 1.066.145
Son en Breugel 1,90Z f 803.517 f 18.883 f 822.400 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 831.701
Valkenswaard 3,67Z f 1.553.826 f 36.515 f 1.590.341 f 7.042 f 2.333 f 1.199 e 10.574 f 1.600.915
Veldhoven 5,38Z f 2.281.590 f 53.617 f 2.335.207 f 7.042 f 3.654 f 1.882 e 12.578 f 2.347.785
Waalre 1,65Z f 700.710 f 16.467 f 717.177 f 7.042 f 1.489 f 770 e 9.301 f 726.478
Totaal 100,0Z f 42.388.885 f 996.139 C 43.385.024 f 147.882 f 63.807 f 34.235 e 245.924 C 43.630.948
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Bijlage 4: begroting ingedeeld naar taakvelden

Taaknummer Taak Taakveld Lasten Baten

0.10 Bestuur en ondersteuning Mutaties reserves -f 1.114.000
0.4 Bestuur en ondersteuning Ondersteuning organisatie f 9.401.010
0.5 Bestuur en ondersteuning Treasury f 307.669 -f 306.863
0.8 Bestuur en ondersteuning Overige baten en lasten

1.1 Veiligheid
Crisisbeheersing en 
brandweer f 42.486.539 -f 51.449.803

7.1 Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid f 24.742.413 -f 24.820.000
8.3 VHROSV Wonen en bouwen f 1.181.035 -f 428.000
Eindtotaal C 78.118.666 -C 78.118.666
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Bijlage 5: renteschema 

Renteschema conform BBV richtlijn

Externe rentelasten over de korte en lange financiering
Externe rentebaten

f 307.669
-f 2.000

Saldo rentelasten en rentebaten C 305.669

Rente grondexploitatie
Rente projectfinanciering
Rentebaten van doorverstrekte leningen

f 0
f 0
f 0

Subtotaal C 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente C 305.669

Rente over eigen vermogen f 0

Rente over voorzieningen f 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente C 0

De aan de taakvelden toegerekende rente f 304.863

Renteresultaat op het taakveld Treasury C 806
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Bijlage 6: EMU saldo

Omschrijving 2021
Exploitatiesaldo voor onttrekking reserves C -1.114.000
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie C 5.225.695
Dotaties aan de post voorzieningen C 70.000
Investeringen die worden geactiveerd C -7.562.071
Baten uit bijdragen andere overheden C 0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa C 0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, C 0
Baten bouwgrondexploitatie C 0
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen C 0
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie c 0
lopen
Verkoop van effecten: C 0
Berekend EMU saldo C -3.380.376

VRBZO kent in 2021 een negatief EMU saldo doordat er in 2021 meer investeringen zullen worden geactiveerd dan we 
aan afschrijvingslast hebben. Door schommelingen in de investeringsbegroting per jaar, schommelt ook het EMU saldo 
per jaar. Er geldt voor onze organisatie op basis van de Wet houdbare overheidsfinanciën geen individuele 
referentiewaarde voor het EMU-saldo.
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Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen

Balans 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaal Materiele Vaste Activa 34.187.432 33.329.808 35.666.184 31.346.303 26.581.488 28.920.973
Totaal Uitzettingen 11.583.302 7.041.795 1.224.623 962.619 1.600.647 842.675
Totaal Overlopende Activa 888.205 888.205 888.205 888.205 888.205 888.205
Totaal Liquide Middelen 65.165 65.165 65.165 65.165 65.165 65.165
Totaal Activa 46.724.105 41.324.974 37.844.178 33.262.293 29.135.506 30.717.019İ

Totaal Eigen Vermogen (6.886.932) (5.886.932) (4.772.932) (3.714.932) (2.819.932) (2.718.739)
Totaal Vaste Schulden (30.173.295) (25.763.096) (23.352.897) (19.802.698) (16.787.499) (18.447.300)
Totaal Voorzieningen (647.238) (658.307) (701.710) (728.024) (511.436) (534.341)
Totaal Vlottende Schuld (4.488.055) (4.488.055) (4.488.055) (4.488.055) (4.488.055) (4.488.055)
Totaal Overlopende Passiva (4.528.586) (4.528.586) (4.528.586) (4.528.586) (4.528.586) (4.528.586)
Totaal Passiva (46.724.107) (41.324.976) (37.844.180) (33.262.295) (29.135.508) (30.717.022)

(3) (3) (3) (3) (3) (3)
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Netto-schuldquote
Totaal Vaste Schulden
Totaal Vlottende Schuld
Totaal Overlopende Passiva
Totaal Uitzettingen
Totaal Overlopende Activa
Totaal Liquide Middelen

(30.173.295)
(4.488.055)
(4.528.586)
11.583.302

888.205
65.165

(25.763.096)
(4.488.055)
(4.528.586)
7.041.795

888.205
65.165

(23.352.897)
(4.488.055)
(4.528.586)
1.224.623

888.205
65.165

(19.802.698)
(4.488.055)
(4.528.586)

962.619
888.205
65.165

(16.787.499)
(4.488.055)
(4.528.586)
1.600.647

888.205
65.165

(18.447.300)
(4.488.055)
(4.528.586)

842.675
888.205
65.165

Subtotaal Netto-schuld (26.653.265) (26.784.572) (30.191.546) (26.903.351) (23.250.124) (25.667.896)
Baten excl. mutaties reserves (74.307.355) (75.917.822) (77.004.666) (76.981.557) (76.984.600) (76.984.600)
Netto-schuldquote 36y0 35y0 39y0 35y0 30y0 33y0|

Solvabiliteitsratio
Totaal Eigen Vermogen (6.886.932) (5.886.932) (4.772.932) (3.714.932) (2.819.932) (2.718.739)
Totaal Passiva (46.724.107) (41.324.976) (37.844.180) (33.262.295) (29.135.508) (30.717.022)
Solvabiliteitsratio 15y0 14y0 13y0 11y0 10y0 9y0|

Weerstandsvermogen en -capaciteit
Algemene reserve 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Resultaat boekjaar 646.870 - - - - -
Bestemmingsreserve 4.240.062 3.886.932 2.772.932 1.714.932 819.932 718.739
Incidentele weerstandscapaciteit 6.886.932 5.886.932 4.772.932 3.714.932 2.819.932 2.718.739

Structurele weerstandscapaciteit - - - - - -
Totale weerstandscapaciteit 6.886.932 5.886.932 4.772.932 3.714.932 2.819.932 2.718.739
Totale weerstandsvermogen 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Ratio weerstandsvermogen/-capaciteit 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 1,4 I
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Bijlage 8: Investeringsbegroting

Balans Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Vervoermiddelen 3.683.570 711.530 1.646.000 4.318.000
Gebouwen en terreinen 0 0 0 0
Machines, apparaten en installaties 787.930 604.170 97.950 411.000
Bedrijfsgebouwen 1.712.431 0 0 0
Overige materiële vaste activa 1.378.140 844.670 1.116.000 2.846.000
Geheel 7.562.071 2.160.370 2.859.950 7.575.000

Versie: 140



Begroting 2021
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bijlage 9: Ambulancezorg

Product: Spoedeisende ambulancezorg

Onderbouwing:

Doel:

In de regio Brabant-Zuidoost is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de 
vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het 
ambulancevervoer is volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.

Wat houdt het in? Werkwijze

Dienstverlening door een deskundig team van 
verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met 
een geavanceerde 'ALS'-Ambulance.
Bij spoedeisende zorgvragen is de 
ambulancezorg (een verpleegkundige en 
chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse.
Ook complex besteld vervoer wordt door deze 
teams verzorgd.
De verpleegkundig centralist van de 
Meldkamer Ambulancezorg (MKA) neemt 
zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een 
ambulance komt en met welke urgentie.
De intentie is zorg verlenen en, indien 
noodzakelijk, de patiënt vervoeren.
De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er 
vervolgens gebeurt: zorg verlenen en 
vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen 
naar een andere zorgverlener.

De RAV levert ambulancezorg vanuit 
standplaatsen en werkt met dynamisch 
ambulancemanagement waarmee de spreiding 
en dekking over de regio vanuit de Meldkamer 
Ambulancezorg gecoördineerd wordt. 
Gedurende de dag- en avondsituatie wordt 
daarvoor gebruik gemaakt van een aantal 
voorwaardenscheppende (VWS)- posten 
verdeeld over de regio.

Resultaat Resultaat
2018

Resultaat
2019

Raming
2020

Raming
2021

1. Aantal uren paraatheid 95.935 100.759 102.000 108.000
2. Aantal ritten spoed en eerste hulp 37.929 37.854 38.250 38.750
3. Aantal ritten besteld vervoer 7.728 5.638 6.750 7.250
4. Spoedritten A1 met aankomsttijd < 15 min. 93,270 93,97o 947o 94,57

waarvan effect inzet First Responder 0,47o 0,47o 0,47o 0,47o
5. Spoedritten A2 met aankomsttijd < 30 min. 97,17o 97,77o 97,57 97,57
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Product: Rapid Responder

Onderbouwing: Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een compacte
personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om acute spoedeisende 
hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de patiënt ontbreekt. De Rapid 
Responder is goedkoper dan een gewone ambulance, hiermee wordt op een 
effectievere wijze zorg geboden.

Doel: Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening; een Rapid
Responder is sneller ter plaatse.

Wat houdt het in? Werkwijze

* Een Rapid Responder is een 
ambulanceverpleegkundige die ter plaatse 
geheel zelfstandig handelt, al dan niet in 
afwachting van een ambulance of andere 
zorgverlener.

* Een Rapid Responder levert reguliere 
ambulancezorg op ALS (Advanced Life Support)- 
niveau.

* De Rapid Responder kan niet vervoeren.
* De Rapid Responder maakt binnen het 

verzorgingsgebied van RAV Brabant-Zuidoost 
gebruik van auto's.

* De aansturing van de Rapid Responder vindt 
plaats door de MKA.

De Rapid Responder is een vorm van volwaardige 
ambulancezorg ter plaatse. De Rapid Responder wordt 
primair ingezet in die gevallen waarbij op voorhand het 
vermoeden bestaat van een EHGV-indicatie (Eerste Hulp 
Geen Vervoer) en de Rapid Responder binnen de 
gestelde opkomsttijd ter plaatse kan zijn dan wel als 
aanvulling op de reguliere ambulancezorg.

Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen en circa 
10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind 
zijn.

Resultaat Resultaat
2018

Resultaat
2019

Raming
2020

Raming
2021

# uren paraatheid 397 519 550 700
# ritten 236 356 375 500

42

Versie: 1.0



Begroting 2021
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Product: Zorgambulance

Onderbouwing: De zorgambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer
genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres 

en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.

Doel: De zorgambulance wordt ingezet bij gepland laag-complex vervoer en
bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor goedkoper.

Wat houdt het in? Werkwijze

De zorgambulance is bemand door een 
verpleegkundige en chauffeur.

Er worden afspraken gemaakt met de aanvrager, over 
de tijdstippen van halen en brengen en de plaats van 
bestemming.

De zorgambulance Z besteld vervoer wordt door de 
zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij de 
Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA coördineert 
het proces van aanvraag en uitgifte van 
zorgambulancevervoer.

Resultaat Resultaat Resultaat Raming Raming
2018 2019 2020 2021

# uren paraatheid
# ritten

7.903
3.897

11.385
5.324

11.500
5.500

11.500
5.500
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................................

VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost
Postbus 242
5600 AE EINDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

- IBAN
Zienswijze ontwerpbegroting 2020

12 mei 2020 ons kenmerk : 20UIT01372 
: NL08BNGH 0285 0087 14

Beste heer Jorritsma,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de 
Ontwerpbegroting 2021.

In deze begroting is geen nieuw beleid verwerkt. U gaat uit van continuering van 
bestaand beleid omdat de Visie 2025 nog niet is vastgesteld. Wij hebben er begrip 
voor dat deze begroting daarom een 'pro forma' begroting is.

We vinden het wel belangrijk dat als de Visie 2025 leidt tot nieuw beleid, er recht 
wordt gedaan aan de democratische legitimiteit en kaderstellende rol van de raad. Het 
tussentijds wijzigen van de begroting 2021 voor nieuw beleid door het Algemeen 
Bestuur vinden wij afbreuk doen aan die kaderstellende rol en de democratische 
legitimiteit. Daarom zien we liever dat nieuw beleid dat voortkomt uit de Visie 2025, 
integraal wordt verwerkt in de begroting 2022, zodat de raden een integrale afweging 
kunnen maken bij het geven van hun zienswijzen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Technische vragen D66 inzake BURAP-I 2020
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 12 mei 
Agendapunt 8.03: Eerste Bestuursrapportage 2020

Er ligt nu de eerste bestuurlijke rapportage van 2020. Op pagina 29 staat een mooi 
overzicht van de consequenties voor het meerjaren perspectief 2020-2023. Dat roept 
echter vragen op mbt de vorige BURAP-III en de stukken m.b.t. de besluitvorming IHP.

Resultaat xC 1.000 2020 2021 2022 2023

Begroting 2020-2023 C -1.592 c -586 C 542 C 1.344
BURAP 3 2019 C -1.289 c -46 C 1.571
Effecten B3 volgs BURAP-120 Ê 303 e 540 C L029 C 576

1. Hoe kan het zijn dat de in deze nieuwe BURAP er andere getallen staan in vergelijking 
met de gepubliceerde getallen uit de BURAP-III 2019 van pagina 31?

Antwoord: De getallen in beide documenten sluiten op elkaar aan. Burap III-2019 
geeft een beeld over de periode 2019-2022 en burap 1-2020 over de periode 2020
2023. In de begroting 2020 vindt u, wat betreft de jaarschijf 2023 (C 1.344), de 
beginstand op pagina 5. Het effect van burap III-2019 op de jaarschijf 2023 
(voordeel C 576) is anders dan in 2022 (voordeel C 1.029). Dit komt o.a. omdat het 
gemeentefonds in 2023 o.b.v. van de septembercirculaire t.o.v. 2022 een lagere 
positieve bijstelling laat zien. Ook zijn er financiële effecten die alleen effect hebben 
op 2022 en niet op 2023.

projecten 2020 2021 2022 2023

IHP (vastgestelde nota) C -564 C -763 C -798 C -1.099
IHP (volgens BURAP-12020) C -573 C -679 C -498 e -618

2. In deze BURAP-I worden andere getallen m.b.t. de exploitatielasten voor het IHP 
genoemd als in de nota IHP die door de raad is vastgesteld (pagina 6/8). Hoe dit te 
verklaren?

Antwoord: Het raadsvoorstel mbt IHP is niet zonder wijziging vastgesteld door de 
Raad. Door het aannemen van amendenten zijn niet alle investeringen toegekend 
waardoor de financiële gevolgen minder hard drukken op de exploitatie, zoals te zien 
is in de cijfers van de eerste bestuursrapportage 2020.

3. In de informatienota Jaarbericht 2019 (dd. 7 april 2020) moeten we nog een bedrag 
van C 800.000 afschrijven. Waar zien we dit bedrag terug?

Antwoord: De door u genoemde C 800.000 uit het jaarbericht betreft het verschil 
tussen het begrote resultaat over 2019 (C 860.000) en het daadwerkelijk resultaat 
over 2019 (C 1.660.000). Dit ziet u terug in de jaarrekening 2019 (oordeelsvormende 
raad 16 juni en besluitvormend 7 juli).



Technische vragen GBV inzake BURAP 1-2020
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering 12 mei 2020 
Agendapunt 8.03: Eerste bestuursrapportage 2020

Hierbij twee technische vragen m.b.t. de BURAP I:

1. In de begroting 2020 staat het weerstandsvermogen genoemd. Dit bedraagt Ĵ.02%. 
Dit wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de 
benodigde weerstandscapaciteit. Is het mogelijk een geactualiseerde weergave van 
het weerstandsvermogen te geven op basis van de cijfers die in deze burap zijn 
genoemd?

Antwoord:
In de Jaarstukken 2019, die de raad volgens planning eind mei ontvangt, is een 
actuele risico-inventarisatie opgenomen. De volgende actualisering van de risico- 
inventarisatie vindt plaats met het opstellen van de begroting 2021. In de 
jaarstukken wordt voor wat betreft de risico's en het weerstandsvermogen vooruit 
gekeken, terwijl in de jaarstukken de nadruk ligt op het terugkijken.
Deze werkwijze is vastgelegd in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen, 
die door de raad is vastgesteld.

2. Op pagina 76 van de begroting 2020 staat een schema met kengetallen. Is het 
mogelijk een geactualiseerde versie van dit schema te maken op basis van de cijfers 
die in de burap zijn genoemd?(dus voor 2020, 2021,2022 en 2023)

Antwoord:
Een geactualiseerd schema op basis van de burap is niet mogelijk. Om het schema op 
te kunnen stellen is een meerjarig geprognosticeerde balans noodzakelijk. Met de 
burap wordt geen meerjarig geprognosticeerde balans opgesteld.



Illlllllllllllllllllll ♦mVeldhoven
Datum besluitraad 12 mei 2020 Datum oordeelraad 12 mei 2020
Agendapunt Datum B en W 30 april 2020
Volgnummer 20bs00041 20.027 Programma begroting Diversen
Gewijzigd voorstel Taakveld Diversen
Portefeuillehouder J. Rooijakkers

Adviesnota raad
Eerste bestuursrapportage 2020

Beslispunten

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2020 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Inleiding

Met deze bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in het 1e deel van 
2020 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk 
als financieel zijn.

Beoogd effect

Invulling geven aan de controlerende en sturende rol van de raad, bij het bereiken 
van de gestelde doelen.

Argumenten

1.1 De 1e bestuursrapportage 2020 geeft de bijstelling voor 2020 weer inclusief de 
meerjarige gevolgen.
Voor 2020 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om 
alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die 
gesignaleerd worden voor 2020 inclusief meerjarige financiële doorwerking (paragraaf 
4.2).

1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.
Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in 
gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle 
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden'. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen 
worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het 
budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het 
college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens 
de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van 
de jaarstukken.

Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. 
Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. 
Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande 
activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een 
besluit van uw raad nodig.



Kanttekeningen en risico's

1.1 Financiële terughoudendheid is noodzakelijk
Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal 
moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten 
en de belasting van de exploitatie en reserves. Door de genomen raadsbesluiten en 
overige kosten die we op ons af zien komen maken dat wij op dit moment al druk 
bezig zijn met de voorbereiding van de meerjarenbegroting 2021-2024. Hierbij zullen 
ingrijpende keuzes onontkoombaar zijn.

Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze bestuursrapportage is het meerjarensaldo 2020
2023 uit de programmabegroting 2020.

Hieronder volgt het financiële perspectief 2020-2023 inclusief de bijstelling van deze 
1e bestuursrapportage 2020:

bedragen x C 1.000,
- :: tekort (nadeel) 2020 2021 2022 2023

Primitieve begroting 2020-2023 -1.592 -586 542 1.344

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019 303 540 1.029 576
- Investerings huisvestingsplan onderwijs -573 -679 -498 -618

Bijgesteld saldo 2020-2023 -1.862 -725 1.073 1.302

- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020 -177 -1.280 -1.331 -1.548

Bijgestelde begroting 2020 na burap I 2020 -2.039 -2.005 -258 -246

Het begrotingstekort voor 2020 als startpunt voor deze rapportage is C 1.592.000 
negatief. Verder zijn de consequenties verwerkt van de eerste bestuursrapportage 
2019 en Investerings Huisvestingsplan onderwijs.

Uw raad stelt met deze bestuursrapportage de programmabladen vast waarin per 
saldo een negatieve bijstelling gepresenteerd wordt van C 177.000 voor het 
begrotingsjaar 2020 (bijstellingen, 2021: C 1.280.000 negatief, 2022: C 1.331.000 
negatief en 2023: C 1.548.000 negatief). Na verwerking van deze bestuursrapportage 
wordt over 2020 een saldo verwacht van C 2.039.000 negatief (tot C 246.000 negatief 
in 2023).

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de eerste bestuursrapportage 2020 vindt 
plaats via de website.

Uitvoering I planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Eerste bestuursrapportage 2020
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester M.J.A. Delhez
waarnemend secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

20.028 | 20bs00042 
12 mei 2020

Eerste bestuursrapportage 2020

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2020, nr. 20.027

overwegende dat overwegende dat de raad op grond van de wet bevoegd is tot het 
bijstellen van de begroting in beleidsinhoudelijke en financiële zin.

b e s l u i t :

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2020 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 mei 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?
Kijk op onze website www.veldhoven.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel naar 14 040. 

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven 

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, mei 2020
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INLEIDING

♦♦♦4Veldhoven
1.1 Algemeen

De 1e bestuursrapportage 2020 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering 2020 op basis van de eerste drie maanden van 2020. De vraag die 
in deze bestuursrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) 
zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de 
begroting 2020 zijn afgesproken.

De bestuursrapportage (voorheen kwartaalrapportage) betreft een afwijkingenrapportage 
van budgetten 2020 (lopend jaar) met daarbij eventueel een structurele doorwerking. 
Deze bestuursrapportage bevat, conform beleid, geen bijstellingen of afwijkingen in 
beleid en budget met als begin 2021 of later. Dit betekent dat de in het laatste hoofdstuk 
gepresenteerde meerjarensaldi niet de feitelijke situatie betreft. We zien kosten op ons 
afkomen die de meerjarensaldi nog aanzienlijk zullen verslechteren. De genomen 
raadsbesluiten en de genoemde overige kosten die we op ons af zien komen maken dat 
wij op dit moment al druk bezig zijn met de voorbereiding van de meerjarenbegroting 
2021-2024. Hierbij zullen ingrijpende keuzes onontkoombaar zijn.

Hetgeen nu in de bestuursrapportage is verwerkt, is een doorwerking van ongewijzigd 
beleid. In de loop van dit jaar zal een integrale heroverweging plaatsvinden, die mogelijk 
tot wijzigingen kan leiden. Verder is geen rekening gehouden met mogelijk extra 
inkomsten vanuit het Rijk vanwege de aanzuigende werking als gevolg van de invoering 
van het abonnementstarief in de WMO. Deze extra inkomsten hangen onder andere af de 
uitkomsten van een landelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Mochten de extra 
inkomsten onverhoopt uitblijven dan zal onderzocht worden welke maatregelen we zelf 
kunnen nemen om de kosten terug te dringen. Ook hiervan zijn de financiële effecten 
echter niet verwerkt.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven 
financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op C 50 en voor kredieten op C 100.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x C 1.000.

1



1.2 Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2020.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met 
behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de 
doelstellingen.
4 Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
4 Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie. 
4 Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
4 Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt.

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht.
Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:
4 de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2020);
4 de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
4 Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2020.
4 Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte 

begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de rode en oranje 
stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht. Per programma wordt ook inzicht 
geboden in de bijgestelde kredieten.

In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2020-2023 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk 
weergegeven.

Veldhoven
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FINANCIËLE POSITIE 

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2020 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e bestuursrapportage 2020. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2020.

♦♦♦4Veldhoven

2.2 Begrotingssaldo 2020

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2020 
weergegeven na verwerking van deze 1e bestuursrapportage 2020:

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2020

Primitieve begroting 2020-2023 -1.592

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019 303
- Investerings huisvestingsplan onderwijs -573

Bijgesteld saldo 2020-2023 -1.862

- Totaal bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020 -177

Bijgestelde begroting 2020 na burap I 2020 -2.039

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2020 bij de begroting 2020. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van de derde bestuursrapportage 2019 en het Investerings 
HuisvestingsPlan (IHP).
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2.3 Programma overstijgende bijstellingen

Om dubbele teksten in de programmabladen te vermijden worden in deze paragraaf 
bijstellingen toegelicht die financiële consequenties hebben op meerdere programma's.

Bijstelling loonsom
Eind vorig jaar zijn de pensioen- en loonpremies bekend gemaakt voor het jaar 2020. Dit 
leidt tot een daling van de jaarlijkse loonlast in de begroting. Voordeel 2020 van C 60 tot 
C 48 in 2023 (rekening houdend met toerekening aan bge's/investeringen en dekking 
tarieven).

Eind 2019 heeft een functie-herwaarderingstraject plaatsgevonden. Nadeel in 2020 van 
C 55 oplopend tot een nadeel in 2023 van C 58.

Beiden hebben effect op de toerekening van loonkosten aan alle programma's.

Veldhoven

2.4 Financieel technische bijstellingen

In deze bestuursrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen 
verwerkt die van invloed zijn op het saldo van elk programma.

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma 
afzonderlijk. Door deze bijstellingen al te verwerken in de kolom "budget na wijziging" en 
"krediet na wijziging" van de financiële overzichten blijven de specifieke wijzigingen 
genoemd bij de programma's inzichtelijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:
1. overhevelen restantkredieten 2019 naar 2020;
2. doorbelasting rente naar taakvelden.
Dit levert in totaal een voordeel op van C 120 in 2020 en vanaf 2021 C 11 structureel.

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2019 naar 2020 (effect 2020: C 121 voordeel)
In 2019 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een 
(restant)bedrag doorschuift naar 2020. Hierdoor worden de kredieten in 2020 voor 
C 3.344 opgehoogd. De daarbij horende dekking door subsidies bedraagt - C 352. Door 
de verschuiving van investeringen zijn er lagere afschrijvingslasten waardoor een 
voordeel in de exploitatie 2020 ontstaat van C 121 .

Ad 2. Doorbelasting rente naar taakvelden (effect 2020: C 1 nadeel)
Zoals hiervoor is aangegeven zijn in 2019 minder uitgaven gedaan op de investeringen 
dan gepland, waardoor de doorbelasting van de rente naar taakvelden wijzigt in 2020.
De aanpassing van de rente over investeringen is een verdeelsystematiek die geen 
budgettair effect heeft. Maar voor de 1000Zo kostendekkende tarieven (riolering, afval) 
geeft dit een nadeel voor de exploitatie van C 1, omdat daardoor de baten naar beneden 
moeten worden bijgesteld.

Algemeen
De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze 
technische bijstellingen zijn in paragraaf 4.3 gepresenteerd met de afkorting TB 
(Technische Bijstelling).
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♦♦♦4Veldhoven
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Burap I 2020
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Programma 0 Bestuur en ondersteuning

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Samenspraak
Evaluatie ieder samenspraakproces. Uitkomsten gelijk of hoger dan score 7.

2. Toegankelijkheid van informatie
Klanttevredenheid meten in publieksruimte en via website, die beschikt over een 
toegankelij kheidsverklaring.

3. Meldingen
Snelle en begrijpelijke terugkoppeling van belang. Streven naar betere 
klanttevredenheid afhandeling.

4. Woonlasten
Handhaven uitgangspunt dat Veldhoven tot laagste 2507o gemeenten blijft behoren

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

a. Formatie (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)
b. Bezetting (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)
c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner. 2019: C 109,26)
d. Externe inhuur (2019: 3,30Zo)
e. Overhead (2019: 7,707o)

6



♦♦♦4Veldhoven
Taak
veld

Omschrijving 
producten programma 0

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
budget na wijz. budget burap 1 nr.

3.554 3.554 3.570 16
894 917 917
598 605 793 188

10.508 10.460 10.779 319
-11 17 145 128
410 410 410
337 337 337

1 1 1
22 24 25 1

5 5 5
356 356 245 -111
553 553 553

6.030 6.020
303

11.522
303

5.502

23.257 23.562 29.605 6.043

1
2,3
4

3

5

Baten
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Totale baten

15
471
387
87

123
6.215
5.072

819
538

62.931

7.522
1.592

85.772

15
471
387
87

123
6.215
5.072

819
538

63.177

15
471
851
107
91

6.215
5.072

819
538

63.177

7.676
2.164

86.744

9.065
2.341

88.762

464
20

-32

1.389
177

2.018

1
2
4

5

Saldo (- = nadeel) 62.515 63.182 59.157 -4.025
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♦♦♦4Veldhoven
Taak' Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling

veld nr. krediet programma 0 krediet na wijz. krediet burap 1

0.3 727701 Blauwe grond Zilverackers algemeen I

0.3 727702 3 panden Zilverackers algemeen I

0.3 740012 Excession (update Planon) U

0.4 740005 Zaaksysteem U

0.4 740008 Thin clients en monitoren gemeentehuis U

0.4 740009 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis U

0.4 723901 Vervanging audio-/ discussiesysteem raad U

0.4 727812 Vervanging pakket financiële applicatie U

0.5 780199 Lening LED-verlichting sportpark Zeelst I

0.5 780198 Lening LED-verlichting sportpark VLTC I

0.5 799112 Startersleningen I

Div 727811 Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen U

0

0

0

0

0

0

0

300

2

28

162

65

0

0

75

44

86

68

0

300

2

28

162

65

379

525

75

44

86

68

0

0

2

28

162

379 1

525 1

-300 3

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing_____________ Oorzaak__________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Exploitatie panden en gronden Incidenteel voordeel C 276
Resultaat op verkoop gronden aan AS 
resulteert in een incidenteel resultaat \ 
zijn hiervoor bijgesteld en worden in 2 
(Koppelenweg en landbouwgronden) a

ML, Koppelenweg en landbouwgronden 
/an C 276. De kredieten 727701/02
020 middels passeren van de akte 
gewikkeld.

2

Kosten digitalisering Nadeel 2020: C 200, 2021: C 400,
2022: C 500 en 2023: C 600.

De kosten van ICT stijgen, doordat one 
(door indexatie van bestaande kosten 
jaar) en toename van gebruik van spei 
Daarnaast worden er vanuit het Rijk st 
informatieveiligheid en privacy, waarde 
(bijvoorbeeld het versleuteld versturen 
autorisaties en "lines of defence"). Ook 
worden gebruikt zorgt voor extra behe

erhoudskosten van applicaties stijgen 
(stijging met een ton per jaar sinds vijf 
:iale systemen en applicaties). 
eeds hogere eisen gesteld aan 
)or aanschaf van extra zaken nodig is 
van mails en het inrichten van 

c de toename van het aantal devices die 
erkosten.

3

Omzetting investering SAAS 
(financieel pakket) naar exploitatie 
conform nieuwe BBV voorschriften.

Structureel nadeel C 15

Vanaf 1 januari 2020 is financiële wetgeving aangepast waarbij SaaS 
(Software as a Service) applicaties niet meer geactiveerd en afgeschreven 
mogen worden, maar rechtstreeks op het jaar van implementatie drukken.
Het hiervoor beschikbare krediet, inschatting op basis van eerste 
marktindicatie, van C 300 vervalt. Uit de aanbesteding blijkt dat de 
implementatiekosten (nadeel van C 106 in 2020) bedragen. Om de BBV- 
wetswijziging te dekken wordt een deel van de post onvoorzien op taakveld
0.8 ingezet (voordeel van C 106 in 2020). Daartegenover blijkt uit de 
aanbesteding dat we jaarlijks meerkosten voor onderhoud (nadeel structureel
C 15) verwachten.
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♦♦♦4Veldhoven
Verwijzing Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Dividend BNG en rente Nadeel 2020: C 160, voordeel 2021: C
Bouwgrondexploitatie 58,nadeel 2022:C 23 en 2023:C 160

4 Nadeel 2020 enerzijds door minder doorbelaste rente aan de 
bouwgrondexploitatie C 128, en de dividend uitkering van de BNG is bijgesteld 
conform de publicatie van de bank, dit geeft een incidenteel nadeel van C 31.
Mutatie reserves Nadeel C 4.113.

5

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de 
jaarrekening 2019 is de resultaatprognose aangepast ( zie toelichting 
grondexploitatie op programma 3 en 8). Deze aanpassing heeft geleid tot een 
hogere storting in de reserve C 4,9 miljoen.
Resultaat verkoop Koppelenweg en landbouwperceel (zie toelichting 2) 
alsmede de hogere WMO lasten voor 2020 ( toelichting programma 6) heeft 
geleidt tot een hogere onttrekking uit de reserves C 789.
Per saldo wordt dit voordeel C 4.113 gestort in de reserve. Deze storting is op 
dit taakveld 0.10 (reserves) een nadeel is in de exploitatie.
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Programma 1 Veiligheid

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen Toel.
nr.

1. High Impact Crimes/incidenten
Voorkoming/bestrijding woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, 
vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte.

2. Personen met verward gedrag
Signalering/voorkoming/bestrijding veiligheidsincidenten in samenwerking met 
ketenpartners.

1

3. Problematische jeugd(groepen) en risicojeugd
Voorkomen en aanpakken met ketenpartners.

2

Taak- Omschrijving
veld producten programma 1

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
budget na wijz. budget burap 1 nr.

2.338
938

3.276

2.338
966

3.304

2.338
981

3.319
15

15

Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Totale baten

65
16

81

65
36

101

65
9

9

Saldo (- = nadeel) -3.195 -3.203 6

Taak' Krediet Omschrijving

veld nr. krediet programma 1

1.2 780902 Voertuig handhaving & toezicht

U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel. 

krediet na wijz. krediet burap 1 nr.

U 0 44 44
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♦♦♦4Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing ____________Oorzaak___________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1

T/m februari 2020 zijn er 34 
geregistreerde verwarde personen 
bekend. Ten opzichte van dezelfde 
periode van vorig jaar (29) is dat een 
lichte stijging van 5 gevallen.

Preventieve inzet en integrale aanpak 
en samenwerking met ketenpartners 
(verbinding tussen zorg en veiligheid).

Daarnaast is recent (1 januari 2020) de Wet verplichte ggz & de Wet zorg en 
dwang geïmplementeerd en zijn er twee wijk-ggd-ers gestart.

2

Het aantal registreerde meldingen 
van jeugd overlast t/m februari 2020 
(21) laat een stijging zien van 6 
gevallen ten opzichte van vorig jaar 
(15).

Preventieve inzet door middel van 
bijvoorbeeld voorlichting, positieve 
alternatieven en ouderbetrokkenheid.

Repressief optreden/begrenzing vanuit politie en boa's en waar nodig 
persoonsgerichte en gezinsaanpakken. Intensieve samenwerking tussen zorg, 
onderwijs en veiligheid. Daarnaast investeren op alcohol en drugspreventie, 
onder andere door middel van blaasacties en ouder-kindavonden. Daarnaast 
inzetten op het versterken van de positie van de boa's ten opzichte van de 
jeugd in Veldhoven en digitale criminaliteit (cyber24).
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Fietsgebruik woon-werk
Stimuleren goede verbinding tussen bedrijventerrein Run en HTC (slowlane). Start 
aanleg in 2020.

2. Kruising Nieuwstraat/Kromstraat
Aanpak verkeerssituatie na afronding Zilverbaan. Uitvoering maatregelen 2020.

1

3. Verlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan
Eventueel realisatie verlichting fietspad 2020.

4. Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)
Maatregelen verbetering bereikbaarheid voor De Run en rest Veldhoven uitvoeren.

5. Parkeren City Centrum
Herijking betaald parkeren ter verbetering winkelklimaat en ter voorkoming 
leegstand. Oplossingsrichting kiezen en implementeren in 2020.

6. Eindhoven Airport
Totaalpakket maatregelen doorontwikkeling luchthaven vanaf 2020.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

7. Inzicht in verkeersongevallen voertuig en fiets
Inzicht in aantal ziekenhuisopname na ongeval met voertuig en inzicht in aantal 
ongevallen met gewonde fietser (letsel/materieel/dodelijk met voertuig en fiets).

Taak- Omschrijving
veld producten programma 2

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve haven
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer 

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
budget na wijz. budget burap 1 nr.

4.579
1.137

23
5.739

4.305
1.157

4.358
1.156

23
5.485

23
5.537

53
-1

52

Baten
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve haven
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer

Totale baten

307
15

307 362
15 15

55 2

322 322 55

Saldo (- = nadeel) 5.417 -5.163 -5.160 3
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♦♦♦4Veldhoven
Taak- Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling

veld nr. krediet programma 2 krediet na wijz. krediet burap 1

2.1 707202 Zilverbaan (WOR) U
2.1 707202 Zilverbaan (WOR) I
2.1 707203 Aansluiting A67 (BNR) U
2.1 707203 Aansluiting A67 (BNR) I
2.1 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) U
2.1 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) I
2.1 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) U
2.1 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) I
2.1 709114 Herinrichting Oude Kerkstraat U
2.1 709122 Herinrichting Locht U
2.1 712700 Verblijfsgebied 't Look U
2.1 712700 Verblijfsgebied 't Look I
2.1 724100 Verblijfsgebied Zandoerle U
2.1 780316 verreiker gladheidsbestr.(roll.mat.2019) U
2.1 780317 Roll.materieel 2020 gladheidbestrijding U
2.1 780520 Vervangingsinvesteringen masten 2020 U
2.1 780620 Vervangingsinvesteringen armaturen 2020 U
2.1 780920 Vervanging investeringen VRI 2020 U
2.1 728900 reconstructie St. Jansstraat U
2.1 707208 Slowlane U
2.1 707208 Slowlane I
2.1 730046 MP De Run/optimaliseren VRI's U
2.1 730046 MP De Run/optimaliseren VRI's I
2.1 730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg U
2.1 730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg I
2.1 730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan U
2.1 730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan I
2.2 713100 Actualiseren parkeren maaiveld U
2.2 740001 Herinrichten fietsenstallingsvoorzieningen 

CityCentrum U
2.2 740011 Investering fietsenstalling U

0
0

13.086
13.086

0
0

1.035
879
680
956
400

0
0

30
51

615
779
387
500
855
754

0
0
0
0

76
57

0
0
0

178 
-30

18.420
16.218

96
-102

1.267
1.142

695
956
585

1
45
30
51

660
1.080

537
500
823
714
22
83

126
113
179 
240

50
32

150

178 
-30

18.420
16.218

96
-102

1.727
1.142

695
956
585

1
45
30
51

660
1.080

537
500
823
714
22
83

126
113
179 
240

50

460 3

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1
Effecten infrastructurele maatregelen
De maatregelen worden niet in 2020 uitgevoerd. Dit in afwachting van de 
effecten van de infrastructurele maatregelen in de omgeving.

2

Subsidie mensgerichte aanpak Voordeel C 55 in 2020
Het is mogelijk om bij de Provincie subsidie aan te vragen voor mensgerichte 
maatregelen (educatieve- en voorlichtingsacties). De Provincie heeft voor 
Veldhoven C 55 beschikbaar gesteld. De middelen voor de uit te voeren 
maatregelen zijn reeds opgenomen in de begroting, de te ontvangen subsidie 
niet. Om die reden wordt incidenteel C 55 opgevoerd als inkomst van de 
Provincie.
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♦♦♦4Veldhoven
Verwijzing Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Extra kosten maatregelenpakket Nadeel C 460 in 2020

3

In de voorbereiding op project Kempenbaan-oost vindt een 'grondruil' met 
gesloten beurzen plaats met ASML. Het financiële voordeel van deze grondruil 
uit zich op programma 0. De grondaankoop maakt het mogelijk om de huidige 
weg De Run 1100 te verleggen en te voorzien van een fietspad. Tegelijk vindt 
een stuk grondverkoop plaats zodat de oppervlakte van de huidige bedrijfskavel 
van ASML ongewijzigd blijft. Hiermee is eerder geen rekening gehouden.
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Programma 3 Economie

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Ondernemersimago
Waardering ondernemersklimaat door ondernemers met minimaal een 7.

2. Bedrijventerreinen
Aantrekkelijkheid De Run voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. 
Aantrekkelijkheid Habraken voor circulaire bedrijvigheid.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

3. Werkgelegenheid
Arbeid zo min mogelijk beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.

Taak- Omschrijving
veld producten programma 3

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
budget na wijz. budget burap 1 nr.

1.148

8.381
156

8.080

1.730

1.393

8.346
156

3.4 Economische promotie 125 125
Totale lasten 9.810 10.020

Baten
3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.742 7.742
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 20
3.4 Economische promotie 318 318

8.080

1.940

1.408

1.685
155

125

3.373

15

-6.661 1,2 
-1

-6.647

6.382

-6.382

265

Taak- Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 3 krediet na wijz. krediet burap 1 nr.

3.2 740002 Herinrichting zuid entree U 0 285ļ 285
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♦♦♦4Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1

Bijstelling resultaten BGE's (bedrijven) Voordeel 2020: C 350, voordeel 2021:
C 421, voordeel 2022: C 103 en nadeel 
2023:C 164

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de 
jaarrekening 2019 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen zijn als 
volgt:

2020 2021 2022 2023
9130 Noordrand Zandven 700 295 -160 -164
9173 Heistraat Zoom -350 126 263

350 421 103 -164
Overigens worden deze bedragen op programma 0 toegevoegd c.q onttrokken 
aan de algemene vrije reserve.

2
Gebiedsvisie Centrum West Nadeel C 75
Voor de gebiedsvisie Centrum-west is budget nodig om te komen tot een visie 
die, nadat het zwembad is gesloopt, aangeeft welke functies hier een plek 
kunnen krijgen.
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Programma 4 Onderwijs en jeugd
Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Huisvesting onderwijs
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan voor goede huisvesting in redelijke nabijheid 
van de leerlingen via afzonderlijke projectplannen.

1

2. Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"
Met partners jeugdbeleid uitvoering gezamenlijk gedragen nota oppakken.
Evaluatie activiteiten om de 2 jaar.

3. Taalverwerving/beheersing
Nadruk op aandacht voor achterstandsleerlingen/nieuwe inwoners. Heroriëntatie 
rol bij (digi)taalhuis. Streven naar ^50Zo doelgroepbereik Voor- en Vroegschoolse 
Educatie.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

4. Actief beleid ter terugdringing absoluut schoolverzuim

5. Actief beleid ter terugdringing relatief schoolverzuim

6. Actief beleid ter voorkoming vroegtijdig schoolverlaten

Taak
veld

Omschrijving 
producten programma 4

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel. 
budget na wijz. budget burap 1 nr.

3
3.173
1.657

4.833

3
3.690
1.657

5.350

3
3.689
1.598

5.290

-1
-59

-60

2

Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totale baten

557

384
941

562

384
946

562

274

836

-110

-110

2

Saldo (- = nadeel) -3.892 -4.404 -50
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♦♦♦4Veldhoven
Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 4 krediet na wijz. krediet burap 1 nr.

718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs 

718217 Zilverackers grond onderwijs 

718218 Buitenruimte Huysackers 

718219 Jan Baptist uitbreiding groepen

U 0

U 0

U 0

U 0

104 104

1.546 1.546

377 377

713 713

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1

Mogelijke vertraging realisatie 
noodvoorzieningen

Alternatief uitwerken

Op 18 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de 
(tijdelijke) voorzieningen voor St. Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos. 
Doelstelling is deze voorzieningen na de zomervakantie van 2020 op te leveren. 
Deze projecten staan, door voorgeschreven termijnen in het inkoopproces, 
onder tijdsdruk en de haalbaarheid is op dit moment onzeker. Voor de 
voorziening in Zilverackers zal daarom ook gekeken worden naar een 
alternatieve oplossing om mogelijke vertraging te overbruggen.

2

Administratieve correctie Nadeel C 53
De baten en lasten van pand Sterrenlaan 15 stonden begroot op programma 4. 
Deze worden budgetneutraal naar programma 6 overgezet omdat het pand 
voornamelijk wordt gebruikt door de Sociaal Raadslieden.
(Lasten C 40, baten C 93)
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Groenonderhoud en zwerfafval
Continue onder aandacht brengen. In 2020 4x bewustwordingsactie.

2. Veldhoven Beweegt!
Uitvoering visie en realisatie programma. Aanstellen beweegcoach.

3. Zwembad
Realisatie en ingebruikname in 2021.

4. Veldhovens festival
Ondersteuning jaarlijkse gratis toegankelijke festival.

1

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

5. Streven naar afname percentage niet-sporters met 507o in 2020.

Taak- Omschrijving
veld producten programma 5

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie

5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

budget na wijz. budget burap 1 nr.

376 376
2.916 2.866
2.446 2.444

281 281
117 117

1.047 1.047
2.898 2.881

10.081 10.012

424 48
2.879 13
2.448 4

287 6
117

1.052 5
2.931 50

10.138 126

2

Baten
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie

5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totale baten

1
991
357

66

88
72

1.575

1
991 991
357 357

66 66

88 88
72

1.575

25

25

-8.506 -8.437Saldo (- = nadeel)
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♦♦♦4Veldhoven
Taak- Krediet Omschrijving

veld nr. krediet programma 5

U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel. 

krediet na wijz. krediet burap 1 nr.

5.2 727410 zwembad (bouwkundig) U 2.433 4.967 1.917 -3.050
5.2 727411 zwembad (insta llaties) U 1.317 2.703 1.053 -1.650
5.2 727412 zwembad (inrichting) U 537 1.112 432 -680
5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 1.653 553 553
5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 953 243 243
5.2 780011 Vervangingsinvestering binnensport 2020 U 106 106 141 35
5.2 780011 Vervangingsinvestering binnensport 2020 I 9 9 12 3
5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 U 166 166 166
5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 I 29 29 29
5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 U 108 108 108
5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 I 19 19 19
5.2 780221 Inv. RKVVO kunstgras toplaag U 25 25 348 323
5.2 780221 Inv. RKVVO kunstgras toplaag I 4 4 61 57
5.2 780222 Inv. Rood-Wit kunstgras toplaag U 25 25 322 297
5.2 780222 Inv. Rood-Wit kunstgras toplaag I 4 4 56 52
5.3 713001 Aanpassing De Schalm (inrichting) U 0 24 24
5.7 780315 4 pickupvoertuigen openbaar groen U 0 87 87
5.7 780324 Pick-up voertuig BENR U 32 32 32
5.7 780341 Rollend materieel 2022 (Groenploeg) U 0 29 29
5.7 780720 Vervangingsinvesteringen bomen 2020 U 108 124 124
5.7 780820 Vervangingsinvest. openbaar groen 2020 U 565 690 690

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing
Jaarlijks toegankelijk festival Nog niet bekend

1 In verband met de coronacrisis heeft de organiserende stichting Cult Veldhoven 
besloten om het festival Cityfest in 2020 geen doorgang te laten vinden.
Bestrijding Eikenprocessierupsen Nadeel C 50

2
De afgelopen jaren heeft de gemeente Veldhoven veel last gehad van de 
Eikenprocessierups- en extra in moeten zetten op de bestrijding van exotische 
planten (o.a. Japanse duizendknoop). Voor 2020 wordt opnieuw overlast 
verwacht en willen we preventieve maatregelen gaan uitvoeren. Hiervoor is 
structureel C 50 benodigd.
Aanbesteding zwembad vertraagd Verschuiving investering C 5.380 van 

2020 naar 2021
3 Eind 2019 is een extra raadsbesluit genomen over het zwembad, waardoor de 

aanbesteding is vertraagd en de start van de bouw iets later aanvangt.
Daarnaast is inmiddels een concrete planning van de bouwer voorhanden. Het 
is nu dus beter inzichtelijk hoe de kosten in tijd worden verdeeld.
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♦♦♦4Veldhoven
Verwijzing Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

kunstgrasvelden RKVVO Verschuiving investering C 278 van
2021 naar 2020 en C 45 extra in 2020

4

Volgens een kwaliteitszorg onderzoek naar de kunstgrasvelden van 
voetbalvereniging RKVVO voldoen de velden niet langer aan 
de gebruiksnorm van NOC*NSF-KNVB. De vervanging van de kunstgrasvelden 
van RKVVO worden daarom een jaar eerder uitgevoerd. Doordat 
milieutechnisch, aan allerlei eisen voldaan moet worden heeft er 
(bodem)onderzoek plaats gevonden. De ondergrond bij RKVVO voldoet 
momenteel niet aan de wettelijke eisen. Om te kunnen voldoen aan de 
zorgplicht is een extra investering van C 45 noodzakelijk.
kunstgrasvelden Rood-Wit Verschuiving investering C 297 van

2022 naar 2020
5 Volgens een kwaliteitszorg onderzoek naar de kunstgrasvelden van 

voetbalvereniging Rood Wit Veldhoven voldoen de velden niet langer aan 
de gebruiksnorm van NOC*NSF-KNVB. De vervanging van de kunstgrasvelden 
van Rood-Wit worden daarom twee jaar eerder uitgevoerd.
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Programma 6 Sociaal domein

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Klanttevredenheid
Jaarlijkse meting bij cliënten Werk en Inkomen/schulddienstverlening/maatschap- 
pelijke ondersteuning/specialistische jeugdzorg. Streven minimaal 7,5 per 
vakgebied.

2. Schulddienstverlening
Ten opzicht van 2019 meer trajecten budgetcoaching en -beheer vanuit 
gemeente, minder beroep op bewindvoering en meer geslaagde schuldregelingen.

3. Cliëntondersteuning
Vergroten bekendheid cliënten Wmo/Jeugdwet/Participatiewet/Schulddienstverle- 
ning met onafhankelijke cliëntondersteuning.

4. Informele ondersteuning
Ondersteuning bieden voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen en het 
langer kunnen participeren in de maatschappij.

5. Kwaliteit van leven
Er naar streven dat minimaal 750Zo Wmo-cliënten verbetering kwaliteit van leven 
ervaart door ontvangen ondersteuning.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten

6. Jeugdzorg
Streven naar verschuiving inzet specialistische hulp naar licht pedagogische hulp 
en ondersteuning. Daarnaast streven naar afname aantallen jongeren met delict, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering.

7. Inclusieve arbeidsmarkt
Doel is dat zoveel mogelijk mensen uit Participatiewet betaald werk verrichten en 
in eigen levensonderhoud voorzien.

8. Minimabeleid
Streven naar > 400 toekenningen meedoen regeling in 2020 en < 40Zo kinderen 
tot 18 jaar in een uitkeringsgezin.

9. Maatwerkarrangementen
Streven naar gelijkblijvend aantal Wmo-cliënten met maatwerkarrangement ten 
opzicht van 2018.

1

2
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♦♦♦4Veldhoven
Taak
veld

Omschrijving 
producten programma 6

6.1

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

budget na wijz. budget burap 1 nr.

4.959

3.495
10.756

3.905
2.646

882

9.326
7.093

147

3.855
47.064

4.968

3.462
10.760

3.915
2.532

882

9.326
7.103

147

3.855

46.950

4.987

3.404
11.818

3.915
2.523

982

9.825
7.103

147

3.855
48.559

19

-58
1.058

-9
100

499

1.609

3,4,5

4,5
1

4
2

2

Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18
6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totale baten

398

2
8.386

395

10

399

2
8.218

395

10

9.191 9.024

Saldo (- = nadeel) -37.873 -37.926

93 3

1.079 1

1.172

-437

Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 6 krediet na wijz. krediet burap 1 nr.

6.1 729500 Tijdelijke huisvestingslocaties
6.1 729500 Tijdelijke huisvestingslocaties

558 | 
43

558
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♦♦♦4Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1

Corona maatregelen Budgetneutrale bijstelling
Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. 
Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen 
is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze 
regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met 
inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben 
om hun bedrijf voort te zetten. Zowel de lasten, als de dekking vanuit het Rijk 
worden opgenomen. De lasten en baten worden met C 1.050 verhoogd.

2

Toename aantal Wmo-cliënten 
met een maatwerkarrangement

Nadeel 2020-2024: C 600 per jaar.

Door de aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het 
abonnementstarief per 2019 in de Wmo, vergrijzing en het 'langer thuis blijven 
wonen' van de doelgroep is het aantal cliënten met een maatwerkarrangement 
verder toegenomen. Na het eerste kwartaal 2020 is het aantal cliënten met een 
maatwerkarrangement gestegen tot 3.003 (660 cliënten per 10.000 inwoners). 
Dit is een stijging van het aantal cliënten met 140Zo t.o.v. 2018. Dit leidt tot een 
meerjarige bijstelling voor Wmo-begeleiding (taakveld 6.71) van
C 500 per jaar en C 100 per jaar voor woningaanpassingen (taakveld 6.6).
In 2020 wordt dit nadeel binnen programma 0 gedekt uit de reserve sociaal 
deelfonds.

3

Administratieve correctie Voordeel C 53
De baten en lasten van pand Sterrenlaan 15 stonden begroot op programma 4. 
Deze worden budgetneutraal naar programma 6 overgezet omdat het pand 
voornamelijk wordt gebruikt door de Sociaal Raadslieden.
(Lasten C 40, baten C 93)

4

Welzijnsbudgetplan 2020 Voordeel C 105
In 2019 heeft het college het Welzijnsbudgetplan 2020 vastgesteld. Dit plan 
leidt tot een per saldo budgetneutrale bijstelling over de programma's 3, 4, 5, 6 
en 7. Binnen programma 6 dalen de lasten met C 105.
Binnen dit programma is vooral het subsidieplafond verlaagd voor 
experimenteerruimte versterken vitale samenleving (C 86) en deze financiële 
ruimte is toegevoegd aan het CJG binnen programma 7.

5

Inzet personele capaciteit Voordeel C 34
Door een andere inzet van personele capaciteit veranderen de personele kosten 
binnen dit programma. Op taakveld 6.1 stijgen de personele kosten met C 14, 
en op taakveld 6.2 een daling van C 48. Het restant wordt op programma 5 
bijgesteld.
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Programma 7 Volksgezondheid en milieu

♦♦♦4Veldhoven

Doelstellingen toel.
nr.

1. Volksgezondheid
GGD voert taken Wet Publieke Gezondheid uit. Wij geven uitvoering aan Lokaal 
Gezondheidsbeleid. We monitoren via jaarverslag GGD.

2. Actueel laadpalenbeleid
Afgestemd houden op landelijke ontwikkelingen en groei elektrisch wagenpark.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

3. Huishoudelijk afval
Onderzoek naar kansen verdere reductie afval per inwoner naar 100 kilo.

4. Hernieuwbare energie
Stimulering verhoging percentage hernieuwbare energie.

Taak
veld

Omschrijving 
producten programma 7

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totale lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
budget na wijz. budget burap 1 nr.

2.180
3.201

4.041
933

171

10.526

2.200
3.191

4.040
911

200
10.542

2.286
3.191

4.097
1.204

200

10.978

86

57
293

436

1

2
3,4

Baten
7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale baten

19

3.668
5.041

127

8.855

19

3.661
5.041

19

3.661
5.096

175

127

8.848 9

55
175

230

2
4

Saldo (- = nadeel) 1.671 1.694 -206
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♦♦♦4Veldhoven
Taak- Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling

veld nr. krediet programma 7 krediet na wijz. krediet burap 1

7.2 731007 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden U
7.2 731011 Vervanging riolering St. Janstraat U
7.2 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat U
7.2 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 U
7.2 731021 Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19 U
7.2 731041 Vervanging gemalen en drukriolering 2020 U
7.2 731044 Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2 U
7.3 729900 Aanschaf ondergrondse afvalcontainers U

372
270
509
105

0
2.983

0
0

372
270
497

98
10

2.983
134

-5

372
270
497

98
10

2.983

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1

Welzijnsbudgetplan Nadeel C 86 in 2020
Het CJG is per 2020 stevig verankerd in de sociale basis. Het speelt een 
belangrijke rol in de ambitie om zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijk opvoed
en opvoedhulp te bieden en het voorkomen van onnodige inzet van zwaardere 
hulp. Dit vraagt om extra inzet van de CJG-partners, wat heeft geleid tot 
hogere subsidiebedragen. Het gaat hierbij om Lumens, Zuidzorg, Mee en 
Cordaad. De dekking van deze extra uitgaven is met name gevonden door het 
subsidieplafond experimenteerruimte versterken vitale samenleving 
(programma 6) te verlagen.

2

Maatregelen zwerfaval Budgettair neutraal
Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen is in het kader van Jaarplan 
Zwerfafval 2020 door Nederland Schoon een subsidie toegekend (voordeel
C 55) waarvoor we extra investeringen (nadeel C55) gaan uitvoeren met als 
doel om, samen met andere partijen, het zwerfafval te voorkomen. Deze extra 
investeringen omvatten een aanvalsplan zwerfafval voor vrijwilligers en scholen 
en diverse gedragsinterventies om bijvoorbeeld bij-plaatsingen rondom 
(ondergrondse) containers te voorkomen.

3

Transitievisie warmte Z 
energietransitie

Nadeel C 120 voor 2020 en C 170 in 
2021

Voorbereiding en start Transitievisie Warmte / energiestrategie, start 
wijkaanpak en informeren en betrekken bewoners en ondernemers bij warmte- 
/energietransitie (wettelijke taken). Budget afkomstig uit decembercirculaire 
2019 (voor periode 2019-2021).

4
Beschikking BZK Regeling Reductie 
Energiegebruik

Voordeel C 175 voor 2020

Subsidie ontvangen voor projecten gericht op energiebesparing bewoners. 
Projecten worden uitgevoerd met Buurkracht en Veldhoven Duurzaam.
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Veldhoven
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing

♦♦♦4

nr. doelstellingen
toel.
nr.

1. Omgevingswet
Implementatie omgevingswet in 2020.

2. Zilverackers
Realisatie Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022.

3. Woningcorporaties
Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken 
maken met woningcorporaties.

4. Starters
Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.
nr.

5. Woningbouwprogramma
Voldoen aan uitgangspunten Woonvisie 2016. In 2020 vindt actualisatie Woonvisie 
plaats en worden doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma 
gemonitord.

1

6. Regionaal bouwperspectief
Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag 
en afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en 
op elkaar afstemmen.

7. WOZ-waarde
WOZ-waarde is grondslag voor berekening onroerende zaakbelasting .

8. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2019: C 553,69.

9. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019: C 615,58.
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♦♦♦4Veldhoven
Taak- Omschrijving
veld producten programma 8

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel. 
budget na wijz. budget burap 1 nr.

8.1 Ruimtelijke ordening 1.169 1.250
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 17.250 17.259
8.3 Wonen en bouwen 1.605 1.603

1.330 80 2
-3.472 3

30
13.787
1.633

Totale lasten 20.024 20.112 16.750 -3.362

Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 325 345

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 18.240 18.240
8.3 Wonen en bouwen 1.228 1.228

1.080 3

345

19.320
1.228

Totale baten 19.793 19.813 20.893 1.080

Saldo (- = nadeel) -231 | -299 4.143 4.442 |

Taak

veld

Krediet

nr.

Omschrijving 

krediet programma 8

U/I Primitief

krediet

Krediet

na wijz.

Verwacht

krediet

Bijstelling

burap 1

Toel.

nr.

8.3 727813 Aanschaf software nieuw zaaksysteem U 0 0 6060

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing____________ Oorzaak____________ ______ Oplossing ļ bijsturing

1
Actualiseren woonvisie
De woonvisie wordt niet in 2020 geactualiseerd. Mede in het kader van de 
woningbouwversnelling.

2

Extra kosten invoering omgevingswet Nadeel 2020: C 70 en nadeel
2021:C 30

Recent is besloten om de invoeringsdatum (was 1 januari 2021) van de nieuwe 
omgevingswet voor onbepaalde tijd uit te stellen. Ondanks dit uitstel gaan wij 
verder met de implementatie. Hiervoor is extra inhuurbudget nodig, in 2020
C 70 en voor 2021 C 30.

3

Bijstelling resultaten BGE's (woningen) Voordeel 2020: C 4.552, nadeel 2021:
C 3.230, voordeel 2022: C 2.402 en 
voordeel 2023: C 2.845

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de 
jaarrekening 2019 is de resultaatprognose aangepast. De bijstellingen:

2020 2021 2022 2023
Oerle Zuid -31 28
Noordrand Meerstraat 83
Zilverackers kransakkerdorp 4.400 -3.300 1.800 2.800
The Village 100 2
Schippershof 42
Slot Oost 600 45

4.552 -3.230 2.402 2.845
Deze bedragen worden op programma 0 toegevoegd c.q onttrokken aan de 
algemene vrije reserve.
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FINANCIËLE RECAPITULATIE 

4.1 Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2020. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen 
per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde 
meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In 
paragraaf 4.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

♦♦♦4Veldhoven

4.2 Meerjarenperspectief 2020-2023

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2020-2023 
weergegeven.

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2020 2021 2022 2023

Primitieve begroting 2020-2023 -1.592 -586 542 1.344

Begrotingsm utaties
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019 303 540 1.029 576
- Investerings huisvestingsplan onderwijs -573 -679 -498 -618

Totaal begrotingsmutaties -270 -139 531 -42

Bijgesteld saldo 2020-2023 -1.862 -725 1.073 1.302

Programma's
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11) -4.207 1.921 -2.446 -3.450
1. Veiligheid 0 -6 -6 -6
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 106 -52 -52 -52
3. Economie 264 420 101 -165
4. Onderwijs en jeugd -51 -55 -53 -53
5. Sport, cultuur en recreatie -88 440 -676 -109
6. Sociaal Domein -438 -482 -565 -523
7. Volksgezondheid en milieu -206 -172 -2 -2
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing 4.443 -3.294 2.368 2.812
Totaal bijstellingen bestuursrapportage 12020 -177 -1.280 -1.331 -1.548

Bijgestelde begroting 2020 na burap I 2020 -2.039 -2.005 -258 -246
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4.3 Bijstelling reserves Ä. voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het 
gebied van reserves ŭ voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. 
Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de 
onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Veldhoven

Taak-
ļHjļj Iveld lOmschrijving

0 0.10
Resultaat verkoop koppelenweg 10 en 
landbouwperceel

0 0.10 Koppelenweg 7

0 0.10 Aanvullen reserve sociaal deelf uit vrije reserve

0 0.10 Bijstelling resultaten BGE bedrijven

0 0.10 Verschuiving sloop zwembad

0 0.10 Zwembad (boekwaarde zwembad)

0 0.10 Verschuiving sloop den uitwijk

0 0.10 Boekwaarde d'n uitwijk

0 0.10 Bijstelling resultaten BGE woningen

0 0.10 Overheveling restantkredieten 2020

0 0.10 Overheveling restantkredieten 2020

0 0.10 Overheveling restantkredieten 2020

0 0.10 Hogere WMO lasten

0 0.10 Aanvullen reserve sociaal deelf uit vrije reserve

0 0.10 Tijdelijke huisvestingslocaties urgenten

7 7.2 Overheveling restantkredieten 2020

7 7.2 Overheveling restantkredieten 2020

7 7.2 Overheveling restantkredieten 2020

7 7.3 Overheveling restantkredieten 2020

7 7.3 Overheveling restantkredieten 2020

Nvt Nvt Bijstelling uitgaven eigendommen

Nvt Nvt Extra uitgaven eigendommen

Reserve 7 voorziening

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Vervangingsreserve openbare 
verlichting

Vervangingsreserve openbaar groen 

Vervangingsreserve VRI 

Reserve deelfonds sociaal domein 

Reserve deelfonds sociaal domein 

Dekk.res.tijdelijke 
huisvestingslocaties 

Vervangingsreserve riolen 

Vervangingsreserve riolen 

Egalisatievoorziening rioolheffing 

Egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing 

Egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing 

Voorziening eigendommen 

Voorziening eigendommen

Storting 7 
Onttrekking

Bijstelling
2020

Bijstelling
2021

Bijstelling
2022

Bijstelling
2023

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

16

Storting 17

0 0 0

0 0 0

0 0 0

421 103 -164

-264 324 0

-247 218 0

-33 33 0

-9 8 0

3.230 2.402 2.845

0 0 0 TB

0 0 0 TB

0 0 0 TB

0 0 0

0 0 0

1 1 0

1 1 1 TB

-5 -5 -5 TB

0 0 0 TB

0 0 0 TB

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

0 4

142

200

4

59

200

4 TB 

64 

200

Totaal bijstelling storting reserves 

Totaal bijstelling onttrekking reserves 

Totaal bijstelling storting voorzieningen 

Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen

5.502 •2.809 2.504 2.681

-552 584 0

1 1 1

342 259 264

30


