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Resultatenoverzicht raadsvergadering

Veldhoven

Raadsavond 19 mei 2020 - Oordeelsvorming
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;
Onderdeel: Agendapunten
AP
Korte omschrijving agendapunt

POHO

1. Besluiten

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Akkoord.

3.

Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester ŭ Wethouders

Er zijn geen mededelingen.

4.

Artikel 42 vragen

5.

Spreekrecht burgers

6.

Raadsvoorstellen

6.1 Rapport Rekenkamercommissie 'Van
Woonvisie naar actuele woonprogramma's'

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

Er zijn geen artikel 42 vragen
geagendeerd.
Er heeft zich niemand gemeld voor het
spreekrecht.

HvdL

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 7 juli 2020.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een
toelichting op het rapport en beantwoordt de vooraf
ingezonden vragen van diverse fracties. Het rapport
laat een positief beeld zien. De aanbevelingen worden
kort toegelicht. De belangrijkste aanbeveling is om
jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen, zodat
eens per jaar een goede discussie kan plaatsvinden, in

plaats van meerdere ad hoc vragen die beantwoord
moeten worden. Het onderzoek had een beleidsmatige
insteek. CDA geeft aan dat de aanbevelingen
aanscherping verdienen door targets te benoemen.
PvdA geeft aan een deel van de aanbevelingen (2, 3 en
5) te willen overnemen. Ook wordt de wens geuit om
de Rekenkamercommissie in het vervolg op een eerder
moment te voorzien van input. De voorzitter geeft aan
dat dit kan via het onderzoeksplan dat vooraf wordt
gedeeld.
De POHO (HvdL) neemt kennis van de vragen richting
het college en geeft aan dat deze ruim op tijd voor de
besluitvormende vergadering beantwoord zullen
worden. Dit geldt ook voor agendapunten 6.2 en 6.3.
De volgende vragen worden gesteld aan het college /
de POHO:
D66:
-

-

-

Uit de bevindingen volgt dat er geen
systematische doorvertaling is van woonvisie
naar jaarlijkse uitvoeringsprogramma's of
wijkvisies. Kan het college uitleggen waarom dit
al die tijd is blijven liggen? Er wordt in het
rapport gesproken over ambtelijke capaciteit,
maar dat is een kwestie van prioriteren en
keuzes maken.
Hoe gaat het college er voor zorgen dat we in de
toekomst wel invulling geven aan dat deel van
de Woonvisie?
Wanneer kan de raad een geactualiseerde
Woonvisie tegemoet zien?

BPV:
In hoeverre kunnen de aanbevelingen uit het rapport
snel uitgevoerd worden door het college? Ziet het
college beperkingen in de uitvoering van én een
efficiencyslag maken én een betere communicatie?
2I 5

Lokaal Liberaal:
De doorvertaling van wijkvisie en woonvisie is niet
gebeurd vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit.
Hoe zit dit?
Ook de beoogde wijkvisies zijn nog maar in beperkte
mate van de grond gekomen. Waarom zijn die niet
opgepakt door de gemeente?
GBV:
Benieuwd naar uitvoerbaarheid van de aanbevelingen
en vraagt om algehele reactie van het college op het
rapport.
SENIOREN VELDHOVEN:
De wethouder heeft eerder toegezegd een onderzoek
uit te zullen voeren naar de doorstroming (ouderen die
te groot wonen). Graag ziet SENIOREN VELDHOVEN dat
dit onderzoek wordt toegespitst op wijkniveau. Vraag:
komt dat ook in dat onderzoek?
VSA:
- Hoe kan het dat er nog geen actualisatie heeft
plaatsgevonden en er nog geen
uitvoeringsprogramma's en maar één wijkprogramma is
vastgesteld?
6.2 Rapport Rekenkamercommissie 'Draaien
aan de knop van de ODZOB'

JR

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt ongewijzigd als
bespreekstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op
7 juli 2020.
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De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een
toelichting op het rapport en beantwoordt de vooraf
ingezonden vragen van diverse fracties. Het onderzoek
is uitgevoerd in samenwerking met diverse bij de
ODZOB aangesloten gemeenten en geeft een goed
gedifferentieerd beeld zien. De Rekenkamercommissie
ziet Veldhoven als een actieve speler in de
samenwerking. In principe kan de ODZOB worden
beschouwd als een lijnafdeling en is het met name een
college aangelegenheid. De formele rol van de raad is
vooral het indienen van zienswijzen op de financiële
stukken van de ODZOB. Indien een grotere rol gewenst
wordt, geeft de voorzitter als tip aan de raadsleden om

met de wethouder in gesprek te gaan en een actieve rol
op te pakken in het deelnemen van bijeenkomsten van
de ODZOB.
De voorzitter geeft als belangrijke aanbeveling mee om
als oplegger bij de stukken die ter besluitvorming naar
de raad gaan een A4 te voegen die inzicht geeft in wat
de ODZOB heeft bijgedragen aan de gemeentelijke
doelstellingen.
D66 vraagt het college om een reactie op deze
aanbeveling.
De vragen aan het college worden op een later
moment, voorafgaand aan de besluitvormende
vergadering op 7 juli a.s., schriftelijk beantwoord.
6.3 Rapport Rekenkamercommissie 'De
Omgevingswet, een uitdaging voor elke
gemeente'

AvdO

De oordeelsraad adviseert dit
agendapunt ongewijzigd als
bespreekstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op
7 juli 2020.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie geeft een
toelichting op het rapport en beantwoordt de vooraf
ingezonden vragen van diverse fracties. Het onderzoek
is gezamenlijk met de Rekenkamercommissies van Best
en Waalre uitgevoerd. Een belangrijke aanbeveling is
om overzicht over het totaal te organiseren. Een
programmaplan dat koers geeft en inzicht biedt in waar
de gemeente per onderdeel staat en wat op welke
termijn moet gebeuren. Alleen dan kan de totale
invoering van de Omgevingswet goed gevolgd worden.
Het CDA uit behoefte te hebben aan een concreet plan
van aanpak dat samen met het college wordt
opgesteld. De PvdA spreekt uit in te kunnen stemmen
met de aanbevelingen mits de termijn van het
voorleggen van een voortgangsrapportage iedere 3
maanden wordt gewijzigd in 2 maanden.
Tijdens de vergadering stelt Lokaal Liberaal de vraag
aan de portefeuillehouder of al gemeld kan worden hoe
het zit met het uitstel van de invoering van de
Omgevingswet. Hierop wordt geantwoord dat de wet is
uitgesteld maar dat er nog geen termijn is genoemd.
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7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
21.34 uur.

POHO
Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
DdK = Daan de Kort (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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Resultatenoverzicht raadsvergadering

Veldhoven

Raadsavond 15 juni 2020 - Oordeelsvorming
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;
Onderdeel: Agendapunten
AP
Korte omschrijving agendapunt

POHO

1. Besluiten

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Op verzoek van GBV (Eric van Doren)
wordt de agenda als volgt gewijzigd:

2. Toelichting en toezeggingen college B&W

6.1 Vaststellen bestemmingsplan
'Dorpstraat 195-197' (was 6.3)
6.2 Vaststellen Jaarstukken 2019
6.3 Vaststellen Kadernota 2021 (was 6.1)
3.

Informatieronde

3.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

3.3 Mededelingen vanuit het college van
Burgemeester & Wethouders

Er zijn geen mededelingen.

4.

Artikel 42 vragen

AvdO

4.01

GBV inzake 'Parkeren GO-scooters' D66 stelt een aanvullende vraag. Overweegt
Tavita van Galen
Veldhoven, net als Eindhoven, om de APV aan te
passen. De POHO antwoordt dat we in gesprek zijn.
Mocht het uit de hand lopen, dan kan het overwogen
worden.
BPV stelt een aanvullende vraag. Is het college van
plan andere zaken die het trottoir blokkeren op dezelfde

wijze aan te pakken (bv. PMD-zakken)? De POHO
reageert dat deze vraag wordt meegenomen en de
volgende keer mondeling wordt beantwoord.
MD

4.02 Lokaal Liberaal inzake
'Coronacrisis en de aanpak hiervan'
Maarten Prinsen

Lokaal Liberaal stelt een aanvullende vraag. Waarom is
maar één vraag beantwoord en wordt voor de overige
twee vragen verwezen naar het fractie uur over
corona? De POHO antwoordt dat dit is gevraagd tijdens
het fractie uur en dat hiermee is ingestemd door Lokaal
Liberaal.

HvdL

4.03 D66 inzake 'Eikenprocessierups'
Mariëlle Giesbertz

D66 stelt een aanvullende vraag. Heeft de gemeente bij
het spuiten alleen op nesten gericht of is er
grootschalig gespoten? De POHO antwoordt dat
rekening is gehouden met de informatie van de
vlinderstichting. Verder is vooral ingezet op de plekken
waar veel mensen komen. De vraag wordt
meegenomen in de evaluatie in het najaar.
SENIOREN VELDHOVEN stelt een aanvullende vraag.
Waarom wordt de bloemenrand van de Zilverbaan niet
onderhouden en extra aangelegd? De POHO geeft aan
dit na te vragen en hierover nog te informeren.

MvD

4.04 VSA inzake 'Corona en non-profit
organisaties' Karen Gielis

Geen aanvullende vragen.

MvD

4.05

Geen aanvullende vragen.

AvdO

4.06 D66 inzake 'Procesgang HeistraatZoom' Mariëlle Giesbertz

D66 stelt een aanvullende vraag. Er moeten nog veel
stappen gezet worden voordat het plan ter inzage
wordt gelegd. In de beantwoording wordt aangegeven
dat het plan in het derde kwartaal ter inzage wordt
gelegd. Hoe realistisch is deze planning? De POHO geeft
aan dat het mogelijk moet zijn dat het plan in het derde
kwartaal ter inzage wordt gelegd.

AvdO

4.07 SENIOREN VELDHOVEN inzake
'Drive-ins KFC en Domino's' Jolanda
van Hulst

SENIOREN VELDHOVEN stelt diverse aanvullende
vragen. De POHO vraagt SENIOREN VELDHOVEN de
vragen te verzamelen en schriftelijk in te dienen. Er
zitten namelijk ook nieuwe en technische vragen bij.

VSA inzake 'Tozo' Wim Peters
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SENIOREN VELDHOVEN zal de vragen schriftelijk
stellen.
Lokaal Liberaal stelt een aanvullende vraag over de
bijeenkomst met bewoners. De POHO licht toe dat
tijdens dat gesprek de procedure is toegelicht en
afspraken hierover zijn gemaakt.
5.

Spreekrecht burgers

6.

Raadsvoorstellen

Er heeft zich niemand gemeld voor het
spreekrecht.

6.1 Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpstraat AvdO
195-197'

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
als hamerstuk te agenderen voor de
besluitvormende raadsvergadering op 7
juli 2020.

Veel fracties uiten zich positief over het voorliggende
plan. Een aantal fracties noemt de afspraken over het
realiseren van 220Zo sociale woningbouw (D66, VSA,
CDA) en stelt hier vragen bij. SENIOREN VELDHOVEN
geeft aan het een mooi perceel te vinden voor
senioren- en starterswoningen. De POHO licht toe dat
woningen moeten passen in de omgeving en dat het
voorliggende plan een verrijking is voor de omgeving.
HvdL licht toe dat er momenteel bijna 350Zo sociale
woningbouw wordt gerealiseerd en dat er zeker wordt
gestuurd op het behalen van minimaal 220Zo sociale
woningbouw. In tweede termijn wordt hierop
gereageerd dat in het percentage van bijna 35Z ook
tijdelijke woningbouw is meegerekend die aan de norm
voor sociale woningbouw voldoet. HvdL licht toe dat het
percentage voor sociale woningbouw de aandacht
heeft, maar dat de gemeente te maken heeft met de
woningmarkt, waarop de gemeente niet alle invloed
heeft.

6.2 Vaststellen Jaarstukken 2019

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
ongewijzigd als hamerstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 7 juli 2020.

BPV en SENIOREN VELDHOVEN geven aan moeite te
hebben met de meetindicatoren in de jaarstukken.
Deze zijn niet altijd duidelijk. BPV vraagt ook aandacht
voor de leesbaarheid van het accountantsverslag.
Lokaal Liberaal stelt een aantal vragen over de kosten
voor externe inhuur, de evaluatie van de
reclamebelasting en de hoge uurkosten voor extreme
weersomstandigheden/groenonderhoud. De VVD vraagt
in hoeverre de coronacrisis invloed kan hebben op de

JR
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weerstandsratio. CDA uit zich positief over Veldhoven
Beweegt en de vernieuwing binnen het sociaal domein
en is kritisch over de prestatieafspraken met
woningcorporaties, de meldingen openbare ruimte en
de hoge ICT-kosten.
De POHO geeft aan dat de meetindicatoren twee jaar
geleden zijn vastgesteld en dat deze bij de terugblik op
2019 niet gewijzigd kunnen worden. Vanuit de
auditcommissie wordt gezocht naar duidelijkere
indicatoren en een duidelijkere communicatie voor de
toekomst. Voor wat betreft het accountantsverslag
geeft de POHO aan hier weinig invloed op te hebben.
BPV vraagt om een goed leesbare samenvatting ervan.
De hoge kosten voor externe inhuur heeft o.a. te
maken met het Maatregelenpakket De Run, de
woningbouwversnelling en jeugdhulp. De hoge kosten
hebben ook te maken met de bestrijding van de
eikenprocessierups, wat specialistisch werk is wat de
gemeente niet in huis heeft. De coronacrisis is geen
risico meer maar een zekerheid en kan zodoende geen
invloed hebben op de weerstandsratio. Hopelijk is er in
september meer duidelijk over de omvang, maar omdat
het nu nog moeilijk te voorspellen is, is het niet
meegenomen in de jaarrekening. De kosten voor ICT
zijn hoog, vanwege de snelle ontwikkelingen qua
digitalisering, de hoge index en nieuwe wetgeving.
DdK geeft tot slot aan dat de evaluatie van de
reclamebelasting extern is uitgevoerd omdat het een
nieuwe werkwijze was in Nederland en het van belang
geacht werd dat er extern gekeken werd hoe het
verloopt.
6.3 Kadernota 2021

JR

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt
ongewijzigd als bespreekstuk te
agenderen voor de besluitvormende
raadsvergadering op 7 juli 2020.

4I 6

D66 geeft als kader mee: Geef geen euro uit die niet
absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor eerder
genomen besluiten (waar mogelijk faseren).
BPV vraagt of de werkbijeenkomst van 29 juni een
kerntakendiscussie is.
Lokaal Liberaal mist kaders voor de forse
bezuinigingsopgave en hoopt dat de OZB niet onder

druk komt. Lokaal Liberaal geeft aan dat de ambtelijke
en inhuurkosten omlaag kunnen.
VVD geeft aan dat de reserves ingezet kunnen worden
om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te
vangen. VVD doet nog geen concrete uitspraken over
de woonlasten. Personeel kan worden omgeschoold en
breder ingezet, waardoor minder inhuur nodig is.
Daarnaast soberheid bij het indexeren van salarissen
en natuurlijke afvloeiing waar mogelijk. De gemeente
moet kritisch kijken naar wat het vieren van 100 jaar
Veldhoven mag kosten, de hoge kosten voor de
bestrijding van de eikenprocessierups en de hoge
kosten van het sociaal domein.
GBV spreekt uit geen bezuinigingen te wensen op de
voorzieningen. De woonlasten mogen tegen het licht
gehouden worden, mits Veldhoven bij de 250Zo
gemeenten blijft behoren met de laagste woonlasten.
De reserves mogen worden aangesproken en de viering
van 100 jaar Veldhoven dient sober plaats te vinden.
GBV vraagt om te kijken naar het abonnementstarief
van de Wmo (is het mogelijk om de eigen bijdrage weer
inkomensafhankelijk te maken?) en vraagt of er al
duidelijkheid is over de Meicirculaire.
SENIOREN VELDHOVEN geeft aan dat het verhogen van
de OZB bespreekbaar is en dat de kosten van
bouwgrond verhoogd kunnen worden. Ook het
onderzoeken of meer maatwerk bij de
subsidieverstrekking mogelijk is, wordt genoemd.
VSA vraagt naar de bijeenkomst van 29 juni, wat kan
verwacht worden?
CDA geeft aan dat het debat over de begroting 2021
2024 pas gevoerd kan worden als de stukken inhoud
bevatten.
PvdA pleit voor minder euro's voor stenen en meer
euro's voor mensen. Het verhogen van de OZB is
bespreekbaar, mits Veldhoven bij de 250Zo gemeenten
blijft behoren met de laagste woonlasten. Ook mogen
de reserves aangesproken worden.
De POHO geeft aan dat de Kadernota een startnotitie is
5I 6

en nu enkel financieel technische uitgangspunten geeft.
Bij de begrotingsbehandelingen worden pas keuzes
gemaakt. Om hierbij extra gevoel te creëren is de
werkbijeenkomst van 29 juni gepland, waar de
inhoudelijk deskundigen aanwezig zijn. Voor de rol van
de raad is de POHO van mening dat de raad met kaders
moet komen en dat het college hier vervolgens invulling
aan geeft. Er is nu nog teveel onduidelijk om met
voorstellen te komen. Mocht de raad niet met kaders
komen, dan zal het college bij de
begrotingsbehandelingen met voorstellen komen.
De meicirculaire is doorgerekend en laat een positief
beeld zien. Maar de opgave voor Veldhoven blijft
enorm. Tot slot geeft de POHO aan dat de reserves
indien nodig aangesproken kunnen worden om de
incidentele consequenties van de coronacrisis op te
vangen, maar dat de structurele lasten structureel
gedekt moeten worden.
7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om
23.06 uur.

POHO
Portefeuillehouder
MD = Marcel Delhez (Burgemeester)
AvdO = Ad van den Oever (VVD)
MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)
DdK = Daan de Kort (VVD)
HvdL = Hans van de Looij (GBV)
JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA)
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Raadsavond 7 juli 2020 - Besluitvorming

Veldhoven

Wat brengt dit overzicht in beeld:

-

door de raad genomen besluiten;
toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;

Onderdeel: Agendapunten
AP

Korte omschrijving agendapunt

1.

Opening

POHO

1. Besluiten
Om 19.30 uur.
Raadslid Pierre Bijnen (GBV) is afwezig.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Akkoord.

3.

Trekking stemmingsnummer

Nummer 5: Gerrit Coppens (Senioren
Veldhoven).

4.

Informatieronde

4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake
regionale samenwerkingsverbanden

Eric van Doren (GBV) doet een mededeling over
de laatste vergadering van Raadstafel21. Het
werkprogramma van de MRE is besproken. Op 7
oktober is er de Metropoolconferentie. Hij is een
medeorganisator van de conferentie.

2. Toelichting en toezeggingen college
B&W

De burgemeester deelt mede dat een Memo over
de coronacrisis naar de raad is gestuurd.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de
raad

Wethouder Rooijakkers zegt dat onlangs een
nota over de grondprijzen naar de raad is
gestuurd. De Raadsinformatienota was al eerder
klaar maar nu pas aan de raad verzonden.
Wethouder Van den Oever kondigt aan dat
'specials' en verplichte wijzigingen bij de
Kempenbaan-West meer impact hebben dan
voorzien.
5.

Artikel 42 vragen

Er zijn geen Art.42 vragen.

6.

Spreekrecht burgers

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7.

HAMERSTUKKEN

7.1

20.039 Vaststellen Jaarstukken 2019

JR

7.2

20.036 Vaststellen bestemmingsplan
'Dorpstraat 195-197'

AvdO

8.

BESPREEKSTUKKEN

8.1

20.037 Kadernota 2021

8.2

20.032 Rapport Rekenkamercommissie
'Draaien aan de knop van de ODZOB'

JR

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.
Het raadsbesluit wordt unaniem (25 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

Het raadsbesluit wordt aangenomen met 23
stemmen voor en 3 stemmen (VSA) tegen.

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.
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Dhr. Van Oorschot (GBV) stemt niet mee bij
dit agendapunt wegens een belangenconflict.

Fracties geven richtingen en suggesties aan
met het oog op de komende begroting.
Wethouder Rooijakkers zegt toe de input van
fracties als bouwstenen mee te nemen bij het
opstellen van de begroting. Bij de begroting
komt het college met duidelijkheid over de
cijfers. Het college zal onder andere kijken
naar de subsidies, de woonlasten,
bedrijfsvoering en personeelskosten, en het
inzetten van reserves om de begroting
sluitend te maken.

8.3

20.034 Rapport Rekenkamercommissie
'De Omgevingswet, een uitdaging voor elke
gemeente'

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.4

20.020 Rapport Rekenkamercommissie
'Van Woonvisie naar actuele programma's'

Het raadsbesluit wordt unaniem (26 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.5

Raadsinformatienota 'Urgente
voorzieningen huisvesting scholen'

8.6

Motie vreemd aan de agenda: inzake
Bravoflex

De motie wordt met 14 stemmen tegen en 12
stemmen voor verworpen.

9

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 23.28 uur.

DdK

Wethouder Van de Looij zegt toe dat er in
2021 een actualisatie van de Woonvisie zal
komen.

Er wordt geen besluit genomen over de
Raadsinformatienota.

31 3

Wethouder Van den Oever ontraadt de motie.
Hij deelt mee dat de gemeente in gesprek is
met de provincie om het gat, dat het stoppen
van Bravoflex slaat, te vullen.

♦m
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Datum besluitraad
Agendapunt
Volgnummer
Gewiizigd voorstel
Portefeuillehouder

Veldhoven
7 juli 2020
20bs00061 20.039

Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

16 juni 2020
26 mei 2020
alle
alle

J. Roojakkers

Adviesnota raad
Vaststellen Jaarstukken 2019
Beslispunten
1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen
2. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2019 (afgerond) als volgt
vast te stellen:
Baten:
C
116.898.000,Lasten:
e
119.571.000,Nadelig saldo:
C
2.673.000,Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 (afgerond) als volgt vast te
stellen:
Baten:
C
127.613.000,Lasten:
C
129.273.000,Nadelig saldo:
C
1.660.000,Balans debet:
Balans credit:

C 241.000.000,C 241.000.000,-

3. Het nadelig resultaat over 2019 van C 1.660.000 in 2019 te onttrekken aan de
algemene vrije reserve
Inleiding
Volgens de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de Jaarstukken 2019
vast te stellen. Deze jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd, en de
accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven.
Met deze jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde
beleid en de bereikte resultaten in 2019.
Het jaar 2019 sluit af met een negatief saldo van C 1.660.000. Dit is C 800.000
nadeliger dan werd verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2019. Het nadeliger saldo
wordt vooral verklaard door de storting van C 1.300.000 in de voorziening
wethouderspensioenen. Door de lagere rekenrente is een extra storting nodig. De lage
rente is een landelijk fenomeen.
In de jaarstukken wordt de realisatie afgezet tegen de Begroting 2019 inclusief
wijzigingen, dit is de 3e bestuursrapportage 2019.
Beoogd effect
Verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden/ stakeholders van onze gemeente
over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de daarvoor ingezette middelen.
Ook wordt invulling gegeven aan de wettelijke bepaling om uiterlijk 15 juli 2020 de
Jaarstukken 2019 bij de provincie (Gedeputeerde Staten) aan te leveren.

Argumenten
1.1

Goedkeuring van de accountant
Onze accountant, PWC, heeft haar controle op de jaarstukken verricht. De
accountantscontrole van de jaarrekening voor gemeenten heeft zowel
betrekking op de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening.
De accountant heeft uitgesproken voornemens te zijn een goedkeurende
controleverklaring af te geven.

2.1

Vaststelling door de raad
Met dit beslispunt stelt de raad alle baten, lasten en balansmutaties vast die
hebben geleid tot het saldo en het balanstotaal.

3.1

Raadsbesluit is noodzakelijk
Het nadelige resultaat wordt onttrokken aan de algemene vrije reserve.
Hiervoor is een raadsbesluit noodzakelijk.

Kanttekeningen en risico's
1.1

De accountant heeft ook opmerkingen
Wij zullen de aandachtspunten, genoemd in het accountantsverslag, in 2020 ter
hand nemen om een verdere verbetering in de kwaliteit van de jaarstukken te
bewerkstelligen.

1.2

Er is nog geen accountantsverklaring
Ten tijde van het opstellen van dit advies is de goedkeurende verklaring nog
niet ontvangen.

Financiën
Het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat 2019 van C 1.660.000 om dit te
onttrekken aan de algemene vrije reserve, wordt verwerkt in 2019.
Communicatie en samenspraak
Over deze jaarstukken wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website en via de
gemeentepagina's in Veldhovens weekblad. We publiceren het besluit op de openbare
besluitenlijst van het college.
Uitvoering I planning
Na vaststelling van de jaarstukken, zullen deze aan Gedeputeerde Staten worden
verzonden.
Bijlagen
Raadsbesluit 20.040
Jaarstukken 2019
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
BPV en SENIOREN VELDHOVEN geven aan moeite te hebben met de meetindicatoren
in de jaarstukken. Deze zijn niet altijd duidelijk. BPV vraagt ook aandacht voor de
leesbaarheid van het accountantsverslag. Lokaal Liberaal stelt een aantal vragen over
de kosten voor externe inhuur, de evaluatie van de reclamebelasting en de hoge
uurkosten voor extreme weersomstandigheden/groenonderhoud. De VVD vraagt in
hoeverre de coronacrisis invloed kan hebben op de weerstandsratio. CDA uit zich
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positief over Veldhoven Beweegt en de vernieuwing binnen het sociaal domein en is
kritisch over de prestatieafspraken met woningcorporaties, de meldingen openbare
ruimte en de hoge ICT-kosten.
De POHO geeft aan dat de meetindicatoren twee jaar geleden zijn vastgesteld en dat
deze bij de terugblik op 2019 niet gewijzigd kunnen worden. Vanuit de auditcommissie
wordt gezocht naar duidelijkere indicatoren en een duidelijkere communicatie voor de
toekomst. Voor wat betreft het accountantsverslag geeft de POHO aan hier weinig
invloed op te hebben. BPV vraagt om een goed leesbare samenvatting ervan. De hoge
kosten voor externe inhuur heeft o.a. te maken met het Maatregelenpakket De Run,
de woningbouwversnelling en jeugdhulp. De hoge kosten hebben ook te maken met
de bestrijding van de eikenprocessierups, wat specialistisch werk is wat de gemeente
niet in huis heeft. De coronacrisis is geen risico meer maar een zekerheid en kan
zodoende geen invloed hebben op de weerstandsratio. Hopelijk is er in september
meer duidelijk over de omvang, maar omdat het nu nog moeilijk te voorspellen is, is
het niet meegenomen in de jaarrekening. De kosten voor ICT zijn hoog, vanwege de
snelle ontwikkelingen qua digitalisering, de hoge index en nieuwe wetgeving.
DdK geeft tot slot aan dat de evaluatie van de reclamebelasting extern is uitgevoerd
omdat het een nieuwe werkwijze was in Nederland en het van belang geacht werd dat
er extern gekeken werd hoe het verloopt.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding
gegeven de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester

3Z 3
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.040 I 20bs00062
7 juli 2020
Vaststellen Jaarstukken 2019

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr.
20.039!20bs00061
overwegende dat de verantwoording over 2019 sluit met een negatief saldo van
C 1.660.000
gelet op de gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten

b e s l u i t :

1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen
2. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2019 (afgerond) als volgt
vast te stellen:
Baten:
C
116.898.000,Lasten:
C
119.571.000,Nadelig saldo:
C
2.673.000,Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 (afgerond) als volgt vast te
stellen:
Baten:
C
127.613.000,Lasten:
C
129.273.000,Nadelig saldo:
C
1.660.000,Balans debet:
Balans credit:

C 241.000.000,C 241.000.000,-

3. Het nadelig resultaat over 2019 van C 1.660.000 in 2019 te onttrekken aan de
algemene vrije reserve
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 juli 2020

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Jaarstukken 2019:
Jaarverslag
Jaarrekening

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven.
Meer weten over de jaarrekening 2019 of over Veldhoven? Kijk op onze website
www.veldhoven.nl of bel met 14040.
Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
E-mail: Qemeente@veldhoven.nl
Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad
Veldhoven, juni 2020
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Algemeen

Jaarrekening

Bij het opstellen van deze jaarrekening leven we in een bijzondere tijd. Ons dagelijks leven
wordt voor een groot deel beheerst door het coronavirus en we perken onze eigen vrijheid
tijdelijk in om onze gezondheid en die van anderen te beschermen. Met deze jaarrekening
blikken we terug op het jaar 2019, een andere tijd waarin we deze beperkingen niet
kenden.
Samen, stabiel en sterk
Voor de begroting 2019 vormde het coalitieprogramma Samen, stabiel en sterk de basis.
Een prima basis die onze cultuur kenmerkt. We werken in Veldhoven samen aan een
stabiele en sterke gemeente, we maken samen plannen en de kracht van Veldhoven is meer
dan ooit voelbaar. Of het nu om bedrijven gaat, om onderwijs, om veiligheid of om zorg, we
doen de dingen hier vooral samen en we zijn er voor elkaar. Mooie voorbeelden van
samenwerking in projecten zijn de horecanota, de gebiedsimpuls A67, de ontwikkeling van
het zwembad en het integraal huisvestingsplan onderwijs.
Daarnaast blijft de regio belangrijk voor Veldhoven. We werken op veel terreinen samen
aan een sterke en slimme regio waar het goed wonen en verblijven is en met voldoende
werkgelegenheid dankzij het aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Op thema's als
bereikbaarheid, wonen en het sociaal domein is intensief samengewerkt.
Veel bereikt
Er zijn in het afgelopen jaar flink wat besluiten genomen en er is veel bereikt. Zo hebben we
theater De Schalm voor Veldhoven en de regio weten te behouden door structureel extra
geld beschikbaar te stellen; we hebben samen met vastgoedeigenaren en winkeliers
gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendig citycentrum en de aanbesteding van het
zwembad afgerond. In juni kunnen we starten met de bouw. Daarnaast zijn de plannen voor
Veldhoven 100 en het comité gepresenteerd.
Op het gebied van bereikbaarheid hebben we (eindelijk) kunnen starten met de aanleg van
de N69 met aansluiting van KempenbaanZN69ŽZilverbaan op de A67. Bovendien is het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld en is er gewerkt aan betere
bereikbaarheid van industrieterrein De Run.
In 2019 is ook de Woondeal gesloten en hebben we plannen gemaakt om de bijbehorende
woningbouwversnelling in gang te zetten. De bouw van Zilverackers (gedeelte Huysackers)
is goed op gang gekomen in 2019, na de formele start medio december 2018 en jarenlange
vertraging op de oorspronkelijke plannen.
Binnen het sociaal domein heeft het 'werken volgens de bedoeling' steeds meer vorm
gekregen; kijken naar wat nodig en mogelijk is. We blijven energie steken in betere zorg
dichtbij de inwoner. Verder zijn er aanpassingen geweest in de inkoop van jeugdzorg die tot
lagere tarieven, maar ook tot de nodige spanningen, hebben geleid.
Er was ook aandacht voor milieu en duurzaamheid: er zijn extra zonnepanelen geplaatst op
het gemeentehuis en de bibliotheek en er zijn laadpalen geplaatst. Daarnaast zijn de
voorbereidingen voor de regionale en lokale energiestrategie in volle gang. Lokaal zien we
veel betrokkenheid en mooie initiatieven.
Financieel
In de begroting voor 2019 stond het al: "...er blijft werk aan de winkel want de
meerjarensaldi blijven dun." De klus is er niet gemakkelijker op geworden met alle
uitdagingen en ontwikkelingen die op ons pad kwamen. De jaarrekening laat dan ook een
negatief resultaat zien van 1,6 miljoen. Dit heeft te maken met een aantal onverwachte
ontwikkelingen vanuit het rijk:
bijstellingen van de salarissen als gevolg van landelijke cao-afspraken
het abonnementstarief wmo leidt tot een enorme stijging van de kosten (2019 is het
eerste jaar)
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-

door renteontwikkelingen moesten de pensioenvoorzieningen voor wethouders
worden aangevuld (kosten 1,3 miljoen)

Hoewel het negatief eindresultaat grotendeels te wijten is aan niet beïnvloedbare factoren
en ontwikkelingen, zorgt het in elk geval voor de nodige uitdagingen voor de volgende
begrotingsjaren. Desondanks willen we afsluiten met een positieve noot: onze
vermogenspositie is verbeterd, we hebben dus minder schulden dan het jaar ervoor. Gezien
het jaarresultaat is dat bijzonder.
Uitbraak COVID-19 (Coronavirus)
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons
allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak
van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk,
kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel
mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale)
besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
Verder worden gevolgen van het coronavirus op alle beleidsterreinen van de gemeente
geïnventariseerd.
In 2020 nemen wij waar mogelijk de gevolgen voor de gemeente mee in de P&C cyclus.

1.1 Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening 2019
Samengevat is het financiële resultaat van de gemeente over 2019 C 1,6 mln nadelig. Dit is
C 0,8 mln meer dan werd verwacht na de 3e kwartaalrapportage 2019. Dit nadeliger
resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende effecten:
4 -C 1.300 hogere storting in de voorziening wethouders pensioenen;
4
C 250 hogere baten in het gemeentefonds voor klimaatmiddelen;
4 -C 230 hogere lasten openbaar groen;
4
C 350 hogere baten leges voor omgevingsvergunningen.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 geven inzicht in welke voorgenomen activiteiten,
doelen en effecten uit de begroting 2019 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en welke
middelen daarvoor nodig zijn geweest.
De primitieve begroting 2019 vormt uitgangspunt voor de realisatie gedurende 2019 met
daarbij meegenomen de raadsbesluiten, die in de loop van 2019 door de raad genomen zijn.
Deze zijn verwerkt in de (bijgestelde) begrotingsramingen (3e bestuursrapportage 2019).

In het schema op de volgende pagina is het verloop gepresenteerd van het (verwachte)
begrotingstekort over 2019 op basis van de primitieve begroting 2019-2022 en de genomen
raadsbesluiten in 2019.
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Overzicht begrotingsoverschot in 2019
bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel)
Primitieve begroting 2019-2022

2019
670
-1.037
-594

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2018
- Bijstellingen Ie kwartaalrapportage 2019
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2019
- Maatregelenpakket bereikbaarheid de Run (besluit september 2019)

284
80

-597

Bijgesteld saldo 2019-2022
-Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019

-263

Bijqestelde begroting 2019 na burap III 2019

860

Zoals uit de tabel blijkt werd in eerste instantie uitgegaan van een begrotingsoverschot van
C 670. Dit verwachte overschot is in negatieve zin bijgesteld in 2019 voor een bedrag van
C 1.530. Uiteindelijk leidde dit tot een verwacht nadelig saldo van C 860.

In het navolgende overzicht zijn de begrote saldi per programma (exclusief mutaties uit
reserves) en het gerealiseerde saldo per programma weergegeven. Deze saldi resulteren
tezamen met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het gerealiseerde totaal van
saldo van baten en lasten. Na verrekening van alle begrote c.q. werkelijke mutaties met
reserves binnen de programma's resulteert uiteindelijk het gerealiseerde resultaat 2019
conform BBV van C 1,6 mln nadeel.

Overzicht verwacht en gerealiseerd resultaat per programma
P

|
omschrijving

begroting 2019
incl.begr.wijz.

jaarrekening

verschil

0 Bestuur en ondersteuning

-2.189

-3.858

-1.669

1 Veiligheid

-3.109

-3.085

24

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.723

3 Economie

-1.481

1.380

101

0

4 Onderwijs en jeugd

-3.797

3.711]

86

5 Sport, cultuur en recreatie

-8.529

-S.764

-235

-36.612

-36.691

-79

-2.024

-1.S06

218

446

648

202

71.452

72.039

587

6 Sociaal Domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vei
algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting

149

-149

-2

Onvoorzien
Overhead

-10.142

SI Hsultaatg

2
10-3291

-187

-800

Voor een verdere analyse en toelichting op het jaarresultaat in financiële én inhoudelijke zin
wordt verwezen naar de toelichting per programma opgenomen onder de
programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.
Ten aanzien van reserves is er sprake van mutaties ten opzichte van wat er geraamd was. Deze
mutaties zijn in lijn met de genomen raadsbesluiten door uw gemeenteraad. Een meer
uitgebreide analyse van en toelichting op het financiële resultaat is per programma opgenomen
onder de programmaverantwoording in voorliggend jaarrekening.
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In onderstaand overzicht is het resultaat van de jaarrekening 2019 weergegeven en de
jaarresultaten van de afgelopen járen ter vergelijking.

OVERZICHT REKENINGRESULTATEN 2009-2019
(X i 1.000,-)
4.000

2.000

Saldi
1.000

-

2.000

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

□ raming saldo

-245

-2 461

-873

-1 772

837

1 245

29

839

879

1 016

-860

■werkeljk saldo

870

-1 108

-570

-535

3 255

1298

1 648

902

1 830

2527

-1 660

2019

Járen
OrrvngwUD

ittx

Dit betreft de begroting inclusief wijzigingen. Het gaat hier niet om de saldi zoals gepresenteerd
in de primitieve begrotingen (boekwerk dat de raad in november behandelt).

1.2 Opzet van de jaarstukken
Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college
van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. In de
programmaverantwoording wordt verslag gedaan over de realisatie van de beleidskaders en
de uitvoering van activiteiten daarbinnen. De jaarstukken op programmaniveau vormen een
verantwoordingsdocument van het college richting raad.
Naast de programma's bestaan de jaarstukken uit paragrafen. Deze, deels verplichte,
paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de rekening weer vanuit een bepaald perspectief
en zijn over het algemeen programma overstijgend.
Tot slot van de inhoudelijke verantwoording van de jaarstukken is de balans opgenomen
inclusief toelichting alsmede de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ook de
recapitulatie van de programma's en de toelichtingen daarop en de analyse van
begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid is daar opgenomen.

1.3 Autorisatieniveau
Met de vaststelling van de programmabegroting autoriseert de raad het college tot het doen
van uitgaven op programmaniveau. In de jaarstukken is een afzonderlijke analyse
opgenomen over de begrotingsafwijkingen op programmaniveau en de bijbehorende
consequenties voor de begrotingsrechtmatigheid.
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1.4 Leeswijzer
Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:
1) Hoofdkader

2) Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
Meetindica toren
Bereikt in 2019
3) Wat hebben we daarvoor gedaan
4) Taakveldenverantwoording (wat heeft dat gekost)
Op de programmabladen zijn de bedragen in C 1.000 weergegeven.
Per doelstelling met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is.
Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2019) gerealiseerd is danwel op
schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform doelstelling en rood geeft
aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd.
Kleur wit geeft aan dat de realisatie van de indicator niet bekend is.
De kaderstelling (hoofdkader, doelstellingen en meetindicatoren) op de 9
programmabladen, is gebaseerd op besluitvorming door de raad in 2018 voor
begrotingsjaar 2019.
Na de programmaverantwoording zijn 7 paragrafen opgenomen als dwarsdoorsnede van de
jaarrekening en een aantal financiële toelichtingen (balans, grondslagen en een recapitulatie
met de analyses).
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Kengetallen sociaal
kengetallen sociaal

1-1-2019

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

31-12-2019

45.331

45.464

2.147

2.109

4.787
28.778
9.619

28.720

4.791
9.844

Aantal uitkeringsgerechtigden:
- Participatiewet
- BBZ
- IOAW
- IOAZ
Aantal WSW’ers:
- aantal SE 1
Aantal leerlingen per 1/10:
- primair onderwijs:
. openbaar onderwijs
. bijzonder basisonderwijs
- speciale school voor basisonderwijs
- speciaal onderwijs (ZMLK)
- speciaal onderwijs (LZK)
- voortgezet onderwijs

3.339

3.365
791

2,548

2.574
87
215
72
1.693

Samenstelling gemeenteraad:
- VVD
- GBV
- Senioren Veldhoven
- VSA
- CDA
- PvdA
- D66
- Burgerpartij Veldhoven
- Lokaal Liberaal
totaal1
1 SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor
een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de
arbeidshandicapcategorie "matig".
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Kengetallen fysiek
kengetallen fysiek

|

1- 1-2019

31-12-2019

3.188

Oppervlakte gemeente in hectaren:
waarvan:
- binnenwater

3.188

19

Aantal woningen:
waarvan:
- huurwoningen
- eigen woningen
Wegen en fietspaden in m2
- totaal wegen en fietspaden
- gemiddeld belaste wegen
- licht belaste wegen
- wegen in woongebied
- wegen in verblijfsgebied
- fietspaden

19.645

19.821

6.307
13.338

13.450

2.815.040
360.795
182.951
1.344.281
695.360
231.653

6.371

2.985.130
358.120
198.812
1.400.792
787.388
240.018

290

Aantal hectaren openbaar groen:

Kengetallen financieel
kengetallen financieel (x c ï.ooo,-)

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

1-1-2019

6607o
560Zo
2807o
620Zo
127.273
3
0

| 31-12-2019
640Zo
55*70
290/0
59®Zo
117.8161
3
0

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Veldhoven in zijn vergadering van 7 juli 2020,

de griffier,

de burgemeester,

8

JAARVERSLAG
Programmaverantwoording en
overzicht van baten en lasten
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2.1
2.1.0

Programma verantwoording
Bestuur en ondersteuning

Hoofdkader

Wij communiceren open met onze inwoners. Wij luisteren naar en antwoorden helder op
signalen uit de samenleving. Bij samenspraak is het verwachtingspatroon van de
betrokkenen cruciaal. Samenspraak wordt daarom nadrukkelijk gekoppeld aan helder
verwachtingsmanagement, waarbij actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Bij de
afweging voor het algemeen belang wordt rekening gehouden met het individuele belang en
worden passende oplossingen gekozen.
Samenwerken in de regio is belangrijk, daarbij staan de belangen van onze inwoners en
bedrijven voorop. Het mag niet ten koste gaan van onze democratische legitimatie.
Samenwerken dient vooralle partijen inhoudelijk winst op te leveren, waarbij de bestaande
capaciteit en middelen de kaders vormen. Veldhoven streeft als derde grote gemeente
binnen de MRE naar een vooraanstaande rol binnen de diverse regionale
samenwerkingsverbanden.
De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en laagdrempelig. Het uitgangspunt is dat
informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke
en transparante werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet
over digitale technieken beschikken en laaggeletterde inwoners.
Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks sluitende meerjarenbegroting.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten
1

Meetindicatoren

Samenspraak
Ieder samenspraakproces wordt geëvalueerd.
De uitkomsten van deze evaluaties dienen
gelijk aan of hoger dan een score van 7 te zijn.

Aantal maal dat
samenspraak in
opdracht van de
Raad per jaar wordt
toegepast
Uitkomst van
evaluaties
sa menspraa kproces
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Bereikt in 2019
De gemeenteraad
heeft in 2019 twee
maal opdracht
gegeven een proces in
samenspraak op te
pakken. Daarnaast
heeft de raad een
besluit genomen over
haar eigen rol in een
samenspraakproces
Een aantal evaluaties
van deze trajecten
lopen nog.

Veldhovense doelen en activiteiten
2

3

4

Meetindicatoren

Toegankelijkheid van informatie
Klanttevredenheid over toegankelijkheid score
"eens" of "zeer eens" > 6570
Meting vindt plaats zowel in de publieksruimte
van het gemeentehuis (vanaf juni 2017 score
gem. 8,1) als via de website (2017 score gem.
7,4)
De website beschikt over een
toegankelijkheidsverklaring

Meldingen
De gemeente ontvangt van inwoners,
verenigingen en bedrijven meldingen, waarbij
een snelle en begrijpelijke terugkoppeling van
deze meldingen nodig is.
Wij willen dat de melders meer tevreden zijn
over de wijze van afhandeling. We streven naar
een Klanttevredenheid over de meldingen score
"eens" of "zeer eens" > 657o
Woonlasten
Ons uitgangspunt is dat de woonlasten in
Veldhoven tot de laagste 257o van alle
Nederlandse gemeenten blijft behoren.

Formatie

b.

Bezetting

c.

Apparaatskosten

d.

Externe inhuur

e.

Overhead

Resultaat metingen
score
klanttevredenheid
over meldingen

De algemene score
voor klanttevredenheid
voor de website in
2019 is 7,6
(rapportcijfer)
De algemene score
voor klanttevredenheid
voor de balie in 2019
is 8,6 (rapportcijfer)
De score voor het
onderdeel
Toegankelijkheid
"eens" of "zeer eens"
voor de website in
2019 is 59,77o
De score voor het
onderdeel
Toegankelijkheid
"eens" of "zeer eens"
voor de balie in 2019
is 84,37o
Over 2019 zijn geen
resultaten bekend,
omdat de
klanttevredenheid
vanaf 2020 wordt
gemeten.

Als indicator zal
Op basis van de
worden gekeken naar COELO atlas 2019
de plaats die
staat Veldhoven op
Veldhoven inneemt
plaats 9 (2018: plaats
op de lijst van de
8)van de 387 (deel)
woonlasten per
gemeenten als het
gemeente van de
gaat om de laagste
COELO-atlas.
woonlasten.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
a.

Score
klanttevredenheid
betreffende
toegankelijkheid

Bereikt in 2019

Meetindicatoren
a. 6,9 Fte per 1.000
inwoners
b. 6,9 Fte per 1.000
inwoners
c. C 109,26 per
inwoner
d. Externe inhuur 3,3
7o van totale
loonsom 4- totale
kosten inhuur
externen
e. Overhead 7,7 7o
van totale lasten
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Bereikt in 2019
a. 6,8 per 1000
inwoners
b. 6,5 per 1000
inwoners
c. 0106,84 per
inwoner
d. 13,17o van totale
loonsom + totale
kosten inhuur
e. Overhead 8,0 7o
van totale lasten

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Samenspraak)
De ingezette professioneringsslag (op eigen rol, visie, missie en uitvoering) is in 2019
verder voortgezet. Ieder samenspraak traject wordt geëvalueerd en steeds verbeterd naar
aanleiding van gehouden evaluaties. Enkele evaluatiepunten waren: rol afbakening vooraf
duidelijker maken, toepasbaarheid werkvorm bij doelgroep, kaderstelling. Verder hebben de
samenspraakregisseurs het traject van "De raad als volksvertegenwoordiging" bijgewoond
om hen inzicht te geven in wat de samenspraakregisseurs doen. Uit deze sessie zijn ook
verbetervoorstellen rondom het onderwerp samenspraak uitgekomen. Deze worden
opgepakt. In 2019 zijn onder andere de volgende thema's in opdracht van de raad in
Samenspraak opgepakt:
» Samenspraaktraject Omgevingsvisie (raadsbesluit 29 oktober 2019)
» Gebiedsontwikkeling Centrum-west (raadsbesluit 17 september 2019)
» Nota Schuldhulpverlening (vaststellen van de rol van de raad tijdens
samenspraakproces, raadsbesluit 2 april 2019).
» Traject "De raad als volksvertegenwoordiger"
Naast een aantal samenspraaktrajecten in opdracht van de raad zijn ook onder andere de
volgende trajecten in 2019 in samenspraak opgepakt:
» Gebiedsimpuls Grenscorridor
» Horecabeleidsplan
» Slowlane
» Project Verbinding in de Basis
» Gebiedsvisie Zwembad

Doelstelling 2 (Toegankelijkheid van informatie)
De fysieke toegankelijkheid van de publieksbalie is in 2019 specifiek onder de aandacht
geweest naar aanleiding van een onderzoek dat eind 2018 is gehouden. De snel te
realiseren aanpassingen van de publieksruimte zijn opgepakt, zoals de aanschaf van een
mobiel pinapparaat. De meer verstrekkende aanpassingen kunnen worden meegenomen bij
een eventuele verbouwing.
Om te voldoen aan de (technische) eisen van de Wet Digitale Overheid is in 2019 gestart
met het aanpassen van de content op de website, met name het aanpassen van de PDF's.
Daarnaast is er continu aandacht voor de begrijpelijkheid en de vindbaarheid van de content
en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van de
terugkoppelingen van de inwoners uit de klantmonitor en gebruikersonderzoeken.
Doelstelling 3 (Meldingen)
De ervaringen van melders zijn gebruikt om het proces meldingen (openbare ruimte)
opnieuw in te richten. Standaard teksten zijn herschreven en met inwoners getest op
duidelijkheid en begrijpelijkheid. Het nieuwe proces en de nieuwe teksten zijn verwerkt in
een nieuw (zaak)systeem. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het proces zijn getraind
in gebruik van het nieuwe systeem en hebben daarnaast een uitgebreide training gehad in
klantgericht communiceren.
Doelstelling 4 (Woonlasten)
In 2019 zijn de tarieven in rekening gebracht zoals deze waren afgesproken in de Begroting
2019. De tarieven binnen de gemeente Veldhoven zijn minder hard gestegen dan de
tarieven van andere gemeenten waardoor we tot de laagste 2507o zijn blijven behoren.
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Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
Begroting 2019

taakvelden programma 0

Verschil rek. 2019 met

omschrijving

begr. 2019 | rek. 2018

Lasten
298

0.1

Bestuur

5.760

2.835

4.246

5 46Ż

1.216

0.2

Burgerzaken

1.140

970

1 069

l 079

-10

61

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

720

535

1,368

1.231

137

-511

0.4

Overhead

9.776

9.856

10.310

10.6C

-295

-829

0.5

Treasury

107

139

-134

______

-14

227

0.61

OZB woningen

377

351

400

418

-18

-41

0.62

OZB niet-woníngen

310

289

330

344

-14

-34

0.63

Parkeerbelasting

3

2

2

1

2

0.64

Belastingen overig

23

24

24

-3

-4

0.7

Uitkeringen gemeentefonds

5

4

5

0.8

Overige baten en lasten

363

331

198

-99

66

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-91

888

149

149

-91

0.10

Mutat les reserves

10.448

6.734

7.950

7.175

775

3.273

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

4.357

670

2.527

33.298

23.628

28.444

29.051

-607

4.247

2.044

847

682

-111

-1.473

854

481

481

114

-259

1.102

355

1.428

281

607

1.830

Baten
0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

230

93

168

108

46

0.5

T reasury

297

158

171

15

-111

1.709

0.61

OZB woningen

5.062

5.433

5,470

-1

407

0.62

OZB niet-woningen

4.143

4.448

4.609

4 607

-2

464

0.63

Parkeerbelasting

1.195

1.099

1.219

1.175

-44

-20

0.64

Belastingen overig

535

527

530

-7

-12

0.7

Uitkeringen gemeentefonds

61.084

58.343

60.312

596

-176

0.8

Overige baten en lasten

169

67

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10

Mutat les reserves

8.942

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

1.830

Saldo (- = nadeel)

102

10.651

9.816

8.188

1.628

-754

3.387

4.187

800

2.357

88 563

290

1.143

-317

5.390

87.420

82.435

88.273

54.122

53.807

59.829

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 59.512 opgebracht. Ten opzichte van de
begroting is er sprake van een nadeel van C 316. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt te
verklaren:

C - 1.327

Nadeel op taakveld 0.1 bestuur.
De gemeente Veldhoven heeft er voor gekozen om de pensioenverplichtingen
van (oud) bestuurders op te vangen met een voorziening. Het economisch
klimaat heeft er de afgelopen járen voor gezorgd dat de rente sterk is
gedaald. De rekenrente wordt jaarlijks door het Ministerie van BZK
vastgesteld. De rekenrente voor 2019 was door het BZK vastgesteld op
l,5770Zo. De recent gepubliceerde rekenrente voor 2020 is vastgesteld op
0,290oZo. Deze daling in rekenrente leidt tot een hogere storting in de
gemeentelijke voorziening van C 1.317.
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C

104

Voordeel op taakveld 0.2 burgerzaken.
Voordeel is voornamelijk veroorzaakt door meer aanvragen van rijbewijzen
creditcard formaat. Dit heeft in 2019 ook nog geleid tot een stijging in de
aanvraag van het aantal nieuwe rijbewijzen voordeel C 83.

C

418

Voordeel taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden
Het voordeel is voornamelijk veroorzaakt op dit taakveld door grondtransactie
in december 2019 welke niet is geraamd. Daarnaast verschuift een geplande
transactie van 2019 naar 2020 in verband met vertraging in de afwikkeling,
tegenover dit voordeel staat een nadeel op taakveld 0.10 reserves.

C -

187

Nadeel op taakveld 0.4 overhead.
De kosten met betrekking tot overhead geeft een nadeel 1,8 0Zo ten opzichte
van de raming. Het nadeel betreft voornamelijk automatiseringskosten en
kosten telefonie.

C

596

Voordeel op taakveld 0.7 algemene uitkering.
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door de verwerking van de
decembercirculaire 2019. Enerzijds zijn er extra middelen beschikbaar gesteld
voor klimaatmiddelen C 250, deze middelen zullen worden ingezet in 2020.
Ook geeft de decembercirculaire 2019 hogere inkomsten dan de
septembercirculaire 2019 die betrekking hebben op het sociaal domein C 605
die middelen worden gestort in de reserve sociaal deelfonds (taakveld 0.10).
Anderzijds geeft de decembercirculaire een lagere uitkeringsfactor wat leidt
tot een lagere uitkering van C 400.

C

149

Voordeel op taakveld 0.9 vennootschapsbelasting.
Wij hebben in overleg met onze fiscale adviseur de aangifte VPB 2016
opnieuw ingediend bij de belastingdienst.
Ook hebben we nu met dezelfde fiscale inzichten aangifte over 2017 gedaan.
Deze lijn trekken wij ook door voor het jaar 2018 en 2019. Mede door de
generieke rente aftrekbeperking die per 1 januari 2019 ingaat is het jaar 2019
het eerste jaar dat er een fiscale winst wordt behaald.
Echter door fiscale verliezen uit 2016 tot en met 2018 leidt dit nog niet tot te
betalen vennootschapsbelasting.
Vandaar dat de berekende vennootschapsbelasting over 2019 nihil is (begroot
C 149).
De compensabele verliezen zijn gespecificeerd in de toelichting op de balans,
niet uit de balans blijkende rechten.

C -

853

Nadeel op taakveld 0.10 reserves.
Het nadeel op taakveld 0.10 reserves is voornamelijk veroorzaakt door het
voordeel op decentralisaties sociaal domein (zowel op taakveld 0.7 als op
programma 6) te storten in de reserve sociaal deelfonds, dit geeft voor dit
taakveld een nadeel van C 650. Zoals gemeld onder taakveld 0.3 verschuift
een geplande transactie welke verrekend zou worden met de algemene
reserve naar 2020 dit geeft voor taakveld 0.10 een nadeel van C 240.
Daarnaast is het voordeel van de voorlopige aanslagen
vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) via de reserve verwerkt conform
besluit van de raad. Lager storting in de algemene reserve door lager
resultaat BGE van C 229 geeft voor taakveld 0.10 een voordeel.
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Overzicht investeringen
Taak

Project Programma 0

veld

nr.

U/I

Budget

Besteding

Restant

Budget

Totaal

laar

2019

2019

2019

2020-2023

Budget

gereed

Omschrijving

0.3

727701 Biauwe grond Zilverackers algemeen

U

378

378

0

0

0

0.3

727701 Blauwe grond Zilverackers algemeen

I

379

0

379

0

379

2012

0.4

723901 Vervanging discussiesysteem raadszaal

u

48

48

0

0

0

2020

0.4

740005 Zaaksysteem

u

100

56

44

0

44

2020

0.4

740006 Zonnepanelen gemeentehuis/bibliotheek

u

179

180

0

0

0

2019

0.4

740008 Thin clients en monitoren gemeentehuis

u

337

251

86

0

86

2020

0.4

740009 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis

u

239

170

69

0

69

2020

0.5

780198 Lening LED-verlichting sportpark VLTC

u

67

67

0

0

0

2019

0.5

780199 Lening LED-verlichting sportpark Zeelst

I

2

2

0

8

8

2018

0

799112

Leningen u/g: startersleningen

I

195

172

23

495

518

2010

1.925

1.325

600

544

1.145

Totaal programma

2012

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
bedragen x C 1.000,-

oorspronkelijke begroting
baten I lasten I saldo

begroting ind. wijzigingen
baten I lasten I saldo

baten

realisatie
I lasten I

saldo

Lokale heffingen

10.667

10.667

10.892

10.892 |

10.882

10.882

Algemene uitkering gemeentefonds

58.343

58.343

60.312

60.312 |

60.908

60.908

50

100

100 I

100

Dividend

50

Saldo financieringsfunctie
Totalen

-121

148 |

148
-121
0 | 68.939 | 71.452

68.939

0

71.452

Vennootschapsbelasting
Algemene dekkingsmiddelen
bedragen x C 1.000,-

oorspronkelijke begroting
baten ļ lasten I saldo

begroting incl. wijzigingen
baten I lasten I saldo

Lokale heffingen
Totalen

Onvoorziene uitgaven
Onvoorziene uitgaven
bedragen x C 1.000,-

lasten
137

Oorspronkelijke begroting
Kwarap III-2019: Vrijval

mm

Totalen

___________

Overhead
Overhead
bedragen x C 1.000,1. Lasten overhead
2. Baten overhead
3. Doorbelasting overhead
Totaal overhead

Begroting
primitief
10.762

Begroting na
wijz.
11.216

-93
-906

Realisatie
11.364
-276

-906

9.763
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baten

realisatie
I lasten I

Overzicht incidentele baten en lasten
Progr

Bedragen (x C 1.000)

Begroting

Rekening

Omschrijving

2019

2019

LASTEN:
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie

9.456

7.201

3.2/8.2 Verrekening bouwgrondexploitatie

6.081

10.122

1.317

0.1

Burgemeester en wethouders

0.3

Resultaat aan- en verkoop gronden

0.3

Gebouwen

0.3

Opstalrecht

0.4

Veldhoven Development Traject (VDT 2)

0.5

Vennootschapsbelasting

0.10

Reserves

7.098

5.3

Cultuurpresentatie

5.7

openbaar groen: stormschades

5.7

openbaar groen: bestrijding eikenprocessierups

6.5

Social impact bond

7.4

Milieubeheer

6.610

24.056

incidentele lasten

BATEN:
3.2/8.2 Bouwgrondexploitatie

15.537

0.3

Resultaat aan- en verkoop gronden

0.10

Reserves

26.125

Totaal incidentele baten

WÊM U

1.011
9.816

2.069

nadeel)
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Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
Progr

Bedragen (x C 1.000)

nr.

Omschrijving

Rekening

Begroting 2019
I

2018

278

oorspr.

incl. wijz.

Rekening
2019

l

280

0

Vervangingsreserve openbare verlichting

0

Vervangingsreserve openbaar groen

373

375

375

375

0

Vervangingsreserve VRI

270

272

272 ì

272

922

927 |

Totaal structurele toevoegingen reserves

280

,

I

280

1---927

927

0

Vervangingsreserve openbare verlichting

13

39

18

18

0

Vervangingsreserve openbaar groen

41

43

63

63

0

Vervangingsreserve VRI

2

10

3

3

0

Dekkingsreserve primair onderwijs

547

533

450

450

0

Dekkingsreserve bevordering energielabel

52

52

52

52

0

Dekkingsreserve Kempen Campus

117

117

117

117

0

Dekkingsreserve uitkering HNG

237

252

252

252

0

Dekkingsreserve basis op orde

86

76

60

60

0

Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties

-54

54

55 L-

Totaal structurele onttrekkingen reserves

1.041

1.177

1.070

120

2S0

143

-----------

Saldo (-/- s nadeel)

* in 2019 incidenteel meer baten dan lasten; daarom storting in reserve van 26 ipv structurele onttrekking.
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2.1.1

Veiligheid

Hoofdkader
Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en een voorwaarde voor sociale en
economische ontwikkeling. In de Politiewet 2012 is opgenomen dat gemeenten minstens
een maal per vier jaar een integraal veiligheidsplan vaststellen. Dit plan bevat de visie,
strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van veiligheid. Het huidige
Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Veldhoven kent een looptijd van 2019 tot en met
2022. Wij werken samen aan veiligheid met politie, het openbaar ministerie,
veiligheidsregio, andere (maatschappelijke) organisaties en met ondernemers en inwoners.
High Impact Crimes/incidenten
High Impact Crimes zijn ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het
veiligheidsgevoel van mensen, het slachtoffer, de directe omgeving en de samenleving.
Voorbeelden van HIC zijn: (pogingen tot) woning- en auto-inbraken, winkeldiefstallen en
geweldsincidenten. Het terugdringen van deze incidenten heeft continu onze aandacht.
Om een nog veiliger en leefbare samenleving te creëren, zetten we in op het terugdringen
van vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte.
Personen met verward gedrag
We bouwen voort op de in 2018 vastgestelde aanpak van verwarde personen. We blijven
met onze partners werken aan en investeren in de zorg- en veiligheidsnetwerken om de
samenleving te beschermen tegen personen met verward gedrag. We doen onderzoek naar
de mogelijkheden voor een voorziening voor maatschappelijke opvang in Veldhoven,
waarmee we het aanbod aan voorzieningen binnen onze gemeente vergroten en ook onze
rol pakken in de regio. De financiële randvoorwaarden zijn leidend in de discussie met
centrumgemeente Eindhoven.
Problematische jeugd(groepen)
Veldhoven kent de laatste járen problematische jeugdgroepen, met incidenteel een
crimineel karakter. De intensievere aanpak die is ingezet moet problematische
jeugdgroepen (en daarmee overlast en jeugdcriminaliteit) afremmen en uiteindelijk doen
afnemen. De insteek is praten waar kan én doorpakken waar moet. Onze handhavers en
toezichthouders hebben een belangrijke rol bij preventie, bewustwording en communicatie
met al onze inwoners (jong en oud).
Ondermijning
Een collectieve aanpak van ondermijning en het bestrijden van georganiseerde criminaliteit
heeft de hoogste prioriteit. Veldhoven zet daarom actief in op het thema ondermijning. We
werken nauw samen met onze buurgemeenten en veiligheidspartners. Door een regionale
aanpak voorkomen we een 'waterbed-effect', waarbij criminelen de gemeentegrenzen
oversteken en activiteiten elders in onze regio zouden kunnen voortzetten.
Polarisatie/radicalisering
Om extremistische en radicale gedragingen bij individuen en/of groepen te voorkomen,
wordt ingezet op het verkleinen van een eventuele afstand naar de maatschappij en het
vergroten van de betrokkenheid daarbij. Verschillende ketenpartners leveren een bijdrage,
door signalen in te brengen en te verrijken. Bij (individuele) casuïstiek wordt samenwerking
gezocht met het Zorg- en Veiligheidshuis als regionaal adviesorgaan op dit thema.
Veilige publieke taak
Wij accepteren geen agressie en intimidatie tegen medewerkers en politieke ambtsdragers
van onze gemeentelijke organisatie en van onze collega's in de publieke sector, zoals
politie, brandweer en ambulance. Bij norm overschrijdend gedrag maken wij gebruik van
onze protocollen. Bij ernstige overtredingen van deze protocollen doen wij aangifte bij de
politie.
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Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten
1.

Meetindicatoren

High Impact Crimes/incidenten
Het voorkomen en bestrijden van
woninginbraken, winkeldiefstallen,
geweldsincidenten, vernielingen en
beschadigingen in de openbare ruimte.
1.

2.
3.
4.

Politiecijfers:
1.

Woninginbraken: Aantal pogingen en
voltooide woninginbraken met 107o
verminderen t.o.v. 2018
Geweld: Daling aantal geweldsmisdrijven
met 107o t.o.v. 2018
Winkeldiefstallen: Daling van het aantal
winkeldiefstallen met 107o t.o.v. 2018
Vernielingen/beschadigingen: daling van
het aantal vernielingen en beschadigingen
in de openbare ruimte met 107o t.o.v. 2018

2.

3.

4.

2.

3

Bereikt in 2019

Personen met verward gedrag
Het signaleren, voorkomen en bestrijden van
veiligheidsincidenten door personen met
verward gedrag in samenwerking met
ketenpartners.

Aantal (poging
tot)
woninginbraken/
diefstallen uit
woningen per
1.000 inwoners*
Aantal
geweldincidenten
per 1.000
inwoners*
Aantal
winkeldiefstallen
per 1.000
inwoners*
Aantal
vernielingen en
beschadigingen
(in de openbare
ruimte) per
1.000 inwoners*

In 2019 waren er 95
(inclusief poging tot)
woninginbraken/
diefstallen uit
woningen (t.o.v. 68 in
2018).
In 2019 waion ei 117
geweldincidenten
(t.o v. lil in 2018),
In 2019 waren er 45
winkeldiefstallen
bekend (t.o.v 51 in
2018)
In 2019 waren 163
vemielinqen en
beschadigingen
gepleegd in de
openbare ruimte (i r t.
164 in 2018)

Politiecijfers: het
aantal meldingen
personen met
verward gedrag per
1.000 inwoners*

In 2019 waren 186
personen met verward
qedraq bekend (i.r.t.
180 in 2018).

1.

- 159 jeugdincidenten
(t.o.v. 207 in 2018)

Problematische jeugd(groepen)
Het samen met ketenpartners voorkomen en
aanpakken van problematische jeugdgroepen
en risicojeugd.

1. Aantal incidenten jeugdoverlast met I07o
2.
3.
4.

verminderen t.o.v. 2018
Aantal criminele jeugdgroepen tot nul
terugdringen
Aantal verwijzingen Halt
Harde kern jongeren

2.

3.

4.

*dit zijn BBV-indicatoren (wettelijk verplicht)
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Politiecijfers:
incidenten
jeugdoverlast
Politiecijfers:
Aantal criminele
jeugdgroepen

Cijfers bureau
Halt: Aantal
verwijzingen Halt
per 10.000
jongeren*
Cijfers Nationale
politie: Aantal
harde kern
jongeren per
10.000
inwoners*

- Er zijn geen
criminele
jeugdgroepen

- CBS cijfer nog niet
Bekend

- CBS cijfer nog niet
bekend

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (High Impact Crimes/incidenten)
Het aantal woninginbraken is na een jarenlange daling helaas gestegen. Hierop worden
preventieve en communicatieve maatregelen ingezet door een gezamenlijke aanpak van
gemeente, politie en bewoners, zoals de Toolkit woninginbraken, WhatsApp-groepen, de
buurttent, besmettingsbrieven n.a.v. een inbraak en andere buurtpreventieprojecten. De
stijging zien we overigens ook terug in het merendeel van de Nederlandse gemeenten.
Het aantal winkeldiefstallen is gedaald. Er zijn diverse preventie- en repressiemaatregelen
ingezet zoals een elektrische lokfiets en het Keurmerk Veilig Ondernemen in het
CityCentrum en de Kromstraat.
Geweldincidenten en vernielingen in openbare ruimte heeft continue onze aandacht. Zo
hebben we geïnvesteerd in voorlichting richting politie en boa's over het inzetten van ieders
bevoegdheden en maatregelen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een aantal
overtreders n.a.v. incidenten. Bij ernstige geweldsincidenten en/of vernielingen zijn er
afgelopen jaar door de burgemeester meerdere gebiedsverboden opgelegd.
Doelstelling 2 (Personen met verward gedrag)
In 2019 is de gemeente (zorg en veiligheid) gestart met de sluitende aanpak van verward
gedrag vanuit zowel zorg als veiligheid. Met onder andere als doel de kwaliteit van leven
van mensen met verward gedrag, hun naasten en omwonenden te verbeteren. Concrete
projecten daarin zijn de pilot wijk-ggd'er, het verbeteren van de samenwerking tussen
organisaties gelet op de privacy en de implementatie van de Wet verplichte ggz 8i de Wet
zorg en dwang. Het genoemde aantal personen met verward gedrag (186) zijn niet alleen
"veiligheidsincidenten" geweest. Door de inzet van de wiik-aad'er zien we juist dat het
aantal veiligheidsincidenten afneemt.
Doelstelling 3 (Problematische (jeugd)groepen)
Het aantal incidenten en klachten met betrekking tot overlastgevende jeugd op straat is
afgenomen, maar jeugd behoeft nog steeds onze permanente aandacht. Jeugd vormt steeds
vaker fluïde netwerken, waarbij soms ook grensoverschrijdend of zelfs crimineel gedrag
plaatsvindt. Dit vindt steeds vaker in de horeca of op school plaats. Door intensieve
samenwerking van alle zorg- en veiligheidspartners (o.a. door politie, Cordaad Welzijn, het
Openbaar Ministerie, Sondervick College en de gemeentelijke organisatie) wordt ingezet op
positieve alternatieven, ouderbetrokkenheid, begrenzing vanuit politie en boa's en waar
nodig persoonsgerichte en gezinsaanpakken. Eind 2019 hebben we geen criminele
overlastgevende groepen op vaste locaties. De probleem- en risicojongeren binnen de fluïde
netwerken zijn goed in beeld en daarop wordt een groepsaanpak toegepast. Daarnaast
hebben we in 2019 geïnvesteerd op alcohol en drugspreventie, onder andere door middel
van blaasacties en ouder-kindavonden. Ook hebben we geïnvesteerd in het versterken van
de positie van de boa's ten opzichte van de jeugd in Veldhoven.
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Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 1

Begroting 2019

omschrijving

oorspr.

I

incl. wijz.

Rek.

|Verschil rek. 2019 met

2019

|begr. 2019| rek. 2018

Lasten
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.171

2.264

735

844

2.906

3.108

2.247

3.215

-7

-83

26

-207

19

-290

Baten
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

63

64

1

1.2

Openbare orde en veiligheid

74

11

-27

137

75

-26

-2.769

-3.033

Saldo (- = nadeel)

22

-3.109

24

-316

2.1.2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoofdkader

Mobiliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Mensen verplaatsen zich over allerlei
afstanden, om verschillende redenen, op diverse tijdstippen en met verschillende
vervoerswijzen.
Daarom wordt er structureel regionaal samengewerkt op ambtelijk en bestuurlijk niveau,
waarin strategische en tactische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit aan de orde
komen. De hieruit voortvloeiende plaatselijke- en regionale maatregelen moeten op elkaar
aansluiten.
De komende járen wordt gewerkt aan het op peil houden en verbeteren van de
bereikbaarheid van Veldhoven en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt
binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda en het actuele Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan. Belangrijk bij deze regionale en plaatselijke ontwikkelingen en verbeteringen
op het gebied van mobiliteit is de leefomgevingskwaliteit.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Meetindicatoren

Veldhovense doelen en activiteiten
1

:
2

3

Bereikt in 2019

Fietsgebruik woon-werk
Stimuleren door goede verbinding tussen
bedrijventerreinen Run en High Tech Campus
(slowlane). Hiervan definitief ontwerp maken in
2019.

Definitief ontwerp
gereed.

Voorlopig ontwerp is
gereed. Benodigde
onderzoeken zijn
uitgevoetd.

Kruising Nieuwstraat-Kromstraat1
Aanpak verkeerssituatie na afronding
Zilverbaan
1. Onderzoek doen naar de verkeerssituatie
van de kruising ter verbetering van de
verkeersveiligheid in 2019.
2. Eventueel uitvoeren van maatregelen in
2020.

1. Onderzoek gereed
2. Realisatie
eventuele aanpassing
gereed.

Onderzoek gereed.
Uitvoering gekozen
oplossing in 2020.

Verlichting verlengde Heerbaan 1
Oersebaan
Aanleg verlichting fietspad
1. Onderzoek doen naar Flora en Fauna in 2019
2. Eventueel realisatie verlichting in 2020.

1. Onderzoek gereed.
2. Realisatie
eventuele aanleg
gereed.

Onderzoek gereed.
Uitvoering gekozen
oplossing in 2020.

1 In overleg met de raad is deze doelstelling gewijzigd; wanneer de infrastructuur aan de
westzijde van Veldhoven op orde is, wordt bekeken welk effect dit heeft op dit kruispunt.
Daarna wordt overwogen om al dan niet de kruising aan te passen. Dit zou dan in of na
2020 zijn
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Veldhovense doelen en activiteiten

Meetindicatoren

Bereikt in 2019

4

Doorstroming Kempenbaan (Oost en
West)
De bereikbaarheid verbeteren voor de Run en
de rest van Veldhoven.
1. West: maatregelen worden nader
onderzocht. De in 2018 gekozen kansrijke
maatregelen worden uitgewerkt.
2. Oost: onderzoek naar voorkeursvariant
loopt. De in 2018 gekozen kansrijke
maatregelen worden uitgewerkt.

1. Kansrijke
maatregelen
uitvoeren.
2. Kansrijke
maatregelen
uitvoeren.

1. voor Kempenbaan
west is het
uitvoeringsontwerp
afgerond. Daarnaast is
de opdracht voor de
realisatie gegund.
Bestemmingsplan is
onherroepelijk.
2. Voor Kempenbaan
Oost is een integraal
definitief ontwerp
uitgewerkt.

5

Parkeren City Centrum
Herijken betaald parkeren om te komen tot een
aantrekkelijker winkelklimaat en ter
voorkoming leegstand. Uitvoeren onderzoek
naar mogelijkheden en uiteindelijke
oplossingsrichting kiezen in 2019.

Onderzoek gereed en
oplossingsrichting
gekozen.

Onderzoek gereed en
oplossingsrichting
gekozen.

6

Eindhoven Airport
In 2019 is er duidelijkheid over een
totaalpakket aan maatregelen waarmee de
luchthaven vanaf 2020 kan door ontwikkelen.
1. Gecontroleerde groei Eindhoven Airport
2. Vliegvenster handhaven op basistijden
3. Inzetten op bekendmaken compenserende
maatregelen

1 t/m 3. Betrokken
zijn bij de regionale
samenwerking van
gemeenten rondom
de luchthaven.

In september 2019
heeft de minister
ingestemd met de
aanbevelingen van
Pieter van Geel over
de toekomst van de
luchthaven.
Veldhoven heeft een
actieve rol gespeeld bij
de totstandkoming.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
7

Inzicht in verkeersongevallen
Inzichten in ziekenhuisopname na een
verkeersongeval met een voertuig en inzicht
hebben in verkeersongevallen met een
gewonde fietser.
1. Aantal ongevallen met letsel (voertuig en
fiets)

Meetindicatoren

Bereikt in 2019
De cijfers zijn nog niet
bekend.

1. 0Zo met letsel
ziekenhuis

2017: 27 (15,60Zo)
2. Aantal ongevallen materieel (voertuig en
fiets)
2017: 145 (83,80Zo)
3. Aantal dodelijke ongevallen (voertuig en
fiets)

2. 7o met uitsluitend
materiele schade

3. 0Zo met dodelijke
afloop

2017: 1 (0,6o7o)
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Fietsgebruik woon-werk)
De benodigde onderzoeken t.a.v. de Slowlane over De Run 4200 zijn uitgevoerd. Een
gedetailleerd Voorlopig Ontwerp is gereed. Uitwerking Definitief Ontwerp schuift op naar
2020. Einddatum project lijkt nog steeds haalbaar (eind 2021).
Doelstelling 2 (Kruising Nieuwstraat-Kromstraat)
Het onderzoek naar de verkeerssituatie van de kruising Nieuwstraat-Kromstraat ter
verbetering van de verkeersveiligheid is gereed. Deze doelstelling is aangepast in overleg
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met de raad. Wanneer de infrastructuur aan de westzijde van Veldhoven op orde is, wordt
bekeken welk effect dit heeft op dit kruispunt. Daarna wordt overwogen om al dan niet de
kruising aan te passen. Dit zou dan in of na 2020 zijn.
Doelstelling 3 (Verlichting verlengde Heerbaan Z Oersebaan)

Het onderzoek naar Flora en fauna bij de verlichting verlengde Heerbaan I Oersebaan is
gereed. De uitvoering van de gekozen oplossing vindt plaats in 2020.
Doelstelling 4 (Doorstroming Kempenbaan Oosten West)
Oost:
Het ontwerp van Kempenbaan Oost is verder uitgewerkt tot een integraal definitief ontwerp.
In 2020 wordt er project verder gereed voor realisatie gemaakt.
West:
Het ontwerpproces is afgerond met als resultaat een uitvoeringsontwerp. Daarnaast is het
bestemmingsplan 'Kempenbaan-Wesť onherroepelijk. Naar aanleiding hiervan is de
realisatie opgedragen aan de aannemerscombinatie.
Doelstelling 5 (Parkeren City Centrum)

De herijking betaald parkeren City Centrum is gereed, het onderzoek naar mogelijkheden is
afgerond en de uiteindelijke oplossingsrichting is gekozen. De uitvoering van de gekozen
oplossing start in 2020.
In 2019 hebben 18.587 parkeerders gemiddeld per maand de parkeergarage bezocht (in
2018 waren dit 18.448 parkeerders gemiddeld per maand, een toename van 0,75 0Zo).
Het aantal transacties bel-parkeren (251.059) is in 2019 gestegen met 200Zo.
Doelstelling 6 (Eindhoven Airport)
Actieve deelname aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen als randgemeente. Veldhoven
neemt de ambtelijke vertegenwoordiging op zich voor alle randgemeenten en was ook
vertegenwoordigd in de stichting Leefbaarheid.
Doelstelling 7 (Inzicht in verkeersongevallen)

Het aantal verkeersongevallen met ziekenhuisopname voor zowel motorvoertuigen als
fietsers worden via Veiligheid NL bekend gemaakt. De cijfers van 2019 zijn nog niet bekend.
(Cijfers 2018: ll,50Zo met letsel ziekenhuis, 86,70Zo met uitsluitend materiele schade, l,80Zo
met dodelijke afloop).

Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 2

Begroting 2019

omschrijving

Verschil rek. 2019 met
begr. 2019| rek. 2018

oorspr

Lasten
2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

3.819

4.664

4.660

5.555

4.058

-201

1.051

111

-98

2

-12

-88

-550

5.126

-440

Baten
2.1

Verkeer en vervoer

75

78

2.2

Parkeren

13

-2

2.5

Openbaar vervoer

88

76

Saldo (- — nadeel)

-4.249

-5.253

25

-4.723

-474

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 4.723 gekost. Ten opzichte van
de begroting is er per saldo geen sprake van een afwijking. De afwijkingen in de lasten en
baten zijn in hoofdlijnen als volgt te verklaren:
C - 126

Nadeel taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
Op de uitgaven is een nadeel van C 201 bestaande uit:
» De grotere vraag naar principeverzoeken en kleine inrichtingsvragen, met
name op het gebied van groen, kostten meer capaciteit. Daarnaast vraagt
ook inspraak bij planontwikkeling meer tijd (nadeel C 71).
» Minder stroomkosten voor de openbare verlichting, o.a. door omvorming
naar LED, hebben tot een lastenvoordeel (C28) op dit taakveld geleid.
» Er is incidenteel meer onderhoud aan wegen noodzakelijk geweest (nadeel
C 158), voornamelijk veroorzaakt door extra reparaties wortelschades
vanwege de extreme droogte (C55), door extra onderhoud aan kapotte
bermen, o.a. als gevolg van bouwverkeer en omleidingsroutes (C 45) en
door meer uitbestede kleine civiele onderhoudswerkzaamheden (C 58).
Wat betreft de baten is er sprake van een voordeel van C 75 bestaande uit:
» Door meer ontvangen leges uitgevoerde (telecommunicatie-)
werkzaamheden nutsbedrijven (C 35 voordeel) en door meer ontvangen
vergoedingen (C 23 voordeel) voor het ingraven voor kabels en leidingen
(zogenaamde degeneratievergoedingen) zijn meer baten gerealiseerd.
» Daarnaast zijn er meer overige leges-ontvangsten (C 27 voordeel)
gerealiseerd voor o.a. reclameborden en terrasvergoedingen.
» Tot slot is er een nadeel van C 10 op overige baten.

C 124

Voordeel taakveld 2.2 Parkeren.
Op taakveld 2.2 is een voordeel van C 124 bestaande uit:
» Door minder schoonmaakkosten en minder stroomkosten parkeergarage,
o.a. door aanleg van de LED verlichtring, zijn er minder lasten
parkeergarage gerealiseerd (voordeel C 35).
» In afwachting van de gekozen oplossingsrichting parkeren City Centrum is
onderhoud parkeren maaiveld uitgesteld (incidenteel voordeel C 76).
Wat betreft de baten is er sprake van een voordeel van C 13.
» De ontvangen leges WMO parkeerfaciliteiten zijn geraamd op taakveld 6.6
en afgerekend op taakveld 2.2 (incidenteel voordeel C 13).
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Overzicht investeringen
Taak

Project Programma 2

ūTīļ

Budget

Besteding

Restant

Budget

Totaal

Jaar

veld

nr.

J

2019

2019

2019

2020-2023

Budget

gereed

Omschrijving

2.1

707202 Zilverbaan (WOR)

U

18

160

178

2020

2.1

707202 Zilverbaan (WOR)

I

-30

0

-30

2020

2.1

707203 Aansluiting A67 (BNR)

U

1.334

26.922

28.256

2021

2.1

707203 Aansluiting A67 (BNR)

I

-868

26.922

26.053

2021

2.1

707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR)

U

96

0

96

2020

2.1

707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR)

I

-102

0

-102

2020

2.1

707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)

U

232

22.570

22.802

2020

2.1

707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)

I

263

19.508

19.771

2020

2.1

707208 Slowlane

U

-32

1.709

1.677

2021
2021

5.605

4.271

2.1

707208 Slowlane

I

-40

1.507

1.467

2.1

709114 Herinrichting Oude Kerkstraat

U

15

680

695

2020

2.1

712700 Verblijfsgebled 't Look

U

185

2.741

2.927

2021

2.1

724100 Verblijfsgebled Zandoerle

U

45

0

45

2020

2.1

729400 Inrichting openbaar gebied entree AS ML

U

-14

0

-14

2019

2.1

729400 Inrichting openbaar gebied entree ASML

I

-36

0

-36

2019

2.1

730046 MP De Run/optimaliseren VRI's

U

22

0

22

2020

2.1

730046 MP De Run/optimaliseren VRI's

I

83

0

83

2020

2.1

730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg

U

126

0

126

2020

2.1

730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg

I

113

0

113

2020

2.1

730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan

U

103

76

179

2020

2.1

730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan

I

183

57

240

2020

2.1

740007 Bereikbaarheid run kempenbaan

I

0

0

0

2019

2.1

780519 Vervangingsinvesteringen masten 2019

U

46

0

46

2019

2.1

780619 Vervangingsinvesteringen armaturen 2019

U

101

0

101

2019

2.1

780919 Vervanging investeringen VRI2019

U

9

0

9

2019

2.2

713100 Actualisatie parkeren maaiveld

U

50

0

50

2020

2.2

713101 Actualisatie parkeren parkeergarage

U

0

0

0

2019

2.2

740001 Fietsenstallingsvoorzieningen CityCentrum

U

32

0

32

2020

13.683^SXS

1.938 į. 112.134 Ĵİ14.072 ~

Toelichting:
707203 Aansluiting A67 (BNR)

Doordat de basisovereenkomst later is gegund dan verwacht zijn er hiervoor minder kosten
gemaakt. Daarnaast zijn er in 2019 minder kosten gemaakt archeologisch onderzoek en
externe adviezen. Hierdoor kunnen ook baten opbrengsten (subsidies) als dekking worden
ingezet in 2019.
707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR)

Tijdens de uitvoering is er sprake geweest van fors minderwerk. Daarnaast zijn er minder
ambtelijke uren gemaakt op dit project. Dit heeft ook effect op lagere baten.
707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)

Ten aanzien van Kempenbaan Oost hebben de gemaakte kosten voornamelijk betrekking op
de nadere detaillering van het ontwerp en ruimtelijke onderzoeken. Beiden waren in 2019
nog niet volledig. Omdat het ontwerp en de onderzoeken in 2020 opgeleverd worden schuift
C 232 door naar 2020.
712700 Verblijfsgebled řt Look

Door vertraging in de uitvoering van fase III en fase IV door werkzaamheden van 'Thuis zijn
de geplande eigen uren niet in 2019 gerealiseerd. Hierdoor zijn er minder kosten (C 185) op
dit krediet verantwoord.
730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg

De uitvoering van het project is vertraagd, wordt in Ql-2020 gerealiseerd. Omdat er nog
geen definitieve overeenkomst c.q. subsidieregeling over het maatregelenpakket kunnen er
nog geen baten als dekking worden ingezet.
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730048 MP De Run/aanpassen Peter Zuidlaan
De aanpassing van achteruitgang Peter Zuidlaan/Julianastraat/Run 1000 voor collectief
vervoer ASML is gerealiseerd. Mogelijke andere benodigde aanpassingen aan de Peter
Zuidlaan zijn afhankelijk van een definitieve keuze voor tijdelijk parkeren voor ASML op
Trade Forum.
Deze keuze is uitgesteld naar 2020. Omdat er nog geen definitieve overeenkomst c.q.
subsidieregeling over het maatregelenpakket kunnen er nog geen baten als dekking worden
ingezet.

28

2.1.3

Economie

Hoofdkader
Veldhoven wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven. We hebben een goed
imago bij ondernemers. Het ondernemersklimaat wordt gewaardeerd en ondernemers zijn
tevreden met de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente, die ook digitaal steeds
beter wordt.
De ambitie voor bestaande bedrijventerreinen in Veldhoven en de rest van het stedelijk
gebied is dat ze allemaal toekomstbestendig zijn. Bedrijventerrein De Run is benoemd als
werklocatie die specifiek voor bedrijven en instellingen in de high tech(maak-) industrie en
de innovatieve health-sector een aantrekkelijk vestigingsmilieu biedt. Op bedrijventerrein
Habraken ligt de focus op het realiseren van een creatieve duurzame invulling van deze
waardevolle werklocatie met circulaire bedrijven.
We hechten aan de sterke positie van Veldhoven binnen Brainport. De regionale
samenwerking krijgt vorm aan de hand van de Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied
Eindhoven.
De visie op detailhandel verandert. Er moet spaarzaam worden omgegaan met de
uitbreiding van winkelmeters. De focus ligt voortaan op compactere binnensteden en
integrale visies op winkelcentra. De visie voor het Citycentrum (Centrum
Ontwikkelingsprogramma COPr) is al integraal en niet enkel meer gericht op detailhandel.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten
1

Meetindicatoren

Ondernemersimago
Ondernemers waarderen ons
ondernemersklimaat met minstens een 7

Cijfer
ondernemersklimaat
Waarstaatjegemeent
e.nl

Bereikt in 2019
2018:
Veldhoven 7,04/
Nederland 6,73

1
2

Bedrijventerreinen
1. De Run is aantrekkelijk voor high tech
(maak-)industrie en (innovatieve) health,
2. Habraken is aantrekkelijk voor circulaire
bedrijvigheid

1

Aantal bedrijven op

1. onbekend

de Run uit de
doelgroep
2.

2. 0.

Aantal circulaire
bedrijven

3

Detailhandel
Nieuw Centrum Onwikkeling Programma (COPr)
voor City Centrum i.s.m. Centrumondernemers,
bewoners en vastgoedeigenaren.
Regionale afstemming over detailhandel

29

Geactualiseerde
regionale
detailhandelstructuur
-visie

COPr 2.0 gereed.

Regionale dsv wordt ín
2020 opgesteld

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
4

Werkgelegenheid
Arbeid is zo min mogelijk een beperkende
factor voor ontwikkeling van het bedrijfsleven
in Veldhoven.

Meetindicatoren
a Aantal gevestigde
bedrijven per
1.000
in de leeftijd van
15 t/m 65 jaar
b “/o functiemenging

Bereikt in 2019
a.2018;
Veldhoven 109,6/
Nederland 125,0
b. 2018:
Veldhoven 61,90Zo
Nederland 52,80Zo

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Ondernemersimago)
De bedrijvencontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor individuele bedrijven en
de diverse ondernemersverenigingen. In deze contacten wordt steeds gezamenlijk naar
mogelijkheden en kansen gekeken om samen te werken aan een goed ondernemersklimaat.
Dit gebeurt onder andere door deelname aan Veldhoven Verbindt, een samenwerkings
verband waarin alle ondernemersverenigingen en serviceclubs vertegenwoordigd zijn.
Doelstelling 2 (Bedrijventerreinen)
Het in 2018 opgestelde maatregelenpakket bereikbaarheid De Run is verder uitgewerkt in
2019. Ook is in 2019 een aantal deelmaatregelen uit dit pakket gerealiseerd, onder andere
aanpassing van de verkeerslichten op de Kempenbaan, rechtstreekse busverbinding van
Eindhoven CS naar De Run en een doorsteek van de busbaan Julianastraat naar De Run
1000 voor een shuttleverbinding van De Run 1000 naar De Run 6000.
Eind 2019 is een start gemaakt met een visie op een circulair cluster op Habraken. Vanuit
deze visie kunnen in 2020 met circulaire bedrijven gesprekken gevoerd worden over
vestiging op Habraken.
Doelstelling 3 (Detailhandel)
De gemeente werkt gezamenlijk met de ondernemers in de (kern) winkelgebieden City
Centrum en Veldhoven-Dorp aan het versterken van de aantrekkingskracht en het
economisch functioneren van de centra. De samenwerking wordt voor het City Centrum
georganiseerd in het Centrum Ontwikkelings Programma (COPr) en voor Veldhoven-Dorp in
het Centrummanagement. In 2019 is er een nieuw COPr (2.0) op- en vastgesteld. Het
leegstandspercentage is in 2019 gelijk gebleven op ongeveer 120Zo.
In Veldhoven-Dorp is in 2019 met Centrummanagement voortgezet op het verminderen van
de leegstand in het winkelgebied. In december 2019 was het leegstandspercentage gedaald
van 150Zo naar +Z-20Zo. Naast vestiging van nieuwe ondernemers zijn er winkels verhuisd
vanuit de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. Hetgeen aansluit bij de doelstelling
voor kwalitatieve, compacte winkelcentra.
Tot slot is in 2019 de Reclameheffing systematiek door een extern bureau geëvalueerd en
zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan.
Doelstelling 4 (Werkgelegenheid)
Het aantal vestigingen van bedrijven in Veldhoven wordt voortaan gemeten per 1000
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar i.p.v. 15 t/m 65 jaar. Het aantal vestigingen was
in 2018 109,6 ten opzichte van 125,0 voor heel Nederland. In relatie tot het aantal banen
per werkzame bevolking (Veldhoven 938,1 en Nederland 663,0) laat dit cijfer zien dat in
Veldhoven meer dan gemiddeld grote bedrijven met veel werknemers gevestigd zijn.
ASML, MMC en Stichting Zuidzorg zijn hierbij de koplopers.
De functiemenging was 61,9 in Veldhoven ten opzichte van 52,8 in Nederland. Dit cijfer
betekent dat Veldhoven meer banen dan woningen heeft.
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Het werkloosheidspercentage is in 2018 gedaald naar 2,97o in Veldhoven ten opzichte van
3,970 in heel Nederland.

Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 3
omschrijving

nr.

Begroting 2019

Rek.

oorspr.

2018

I

incl. wijz.

í

Rek.

Verschil rek. 2019 met

I

2019

begr. 2019| rek. 2018

Lasten
3.1

Economische ontwikkeling

1.130

1.292

999

1.1041

-105

26

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.547

8.256

1.954

2.708

-754

2.839

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

223

157

161

-15

47

3.4

Economische promotie

199

143

168

6

37

7.099

9.848

3.282

-868

2.949

51

51

5.234

7.914

1.447

2.412

965

-2.822

25

27

20

4

-1

Baten
3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

1

51

6

277

260

283

5.536

8.201

1.801

969

-2.766

-1.563

-1.647

-1.481

101

183

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 1.380 gekost. Ten opzichte van de
begroting is er sprake van een voordeel van C 101. De afwijking is voornamelijk te
verklaren door:
C - 105

Nadeel op taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door
enerzijds een nadeel van C 245. De bijdrage aan het ROW 2017-2019 is
doorgeschoven naar 2020. Dit is in 2019 abusievelijk af geraamd op taakveld
3.1 dit had op taakveld 3.2 moeten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een
nadeel op taakveld 3.1 en een voordeel op taakveld 3.2 van C 245. Anderzijds
zijn er voordelen ontstaan door minder toegerekende loonkosten. Er is C 95
minder toegerekend aan regionale samenwerking door openstaande vacature.
En er is C 21 minder toegerekend aan brainport. De werkzaamheden zijn
opgevangen door collegae in de regio.

C

Voordeel op taakveld 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur. Zoals toegelicht op
taakveld 3.1 is hier een voordeel ontstaan van C 245 bijdrage ROW 2017
2019. Ook is een aanvullend voordeel ontstaan van C 61, de te betalen
balanspost bijdrage ROW 2018 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat
2019. In 2020 neemt de stichting ROW (waarin 9 gemeenten
vertegenwoordigd zijn) een besluit over al dan niet voortzetten van de
stichting Regionale Ontwikkeling Werklocaties (ROW). Indien deze bijdrage
alsnog verschuldigd mocht zijn zal dit opgenomen worden in 2020.
Lager resultaat BGE complex Zandven van C 110. Begroot was een
winstneming van C 300, gerealiseerd is een tussentijdse winstneming van
C 190. Voor een nadere toelichting op de resultaten van de
bouwgrondexploitatie verwijzen wij naarde paragraaf grondbeleid.

211
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Overzicht investeringen
Programma 3

u/il Budget iBestedingl

Restant

Omschrijving
3.2

740002 Herinrichting Zuidentree

| Totaal prograr

32

Budget

Jaar

2020-2023

gereed

34

251

285

"34

251

285

2020

2.1.4

Onderwijs

Hoofdkader
Om jeugdigen te laten opgroeien tot zelfredzame burgers, hebben zij een stevige basis
nodig. Onderwijs levert hieraan een belangrijke bijdrage doordat kinderen in staat worden
gesteld hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. We streven ernaar dat kinderen
onderwijs zoveel als mogelijk thuisnabij ontvangen, bij voorkeur in de wijken en buurten
waar zij spelen en opgroeien. Om goed onderwijs te kunnen geven is goede
onderwijshuisvesting van belang. Het zorgen hiervoor is een wettelijke taak van de
gemeente. Internationalisering vinden wij een belangrijke ontwikkeling.
De kadernota jeugd "Focus op alle jeugd" is een belangrijk kompas. De nota legt de focus
nadrukkelijk op alle jeugd, op het bevorderen van de positieve en beschermende factoren,
vergroten van de weerbaarheid van kinderen en het sterk houden (en waar nodig
versterken) van de basis waar elke jeugdige gebruik van maakt. Passend onderwijs en
jeugdbeleid worden op elkaar afgestemd. Zo zet Veldhoven samen met partijen uit het
jeugd- en onderwijsveld in op het bieden van optimale opgroei- en ontwikkelkansen voor
alle Veldhovense jeugd.
Waar onderwijs en het voorkomen van taalachterstand voor jeugdigen om inzet vraagt, ligt
er nadrukkelijk ook een taak met betrekking tot de educatie van volwassenen. Aangezien
beheersing van de Nederlandse taal de basis vormt voor succesvol deelnemen aan de
Veldhovense samenleving, zal nog nadrukkelijker worden ingezet op versnelde
taalverwerving van statushouders en het versterken van taalverwerving/beheersing van
Veldhovenaren.
Om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving is een minimum aan
basisvaardigheden vereist, zoals geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheid. De
focus waar het volwasseneneducatie betreft is niet alleen gericht op mensen met een
taalachterstand, maar gericht op het vergroten van de participatiekansen van alle
Veldhovenaren. Vanuit die achtergrond willen wij ons voor de komende budgetperiode
heroriënteren op de activiteiten van de gesubsidieerde organisaties die zich met dit
onderwerp bezig houden.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten

Meetindicatoren

Bereikt in 2019

1

Huisvesting onderwijs
Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke
nabijheid van hun leerlingen. Hiervoor stellen
wij in 2019 een Integraal Huisvestingsplan
(IHP) op.

Een Integraal
Huisvestingsplan
onderwijs (IHP).

Besluitvorming raad
ovei IHP febtuau
2020

2

Internationalisering Onderwijs
Aandacht voor internationalisering van het
regulier basisonderwijs. Er wordt uitvoering
gegeven aan activiteiten die bijdragen aan deze
internationalisering. Wij evalueren iedere twee
jaar de activiteiten.

Evaluatie activiteiten
in 2019 en 2021

Raadsinformatienota
over stand van zaken
internationalisering
onderwijs.
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Veldhovense doelen en activiteiten

Meetindicatoren

3

Uitvoering integrale kadernota jeugd
"Focus op alle jeugd"
Samen met de partners binnen het jeugdbeleid
wordt de uitvoering van de gezamenlijk
gedragen nota opgepakt. Gezamenlijk
ontwikkelen wij activiteiten die we iedere twee
jaar evalueren.

Evaluatie activiteiten
in 2020 en 2022

Stuurgroep heeft
prioriteiten
vastgesteld, waarmee
de regiegroep aan de
slag is gegaan.

4

Taalverwerving/beheersing
Nadrukkelijke aandacht voor
achterstandsleerlingen en sturing op
taalverwerving/beheersing van (nieuwe)
Veldhovenaren. We voeren een heroriëntatie uit
op de huidige rol bij het (digi)taalhuis en
streven een doelgroepbereik na van Voor- en
Vroegschoolse Educatie (WE) hoger dan 957o.

7o WE

In 2019 bezochten 84
doelgroeppeuters een
WE locatie.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
5

Veldhoven voert actief beleid om absoluut
schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen

Meetindicatoren
Aantal absoluut
verzuim per 1.000
leerlingen

Bereikt in 2019

Bereikt in 2019
Absoluut verzuim
2018/2019*
Veldhoven: 0,0
Nederland: niet
bekend
Absoluut verzuim
2017/2018
Veldhoven: 0,0
Nederland: 1.8

6

Veldhoven voert actief beleid om relatief
schoolverzuim zoveel mogelijk terug te dringen

Aantal relatief
verzuim per 1.000
leerlingen

Relatief verzuim
2018/2019*
Veldhoven: 10,71
Nederland: niet
bekend
Relatief verzuim
2017/2018
Veldhoven: 10,4
Nederland: 23

7

7o vroegtijdig
schoolverlaters
zonder
startkwalificatie (vsvers) van deelnemers
aan het VO en MBO
onderwijs

Veldhoven voert actief beleid om vroegtijdig
schoolverlaten te voorkomen

7o VSV-ers
2018/2019**
Veldhoven: 1,7170
Nederland: 2,017o

7o VSV-ers
2017/2018 **
Veldhoven: 2,137o
Nederland: 1.917o

Cijfers uit regionaal jaarverslag leerplicht RMC 2018-2019 voor Veldhoven, de landelijke cijfers
zijn nog niet gepubliceerd
Cijfers van www.onderwijsincijfers.nl
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Huisvesting onderwijs)
In 2019 is in nauw overleg, met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties
waarmee de gemeente langlopende huurcontracten heeft, een gedragen Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. In het IHP zijn de visie en duidelijke kaders
voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting vastgesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met: demografische ontwikkelingen, onderwijsontwikkelingen, de (kwaliteit van
de) huisvestingsstructuur en de verbondenheid met partners. Het IHP legt de basis voor de
lange termijn en geeft duidelijkheid voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente.
Het college heeft op 24 december 2019 besloten het IHP ter besluitvorming voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Doelstelling 2 (Internationalisering onderwijs)
Samen met Brainport Development wordt uitvoering gegeven aan activiteiten die bijdragen
aan internationalisering. De in Veldhoven gevestigde schoolbesturen voeren afzonderlijk van
elkaar met Stichting Brainport het gesprek over hun ondersteuningsbehoefte rondom
internationalisering. De schoolbesturen kunnen financiële bijdragen aanvragen vooronder
andere deskundigheidsbevordering en conceptontwikkeling, vanuit de middelen die het Rijk
hiervoor aan Brainport Development beschikbaar heeft gesteld. Verder hebben de bij de
kadernota jeugd betrokken partners internationalisering op de agenda gezet, van de
regiegroep die de uitvoering van de kadernota jeugd ter hand neemt.
Doelstelling 3 (Uitvoering integrale kadernota jeugd)
De bij de kadernota betrokken partners hebben als eerste de focus gelegd op de pijlers
'opvoeden en opgroeien' en 'ontwikkeling'. De regiegroep, belast met de uitvoering, heeft
van daaruit ingezet op verbetering 'aansluiting zorgstructuren'van kinderopvang, onderwijs,
CJG en gemeentelijke toegang. Activiteiten die door de gemeente en/of partners vanuit de
nota zijn opgepakt zijn: dóórontwikkeling van het CJG, uitwerking uitvoeringsplan
'aansluiting onderwijs-jeugdhulp', opzet en verspreiding van de preventiematrixen 12+ en
12-, deelname aan en organisatie van bijeenkomsten rond het thema Scheiden.
Doelstelling 4 (Taalverwerving/beheersing)
Gezamenlijk met kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg 0-4 is de
gemeente zich blijven inzetten om zo veel mogelijk doelgroepleerlingen naar een WE
programma te leiden.
Doelstelling 5 (Absoluut schoolverzuim)
De aanpak van absoluut verzuim is voortgezet. Zodra leerplichtambtenaren via het systeem
geïnformeerd worden over het absoluut verzuim van een leerling, wordt er direct actie
ondernomen om te zorgen dat de betreffende leerling wordt ingeschreven op een school.
In 2019 is er een nieuwe ambtsinstructie leerplicht vastgesteld waarin de werkwijze van de
leerplichtambtenaren is vastgelegd.
Doelstelling 6 (Relatief schoolverzuim)
De preventieve en vroegtijdige aanpak van verzuim is voortgezet. Er is ingezet op het tot
stand brengen van korte lijnen met onderwijs om in een vroeg stadium betrokken te worden
bij (dreigend) schoolverzuim. In 2019 is er een nieuwe ambtsinstructie leerplicht
vastgesteld, waarin de werkwijze van de leerplichtambtenaren is vastgelegd.
Doelstelling 7 (Voorkomen voortijdig schoolverlaten)
De preventie en voortijdige aanpak voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is
voortgezet. Er zijn regionaal afspraken gemaakt om jongeren in een kwetsbare positie te
monitoren door ingebruikname van het systeem Intergrip. Dit systeem werd al gebruik voor
de overdracht en monitoring tussen scholen, maar zal nu ook ingezet voor overdracht naar
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de WMO, participatie en jeugdhulp. In 2019 is er een nieuwe ambtsinstructie leerplicht
vastgesteld, waarin de werkwijze van de leerplichtambtenaren is vastgelegd.

Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
_______ taakvelden programma 4

Rek.

nr.

2018

|

omschrijving

I

oorspr.

I

incl. wijz.

Rek.
2019

Verschil rek. 2019 met
|begr. 2019İ rek. 2018

Lasten
4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

10

3

3

3.179

3.348

3.244

1.305

1,442

1.472

4.494

4.793

4.719

617

Baten
4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

533

531

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

167

151

700

682

922

-3.794

-4.111

-3.797

305 ļ
1

Saldo (- = nadeel)

|P

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 3.711 gekost. Ten opzichte van de
begroting is er sprake van een voordeel van C 86. De afwijking is voornamelijk als
volgt te verklaren:
C 40

Voordeel op taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door het in rekening brengen
van de onderhoudskosten 2017 en 2018.

C 45

Voordeel op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
Voor onderwijsachterstandenbeleid wordt de uitbreiding van uren en
aanpassingen in het beleid doorgevoerd in 2020, waardoor een klein
voordeel ontstaat in 2019.
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2.1.5

Sport, cultuur en recreatie

Hoofdkader
Veldhoven is een levendige gemeente met leuke evenementen, een goed
voorzieningenniveau en een prettige en uitnodigende woon- en leefomgeving. Met name het
groenonderhoud en het verwijderen van zwerfvuil, zijn belangrijk voor de netheid van deze
woon- en leefomgeving. De blijvende aandacht hiervoor zorgt ervoor dat de openbare
ruimte uitnodigt om daar te verblijven en vormt daarmee een belangrijke bijdrage in het
welbevinden van de Veldhovense inwoners.
Sociale cohesie is eveneens belangrijk voor het welbevinden van de Veldhovense inwoners.
Het rijke verenigingsleven en de voorzieningen zowel op sport- als cultureel gebied leveren
hieraan een belangrijke bijdrage. Daar waar nodig ontvangen deze verenigingen (financiële)
steun van de gemeente op basis van het nu geldende subsidiebeleid.
In de visiedocumenten "Cultuur verbindt Veldhoven!" en "Veldhoven Beweegt!" zijn de
koers en kaders aangegeven voor de toekomst. Veldhoven zet de komende periode in op
het verder uitvoeren van deze koers.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten

Meetindicatoren

Bereikt in 2019

1

Groenonderhoud en zwerfafval
Continue aandacht voor verwijderen zwerfvuil
en onderhoud groenvoorzieningen onder
andere door bewustwordingsacties. In 2019
voeren wij 4 bewustwordingsacties uit.

Aantal
bewustwordingsactie
s.

4 bewustwordings
acties uitgevoerd.

2

Veldhoven Beweegt!
Uitvoering geven aan de visie en realisatie van
het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven
Beweegt'. Wij evalueren het programma iedere
twee jaar.

Evaluatie programma
in 2019 en 2021.

Evaluatie 2019
uitgevoerd.

3

Zwembad
Realisatie nieuw zwembad in het
Centrumgebied ten zuiden van de sporthal. Wij
streven naar realisatie en ingebruikneming van
het zwembad in 2021.

Nieuw zwembad.

Het bestemmingsplan
is onherroepelijk
geworden en een
aannemer is
geselecteerd.

4

Veldhovens festival
Er vindt in Veldhoven jaarlijks een gratis
toegankelijk meerdaags cultureel festival plaats
met ondersteuning van de gemeente.

Jaarlijks cultureel
festival.

Cityfest heeft voor het
tweede
achtereenvolgende
jaar plaatsgevonden.

5

Culturele instellingen
Verdergaande samenwerking tussen de grote
culturele instellingen wordt gestimuleerd. In
2019 vindt een evaluatie plaats van de
samenwerking op basis van het routeboekje
culturele instellingen. Er zijn in 2017 nieuwe
budgetafspraken voor 2018 en 2019
vastgelegd.

Evaluatie
samenwerking.

De evaluatie heeft eind
2019 plaatsgevonden.
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BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
6

Afname “/o niet sporters
Een afname van het “/o niet sporters met 50Zo in
2020

Meetindicatoren

07o niet sporters

Bereikt in 2019
Er zijn geen cijfers
over 2019
beschikbaar*

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Groenonderhoud en zwerfafval)
Om zwerfvuil te voorkomen zijn diverse bewustwordingsacties uitgevoerd zoals deelname
aan de Landelijke Opschoon Dag, zwerfvuilactie basisschool de Brembocht, zwerfvuilactie
basisschool en dorpsvereniging Oerle, zwerfvuilactie jagersvereniging. Daarnaast is
zwerfafval voorkomen door afvalbakken aantrekkelijker te maken (met graffiti ).

Om zicht te houden op de kwaliteit van het groenonderhoud en verwijderen van het
zwerfafval zijn de meldingen gemonitord. Op basis hiervan is de schoonbeleving rondom
ondergrondse containers gemeten. Mede hierdoor is gedumpt afval rondom ondergrondse
containers extra afgevoerd.
Verder hebben in 2019 vooral de stormschade van 4 juni en de bestrijding van de
eikenprocessierups extra (financiële) inspanningen gevraagd.
Doelstelling 2 (Veldhoven Beweegt!)
In 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het uitvoeringsprogramma 'Veldhoven
Beweegt!' De uitkomsten hiervan zijn ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Uit de
evaluatie blijkt dat sinds de vaststelling van het uitvoeringsprogramma er activiteiten zijn
gerealiseerd voor een (groot) deel van de gedefinieerde doelgroepen. Primaire aandacht is
uitgegaan naar jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Verder is gebleken dat
vanwege het grote aantal geformuleerde ambities en doelstellingen het aanbrengen van
nadere focus gewenst is.
Doelstelling 3 (Zwembad)

Het bestemmingsplan is opgesteld, waarna omwonenden hierover zijn geïnformeerd. Ook is
gesproken met een bezwaarmaker, die we op een aantal punten tegemoet konden komen.
De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot de selectie van een aannemer die het zwembad
kan bouwen binnen het gestelde bouwbudget.
Doelstelling 4 (Veldhovens festival)
In 2019 heeft voor de tweede maal het gratis toegankelijk meerdaags cultureel festival
Cityfest plaatsgevonden als opvolger van Cult 8t Tumult. De organiserende stichting en het
festival worden jaarlijks van gemeentewege ondersteund door advisering over de
samenwerking met het culturele veld, de ínhoud van het programma, veiligheid en beheer
openbare ruimte, subsidiemogelijkheden en vergunningverlening. Daarnaast vindt
ondersteuning plaats door subsidieverlening op basis van de bestaande subsidieverordening
en subsidieregelingen.
Doelstelling 5 (Culturele instellingen)

De samenwerking tussen de professionele culturele instellingen is gebaseerd op het door
hen in samenwerking met de gemeente opgestelde routeboekje. Eind 2019 heeft de
evaluatie van deze samenwerking plaatsgevonden, De uitkomsten van deze evaluatie zijn
door middel van een raadsinformatienota ter kennis van de raad gebracht. Bij de evaluatie
is geconcludeerd dat met betrekking tot de onderlinge samenwerking het maximale gedaan
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en behaald is binnen de gegeven kaders. Er is besloten dat deze evaluatie tevens de
eindevaluatie van het samenwerkingstraject is.
Doelstelling 6 (Afname 0Zo niet sporters)
In 2019 is een groot aantal activiteiten ontplooid om de doelstelling om alle Veldhovenaren
in beweging te krijgen te bereiken. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de aanleg
van een calisthenicspark en deelname aan de regeling om te komen tot een lokaal
sportakkoord. Een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten is opgenomen in de aan uw
raad aangeboden evaluatie van het uitvoeringsprogramma Veldhoven beweegt. In deze
evaluatie is geen meting van de afname van het 0Zo niet sporters opgenomen, deze meting
is voor 2020 voorzien.

Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 5
nv*.

omschrijving

ļ

Rek.
2019

Begroting 2019

Rek.
2018

nel. wrijz.

ĮVerschil rek. 2019 met
|begr. 2019| rek. 2018

Lasten
-68

5.1

Sportbeleid en activering

363

340

388 |

431

-43

5.2

Sportaccommodaties

2.685

2.919

2.795 |

2.754

41

-69

5.3

Cultuurpresentatie/productie/participatie

2.261

2.217

2.309 ļ

2.273

36

-12

5.4

Musea

278

269

273

j

2E

1

6

5.5

Cultureel erfgoed

142

104

139 ļ

145

-6

-3

6

5.6

Media

1.042

1.036

1.036 |

1.036

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.889

2.860

3.275

3.505

-230

-616

9.660

9.745

10.215

10.416

-201

-756

Baten
5.1

Sportbeleid en activering

26

1

5.2

Sportaccommodaties

784

1.065

5.3

Cultuurpresentatie/productie/participatie

462

5.4

Musea

64

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Saldo

m nadeel)

31

6

-32

190

467

-7

-2

65

-1

82

83

141

79

1.559

1.760
-7.985

-8.101 1

1.006

6
-2S

-107

1.686

-34

93

-8.529

-235

-663

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 8.764 gekost. Ten opzichte van de
begroting is er sprake van een nadeel van C 235. De afwijking is voornamelijk als volgt te
verklaren:
C 255

Nadeel op taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie.
Door de enorme stormschade van 4 juni, de omvangrijke bestrijding van de
eikenprocessierups en de extreme droogte in de zomerperiode zijn er
incidenteel meer eigen uren onderhoud openbaar groen noodzakelijk geweest
van C 120 en voor uitbestede werkzaamheden van C 110. Daarnaast zijn er
aan de batenkant minder opbrengsten voor houtverkoop van C 25.
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Overzicht investeringen
(Project Programma 5

nr.

U/ll Budget

Omschrijving

Budget

Totaal

laar

2020-2023

Budget

gereed

5.2

727410 Bouw zwembad

U

407

130

5.874

6.004

2021

5.2

727411 Installaties zwembad

U

206

155

3.094

3.249

2021

5.2

727412 Inrichting zwembad

U

84

74

1.260

1.334

2021

5.2

780009 Vervangingsinvestering binnensport 2018

U

103

100

2

0

2

2019

5.2

780118 Investeringen sportvelden 2018

U

-1

0

-1

0

-1

2019

5.2

780119 Investeringen sportvelden 2019

U

187

-7

0

-7

2019

5.2

780119 Investeringen sportvelden 2019

I

24

-10

0

-10

2019

5.3

713001 Aanpassing de Schalm (inrichting)

U

29

24

0

24

2020

5.7

780719 Vervangingsinvesteringen bomen 2019

U

276

16

0

16

2019

5.7

780819 Vervangingsinvestering openbaar groen 2019

U

516

125

0

125

2019

14.164

14.655

5

391

Totaal programma

Toelichting:
727410/727411/727412 Zwembad

De aanbesteding van het zwembad is gereed. De uitgaven van 2019 schuiven door naar
2020 waar de bouw kan starten.
780819 Vervangingsinvesteringen openbaar groen 2019

Door de stormschade, de eikenprocessierupsbestrijding en droogte zijn de werkzaamheden
voor een deel van de vervangingsinvesteringen openbaar groen 780819 niet uitgevoerd. De
werkzaamheden voor de vervangingsinvestering worden doorgeschoven naar 2020.
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2.1.6

Sociaal domein

Hoofdkader
Participatie, Arbeidsmarkt, Schulddienstverlening en minimabeleid
Ook in 2019 zetten wij ons actief in op het verminderen van het aantal
uitkeringsgerechtigden. Naast het ondersteunen van mensen en het begeleiden naar een
baan, blijven wij een stevige poortwachtersfunctie hanteren.
Ondanks de aantrekking op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds mensen die moeilijk of niet
aan het werk kunnen. Gedacht moet worden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, maar ook aan jongeren onder de 27 jaar, ouderen boven de 55 jaar en
statushouders. In 2019 zetten wij ons actief in om deze mensen te ondersteunen met het
vinden van (vrijwilligers)werk of dagbesteding. We zetten hiervoor concrete projecten op. In
aanvulling op de lokale activiteiten werken wij in regionale context samen in het
Participatiebedrijf.
Voor uitkeringsgerechtigden die (nog) niet economisch kunnen participeren, worden
arrangementen voor maatschappelijke participatie aangeboden. In 2019 zetten wij ons in op
een breder aanbod hiervoor.
In 2019 blijven wij actief participeren in het Regionaal WerkBedrijf. In ons
arbeidsmarktbeleid is een werkgeversgerichte benadering uitgangspunt. We intensiveren
onze bestuurlijke contacten met het lokale midden- en kleinbedrijf, op basis van de
aanbevelingen van de rekenkamer.
De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor schuldhulpverlening.
Wij willen de kwetsbare doelgroep ondersteunen in hun hulpvraag en procedures
vereenvoudigen. In 2018 hebben we ons ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te
optimaliseren en de wachttijden te verkorten. We zijn lid geworden van de NVVK
(vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Naast onder andere
budgetcoaching en budgetbeheer zijn we begonnen met het in eigen beheer uitvoeren van
schuldregelingen. Deze actieve regierol gaan we in 2019 verder uitwerken en ontwikkelen.
Om te bewerkstelligen dat ook inwoners die onder de 120oZo van het wettelijk minimum
zitten actief kunnen participeren is een minimabeleid vastgesteld. We zetten ons actief in
om een groter bereik van deze doelgroep te realiseren onder meer door het continueren van
de samenwerking met onze partners in Veldwijzer.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In Veldhoven krijgt iedereen de zorg en ondersteuning die nodig is om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De ondersteuning moet passend en adequaat
zijn. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, worden benaderd vanuit het principe: wat
kan de inwoner zelf? wat kan de sociale omgeving bijdragen (mantelzorgers, familie,
vrienden/buren)? wat kunnen vrij toegankelijke voorzieningen betekenen? en wat is nodig
aan geïndiceerde ondersteuning? Wij bekijken daarbij ook de mogelijkheden voor
vernieuwing en innovatie.
Veldhoven zoekt aansluiting bij de uitgangspunten van het pact voor de ouderenzorg, het
pact Eén tegen Eenzaamheid en het VN-verdrag voor mensen met een Handicap. Het
uitgangspunt is om iedereen te laten meedoen in de samenleving door drempels weg te
nemen en de toegankelijkheid te vergroten.
Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang is een verantwoordelijkheid van
centrumgemeente Eindhoven. Het voornemen is om per 2022 de taken en financiën voor
Beschermd Wonen (en mogelijk ook Maatschappelijke opvang) van de centrumgemeente
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over te hevelen naar de regiogemeenten. In 2019 werken wij aan de voorbereidingen van
deze doordecentralisatie richting Veldhoven.
Vervoer is voor inwoners een belangrijk middel om mee te kunnen doen in de maatschappij.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het zogenoemde doelgroepenvervoer. Dit betreft
'deur tot deur' vervoer van inwoners, die vanwege beperkingen gebruik maken van dit
specifieke vervoer zoals collectief vraagafhankelijk Wmo vervoer, leerlingenvervoer, WSWvervoer. Momenteel is er sprake van diverse vervoersystemen met verschillende
beleidskaders, financierings- en afrekensystemen. Met het project Slimme
Mobiliteitsoplossingen wordt beoogd te komen tot een regionale visie op de integratie van
doelgroepenvervoer en regulier openbaar vervoer.
Jeugdzorg
Samen met de partners binnen het jeugdbeleid wordt de verdere uitwerking van de kader
nota opgepakt. Onderwerpen als aandacht voor voortijdig schoolverlaters en het zo vroeg
mogelijk signaleren en bestrijden van taalachterstand maken hier onderdeel van uit. De
aanpak van pesten, gevolgen van vechtscheidingen op kinderen, bestrijden van een
ongezonde levensstijl maken onderdeel uit van dit jeugdbeleid maar ook van sport- en
beweegbeleid. Hierop zal de komende periode nadrukkelijk worden ingezet. Tweejaarlijks
vindt een evaluatie plaats van de activiteiten en resultaten die voortkomen uit de nota.
Deze evaluatie zal voor het eerst plaatsvinden in 2019.
Verder werken wij aan de dóórontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Wij willen met het CJG bijdragen aan een preventievere aanpak, vroegtijdigere en
effectievere inzet van licht pedagogische hulp en ondersteuning. Met ons programma
rondom het versterken van de basisstructuur willen wij onze inwoners ondersteunen bij het
zorgvragen.
Inzet van ons jeugdbeleid is om de kwetsbare jeugd en gezinnen de professionele zorg te
bieden die nodig is. Daarnaast zorgen wij met een integrale aanpak voor een goede
bedrijfsvoering vanwege de oplopende vraag naar specialistische jeugdzorg en daarmee
gepaard gaande kosten. Via een aantal actieplannen zetten wij in op een sterkere
beheersing van de stijgende kosten. Wij gaan - ook op bestuurlijk niveau - actief in gesprek
met onze partners (CJG, huisartsen en de jeugdzorginstellingen).
Op regionale schaal nemen we beslissingen over gezamenlijke inkoop en aanbesteding van
de specialistische jeugdzorgvoorzieningen. Wij sturen op budgetruimte op producten,
behoud van keuzevrijheid aanbieders en zetten zwaar in op contractmanagement.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
De tabel op de volgende pagina geeft een weergave van de doelstellingen met de
meetindicatoren en van wat bereikt is in 2019.
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Veldhovense doelen en activiteiten
1.

Meetindicatoren

Klanttevredenheid
We meten jaarlijks de klanttevredenheid van
onze cliënten op de terreinen van Werk en
Inkomen, Schulddienstverlening,
Maatschappelijke Ondersteuning en
Specialistische jeugdzorg.

Rapportcijfer

Bereikt in 2019
De cijfers over 2019
zijn nog niet bekend.
De cijfers over 2018
zijn:
Werk en Inkomen:
7,1

We streven naar een minimaal gemiddeld
rapportcijfer van 7,5 per vakgebied.

Schulddienstverlenina:
6,7
MaatschaDDeliike
Ondersteunina:
8,0 voor de
gemeentelijke
dienstverlening en
8,1 voor de kwaliteit
van de onder
steuning
Specialistische
jeugdzorg:
7,9 voor de
gemeentelijke
dienstverlening en
7,6 voor kwaliteit
van de onder
steuning

2.

Schulddienstverlening
Inwoners met problematische schulden worden
geholpen met het verminderen van de schuld
dan wel het voorkomen van nieuwe schulden.
Wij streven naar:
1. een toename van het aantal trajecten
budgetcoaching en budgetbeheer vanuit de
gemeente tov 2018
2. het terugdringen van het beroep op
bewindvoering tov 2018
3. een toename van het aantal geslaagde
schuldregelingen tov 2018

1. het aantal
personen met
budgetbeheer en/of
budgetcoaching
vanuit gemeente
2. aantal
toekenningen
bewindvoering
3. het aantal
geslaagde
schuldregelingen

1. 2019:
55 personen in
budgetbeheer
21 personen
budgetcoaching
2018: cijfers 2018
niet valide
2. Beroep op
bewindvoering
bedroeg in
2019: C 268.771
2018: C 247.177
3. 2019:
20 geslaagde
schuldregelingen
2018: cijfers 2018
niet valide

3.

Cliëntondersteuning
Vergroten bekendheid onafhankelijke
cliëntondersteuning
Wij streven naar een toename van de
bekendheid onder Wmo- cliënten over de
mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning tot minimaal 507o (2017:
367o)
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Percentage
bekendheid onder
Wmo- cliënten over
de mogelijkheid van
onafhankelijke
cliëntondersteuning

De cijfers over 2019
zijn nog niet bekend.
In 2018 wist 5070
van de Wmo-cliënten
van de mogelijkheid
om gebruik te maken
van een cliëntondersteuner.

Veldhovense doelen en activiteiten
4.

Meetindicatoren

Informele ondersteuning
Informele ondersteuning heeft een belangrijk
aandeel in het langer zelfstandig thuis blijven
wonen.
Wij streven er naar dat minimaal 207o van de
Wmo- cliënten naast ondersteuning vanuit de
gemeente andere vormen van ondersteuning
regelt (2017: 20oZo)

5.

Kwaliteit van leven
Inwoners ervaren positieve effecten door
ontvangen ondersteuning.
Wij streven er naar dat minimaal 750Zo van de
Wmo-cliënten verbetering in de kwaliteit van
leven ervaart (2017: 7507o)

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
6.

Jeugdzorg
Jongeren hebben recht om zich in een veilige
omgeving te kunnen ontwikkelen. We streven
naar een verschuiving van de inzet van
specialistische jeugdhulp naar lichte
pedagogische jeugdhulp en ondersteuning.
We streven naar:
1. een afname van het aantal jongeren
(specialistische) jeugdhulp t.o.v. 2018
2. een afname van het aantal jongeren
delict t.o.v. 2018
3. een afname van het aantal jongeren
jeugdbescherming t.o.v. 2018
4. een afname van het aantal jongeren
jeugdreclassering t.o.v. 2018

Percentage van de
Wmo- cliënten dat
naast ondersteuning
vanuit de gemeente
andere vormen van
ondersteuning regelt

Percentage van de
Wmo-cliënten dat
verbetering in de
kwaliteit van leven
ervaart

Meetindicatoren
1. het aantal
jongeren met
(specialistische)
jeugdhulp

2. het aantal
jongeren met een
delict

met

Bereikt in 2019
De cijfers over 2019
zijn nog niet bekend.
In 2018 heeft 250Zo
van de respondenten
andere vormen van
ondersteuning
geregeld naar
aanleiding van het
(keukentafel jgesprek
met de gemeente.

De cijfers over 2019
zijn nog niet bekend.
Over 2018 gaf 780Zo
van de Wmo-cliënten
aan dat men een
betere kwaliteit van
leven ervaarde door
de ontvangen
ondersteuning.

Bereikt in 2019
1.
2018: 1226
2019: 1142

2.
2018: 207
2019: 159

met een
met

3. het aantal
jongeren met
jeugdbescherming
4. het aantal
jongeren in de
jeugdreclassering

in de
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3 en 4 (cijfers
Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering
zijn samengevoegd):
2018: 49
2019: 70

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
7.

Inclusieve arbeidsmarkt
We werken toe naar een inclusieve arbeidsmarkt
waar zoveel mogelijk mensen vanuit de
Participatiewet betaald werk verrichten zodat
inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.

Meetindicatoren

1.

2.
Wij streven naar:
1. een toename van de werkzame
beroepsbevolking tov de beroepsbevolking
2. een afname van het aantal werkloze jongeren
tussen 16 en 22 jaar
3. een toename van het aantal banen per 1000
inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar
4. 45 personen, die werkzaam zijn met
loonkostensubsidie
5. het uitstromen van 75 uitkeringsgerechtigden
naar werk
6. ž 15 lopende re-integratievoorzieningen per
10.000 inwoners (15-64 jaar)
7. het verminderen van het aantal personen met
een bijstandsuitkering tot S 20 personen per
10.000 inwoners

3.

4.

5.

6.

Bereikt in 2019

1. Werkloosheid is
2,9Tb en
daarmee l0Zo
lager dan het
landelijk
gemiddelde.
2. Werkloosheid
onder jongeren is
2Tb en daarmee
gelijk aan het
landelijk
gemiddelde.
Aantal banen per 3. Aantal banen in
1.000 inwoners
Veldhoven is
in de leeftijd 15 938.1 en
64 jaar
daarmee 275
hoger dan het
landelijk
gemiddelde.
Aantal inwoners
4. Aantal personen
dat aan het werk
met
is met
loonkostensubsidi
loonkostensubsid
e aan het werk
bedraagt 56.
ie (niet verplicht)
5. In 2019 zijn er
Aantal
uitkeringsgerecht
81 mensen
uitgestroomd uit
igden dat
volledig
de bijstand door
uitstroom naar
het vinden van
betaalde baan
werk.
(niet Verplicht)
6. Het aantal reAantal lopende
integratietrajecte
re-integratien in Veldhoven
voorzieningen
van 12.770 ligt
lager dan het
per 10.000
inwoners 15-64
landelijk
jaar
gemiddelde van
Tb van de
werkzame
beroepsbevolking
tov de
beroepsbevolking
Tb werkloze
jongeren 16 t/m
22 jaar

13,43b.
7.

Aantal personen
met een
bijstandsuitkerin
g per 10.000.

7. Het percentage
van 17.6Tb in
Veldhoven ligt
ver onder het
landelijk
gemiddelde van
38,2Tb.

—
8.

Minimabeleid
Inwoners met een minimum inkomen maken
gebruik van meedoenregeling
Wij streven naar:
1. > 400 toekenningen in 2019
2^4 Tb kinderen tot 18 jaar in een
uitkeringsgezin

9.

Maatwerkarrangementen
Wij streven er naar dat het aantal cliënten met
een maatwerkarrangement Wmo gelijk blijft ten
opzichte van 2018 (2.626 geregistreerde Wmocliënten ten opzichte van 44.925 inwoners; 585
cliënten per 10.000 inwoners).
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1.
1. aantal
toekenningen (niet
verplicht)
2. 0Zo kinderen tot 18
jaar in een
uitkeringsgezin

Aantal cliënten met
een
maatwerkarrangeme
nt WMO per 10.000
inwoners

aantal
toekenninqen
356.

1. 37o kinderen in
uitkeringsgezin.

Eind 2019 zijn er 646
Wmo-clienten per
10.000 inwoners
(stijging van 10,57b
t.o.v. 2018)

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Klanttevredenheid)
De klanttevredenheid met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening en de
specialistische jeugdzorg liggen boven het rapportcijfer dat de gemeente minimaal wil
halen. In 2019 hebben ervoor het eerst klanttevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden
met betrekking tot Werk 81 Inkomen en Schulddienstverlening. De uitkomst van het
rapportcijfer is voor deze onderdelen nog niet de gewenste 7,5. Vanaf medio 2019 is aan de
slag gegaan met de verbeterpunten die uit de enquête zijn gebleken. Het beter verstrekken
van informatie en de leesbaarheid van de brieven waren actiepunten die direct opgepakt
zijn.
Het klanttevredenheidsonderzoek over het jaar 2019 loopt momenteel nog. De
gemeenteraad wordt naar verwachting eind augustus 2020 geïnformeerd over de
uitkomsten van dit onderzoek.
Doelstelling 2 (Schulddienstverlening)
Hoewel de kosten vanuit de bijzondere bijstand voor bewindvoering in 2018 waren gedaald
met 40Zo, zijn de kosten in 2019 gestegen met 80Zo. De invloed van gemeenten op de hoogte
van deze kosten is zeer beperkt. Door het aanbieden van budgetbeheer aan inwoners vanuit
schulddienstverlening wordt de stijging zoveel mogelijk onderdrukt.
Midden 2018 is de huidige schulddienstverlening gereorganiseerd en zijn de
werkzaamheden van de Kredietbank in huis gehaald. Dat betekent dat 2019 het eerste
volledige kalenderjaar is waarin de gemeente Veldhoven deze werkzaamheden uitvoert in
plaats van uitbesteed. Gezien de opstart midden 2018 plaatsvond, zijn de cijfers van
budgetcoaching en budgetbeheer uit de járen 2018 en 2019 niet vergelijkbaar met elkaar.
De cijfers uit 2019 worden daarmee gekenmerkt als nulmetingsjaar.
Doelstelling 3 (Cliëntondersteuning)
In 2019 is de gemeente koplopergemeente cliëntondersteuning geworden voor de járen
2019 en 2020. De gemeente ontvangt daarvoor extra middelen vanuit het rijk. In 2019 is
daarvoor een projectleider aangesteld, een plan van aanpak geschreven, een kick-off
bijeenkomst met de zes partijen die in de gemeente cliëntondersteuning bieden en een
onderzoek gestart naar de lokale behoefte aan cliëntondersteuning. Daarnaast worden er
regionaal en landelijk kennis en ervaringen uitgewisseld om zodoende cliëntondersteuning
een extra impuls te geven.
Doelstelling 4 (Informele ondersteuning)
Medewerkers van de gemeente en medewerkers van organisaties die een financiële bijdrage
ontvangen van de gemeente stimuleren inwoners om een beroep te doen op eigen kracht,
familie, bekenden en vrijwilligers. In 2019 is Steunwijzer gelanceerd waarmee inwoners en
professionals digitaal kunnen zoeken naar onder andere vrijwilligersorganisaties die kunnen
ondersteunen bij een hulpvraag.
Doelstelling 5 (Kwaliteit van leven)
In 2019 is de gemeente gestart met de sluitende aanpak van verward gedrag vanuit zowel
zorg als veiligheid. Met onder andere als doel de kwaliteit van leven van mensen met
verward gedrag, hun naasten en omwonenden te verbeteren. Concrete projecten daarin zijn
de pilot wijk-ggd'er, het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties gelet op de
privacy en de implementatie van de Wet verplichte ggz 8i de Wet zorg en dwang.
Doelstelling 6 (Jeugdzorg)
In het kader van de dóórontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het
versterken van het voorliggend veld, is een lokale telefonische en digitale loketfunctie
gerealiseerd. Daarnaast is gestart met een tweewekelijks casusoverleg van CJG
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professionals en een vertegenwoordiging van het Generalisten en specialistenteam. Tot slot
zijn aan alle kinderdagverblijven en scholen vaste CJG-contactpersonen gekoppeld. Door
deze maatregelen kunnen zowel ouders/opvoeders als pedagogisch medewerkers en
leerkrachten op een zeer laagdrempelige wijze opvoed- en opgroeigerelateerde vragen
stellen. Door o.a. de dóórontwikkeling van het GJG en het intensiever samenwerken met het
onderwijs en de huisartsen wordt er meer ingezet op preventie en vroegsignalering, met als
doel minder kinderen in de gespecialiseerde jeugdhulp
Doelstelling 7 (Inclusieve arbeidsmarkt)
In 2019 is ingezet op het verder laten dalen van het uitkeringsbestand door mensen in het
arbeidsproces te laten participeren. Hiervoor is intensief samengewerkt met o.a. Ergon en
het Participatiebedrijf. In het jaar 2019 zijn hierdoor 81 uitkeringsgerechtigen succesvol
naar een baan begeleid, waarmee ze volledig bijstandsonafhankelijk zijn geworden. Een
deel hiervan met loonkostensubsidie omdat zij een arbeidsbeperking hebben. Tevens
hebben 40 uitkeringsgerechtigden een deeltijdbaan gevonden naast hun uitkering. Om
uitkeringsgerechtigden die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen te ondersteunen
zijn trajecten ingezet zoals een intensieve taalcursus. Ook is de samenwerking met IamNL
en de Social Impact Bond nog steeds succesvol. Inmiddels zijn 42 statushouders door dit
project aan het werk. Eind 2019 zijn ook nog 2 projecten gestart waarvan de resultaten pas
in 2020 bekend zullen worden. Dit betreft het inzetten van uitkeringsgerechtigden als
thuishulp bij cliënten van zorginstelling Oktober en een motivatietraject waarbij
uitkeringsgerechtigden gemotiveerd worden om eigen regie te nemen en stappen te zetten
naar een bijstandsonafhankelijk bestaan.
Doelstelling 8 (Minimabeleid)
In 2019 is verdere uitvoering gegeven aan het minimabeleid en bekendheid gegeven via de
gemeentelijke kanalen. In het kader van de meedoen-regeling zijn 356 toekenningen
verleend. Ten opzichte van 2018 is ons bereik met 30Zo verminderd. Eind 2019 is er daarom
een korte evaluatie uitgevoerd onder de organisaties van de meedoen-voorziening met het
verzoek aan de organisaties om zelf ook meer bekendheid te geven aan deze regeling. De
punten die hieruit zijn gekomen worden in 2020 verder opgepakt.
Doelstelling 9 (Maatwerkarrangementen)
Als gevolg van de invoering per 2019 van het abonnementstarief in de Wmo is er in 2019
sprake van een forse toename van het aantal aanvragen. Daarnaast leidt de vergrijzing en
het 'langer thuis blijven wonen' van de doelgroep ook tot een toename van het aantal
maatwerkarrangementen. Met name de voorzieningen hulp bij het huishouden (27,80Zo
stijging in 2019) en begeleiding (14,507o stijging) zijn fors toegenomen.
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Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)

nr.

taakvelden programma 6

Rek.

I

2018

omschrijving

Begroting 2019
oorspr.

I incl. wijz.

Rek.

Verschil rek. 2019 met

2019

begr. 2019 I rek. 2018

Lasten
6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4 453

4.857

4.878

4.824

54

6.2

Wijkteams

3.065

3.287

3.428

3.160

268

-95

6.3

Inkomensregelingen

10.357

10.189

10.637

10.572

65

-215

-371

6.4

Begeleide participatie

4.090

3.893

4,133

4.136

-3

-46

6.5

Arbeidsparticipatie

1.392

1.751

1.866

1.934

-68

-542

6.6

Maatwerkvoorzieningen

748

788

908

95?

-49

-209

6.71

Maatwerkdienstveriening 18+

7.480

7.860

8.528

8.559

-31

-1.079

Maatwerkdienstveriening 18

7.223

7.574

7.417

5.546|

1.871

1.677

120

147

145

25

6.72
6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.765

4.318

3.671

-2.034

-1.940

42.693

44.664

45.611

98

-2.820

9.160

8.749

8.076

1.283

10.262

10.027

8.999

1.440

-32.431

-34.637

-36.612

Baten
6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen

6.71

Maatwerkdienstveriening 18+

6.72

Maatwerkdienstveriening 18

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

C- = nadeel)

-79

-4.260

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 36.691 gekost. Ten opzichte van
de begroting is sprake van een nadeel van C 79. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt te
verklaren:
C - 108

Nadeel op specialistische jeugdzorg omdat de zorgvraag in het 4e kwartaal
hoger was dan verwacht.

C

Voordeel op WMO door lagere personele kosten op het gebied van toegang.

190

Binnen programma 0 worden bovenstaande bedragen verrekend met de reserve sociaal
deelfonds. Deze afwijkingen komen binnen meerdere taakvelden van dit programma terug.
C - 134

Nadeel op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.
Er is een lager beroep gedaan op de regelingen (voordeel C 350). Hogere
lasten voor inhuur (nadeel C 148), en om de voorziening dubieuze debiteuren
op peil te houden, is deze aangevuld (nadeel C 137). Met deze aanvulling is
de voorziening hoog genoeg om de op dit moment in te schatten nadelen van
oninbaarheid op te kunnen vangen.
Tot slot zijn de baten van verhaal van uitkeringen lager (nadeel C 199).
Enerzijds komt dit doordat er minder uitkeringen onterecht zijn verstrekt,
hiermee zijn de inkomsten van terugvordering ook lager. Anderzijds was er
personele onderbezetting. Verder is in 2019 veel energie gestoken in het
herinrichten van het proces terugvordering en verhaal.
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Overzicht investeringen
Taak Project Programma 6
veld

nr.

U/ll Budget

Omschrijving

Budget

Totaal

2020-2023

Budget

Jaar
gereed

6.1

729500 Tijdelijke huisvestingslocaties

385

558

2020

6.1

729500 Tījdelijke huisvestingslocaties

0

43

2020

385

601

Totaal progra

ia

Toelichting:

De investeringen voor 2019 waren lager omdat werkzaamheden naar 2020 zijn verzet.
Enerzijds omdat er vertraging is ontstaan vanuit de woningcorporatie vanwege lange
levertijd die door nutspartijen wordt gehanteerd. Anderzijds door onvoorziene technische
omstandigheden waarbij wij afhankelijk zijn van de planning van de woningcorporatie, onze
aannemers en nutsbedrijven.
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2.1.7

Volksgezondheid en milieu

Hoofdkader

Gezondheid is een centrale waarde in het leven. We gaan uit van het concept "positieve
gezondheid" voor alle inwoners van Veldhoven. Dit thema is dermate met het gehele sociaal
domein verweven dat het een natuurlijk onderdeel is van maatschappelijke participatie.
Het uitgangspunt positieve gezondheid wordt in de uitwerkingsnotitie Lokaal
Gezondheidsbeleid breed opgepakt, niet alleen gericht op lichamelijke gezondheid maar ook
op het belang van de woon- en werkomgeving hierin.
Nederland wil koploper worden op energiegebied in Europa en zet in het regeerakkoord in
op het realiseren van een C02 emissiereductie van 490Zo in 2030. Om deze ambitieuze
doelstelling te halen is maximale inzet nodig van alle partijen in de samenleving.
Gemeenten krijgen daarbij lokaal een regisserende rol. De invulling van die rol vraagt om
een gemeentebrede energiealliantie, samenwerking in de regio en een programmatische
aanpak. Gezien de grote opgave voor alle gemeenten met betrekking tot de energietransitie
is besloten dat de energietransitie één van de 4 hoofdthema's wordt die het MRE
gezamenlijk met de deelnemende gemeenten gaat oppakken de komende járen. Lokaal zal
er een programmaplan duurzaamheid worden uitgewerkt.
Veldhoven zet in op verdere afvalreductie en doorgaande verbetering van de afvalscheiding
waarbij de afvalkosten lOC^/o gedekt worden uit de afvalstoffenheffing.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten

Meetindicatoren

1

Volksgezondheid
De uitvoering van taken van de Wet Publieke
Gezondheid wordt gedaan door de GGD. Wij
geven uitvoering aan het Lokaal
Gezondheidsbeleid. We monitoren via het
jaarverslag van de GGD.

2

Actueel laadpalenbeleid
In 2019 wordt het huidige contract over
laadpalen herzien.

Uitgevoerde taken

Uitbreiding van het
aantal laadpalen
(2018: 22 stuks)

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten

Meetindicatoren

Bereikt in 2019
Input verzameld voor
het uitvoeringsprogramma 2020.

Nieuw laadbeleid
vastgesteld (2019:
circa 50 stuks)

Bereikt in 2019

3

Onderzoek naar kansen voor verdere reductie
van huishoudelijk afval per inwoner naar 100
kilo (incl. Milieustraat) in 2020
(peil 2017: 137 kg/inw incl. Milieustraat).

Kg huishoudelijk
afval per inwoner
(incl. Milieustraat)

127,8 kilo kg/inw (Ind
Milieustraat).

4

Stimuleren dat het percentage hernieuwbare
energie hoger wordt

Hoeveelheid
hernieuwbare (Tl en
0Zo totaal)

Er zijn geen cijfers
over 2018 en 2019
bekend.
In 2017: 99 Terrajoule
(TJ)*
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (volksgezondheid)
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn we als gemeente verplicht om iedere vier
jaar een nieuw lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Omdat gezondheid zo met het
gehele sociaal domein verweven is, is het gezondheidsbeleid betrokken in het opstellen
van de Visie Maatschappelijke Participatie 'Veldhoven Vooruit'. Er is daarom geen aparte
nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld, wel is de toezegging gedaan om de uitwerking van
het lokaal gezondheidsbeleid vorm te geven in een uitvoeringsprogramma. Dit
uitvoeringsprogramma zal later dan toegezegd medio 2020 aan de raad aangeboden
worden.
Doelstelling 2 (laadpalenbeleid)
In 2025 heeft Veldhoven op basis van prognoses 220 oplaadpalen in de openbare ruimte
nodig. Om tot een dekkend netwerk van oplaadpalen te komen is het laadbeleid aangepast
van een reactief naar een proactief plaatsingsbeleid van oplaadpalen in de openbare ruimte.
In samenwerking met de provincie en een veertigtal Brabantse gemeenten is een
aanbesteding gestart naar een nieuwe leverancier voor plaatsing van oplaadpalen (resultaat
medio zomer 2020). De pilot voor een Verlengde Private Aansluiting (VPA) is wegens gebrek
aan belangstelling gestopt. Het aantal oplaadpalen in de openbare ruimte is in 2019
verdubbeld van 22 naar circa 50 oplaadpalen.
Doelstelling 3 (afval)
De gerealiseerde hoeveelheid restafval (huis aan huis én milieustraat) is 2019 is 127,8 kilo
per inwoner. In 2017 was dit 134,2 kilo2 en in 2018 was dit 131,3 kilo. Hoewel de
hoeveelheid restafval steeds afneemt, wordt de doelstelling van 100 kilo in 2020 met dit
tempo niet gerealiseerd. In 2019 is nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een
wijziging van het systeem en/of optimalisering van het huidige systeem. Hierover wordt
begin 2020 besloten.
Doelstelling 4 (hernieuwbare energie)
Het totale vermogen aan hernieuwbare energie (elektriciteit, warmte-koude opslag,
biomassa, etc.) bedroeg in 2017 (laatste cijfers Klimaatmonitor) 99 TJ. Het percentage in
2017 is niet bekend. In 2016 bedroeg het percentage 2,50Zo (90 TJ) (Bron: Klimaatmonitor).
Op basis van luchtfoto's is er een inventarisatie uitgevoerd naar de hoeveelheid en het
vermogen aan zonnepanelen op Veldhovense daken. In 2019 bedroeg het aantal installaties
op daken 2374 (circa 46.500 zonnepanelen) met een vermogen van 37,8 TJ en een
opbrengst van ca. 10,5 miljoen kWh. Deze inventarisatie zal jaarlijks worden
geactualiseerd. Daarnaast levert de zonneweide Vooraard 1,4 miljoen kWh ^ 5 TJ) aan
duurzame elektriciteit op. In totaal werd er in 2019 dus 42,7 TJ aan duurzame elektriciteit
opgewekt. Dit is 430Zo van het totale (99 TJ) vermogen aan hernieuwbare energie in 2019.
In de concept RES wordt voor de hele regio een bod opgenomen voor de hoeveelheid op te
wekken duurzame energie in 2030. De concept RES wordt in mei 2020 door de colleges van
de MRE gemeenten, de provincie en de waterschappen vastgesteld.

2 Dit is lager dan in de tabel met doelstellingen staat, omdat in de 137 kilo geen rekening is gehouden
met de onderverdeling van Waalre en Veldhoven op de milieustraat.
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Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 7

Begroting 2019

omschrijving

oorspr,

incl. wijz.

Rek.

IVerschil rek. 2019 met

2019

|begr. 2019| rek.2018

Lasten
Volksgezondheid

7.1

2.213

2.139

2.177

32

68
-181

7.2

Riolering

2.943

3.045

2.984

-140

7.3

Afval

4.068

3.858

3.969

17

116

7.4

Milieubeheer

535

839

782

92

-155

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

218

160

185

4

37

9.977

10.041

10.097

-115

Baten
7.1

Volksgezondheid

49

17

24

23

-1

-26

7.2

Riolering

3.390

3.522

3.479

3 499

20

109

7.3

Afval

4.742

4.797

4.447

4.635

188

-107

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Saldo (- - na deel)

17

-17

117

153

123

8.315

8.489

8.073

-1.552

-2.024

-1.662 |

129

6

12

213

-29

218 ^

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 1.806 gekost. Ten opzichte van
de begroting is dit een voordeel van C 218. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt te
verklaren:

e

31

e-120

Voordeel taakveld 7.1 Volksgezondheid.
Lagere kosten voor initiatieven/innovatie gezondheidszorg ad C 32.
Nadeel taakveld 7.2 Riolering.
In 2019 zijn er diverse vervangingen (bijvoorbeeld renovatie Hoogepat) aan
het riool uitgevoerd. Omdat de verantwoording van eigen uren voor de
vervangingswerkzaamheden niet op vervangingsinvesteringskredieten heeft
plaatsgevonden maar op dit product 2702 zijn er meer eigen uren aan dit
product besteed ten opzichte van de planning (nadeel C 38).
Door de droge zomer en door diverse rioolvervangingen is incidenteel minder
onderhoud riolen noodzakelijk gebleken (voordeel C 160).
Daarnaast zijn de werkelijke kosten Waterportaal ZO Brabant lager dan
geraamd doordat enkele acties/projecten later zijn gestart dan verwacht
(voordeel 0 61).
Een nadeel (C 324) wat betreft 100oZo kostendekkendheidberekening met als
gevolg een storting in de egalisatievoorziening riolering. Zie hiervoor de
paragraaf lokale heffingen.
Er zijn meer nieuwe huisaansluitingen riolering aangevraagd (en aangelegd)
dan geraamd, hierdoor zijn er meer inkomsten gerealiseerd (voordeel C 19).

e

205

Voordeel taakveld 7.3 Afval.
Omdat per 1-1-2019 de sortering en vermarkting van PMD is teruggegeven
aan Nedvang zijn er minder eigen uren aan dit product besteed dan vooraf
gepland, (voordeel C 25).
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Met name door een incidentele toename van het onderhoud aan ondergrondse
afvalcontainers zijn er meer kosten huisvuil (nadeel C 17).
Een voordeel (C 14) wat betreft lOO^o kostendekkendheidberekening met als
gevolg een onttrekking aan de egalisatievoorziening afval. Zie hiervoor de
paragraaf lokale heffingen.
Door een toename van de gescheiden inzameling van PMD zijn er meer
inkomsten ontvangen (voordeel C 181).
C

92

Voordeel taakveld 7.4 Milieubeheer.
Het regionale project over asbestdaken heeft geen doorgang gevonden
(voordeel C 14). Voordeel C 16 op loonkosten M&O vanwege vacatureruimte,
het nadeel zit op programma 8.
Er is sprake van een voordeel van C 59 in het kader van handhaving 8(
toezicht van milieu. Dit komt door een drietal zaken:
» Formatie is niet lOCP/o ingevuld (voordeel C 12).
« Minder ingehuurd (voordeel C 13) op dit taakveld. Dit komt omdat de
uitgaven per abuis op taakveld 8.3 verantwoord zijn.
« Er is op zowel EED-taken als informatieplicht energiebesparing niets
gerealiseerd. Daarnaast is er overgehouden op de ODZOB. Voordeel C 34.

Overzicht investeringen
Programma 7

U/I

Omschrijving

Budget IBesteding I Restant
2019 I
2019
I
2019

Budget
2020-2023

Budget

Igereed

7.2

731003 Vergroten stamrioleríng Noord

U

401

362

39

0

39

2019

7.2

731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat

U

31

43

-12

509

497

2020

7.2

731013 Vervanging riolering Zandoerleseweg

U

30

21

a

0

8

2019

7.2

731017 Groen/blauwe zone Heerbaan - Rundgraaf

U

8

18

-10

0

-10

2019

7.2

731019 Digitaliseren grondwatermeetnet

U

178

150

29

0

29

2019

7.2

731021 Afkoppelen bij reguliere vervanging

U

10

0

10

80

90

2023

7.2

731026 Kleinschalige calamiteiten 2019

U

30

0

30

0

30

2019

7.2

731032 Vervanging rioleringen 2019

U

40

9

31

0

31

2019

7.2

731037 Vervanging gemalen en drukriolering 2019

U

20

16

4

0

4

2019

7.2

731040 KRW-maatregelen 2017-2020

U

104

112

-7

140

133

2021

7.2

731044 Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2

U

15

16

-1

135

134

2020

7.3

729900 Aanschaf ondergrondse afvalcontainers

U

208

212

-5

0

-5

2020

117

12.878

12.994

Totaal programma

1.075
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2.1.8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

Hoofdkader
Door de sterk aangetrokken economie is zowel de woningbouw als de ontwikkeling van
bedrijfslocaties, ook in Veldhoven, in een stroomversnelling gekomen. Bij deze ontwikkeling
houden we rekening met de vraag naar de verschillende woningtypen, bijvoorbeeld voor
sociale huur, betaalbare woningen voor starters en tijdelijke woonvormen voor specifieke
doelgroepen. In regionaal verband heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven hiervoor eveneens
aandacht. Projecten in de regio worden kwalitatief getoetst op basis van het programma
van de verschillende soorten te bouwen woningen. De ontwikkeling van Huysackers heeft
prioriteit.
Op basis van de prognoses over de bevolkingsontwikkeling (die elke 3 à 4 jaar door de
provincie worden geactualiseerd) worden jaarlijks regionale afspraken gemaakt voor het
woningbouwprogramma in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze afspraken bestrijken een
periode van tien jaar vooruit. Het woningbouwprogramma wordt vastgesteld in het RRO
(regionaal ruimtelijk overleg).
Regionale samenwerking op het gebied van het fysiek ruimtelijk domein kan bijdragen aan
een doelmatiger aanpak van de leefomgevingskwaliteit, zowel voor de huidige inwoners als
ter versterking van het vestigingsklimaat voor het aantrekken van kenniswerkers.
Zowel de vraag naar projectmatige woningen als naar particuliere kavels/woningen is groot.
Dit is ook zichtbaar in de toename van de inbreidingslocaties in Veldhoven die momenteel
worden opgepakt. De gemeente faciliteert deze ontwikkelingen. Hierbij is duurzaamheid
(Nul op de Meter) eveneens een belangrijk uitgangspunt.
De vraag naar bedrijfsgrond is ook groot. Veel kavels op Habraken en Zandven worden
verkocht. Op bedrijventerrein Habraken zetten we tevens stevig in op circulaire economie.
De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De door de gemeenteraad vastgestelde
kernboodschap 'Samen ruimte maken' is de basis voor de 'nieuwe manier van denken en
werken'. Dit vraagt onder andere om een ingrijpende cultuuromslag binnen en buiten het
gemeentehuis en het aanpassen van werkprocessen.

Wat hebben we bereikt?
Doelstellingen
De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van
wat bereikt is in 2019.
Veldhovense doelen en activiteiten
1

Meetindicatoren

Omgevingswet
In 2019 wordt een vervolg Programmaplan
opgesteld om tijdig voor de invoering van de
Omgevingswet in 2021 klaar te zijn. We starten
met de uitvoering.
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Programmaplan

Bereikt in 2019
Er is een vervolg
Programmaplan
opgesteld. Ook is er
met de uitvoering een
start gemaakt (oa
opstellen
omgevingsvisie).

Veldhovense doelen en activiteiten
2

3

4

Meetindicatoren

Zilverackers
De realisatie van Huysackers vindt plaats in de
periode 2018-2022.

Woningcorporaties
Waarborgen van een goed functionerende
sociale huurwoningenmarkt in Veldhoven.
Prestatieafspraken worden met de
woningcorporaties gemaakt. Eind 2019 worden
de prestatieafspraken geactualiseerd.

Starters
Verbeteren van de mogelijkheden voor starters
in koop en huur. Plan van aanpak 'verbeteren
positie starters koopmarkť wordt opgesteld.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Woningbouwprogramma
Sturing op kwalitatieve naast kwantitatieve
aspecten van het woningbouwprogramma om
gevolg te geven aan de uitgangspunten en
doelgroepen uit de Woonvisie 2016.
In 2019 worden de doelgroepen en het hierop
afgestemde woningbouwprogramma
gemonitord en wordt de woonvisie
geactualiseerd.
In 2017 zijn er netto 105 woningen in
Veldhoven bijgekomen (nieuwbouw minus
sloop). Daarvan waren er 33 sociale huur. Dat
is 31^0 op het totaal. Daarnaast zijn er 20
tijdelijke units bijgekomen.
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Aantal woningen

Evaluatie
prestatieafspraken

Plan van aanpak

Meetindicatoren
Het aandeel sociale
woningvoorraad
(huur) bedraagt bij
nieuwbouw minimaal
220Zo van het totaal
(gedifferentieerd
over de wijken).

Bereikt in 2019
Huysackers is volledig
bouwrijp. 39 (sociale
en middeldure)
huurwoningen in fase
1 zijn gebouwd. Op
een 10-tal vrije kavels
is/wordt gebouwd.
Eind 2019 is gestart
met de actualisatie
van de
prestatieafspraken.
Ook de consequenties
van de aanpak
woningbouwversnellin
g worden hierin
verwerkt.
In 2019 is gestart met
het plan van aanpak.
Ook zijn er direct
concrete stappen
gezet. Er zijn met de
ontwikkelaar in
Huysackers
aanvullende afspraken
gemaakt over sociale
koop/starterswoningen.
De verordening voor
de startersleningen is
vastgesteld.

Bereikt in 2019
In 2019 zijn 175
woningen qebouwd
waarvan 30 sociale
huur, (17,l0zii)

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
6

Regionaal bouwperspectief
Veldhoven bouwt in overeenstemming met
demografische ontwikkelingen en marktvraag
en stemt af met de regio. Ook wordt de
kwaliteit van de woningbouwlocaties regionaal
beoordeeld en op elkaar afgestemd.

Meetindicatoren
a. Demografische
druk (CBS):
De som van het
aantal personen van
0 tot 20 jaar en 65
jaar of ouder in
verhouding tot de
personen van 20 tot
65 jaar.
Cijfers 2018:
Veldhoven: 73,370
Nederland: 69,67o *
b. De
woningbouwplanning
wordt jaarlijks in
kaart gebracht.
c. Nieuw gebouwde
woningen (BAG):
Gerealiseerde
woningen 2018
januari t/m
augustus: 62

Bereikt in 2019
Demografische druk
2019 in Veldhoven is
73,47o (Nederland
69.87o).
De
woningbouwplanning
is geactualiseerd in het
kader van de aanpak
woningbouwversnellin
g.
In 2018 zijn 183
woningen gerealiseerd.
In 2019 zijn 175
woningen gerealiseerd

7

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

Gemiddelde WOZ
waarde per woning
bedraagt 276 (x C
1.000), peildatum 1
1-2017. De
geraamde
waardestijging per 1
1-2018 ten opzichte
van 1-1-2017 is 87o.

Werkelijke gemiddelde
WOZ-waarde
belastingjaar 2019 is C
298.000
De waardestijging 1-1
2018 (belast 2019) tov
1-1-2017 (belast
2018) is ongeveer 87o.

8

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden.
2017: C 526,15

gemeentelijke
Uitgaande van
woonlasten
C 298.000 en kliko's;
eenpersoonshuishoud C553,69
en.
2019: C 553,69

9

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden.
2017: C 592,41

gemeentelijke
woonlasten
meerpersoonshuisho
uden.
2019: C 615,58

Uitgaande van
C 298.000 en kliko's:
C615,58

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij verricht hebben om de doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling 1 (Omgevingswet)
Er is een programmaplan opgesteld (in samenwerking met de gemeenten Best en Waalre).
Binnen het programma zijn diverse acties uitgezet binnen vier programmalijnen
(Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Werkprocessen en Informatievoorziening I DSO). De
acties hebben een doorlopend karakter: tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet
zorgen we dat we klaar zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken.
Doelstelling 2 (Zilverackers)
Inmiddels is Oerle-Zuid op 2 bouwkavels na klaar. De bouw van de eerste fase van
Huysackers is gestart. Er zijn in 2019 39 huurwoningen gebouwd door Floreffe. Daarnaast is
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op een 10-tal bouwkavels gestart. De koopwoningen hebben in ontwikkel- en verkoopfase
vertraging opgelopen. Inmiddels is wel heel Huysackers bouwrijp en de grond voorfase 2a
verkocht. In 2020 worden in totaal ca. 245 woningen in aanbouw genomen. Alle woningen
in Huysackers zijn NOM.
Doelstelling 3 (Woningcorporaties)
Begin 2020 worden de geactualiseerde prestatieafspraken geformaliseerd door de
ondertekening door gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordiging.
Doelstelling 4 (Starters)
Per 1 januari 2020 worden door de gemeente startersleningen verstrekt. Er worden met
Floreffe in Huysackers aanvullende afspraken gemaakt over 37 sociale
koop/starterswoningen. Het plan van aanpak voor de verbetering van de positie van
starters is vrijwel gereed en wordt afgerond in het kader van de uitwerking van de
woningbouwversnelling.
Doelstelling 5 (Woningbouwprogramma)
Vanwege het lopende onderzoek van de rekenkamercommissie is de actualisatie van de
woonvisie uitgesteld, zodat de uitkomsten van het onderzoek direct kunnen worden
verwerkt. In 2020 wordt de woonvisie geactualiseerd. Ook de aanscherping van het
woningbouwprogramma wordt in dit kader opgepakt.
Het aandeel sociale huurwoningen wisselt door de járen heen. Over de periode 2017 t/m
2019 is 350Zo sociale huur gerealiseerd:
2017 125 woningen waarvan 57 sociale huur
2018 183 woningen waarvan 80 sociale huur
2019 175 woningen waarvan 30 sociale huur
Doelstelling 6 (Regionaal bouwperspectief)
De demografische druk 2019 in Veldhoven is 73,40Zo (Nederland 69.80Zo). De
woningbouwplanning is geactualiseerd in het kader van de aanpak woningbouwversnelling.
In 2019 zijn 175 woningen gerealiseerd.

Wat heeft dat gekost? (taakveldenverantwoording)
taakvelden programma 8

Begroting 2019

Rek.

omschrijving

nr.

oorspr.

2018

I

incl. wij 2.

Rek.

Iverschil rek. 2019 met

2019

Ibegr. 2019İ rek. 2018

Lasten
8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet-bed rij venter reinen)

8.3

Wonen en bouwen

639

786

802

543

259

96

12.282

13.542

13.539

14478

-939

-2.196

1.734

1.659

1,840

1.821

19

-87

14.655

15.987

16.181

16.842

-661

-2.187

-

Baten
8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet-bed rij venter reinen)

8.3

Wonen en bouwen

aldo ( - ^^ na

960

386

361

-283

-882

12.886

13.970

14.090

820

2.024

1.256

1.042

2.176

326

1.246

15.102

15.398

16.627

863

2.388

447

-589

446

202

201

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2019 per saldo C 648 opgebracht. Ten opzichte van de
begroting is er sprake van een voordeel van C 202.
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De afwijking is voornamelijk te verklaren door:
C- 24

C -119

Nadeel op taakveld 8.1 ruimtelijke ordening. Invoering omgevingswet nadeel
C 36 door meer toegerekende loonkosten (zie ook voordeel op taakveld 8.3).
We hebben minder bestemmingsplannen hoeven te herzien dan gepland,
voordeel C 40. Het resultaat op projecten derden is per saldo C 38 negatief.
Dit komt enerzijds door nagekomen kosten op afgesloten projecten van ca
C 10, overige afwijkingen van per saldo C 58 en anderzijds door ontvangen
bijdrage BOVO van C 30 (voordeel), die niet is geraamd. De begroting van
BOVO-opbrengsten valt niet exact per jaar te bepalen, dit is afhankelijk van
de markt en het moment waarop een marktpartij de anterieure overeenkomst
ondertekend.
Nadeel op taakveld 8.2 grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen).
[Taakveld 8.2 grondexploitatie

Raming

Afwijking

Resultaat Meerstraat
Schippershof
The Village
Mutatie veiliesvoorzieninQ:
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Schippershof

Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitatie verwijzen wij naar de
paragraaf grondbeleid.
C

345

Voordeel op taakveld 8.3 wonen en bouwen. Dit wordt vooral veroorzaakt
door een voordeel op de bouwleges ad C 359. De PAS en PFAS problematiek
heeft in heel bouwend Nederland voor onzekerheid gezorgd. Enkele grote
lokale spelers hebben getwijfeld of zij in afwachting op duidelijkheid vanuit de
landelijke politiek toch moesten doorgaan met hun bouwplannen. ASML heeft
het uiteindelijk aangedurfd, maar anderen niet. Achteraf bezien hebben we de
legesopbrengsten iets te voorzichtig bijgesteld in burap III 2019.
Voordeel invoering omgevingswet door minder toegerekende loonkosten C 72,
een aantal acties op het vlak van werkprocessen en informatievoorziening, die
gepland stonden voor 2019, zijn nog niet opgepakt. Dit heeft vooralsnog geen
gevolgen voor de doelstelling om gereed te zijn op 1 januari 2021 voor de
inwerkingtreding van de omgevingswet (zie ook nadeel op taakveld 8.1
invoering omgevingswet).
Anderzijds is een nadeel van ca C 54 ontstaan door extra werkzaamheden in
het kader van de woningbouwversnelling.
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PARAGRAFEN
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2.2.1

Paragraaf lokale heffingen

Samenvattend overzicht gerealiseerde inkomsten
De gemeente Veldhoven kent de volgende belastingen, rechten en heffingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Onroerende-zaakbelastingen/WOZ
Leges
Begraafrechten
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Marktgelden
Parkeerbelasting
Reclamebelasting-Dorp
Reclamebelasting-Centrum

In 2019 zijn voor deze producten de navolgende inkomsten geraamd/gerealiseerd:
Raming 2019
Gerealiseerd 2019
Gerealiseerd 2018
Heffingssoort
OZB/WOZ
9.205
10.079
10.076
Leges
1.253
2.128
2.489
117
Beq raaf rechten
123
129
Rioolheffing
2.637
2.867
2.863
Afvalstoffenheffing
3.294
3.631
3.625
Hondenbelasting
377
361
373
Toeristenbelasting
282
276
283
Marktgelden
20
24
25
Parkeerbelasting
1.195
1.219
1.175
Reclame Dorp
52
46
50
107
113
Reclame Centrum
110
Totaal
18.537
20.876
21.191
(Bedragen zijn x C 1000)
Verhoudingsgewijze verdeling gerealiseerde belastinginkomsten 2019:
Parkeerbel. 5,5407o

Marktgelden O,!!0/»»

□ OZB/WOZ
A ŕvalst.heffing 17,110*

■ Leges
□ Begraafr.

Toeristenbel. l,3307o

□ Rioolheffing
■ Hondenbei.

Red.bel.Centrum 0,53*Vb

OZBtWOZ 47,550/0

□ Reel.bel.dorp
■ Red. bel.Centrum
□ Toeristenbel.

Reel.bel.dorp 0,24^0

■ Marktgelden
■ Parkeerbel.
Leges ll,750Zo

Rioolheffing 13,530/»» J
Begraafr. 0,6107o

Totaal C 21.191
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□ Afva 1st. heffing

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen en het gerealiseerde
beleid.

1. Onroerende-zaakbelastingen
De onroerende-zaakbelastingen worden gebruikt ter aanvulling van de algemene middelen
en worden geheven naar een percentage (tarief) van de vastgestelde WOZ-waarden.
In beginsel worden de onroerende zaakbelastingen elk jaar geïndexeerd met het
inflatiepercentage. Voor het jaar 2019 betrof dit 2,17o. Afgesproken was dat de opbrengst
van de onroerende zaakbelastingen in de járen 2019 tot en met 2022 extra met 47o per
jaar zou worden verhoogd.
Voor het belastingjaar 2019 is een herwaardering van de onroerende zaken uitgevoerd naar
de waardepeildatum van 1 januari 2018.
De tarieven voor 2019 zijn conform de waardeontwikkeling tussen 1 januari 2017 en
1 januari 2018 aangepast om de geraamde opbrengst te kunnen realiseren.
De tarieven bedragen voor het belastingjaar 2019:
Woningen
eigenaar
0,09207o
Niet-woninqen
eigenaar
0,22597o
gebruiker
0,14107o

2.

Leges

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van diensten die door de gemeente
vanuit haar publieke en/of wettelijke taken worden verleend. Het streven van de gemeente
is te komen tot een evenredige verhouding tussen de kosten en baten van dit product.
De legestabel is in 3 titels onderverdeeld
Titel I
Algemene Dienstverlening
Titel II
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel III
Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn
Voor Titel I is in de begroting een dekkingspercentage van 97,0570 opgenomen over 2019.
Gerealiseerd is een dekkingspercentage van 116,247o.
Dit hogere dekkingspercentage is het gevolg van hogere legesinkomsten voor voornamelijk
reisdocumenten en rijbewijzen.
Het dekkingspercentage Titel II werd begroot op 98,307o. Gerealiseerd is een percentage
van 189,0170.
Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal verleende bouwvergunningen dan
geraamd. Dit betreft veel nieuwbouw vergunningen.
Voor Titel III heeft de raad besloten om niet kostendekkend te werken.
Voor 2019 werd een dekkingspercentage begroot van 18,397o.
Gerealiseerd is een percentage van 31,667o
Een nadere specificatie van de dekkingspercentages van de verschillende titels en
hoofdstukken van de legesverordening is aan het einde van deze paragraaf toegevoegd.

3.

Begraafrechten

Begraafrechten worden geheven als iemand op begraafplaats de Hoge Boght wordt
begraven of een urn wordt bijgezet.
De tarieven voor de begraafrechten zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met het
inflatiepercentage van 2,17o verhoogd om de kostendekking te waarborgen.
Uiteindelijk is een dekking van 597o gerealiseerd.
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4. Rioolheffing
De heffing dient ter dekking van de beheer- en onderhoudskosten van het gemeentelijke
rioleringsstelsel. De gemeente Veldhoven heeft een bestendige beleidslijn van volledige
kostendekking van de Rioolheffing. In 2019 is het tarief voor gezinnen, bij een jaarlijkse
waterafvoer tot en met 350m3, verhoogd van C 146,38 naar C 151,55.
In 2019 werd een bedrag van C 16,44 aan de burgers teruggegeven middels een
lastenvermindering op het totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2019".
Berekening kostendekkendheid van de riool heffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 2.745
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C 631
C 2.114
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C
120
BTW
C
254
Totale kosten
C 2.488
C 2.867
Opbrengst heffingen
J.15,2%
C Dekkingspercentage
(Bedragen zijn x C 1000)

5. Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van huishoudens. De gemeente is wettelijk verplicht bij
elk perceel waar huishoudelijk afval kan ontstaan, dit te verzamelen. Voor panden die geen
woning zijn, bestaat deze wettelijke verplichting niet.
Afva I stoffe n h effi n g
Eenpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishouden

Basistarief
Basistarief

C 129,98
C 191,87

Minicontainer C 144,42
Minicontainer C 206,31

Deze heffingen mogen slechts worden ingezet ter dekking van de kosten, welke zijn
verbonden aan de inzameling en verwerking van afval.
In het jaar 2019 werd geen bedrag teruggegeven.
Berekening kostendekkendheid van de Afvalstoffenheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 3.982
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C 996
Netto kosten taakveld
C 2.986
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C
86
BTW
C
777
Totale kosten
C 3.849
Opbrengst heffingen
C 3.625
Dekkingspercentage
94,1807o
(Bedragen zijn x C 1000)

6. Hondenbelasting
Deze belasting wordt geheven voor het houden van één of meerdere honden. De gemeente
is vrij in de tariefstelling. Het tarief is gekoppeld aan de kosten van het realiseren, in stand
houden en schoonhouden van uitlaatterreinen voor honden en het handhavingsbeleid.
Tarieven
Per hond
Kennel

C 84,18
C 252,54
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Het dekkingspercentage voor 2019 is 9407o.

7. Toeristenbelasting
Deze belasting wordt geheven over het verblijf houden binnen de gemeente met
overnachting tegen vergoeding. De toeristen maken immers gebruik van gemeentelijke
voorzieningen, maar betalen binnen Veldhoven geen belastingen. Voor het jaar 2019 is het
tarief ten opzichte van 2018 niet verhoogd en gehandhaafd op C 1,60.

8. Marktgelden
De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. De
bedragen worden geheven voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats
aangewezen gemeentegrond voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is.
De tarieven zijn in 2019 met het inflatiepercentage verhoogd.
Tarieven:
Losse standplaats per dag per strekkende meter
Vaste standplaats per kwartaal per strekkende meter
Standwerkersplaats per dag

C
C
C

1,81
20,07
1,81

Bovendien wordt C 0,50 reclame- en promotiegeld per maand in rekening gebracht voor
elke ingenomen strekkende meter.
Voor het belastingjaar 2019 is de kostendekking 8107o.

9. Parkeerbelasting
Nadat de gemeenteraad van Veldhoven heeft besloten om bepaalde locaties aan te wijzen
als parkeerterreinen, waarvoor men voor parkeren moet betalen, geldt de tariefheffing als
een belastingheffing (zgn. parkeerbelasting).
In 2019 zijn de tarieven niet verhoogd. Het parkeertarief bedraagt C 1,30.
Een dekkingspercentage wordt voor de parkeerbelastingen niet gehanteerd. Dit komt omdat
de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal keren dat geparkeerd wordt en de tarieven niet
afhankelijk zijn gemaakt van de kosten.

10. Reclamebelasting Veldhoven Dorp
In 2019 is een opbrengst van C 50 gerealiseerd.
Deze realisatie is C 4 hoger dan begroot.

11. Reclamebelasting Veldhoven Centrum
Voor 2019 werd begroot dat er een opbrengst zou worden gerealiseerd van
C 113. De realisatie is C 6 hoger dan begroot.
Bovenstaande reclamebelastingen vormen geen inkomstenbron voor de gemeente. De
opbrengsten komen, met uitzondering van de perceptiekosten, geheel ten goede aan de
ondernemers. De tariefstelling is dan ook afhankelijk van het bedrag dat de ondernemers bij
de begroting aangeven dat er bij hen geïnd moet worden.
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Lokale lastendruk 2019
In de begroting van 2019 is uitgegaan van een WOZ-waarde van een gemiddelde woning
van C 298.000.
De lastendruk voor een gemiddeld gezin bedroeg in 2019:
Gemiddelde waarde (xC 1.000)
OZB eigenaren
Afva 1 stoffe n h effi n g
Lastenverlichting
Rioolrechten
Lastenverlichting

2018:C 277
C
C
-/- C
C
-/-C
C

2019:C 298

256,23
194,76
4,86
146,38
21.08
571,43

C
C
-/- C
C
-/- C
C

274,16
206,31
0,00

151,55
16.44
615,58

In de Coelotabel waarbij de woonlasten per gemeente worden vergeleken, staat Veldhoven
op plek 9 van de laagste woonlasten.
Kwijtschelding
Voor personen die niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichting van de gemeentelijke
belastingen te voldoen wordt, onder voorwaarden, volledige kwijtschelding verleend. Deze
kwijtschelding wordt echter alleen verleend voor de afvalstoffenheffing (met uitzondering
van extra kliko's); de rioolheffing (tot het bedrag van een verbruik van 350m3); alsmede
voor de hondenbelasting voor de "eerste" hond en in zeer uitzonderlijke gevallen voor de
onroerende-zaakbelasting. Kwijtschelding van overige belastingen en heffingen wordt niet
verleend.
In boekjaar 2019 is aan kwijtschelding ruim C 171.832,62 verleend, gespecificeerd als
volgt:
Hondenbelasting
Rioolrechten
Afva 1 stoffe n h effi n g
OZB

C 8.781,97
C 81.662,35
C 81.388,30
C
-

In 2019 bedroeg het aantal ingediende verzoeken om kwijtschelding 684. Hiervan zijn 529
verzoeken geheel, en 20 verzoeken gedeeltelijk toegekend. Het totaal aan ingediende
verzoeken is in 2019 ten opzichte van 2018 met 16 toegenomen
Kwijtschelding die wordt verleend op de hondenbelasting en OZB, wordt in mindering
gebracht op de totaalopbrengst van dit product.
Kwijtschelding verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing komt ten laste van het
minimabeleid (programma 9, productnummer 260323).
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Overzicht geraamde en gerealiseerde dekkingen
Geraamd bij de
belastingmaatregelen
Afva 1 stoffe n h effi n g
Rioolheffinq
Marktqelden
Begraafrechten
Hondenbelasting
Leges Titel I, II en III

100,00oZo
100,00oZo
331,610Zo
95,460Zo
100,00oZo
95,740Zo

Gerealiseerd in 2019

94,190Zo
115,20oZo
810Zo
590Zo
940Zo
164,760Zo*

De legestarieven komen tot stand op basis van geraamde aantallen en geraamde kosten. Deze
aantallen en kosten worden per hoofdstuk bepaald.
Tussen de hoofdstukken binnen een titel mag kruisbestuiving plaatsvinden. Dit betekent dat het
mogelijk is om op bepaalde onderdelen meer dan 100oZo dekking te realiseren waarmee de lagere
opbrengst op andere onderdelen kan worden gecompenseerd.
Een uitzondering hierop vormen de vergunningen, die vallen onder de Europese Dienstrichtlijn. Deze
vergunningen mogen per hoofdstuk maximaal kostendekkend zijn en zijn daarom ook geclusterd in
titel III van de tarieventabel.
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2.2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's
opvangt. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de aanwezige risico's, de
mogelijkheden om de risico's financieel af te dekken (weerstandscapaciteit), en de relatie
daartussen: het weerstandsvermogen.
Verder maken kengetallen inzichtelijk hoeveel (financiële) ruimte de gemeente heeft om
incidentele en structurele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de
financiële weer- en wendbaarheid.
De paragraaf is als volgt opgebouwd:
» aanwezige risico's;
* beschikbare weerstandscapaciteit;
» weerstandsvermogen;
« ontwikkelingen;
« kengetallen.
Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de
nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2017'. Deze nota is
door de raad in februari 2017 vastgesteld.

Risico's
Inventariseren en kwantificeren
Voor deze Jaarstukken 2019 zijn de risico's geïnventariseerd, samen met de kans dat ze
optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Tijdens de inventarisatie is bij de
risico's van bouwgrondexploitatie nadrukkelijk stilgestaan bij PFAS en Stikstofproblematiek.
Op basis van de inventarisatie is een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk
risico is een zogeheten risicoscore verbonden, door de kansklasse te koppelen aan de
gevolgklasse. Deze methodiek maakt het mogelijk de risico's onderling te rangschikken op
grootte. De risico's met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus
als zodanig 'gemanaged' worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de
cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore. De kaart telt op dit moment 47
risico's.

Figuur 1: Risicokaart

Financieel gevolg (x)
x > C 1.000.000
C 500.000 < x < C 1.000.000
C 200.000 < x < C 500.000
C 50.000 < x < e 200.000

x < C 50.000

lQo/o

307o

Kans
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507o

707o

907o

In de tabel hieronder worden 10 risico's aangegeven die de grootste invloed hebben op het
risicoprofiel van de gemeente.
Tabel 1: 10 van risico's met meeste invloed
Belangrijkste risico's

Gevolg
(max. in C
1.000)

Invloed

(O/o)
30

12.800

50,6

70

2.310

21,3

3

Landelijke stlkstofproblematiek voor Kempenbanen Oost en
West (afboeken gedane investeringen)
Verrekening financiële bijdragen SGE over programmering
bedrijventerreinen
Planschadevergoeding aansluiting A67

70

500

4,6

4

Naheffing Attero door te weinig aangeleverd afval

70

371

3,42

5

Uitkering verstrekken aan teruggekomen SIB deelnemers

20

1.200

3,2

6

70

300

2,8

7

Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun
verplichtingen (financieel en/of beleidsmatig)
Prijsrisico groenbestekken

70

250

2,3

8

Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur

20

500

9

Derving van huuropbrengsten door brandschade aan
verhuurd vastgoed
Bosbrand (herplantingsplicht na bosbrand)

30

300

1,2

30

200

0,8

1
2

10

Kans

Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's

C 18.731

Maximaal geldgevolg overige risico's (37)

C 6.657

Totaal maximaal geldgevolg alle risico's

(“/o)

C 25.387

Beheersen
Aandachtspunt bij de geïdentificeerde risico's is het treffen van beheersmaatregelen. Met
deze beheersmaatregelen zijn de betreffende kansen en/ of gevolgen van het risico
verkleind. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met de
beheersmaatregelen die al van kracht zijn.
Voor twee van de 10 belangrijkste risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn voor
24 van de 47 risico's maatregelen getroffen. Dit betekent niet dat wij voor 23 risico's geen
maatregelen treffen. Een risico kan worden geïdentificeerd vóór en ná het toepassen van
maatregelen. Er worden ook risico's meteen geïdentificeerd op het niveau ná maatregelen.
Dan is het niet zinvol om alsnog maatregelen te formuleren.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente
Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen, zonder het
bestaande beleid te hoeven aanpassen.
Op basis van de beleidsnota wordt de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt
opgebouwd:
Reserve benoemde risico's
Beqrotinqspost Onvoorzien
Beschikbare weerstandscapaciteit

C 4.448
C
139
C 4.587
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente risico's financieel kan
opvangen zonder beleid te hoeven aanpassen. Als dit getal 100oZo is of hoger, kunnen de
risico's worden opgevangen. Wij streven altijd naar lOC^/o.
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en
de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit). Om te garanderen dat ons
weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een norm van lOC^/o, dat
gekwalificeerd is als 'ruim voldoende'. Om ongewenste schommelingen te voorkomen,
hanteren we een minimumratio van 8207o en een maximumratio van 14107o. Buiten deze
marges vullen we de risicoreserve benoemde risico's aan of romen we die af.
De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de van alle risico's de kans te
vermenigvuldigen met het maximale schadegevolg, en dit vervolgens vermenigvuldigen met
een factor 1,25. Toepassing van deze berekening levert een benodigde weerstandscapaciteit
op van C C 9.485.
Zoals aangegeven is de beschikbare weerstandscapaciteit nu C 4.587. De benodigde
weerstandscapaciteit is C 9.485. Het weerstandsvermogen is dan

C 4.587 I C 9.485 = 480Zo.
Dit percentage valt buiten de ondergrens van 8207o. Dus de reserve benoemde risico's moet
worden aangevuld. Om het weerstandsvermogen op 100oZo te brengen is een aanvulling
vanuit de vrije reserve nodig van C 9.485 - C 4.587 = C 4.898. Deze aanvulling wordt
verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2020.

Ontwikkelingen
Vergeleken met het vorige actualisatiemoment - de Begroting 2020 - is:
» Een nieuw risico onderkend voor landelijke Stikstofproblematiek bij de projecten
Kempenbaan Oost en West. Als worst case scenario is onderkend dat beide projecten
niet doorgaan. In dit geval moet de gemeente alle reeds gedane investeringen voor
deze projecten afboeken. Dit risico heeft een kans van 30oZo en een maximaal
schadegevolg van C 12,8 mln.
» Een nieuw risico onderkend voor prijsrisico bij de aanbesteding van groen bestekken.
In 2020 wordt de aanbesteding voorbereid en in 2021 wordt deze afgerond. Kijkend
naar de huidige marktomstandigheden is het risico aanwezig dat de huidige
budgetten ontoereikend zijn. Dit risico heeft een kans van 70oZo en een maximaal
schadegevolg van C 250.
» Het risico vervallen dat nieuwe wetgeving niet goed en/of niet tijdig wordt
geïmplementeerd. Dit risico had een kans van 10oZo en een maximaal schadegevolg
van C 100.

Kengetallen
Hieronder de kengetallen.
De kengetallen die het BBV voorschrijft, gaan in op totale financiële componenten zoals het
totale eigen vermogen, totale baten etc. De bepaling van het weerstandsvermogen bevat
één component van het eigen vermogen, namelijk de reserve benoemde risico's. Er kan
geen verband worden gelegd tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen. De
kengetallen geven een aanvullend inzicht in de financiële weerbaarheid (kunnen we
financiële tegen een stootje) en wendbaarheid (kunnen we ons financieel aanpassen aan
veranderende omstandigheden) bovenop het weerstandsvermogen. Opgemerkt wordt dat
kengetallen niet absoluut kunnen worden geïnterpreteerd.
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VerlooD van de kenqetallen

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

Rekening Begroting Rekening
201U
2019
2019
1297o
1207o
113^
1287o
11870
297o
29^h
267o
-27o
07i
57o
817o
707o
73«h
857o
797o
837»

Toelichting kengetallen
« Netto schuldquote:
Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een percentage van de
totale baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in mindering gebracht,
behalve de langlopend verstrekte leningen, zoals startersleningen.
* Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:
Hier wordt hetzelfde aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de
langlopend verstrekte leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.
* Solvabiliteitsratio:
Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de
financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen is uitgedrukt in een
percentage van het balanstotaal.
» Structurele exploitatieruimte:
Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten kunnen worden gedekt met
structurele baten.
» Grondexploitatie:
Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer in verhouding
tot de totale baten.
* Belastingcapaciteit:
Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld
gezin opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Dit percentage kan
geïnterpreteerd worden als de benutte belastingcapaciteit.
Beoordeling kengetallen
Ten eerste wordt opgemerkt dat de Begroting 2019 eerder is opgesteld dan de Rekening
2018. Verder zijn de kengetallen van de Begroting 2019 overgenomen uit de primitieve
begroting.
De schuldquoten zijn verbeterd vergeleken de begroting, dit is voornamelijk het gevolg van
een lager investeringsniveau in 2019 dan aangenomen. Dit heeft ook een positieve invloed
op de solvabiliteit.
Verder had een lagere verkoop van bouwgrond een negatieve invloed op de solvabiliteit. En
een lagere onttrekking aan de vrije reserve voor de tekorten van de 3D taken binnen het
sociaal domein, heeft een positieve invloed.
Door de lagere verkoop van bouwgrond is het kengetal Bouwgrondexploitatie hoger.
Vergeleken de Rekening 2018 staat de gemeente er financieel wat beter voor.
Kijkend naar de woonlasten, zijn in 2019 de tarieven in rekening gebracht zoals besloten bij
de begroting. Bij de begroting werd rekening gehouden met een landelijk gemiddelde
woonlast (als absoluut bedrag, niet in C 1.000) van C 721. Werkelijk over 2019 was dit C
740. Hierdoor komt dit percentage lager uit.
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2.2.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer van de openbare ruimte is een primaire taak van de gemeente. Om dit beheer
te ondersteunen, heeft de gemeente beheerplannen voor wegen, openbaar groen, openbare
verlichting, riolering, verkeersregelinstallaties en gebouwen. De beheerplannen vertalen het
strategisch beleid (door de gemeenteraad vastgesteld) in beheermaatregelen. Deze hebben
in principe een looptijd van 4 jaar. Voor de uitvoering stelt de gemeente uitvoeringsplannen
op, in de vorm van projecten en (onderhouds-)bestekken.
In 2020 worden de beheerplannen VRI, Openbare verlichting, Riool (vGRP), Groen en
Wegen geactualiseerd. Dit betekend dat de gemeente de eerste 4-5 maanden niet beschikt
over actuele beheerplannen voor deze vakgebieden.
De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder
beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine)
noodzakelijke reparaties en het structurele onderhoud dat in het eerste planjaar van het
beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend, op de ad-hoc reparaties na.
Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het structurele onderhoud dat
in het tweede tot het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze
werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn
valt het structurele onderhoud dat na het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd
moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts globaal bekend.
Wegen
Kader
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele
wegbeheer van het CROW. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over
waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de voorafgestelde
CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij
aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn.
Prestaties en kwaliteit
De gemeente hanteert het basiskwaliteit onderhoudsniveau, waarbij wegen veilig worden
gehouden, om zo ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.
Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente
Veldhoven periodiek inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de
door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde methodiek voor de globale visuele
inspectie (de methodiek is beschreven in publicatie 145 en 146). Deze methodiek is
toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen blijven daarom in de
kwaliteitsanalyse buiten beschouwing.
De weginspectie is begin 2016 voor het laatst uitgevoerd:

I

Inspectieronde
2016

Voldoende

Matig

Onvoldoende

940/»

2X

4“/o

In 2019 hebben we veel besteed aan de matige en onvoldoende scores. Zo is er onder
andere groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Buizerd, Hogepad en
Mariaplein. Ook is er veel aandacht besteed aan het opheffen van oneffenheden aan
fietspaden en is een zeer groot aantal kleine schades weggewerkt aan asfaltwegen.
Financiën
Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening
voorzien. Met de beschikbare middelen hebben we in 2019 de noodzakelijke
werkzaamheden kunnen uitvoeren.
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I

Groen
Groot onderhoud

2019

2020

2021

2022

C 1.030

C 1.030

C 1.030

C 1.040

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van taakveld 2
(Verkeer, vervoer en waterstaat).
Voor vervangingswerkzaamheden aan wegen worden per werk aparte kredieten
aangevraagd.
Openbaar groen
Beleidskader
Het gewenste onderhoudsniveau is omschreven in het groenbeleidsplan. Om het
groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren, vinden het
onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, waardevolle
bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.
Prestaties en kwaliteit
Bij het onderhoud onderscheiden we de kwaliteitsniveaus A, B en C. Deze sluiten aan op de
landelijke meetlatten van CROW en geven respectievelijk een optimaal verzorgd niveau, een
normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau weer. De verdeling van het
openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in onderstaande tabel weergegeven.
Groen
X van totale oppervlakte

Niveau A
(optimaal)
4X

Niveau B
(basis)
47 X

Niveau C
(natuurlijk)
49 X

In 2019 zijn de onderhoudsniveaus behaald door de uitvoering van de
onderhoudsbestekken. Om onderhoudskosten nog verder terug te dringen, is in 2019 een
aantal groenvlakken omgevormd naar goedkoper te beheren vakken en zijn vakken
gerenoveerd, zoals aan de Buizerd en Hogepad. Er is verder uitvoering gegeven aan het
planmatig boombeheer en actualisatie van het beheerpakket.
Financiën
Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve
voorzien. Met de beschikbare middelen zijn voor het vakgebied groen de nodige uitgaven
gedaan voor verschillende projecten/reconstructies (bijvoorbeeld herinrichting Look).

I

Groen

2019

2020

2021

2022

Groot onderhoud

C 375

C 375

C 375

C 379

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van
taakveld 5 (Sport, cultuur en recreatie).
Openbare verlichting
Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het
actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie
aan de openbare verlichting.
Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het
berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers
gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud
aan de openbare verlichting, net als het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
In 2019 zijn op verschillende plaatsen investeringen gedaan voorde ombouw naar
energiezuinige LED verlichting (in diverse wijken in Veldhoven).
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Financiën
Voor vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande stortingen in de
vervangingsreserve voorzien. Met de beschikbare middelen zijn voor het vakgebied
openbare verlichting de nodige uitgaven gedaan voor verschillende projecten/reconstructies
(bijvoorbeeld herinrichting Look, Hogepad)

I Openbare verlichting
Groot onderhoud

2019

2020

2021

2022

C 280

C 280

C 280

C 283

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van
taakveld 2 (Verkeer, vervoeren waterstaat).
Riolering
Beleidskader
De leidraad voor het beheer van de riolering is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) 2015-2019. Het VGRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden,
zowel beleids- en beheersmatig als renovaties.
Prestaties en kwaliteit
In de periode 2012 t/m 2016 is de kwaliteit van het volledige rioolstelsel in beeld gebracht.
Classificatie van schadebeelden gebeurt volgens de IMEN 3399 en is opgedeeld in 5 klassen
naar mate van ernst. Als schades in de categorie 'ingrijpmaatstaaf' vallen heeft dit invloed
op de restlevensduur (die verkort zal worden).
In 2019 is regulier onderhoud uitgevoerd aan het rioolstelsel (leiding, gemalen en speciale
randvoorzieningen).
Financiën
Voor vervanging aan riolering zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve
voorzien. Met de beschikbare middelen zijn voor het vakgebied riolering de nodige uitgaven
gedaan voor verschillende projecten/reconstructies (bijvoorbeeld grootschalige
rioolvervanging bij de herinrichting van 't Look, maar ook de aanleg van een waterbergende
fundering in het Hoogepat).

I

Riolering
vervangingsreserve

2019

2020

2021

2022

C 1.152

C 1.349

C 1.413

C 1.488

ļ

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een 100oZo
kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.
De onderhoudslasten van het VGRP komen overeen met de opgenomen bedragen in de
begroting. De investeringen in deze begroting komen overeen met de
vervangingsinvesteringen die opgenomen zijn in het VGRP, op wat verschuivingen in tijd na.
Verschuivingen in de tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen of urgentie bepaling.
Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van taakveld 7
(Volksgezondheid en milieu).
Verkeersregelinstallatie's (VRI's)
Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI's. Het actuele
beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie aan de
VRI's.
Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de VRI's geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van
de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een
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onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de VRI's, net als
het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
In 2019 is regulier onderhoud uitgevoerd aan VRI's.
Financiën
Voor vervanging van VRI's zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve
voorzien. Met de beschikbare middelen zijn voor het vakgebied VRI's de nodige uitgaven
gedaan (bijvoorbeeld het vervangen van detectielussen en een volledige installatie aan de
Heerseweg). Door een vertraging in de uitvoering van de Kempenbaan hebben een aantal
grote investeringen echter nog niet plaatsgevonden.

I

VRI's

ļ Groot onderhoud

2019

2020

2020

2022

C 272

C272

C 272

C 274

1

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van
taakveld 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat).
Gebouwen
Kader
De basis voor het gebouwenbeheer vormt de, door het college, vastgestelde Leidraad
vastgoed Veldhoven. Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het
gemeentelijk vastgoedbeleid van Veldhoven. Door middel van het benoemen van spelregels
wordt het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.
Prestaties en kwaliteit
Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland conform
meeŗjarenonderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenst/vereist
conditieniveau (niveau 3: redelijk, het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk
aanwezig). Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het
noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken
van het beheerpakket Planon. Voor alle gebouwen wordt via een beheersysteem een
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.
In 2019 is regulier onderhoud uitgevoerd aan gebouwen. Ook zijn er verschillende panden
gesloopt (onder andere het voormalige schoolgebouw De Gansepoel aan de Lange
Kruisweg).
Financiën
Voor onderhoud aan gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve
nodig. Met de beschikbare middelen zijn voor het vakgebied gebouwen de nodige uitgaven
gedaan (bijvoorbeeld de aanpassingen aan het dak van de bibliotheek en de aanleg van
zonnepanelen op gemeentehuis en bibliotheek),

I

Gebouwen

2019

2020

2021

2022

Onderhoud

C 1.204

C 1.314

C 1.440

C 1.564

i

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van taakvelden 0
(Bestuur en ondersteuning), 4 (Onderwijs), 5 (Sport cultuur recreatie) en 7
(Volkshuisvesting RO en stedelijke vernieuwing).
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2.2.4

Financiering

Inleiding
In deze paragraaf leggen we verantwoording af over het gevoerde financieringsbeleid in
2019. Financiering betekent: 'het voorzien in de benodigde financiële middelen voorde
uitvoering van het beleid over de periode van tenminste één jaar'. Deze middelen kunnen
bestaan uit zowel eigen als vreemd vermogen. In deze paragraaf worden elementen van
financiering nader belicht.

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

2. Vermogenspositie
Wanneer een oordeel moet worden geveld over de vermogenspositie van een organisatie
wordt gekeken naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar
uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn feitelijk niets anders dan een
boekhoudkundige sluitpost waarmee aan het eind van een boekjaar het verschil tussen
baten en lasten wordt uitgedrukt. De vermogenspositie van de gemeente Veldhoven ziet er
ultimo 2019 als volgt uit:
Realisatie I
Begroting I
ultimo 2018 I ultimo 2019’ I

Realisatie I
ultimo 2019 I

Afwijking
2019

(bedragen x C 1.000)

Eigen Vermogen
Algemene reserve

47.057

48.353

49.762

1.409

Bestemmingsreserves

23.176

22.541

21.985

-556

2.527

-860

-1.640

-780

72.760

70.034

70.107

73

14.551

15.477

17.148

1.671

127.273

130.316

117.816

-12.500

Saldo rekening

Vreemd vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden met rentetypische
looptijd van 1 jaar of langer
Vlottende schulden*
4

Totaal vermogen

39.762

34.009

35.929

1.920

181.586

179.802

170.893

-8.909

254.346

249.836 ^

241.000

-8.836

Solvabiliteitsratio (Eigen
vermogen f Totaal vermogen)

28,69b

28,09b

29,1 Vo

Vermogensratio5

33,99b

32,59/0

34,29b

Debt ratio (Vreemd vermogen f
Totaal vermogen)

71,49b

72,09b

70,9*

1 Gegevens uit de laatst vastgestelde begroting van 2019 (Burap III 2019)
4 Vlottende schulden ultimo 2019 conform programmabegroting 2020 pag. 81 en 124
5 Vermogensratio is de solvabilìteitsratio exclusief vlottende schulden
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De solvabiliteitsratio en vermogensratio zijn ultimo 2019 gunstiger dan begroot. Dit komt
vooral doordat het vreemd vermogen lager is dan geraamd. Dat het vreemd vermogen lager
is dan begroot kent verschillende oorzaken, onder meer achterblijvende investeringen,
lagere lasten en hogere inkomsten bouwgrondexploitatie.
Het vreemd vermogen is ook t.o.v. vorig jaar gedaald met ca. C 10,7 miljoen, hierdoor
verbeteren de ratio's ook ten opzichte van de gerealiseerde cijfers ultimo 2018. De
solvabiliteitsratio is gestegen van 28,60Zo naar 29,l0Zo.

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

4. Treasury acties 2019
De uitvoering van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de
planning 8i control cyclus.
Renteontwikkelingen 2019 en vooruitblik
De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als
referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor6
gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars IRS7 als
ankerpunt. In onderstaande tabel is te zien wat de ontwikkeling is van de daadwerkelijke
renteniveaus vanaf januari 2019 tot begin februari 2020.

3-maands Euribor
10-jaars IRS

Rente0Zo
02/01/2019
-0,3100/0

Rente 0Zo
01/02/2020

Rente “/o
01-07-2019

Rente 0/0
02/01/2020

-0,3460/0

-0,3790Zo

-0,390/0

0,100/0

0,210Zo

-0,030/0

0,770/0

Door tegenvallende groeiverwachtingen in Europa, onzekerheden omtrent (het uitstellen
van) de Brexit en de internationale handelsoorlog hebben er voor gezorgd dat in 2019 de
rente zich gestaag naar beneden heeft bewogen. Op 2 september is de 10-Y swap -0,260zb.
Daarna is de 10-Y-swap weer licht gestegen met in februari een scherpe daling naar
-0,03oZo. Deze trend geldt ook voor de 3-maands euribor. Op 2 september stond de 3maands euribor op -0,44oZo .
Door de vele mondiale onzekerheden is een renteverwachting niet af te geven.
a) Liquiditeitenplanning en financiering
In 2019 zijn geen langlopende leningen aangetrokken. In de primitieve begroting gingen
we er nog vanuit dat we begin 2019 C 15 miljoen nodig hadden. Dit is later bijgesteld in de

6 De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt in het interbancaire circuit in het
Eurogebied.
7 Interest Rate Swap. De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt,
waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. De
koper van een renteswap koopt een renteswap om zich te beschermen tegen renterisico's. De koper kan zo kiezen
om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het
renterisico af te dekken. De hoofdsommen van de leningen worden bij een IRS niet uitgewisseld. Die zijn alleen in
theorie, in de berekeningen herkenbaar. Uitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen de rentes.
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kwarap's en de laatste bestuursrapportage van 2019. De bijgestelde begroting ging uit van
het aantrekken van een bedrag van ca C 12,5 miljoen. De financieringsbehoefte was echter
minder hoog dan begroot. Met name het begroten van de subsidie inkomsten is lastig en
kan niet nauwkeurig worden ingeschat. Naar verwachting zullen we in 2020 een
langlopende lening aan moeten trekken.
In 2019 is gedurende 126 dagen de financieringsbehoefte gefinancierd met
kasgeldleningen. In totaal zijn 4 kasgeldleningen opgenomen, met een gemiddelde omvang
per lening van ca. C 6,2 miljoen. Dit instrument is nadrukkelijk ingezet gelet op de
negatieve rente.
b) Huisbankierschap
Bancaire dienstverlening bij BNG
Sinds begin 2015 is de Bank Nederlandse Gemeenten onze huisbankier. De dienstverlening
verloopt naar volle tevredenheid en daarom is eind 2018 de overeenkomst met 2 jaar
verlengd.
c) Schatkistbankieren
Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is
echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een
minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per
kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2019
C 898.000. In 2019 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het drempelbedrag. Voor
een gedetailleerde toelichting per kwartaal verwijzen we naar de toelichting op de balans.

5. Opgenomen geldleningen
Opgenomen leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2019
(bedragen in C):________________________________________________
Oorspr.
Bedrag (C)

Leningnr

Afsluit
Datum

Soort
Lening

NWB I27963

26-juni2013

Aflossing
ineens
einde
looptiid

15.000.000

Restant Oorspr. Rente
bedrag Looptijd
o/o
31-12-2019
(jr)
15.000.000
25 3,404

NWB I27965

26-juni2013

Aflossing
ineens
einde
looptiid

20.000.000

20.000.000

30 3,473

2043

NWB I27964

26-juni2013

Aflossing
ineens
einde
looptiid

15.000.000

15.000.000

35 3,594

2048

NWB
10028477

1-okt2014

Lineair

24.000.000

12.000.000

10 0,923

2024

BNG
1-juni40.111202 2017

Lineair

10.000.000

8.000.000

10 0,538

2027

BNG
40.111296
BNG
40.111882

Lineair

48.519.898

38.815.918

10 2,065

2027

Lineair

10.000.000

9.000.000

10 0,667

2028

Totaal

17-juli2017
02-mei2018

Laatste
jaar van
aflossing
2038

Rente Rest schuld
Herziening Renteherz

-

142.519.898 117.815.918

Op 31 december 2019 bedraagt het totale bedrag aan opgenomen geldleningen C 117,8
miljoen.
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6. Uitstaande geldleningen
Verstrekte leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2019
(bedragen in C)
Geldnemer
HNG lening

Aantal
leningen

Oorspr.
Bedrag (C)

Restant bedrag
31-12-2018

Rente 07o

1

3.121.435

266.573

6,000/0

Startersleningen (oude
regeling)
Stichting Accommodatie
UNA
Tennisvereniging VLTC

57

917.566

866.682

5,0207o

1

40.000

36.000

0,000/0

1

67.000

67.000

0,000/0

Totaal

60

4.146.001

1.236.255

4,8ľyo

In 2008 is gestart met het verstrekken van startersleningen, hiermee wil Veldhoven de
bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name starters op de woningmarkt.
Veldhoven heeft sinds de start in 2008 C 2.150.000 gestort bij de Stichting
stimuleringsfonds volkshuisvesting. Hiermee is voor een totaal bedrag van C 2.841.380 aan
startersleningen verstrekt. Dit is mogelijk omdat aflossingen en rente inkomsten ook
gebruikt werden om leningen te verstrekken. Van de C 2.841.380 aan verstrekte
startersleningen is inmiddels C 1.923.814 volledig afgelost. Van de nog lopende
startersleningen is C 50.884 afgelost.
In mei 2019 is besloten om per 1 januari 2020 opnieuw C 2 miljoen beschikbaar te stellen
voor de "starterslening" ten behoeve van eerste-woning-aankopen door koopstarters op de
woningmarkt in Veldhoven. Ook is C 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de invoering per 1
januari 2020 van de "stimuleringslening" ten behoeve van de aanpassing van koopwoningen
in Veldhoven voor:
a.
het langer thuis wonen van oudere bewoners dan wel bewoners met kinderen met
een beperking;
b.
het verduurzamen van de woning;
c.
het saneren van asbestdaken in verband met het asbestverbod per 2025.
Deze budgetten zullen revolverend worden ingelegd op de rekening courant bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).
De gevolgen van dit besluit zullen in bovengenoemd overzicht zichtbaar worden in 2020.
De twee laatste leningen in het overzicht betreffen renteloze leningen ten behoeve van de
aanschaf van LED-verlichting.
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7. Overzicht treasury
De onderstaande tabel toont het treasury overzicht In de begroting 2019 t.o.v. de realisatie
(bedragen x C 1.000)
Realisatie
2018

Begroting
2019*

Realisatie
2019

2.962

2.838

2.843

-4

207

79

86

6

2.755

2.759

2.757

2

De rente die aan de grondexploitatie
moet worden doorberekend

1.722

1.533

1.533

0

Rentelast van projectfinanciering die
aan het betreffende taakveld moet
worden toegerekend

16

7

7

0

Rentebaten van projectfinanciering
die aan het betreffende taakveld
moet worden toegerekend

16

7

7

0

Aan taakvelden toe te rekenen
externe rente

1.033

1.226

1.224

2

Aan taakvelden toegerekende rente
(renteomslag)

1.141

1.438

1.438

0

Externe rentelasten over korte en
lange financiering
Externe rentebaten
Saldo rentelasten en rentebaten

Renteresultaat treasury

-108

I

-212 1

-214

I

2

* laatst vastgestelde begroting 2019 (burap III 2019)

Algemeen (bedragen x C 1.000)
Uitgangspunt bij de doorberekening van de rentelasten naar taakvelden (programma's) is
een omslag rentepercentage van l,l0Zo, de doorbelasting van rente naar de
bouwgrondexploitatie (BGE) is begroot op l,60Zo. Dit resulteert op begrotingsbasis in een
voordelig rentesaldo van C 212. In de uiteindelijke realisatie van 2019 komt dit bedrag uit
op een voordeel van C 214. Een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van C 2 .

8. Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het gekwantificeerde risico dat een gemeente mag lopen op de korte
schuld (looptijd < 1 jaar). Van het begrotingstotaal van een jaar mag 8,50Zo worden
gefinancierd met kort geld. De kasgeldlimiet (o.b.v. primitieve begroting) bedraagt voor
2019 C 10.179. In 2019 is de kasgeldlimiet niet overschreden. De onderschrijdingen per
kwartaal zijn respectievelijk het le, 2e, 3e en 4e kwartaal C 12.116, C 12.547 en C 9.095 en

C 2.694.

9. Renterisiconorm
In de wet Fido wordt eveneens een norm gehanteerd ten aanzien van het renterisico dat de
gemeente loopt op de opgenomen vaste geldleningen. De norm wordt berekend als 200Zo
van het begrotingstotaal (van de lasten) van het betreffende jaar.
De onderstaande tabel brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de
renterisiconorm in beeld voor het jaar 2019 en de komende 4 járen.
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(bedragen in C 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

0

22.500

5.000

15.000

14.000

67

1.000

1.000

0
1.000

-67

21.500

4.000

-1.000

1) Nieuw aangetrokken vaste schuld
2) Nieuw verstrekte langlopende leningen
3) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1-2)

1.000

0

0

0

0

0

9.457

10.502

12.752

13.252

13.252

6) Herfinanciering (laagste van 3 en 5) >0

0

10.502

4.000

0

13.252

7) Renterisico (4+6)

0

10.502

4.000

0

13.252

23.950

25.716

23.757

24.506

23.632

23.950

15.214

19.757

24.506

10.380

119.751

128.580

118.787

122.529

118.158

200Zo

200/0

200Zo

207o

200zb

23.950

25.716

23.757

24.506

23.632

4) Renteherzieningen
5) Aflossingen

8) Renterisiconorm

9a) Ruimte onder renterisiconorm (8^)
9b) Overschrijding renterisiconorm (7^)
10a) Begrotingstotaal *
10b) Vastgesteld “/o
10) Renterisiconorm (10a x 10b)

* 2019 uit primitieve begroting 2019, 2020 tm 2023 uit primitieve begroting 2020

10. Overige financieringsrisico's
Ten aanzien van uitstaande geldleningen nemen we, behoudens de startersleningen,
nagenoeg geen positie in. Het renterisico is daardoor verwaarloosbaar.
We hebben in 2019 geen vorderingen, liquiditeiten en/of beleggingen in vreemde valuta
aangehouden en hebben dus geen valutarisico gelopen.
Voor het risico van oninbare debiteuren is in 2019 een voorziening getroffen. Het
kredietrisico wordt in voldoende mate door deze voorziening afgedekt.
Door het periodiek actualiseren van de liquiditeitsprognose en het bewaken van de
geldstromen is het liquiditeitsrisico beheersbaar.
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2.2.5

Bedrijfsvoering

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onze
organisatie in 2019. De bedrijfsvoering is het domein en de verantwoordelijkheid van het
college van B&W. Het college informeert de raad hierover via de paragraaf bedrijfsvoering in
de begroting en jaarrekening. Een belangrijk element van onze interne bedrijfsvoering is
uiteraard personeel.
Missie I Visie
De missie en visie van de organisatie zijn gericht op onze opgaven voor de Veldhovense
burgers. Alle inzet is gericht op het handhaven van het niveau van het Veldhovense woon-,
leef- en werkklimaat. De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur en is inwoners en
bedrijven van dienst.
Personeel
De samenleving verandert snel en blijft continue in ontwikkeling. Dat vraagt flexibiliteit van
onze organisatie en medewerkers. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn, en voor al
ook te blijven, is dit jaar wederom sterk ingezet op ontwikkeling en inzetbaarheid van
medewerkers. Deze inzet heeft zich gericht op de drie pijlers gezondheid, balans werk-privé
en werkplezier. Gelet op de resultaten van het medewerker onderzoek is deze aanpak
succesvol geweest.
Daarnaast hebben in 2019 de werkzaamheden plaatsgevonden om per 1 januari 2020
gereed te zijn voor de invoering van de wet Normering rechtspositie ambtenaren (WNRA).
(Netwerk)organisatie
Het netwerkdenken heeft verder vorm gekregen door de manier waarop we samenwerken
met partners. Diverse medewerkers hebben middels een stage bij partners hun blik
verruimd en hun inlevendheid vergroot.
Het onderwerp netwerkorganisatie is opgenomen in het interne opleidingstraject van de
organisatie (Veldhoven Academy) en wordt verder uitgewerkt.
Huisvesting
De huisvesting van de organisatie vindt nog steeds voornamelijk in het gemeentehuis
plaats. Het afgelopen jaar is het gemeentehuis opgefrist door nieuwe vloerbedekking en
nieuw meubilair, waarbij rekening is gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen,
waarbij de beschikbare ruimte met partners kan worden gedeeld.
Samenwerking
Naast de samenwerkingen in de vorm van verbonden partijen (zie paragraaf 2.2.6) werken
we met andere (overheids)partijen op verschillende manieren samen. Hierbij gaan we
continu na of en waar de samenwerking meerwaarde oplevert en passen de vorm hierop
aan.
Het samenwerkingsconvenant met de gemeente Best is beëindigd. Er wordt enkel nog
samengewerkt wanneer daar behoefte aan is. Met de gemeente Waalre werken we samen
op het gebied van Werk en Inkomen, waarbij we een groot deel van de
uitkeringsverstrekking voor Waalre uitvoeren. Binnen het sociaal domein is er een
samenwerkingsverband met 21 gemeenten evenals een werkgroep met Best en Oirschot
(BOV). Op basis van de visie en richting die periodiek worden afgestemd, worden waar
mogelijk kansen benut die de bedrijfsvoering ten goede komen. Hierbij wordt de weg van de
geleidelijkheid gevolgd. Met een alerte houding wordt gekeken naar andere
samenwerkingsverbanden die meerwaarde kunnen opleveren.
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Dienstverlening
Er is weer deelgenomen aan de benchmark van de VNG, vensters voor dienstverlening.
Daarmee is meer zicht ontstaan op de waarde van de cijfers.
Zowel de klantmonitor als de reacties op terugkoppelingen van meldingen zijn gebruikt voor
het doorvoeren van verbeteringen.
Juridische kwaliteitszorg
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestructureerd gewerkt aan de juridische
kwaliteitszorg. Doel is maatregelen te treffen die er op zijn gericht dat de kwaliteit van de
gemeentelijke producten en diensten voldoet aan de wettelijke eisen. Elk halfjaar wordt de
actuele status besproken met de afdelingen.
In 2019 zijn onder meer de volgende actiepunten uitgevoerd:
» Verkenning/íverdere) implementatie nieuwe wetgeving:
- EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy);
- Wet open overheid;
- Wet elektronische publicaties algemene bekendmakingen en mededelingen;
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
* Start aanpak centraal gemeentebreed contractbeheer en -management;
» Start evaluatie van de Juridische kwaliteitszorg;
- Actualisering gemeentelijke regelgeving en mandaatregeling;
* Analyses/metingen/rapportages (rechtszaken, bezwaren 81 lachten, databestanden voor
regelingen en contracten).
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Centrale inkoop
Het contractmanagementproces heeft in 2019 verder vorm gekregen. Er wordt momenteel
een project doorlopen om tot één centraal en organisatie breed contractenregister te
komen. Het contracten register voor de inkoopcontracten wordt hierin verder uitgebouwd om
zodoende inzicht en grip te houden op 'alle' contracttypen binnen de organisatie. Verder is
in 2019 besloten om de decentrale inkoopactiviteiten te ondersteunen door de vooraf
opgestelde inkoopstrategieën te toetsen. Hierdoor wordt de voorbereiding van de inkopen
verder versterkt op het gebied van financiële, juridische en inkooptechnische
risicobeheersing. De bundeling van opdrachten (zowel binnen als buiten de organisatie) is
een doorlopend proces waarbij zowel besparingsmogelijkheden ten aanzien van directe
inkoopprijzen als ten aanzien van transactiekosten (het doorlopen van het inkoopproces)
worden gerealiseerd.
Informatievoorziening
Informatievoorziening gaat over het betrouwbaar en duurzaam bewaren van alle (digitale)
overheidsinformatie. Informatie moet duurzaam toegankelijk zijn: vindbaar, beschikbaar,
toegankelijk, leesbaar en bruikbaar is waar en wanneer dat nodig is.
Een nieuw zaaksysteem is in het 3e kwartaal geïmplementeerd om het proces Meldingen
Openbare Ruimte volledig te digitaliseren. In oktober 2019 is dit proces live gegaan.
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Verder zijn eind 2019 de Klachtenregeling en de starters- en stimuleringsregeling volledig
gedigitaliseerd in het nieuwe zaaksysteem opgenomen.
Het informatiebeleidsplan 2019-2022 met hierin beleidsuitgangspunten t.a.v. Zaakgericht 8t
digitaal werken en Informatiebeheer is in augustus 2019 vastgesteld.
Planning en Control
Interne beheersing
De toetsingen door de eigen organisatie zijn uitgevoerd op basis van het Interne
Controleplan 2019. Het zwaartepunt van deze controles heeft ook dit jaar gelegen bij de
processen rondom het sociaal domein, de grondexploitaties en inkopen/ aanbestedingen.
Dit hangt vooral samen met de aanzienlijke financiële geldstromen binnen deze processen,
de afhankelijkheid van ketenpartners (bijv. zorgaanbieders), externe marktontwikkelingen
waar wij nauwelijks/geen invloed op hebben en complexe regelgeving.
Audits
In 2019 is het collegeonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces
van subsidieverstrekking afgerond en gerapporteerd over de bevindingen en aanbevelingen.
Accountant
Wegens het aflopen van de overeenkomst met Mazars Paardekooper Hoffman Accountants
is in 2019, na een aanbesteding, PricewaterhouseCoopers Accountants als nieuwe externe
accountant benoemd.
Bedríjfsvoeríngskosten
Bedrijfsvoeringkosten ofwel organisatiekosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden
om te komen tot het uitvoeren van de doelen, taken en kaders die zijn beschreven in de
voorgaande programma's.
Als we het hebben over bedrijfsvoeringkosten maken we een onderscheid tussen personele
bedrijfsvoeringkosten (loonkosten, inhuurkosten, opleidingskosten etc.) en overige
bedrijfsvoeringkosten zoals huisvesting, informatisering en automatisering. Het totaal in
2019 aan bedrijfsvoeringkosten bedraagt C 32,9 mln. Hieronder een gespecificeerd
overzicht:
Bedragen (x C l.OOO)

Rek.

Begroting 2019
oorspr.

2018

Rek.

I incl. wijz.

I

verschil

2019

1 Personele bedrijfsvoeringskosten

25.944

26.386

27.410

29.158

-1.748

2 Hulsvestings- en facilitaire kosten

1.564

1.705

1.702

1.640

62

3 Kosten informatisering 8i automatisering

1.610

1.612

1.779

1.814

-35

167

339

489

360

129

29.285

30.042

31.380

4 Overige bedrijfsvoeringskosten

Totale bedriĵfrvoeringskosten

|K

Zoals in bovenstaande tabel te zien is bestaat het merendeel van de bedrijfsvoeringkosten
uit personele bedrijfsvoeringkosten. Deze zijn als volgt opgebouwd:
Nr

Bedragen (x C l.OOO)

Begroting 2019

Rek.

oorspr.

2018

Rek.

1 incl. wijz.

verschil

2019

23.020

24.334

23.474

24 774

-1.300

2.148

836

2.853

3.743

-890

3 Opleidingskosten

317

253

253

294

-41

4 Algemene personele kosten

703

1.007

977

226

5 Vergoeding voor personeel

-243

-45

-147

751
l--------- -----

2S.944

26.386

27.410

1 Loonkosten/sociale uitkeringen
2 Inhuurkosten

Totale personele bedrijfvoeríngskosten
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258

De organisatie heeft strak gestuurd op zowel de interne loonkosten evenals de inhuur. De
interne loonkosten hebben, met inachtneming van de ontvangen vergoedingen voor
personeel (externe detacheringen), een positief resultaat van circa C 250. Daarnaast is
echter sprake van een er extra storting voor de wethouders pensioenen. De daling van de
(verplichte) rekenrente leidt tot een flinke verhoging van de voorziening
wethouderspensioenen.
De inhuurkosten laten een overschrijding zien van C 890. Er heeft in 2019 inhuur plaats
gevonden daar waar vacatureruimte is, maar ook extra inhuur vanwege de hoeveelheid
complexe projecten en uitdagingen (o.a. Maatregelenpakket De Run,
Woningbouwversnelling en Jeugd) waar de gemeente Veldhoven mee te maken heeft.
De opleidingskosten en algemene personele kosten laten gezamenlijk een plus zien van
C 185. De gemeente Veldhoven vindt het belangrijk om goed te investering in haar
medewerkers, ook op kennisniveau, dit heeft tot een overschrijding van C 41 geleid. Bij de
algemene personele kosten heeft een onderuitnutting plaats gevonden van C 226.
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2.2.6

Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een
bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren
dat uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor
het realiseren van de doelstellingen van de programma's.
Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om
een samenwerking met andere gemeenten, zoals Metropool Regio Eindhoven (MRE), maar
ook over een samenwerking met private partijen bijvoorbeeld een
ontwikkelingsmaatschappij voor de realisatie van een groot project.
Gemeenten kunnen vier redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van
een verbonden partij:
» vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
» om efficiencyvoordelen te behalen;
» vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking;
» kennisvergroting en -borging.
De samenwerking kan van publiekrechtelijke of van privaatrechtelijke aard zijn. Het
privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een
stichting, een NV of een BV. Op deze samenwerking zijn de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. Als de partijen kiezen voor samenwerking op grond van het
publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD
Brabant-Zuidoost, Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon), Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost en de OmgevingsDienst ZuidOost Brabant (ODZOB). Daarnaast heeft de
gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), en
is BIZOB een belangrijke partij. Een compleet overzicht is te vinden in tabel 1 achteraan in
deze paragraaf.
Wettelijk kader
Publiekrechtelijke samenwerking
Volgens de Wgr zijn de raad, het college van B en W en de burgemeester afzonderlijk of
samen met twee of meer andere gemeenten bevoegd (uiteraard allemaal voor zover zij voor
de eigen gemeente bevoegd zijn) een gemeenschappelijke regeling te treffen die in het
belang is van de gemeente. Het college en de burgemeester kunnen slechts een
gemeenschappelijke regeling treffen als zij van de gemeenteraad een verklaring van geen
bezwaar hebben ontvangen. Onder het treffen van een regeling verstaan we ook het
wijzigen ervan, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.
Pri va a trechtelijke samen werking
Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in
en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is sprake van een zogeheten
voorhangprocedure (op basis van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet), die de raad de
mogelijkheid biedt om - voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname - zijn
'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken aan het college. Gedeputeerde Staten moeten
vervolgens goedkeuring verlenen voor de deelname in een private rechtspersoon. Deze
goedkeuring is alleen mogelijk wanneer de deelname 'in het bijzonder aangewezen moet
worden geacht' voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.
De Wet fido sluit het houden van aandelen (zowel een bestuurlijk als een financieel belang)
met een beleggingsoogmerk uit.
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Ontwikkelingen
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen voor deze paragraaf geschetst.
Verder wordt verwezen naar de jaarstukken en begrotingen van verbonden partijen die
regulier door de raad worden behandeld en ontvangen.
Metropool Regio Eindhoven
In 2019 is het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022vastgesteld. Hiermee is de
evaluatie en dóórontwikkeling van MRE formeel afgerond.
GGD
Belangrijke ontwikkelingen in 2019 waren het implementeren van een nieuw paraatheid- en
spreidingsplan ambulancezorg. Tekorten op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en
artsen wat vooral de ambulancezorg raakt. En tot slot het uitvoeren van de
bestuursopdracht die aan de GGD is gegeven.
Brainport Development NV
In 2020 loopt de huidige periode van de meerjarenfinanciering voor Brainport Development
af. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe periode van de
meerjarenfinanciering 2021-2024.
Ergon
In 2019 werd duidelijk dat de financiën meerjarig onder druk komen te staan. De invoering
van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en het teruglopen van het aantal plaatsingen bij Ergon
spelen hierin een belangrijke rol.
Binnen Ergon is een Werkgroep Strategische koers Ergon voor langere termijn ingesteld, om
te komen tot een financieel gezonde en stabiele situatie in 2020 en verder.
Stichting Ontwikkelfonds Werklocaties SGE
In 2019 is deze stichting opgericht. Doel van deze stichting is optreden als aandeelhouder
van Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties BV. Namens de gemeente is een collegelid
bestuurslid van deze stichting.
Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen
Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente
verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een
samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een
samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico's af. De
jaarstukken van de verbonden partijen komen na beoordeling door het college in de raad.
Opgemerkt wordt verder dat de verbonden partijen beschikken over passende reserves om
de eerste risico's op te kunnen vangen.
Het financiële risico is pas te kwantificeren als de verbonden partij zich in een liquidatiefase
bevindt.
Financiële risico's privaatrechtelijke verbondenheden
De financiële risico's waar Veldhoven mee geconfronteerd wordt vanwege privaatrechtelijke
verbonden partijen blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is
dat enkele dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die
ramingen zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende
ondernemingen.
De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een
beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico's.

Waarde aandelenbelang op 31-12-2019
Verbonden partij
NV BNG
C 80
NV Brabant Water
C 4
Brainport Development NV
C 92
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Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV
Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.
De financiële risico's samenhangend met de overige privaatrechtelijke verbondenheden
(voor een volledig overzicht zie tabel 2) schatten wij eveneens verwaarloosbaar klein in.
Enerzijds omdat de betreffende partijen zelf reserves hebben om risico's op te vangen,
anderzijds omdat de resterende rechtspersonen een coöperatie met uitsluiting van
aansprakelijkheid vormen.
Samenvattend zien wij binnen onze verbonden partijen voor één partij een financieel risico,
namelijk voor Brainport Development NV.
Binnen ons risicomanagement (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen) hebben wij
hiervoor een risico opgenomen van lCP/o kans met een schade van C 100.000,-. Hiermee
achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende te hebben
ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 31 december 2019
Verbonden partij
(en vestigingsplaats)

Behartigd openbaar belang

ļ Gemeenschappelijke regelingen
MRE
(Eindhoven)
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
Zuidoost-Brabant
(Helmond)
Werkvoorzieningschap Regio
Eindhoven

Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van economie, mobiliteit,
energietransitie en
Transitie landelijk gebied
Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van gezondheid(szorg)

Sociale werkvoorziening

(Eindhoven)
Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost
(Eindhoven)
Omgevingsdienst ZuidoostBrabant

De taken op het gebied van brandweerzorg, regionaal ambulance vervoer,
crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) regionaal
vormgeven en uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te voorkomen,
beperken en bestrijden.
Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit van de
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe bovenlokale
milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.

(Eindhoven)
Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse
Gemeenten

Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten
Belang: 35.100 aandelen (0,060Zo)

(Den Haag)
NV Brabant Water

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

( 's-Hertoqenbosch)
Brainport Development NV

Belang: 40.860 aandelen (l,470Zo)
De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio versterken en een actieve
bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio

(Eindhoven)
Belang: 202 aandelen (3,250Zo)
1 Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB
(Oirschot)

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

(Helmond)

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

Stichting Ontwikkelfonds

Het bundelen van gemeentelijke expertise, netwerk en financiële slagkracht om

Stichting Beheer en
Exploitatie Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost
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Verbonden partij
(en vestigingsplaats)

Behartigd openbaar belang

Werklocatles SGE

(her)ontwikkelingsprojecten te realiseren die leiden tot werkgelegenheid, innovatie,
versterking van regionale ketens van toeleveranciers, versterking van bestaande en
nieuwe regionale clusters en campussen en realisatie van opgaven uit een
eventuele toekomstige regionale economische strategie, en het investeren in en de
realisatie van dergelijke (her)ontwikkelingspro.jecten.

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

Resultaat

Vreemd

Vreemd

Eigen

Eigen

partij

2019

vermogen
31-12-2018

vermogen
31-12-2019

Vermogen
31-12-2018

Vermogen
31-12-2019

Gemeenschappelijke regelingen
Metropool Regio
Eindhoven (MRE)

|
1.039

17.413

(inschatting)

GGD

213

4.280

(inschatting)
12.663

(inschatting)
Werkvoorzieningschap

18.050
13.345

(inschatting)
2.830

(inschatting)

0

6.769

647

42.791

17.413
2.864
(inschatting)

8.219

10.247

39.485

7.391

9.780

Regio Eindhoven
Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

(inschatting)

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

(inschatting)

916

(inschatting)
4.254

3.437

6.887
(inschatting)

1.515

(inschatting)

2.429
(inschatting)

| Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse
Gemeenten
NV Brabant Water

163.000

132.518.000

33

456.765

(inschatting)
Brainport Development
NV

15

144.802.000

4.991.000

465.699

635.876

(inschatting)
2.790

(inschatting)

2.055

4.887.000
669.520
(inschatting

3.264

(inschatting)

3.279
(inschatting)

Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB
Stichting Beheer en
Exploitatie
Veiligheidshuis Brabant
Zuidoost

401

605
57

957
*

786
36

*

Stichting
Ontwikkelfonds
Werklocaties SGE

Ad *, de financiële gegevens van deze organisaties zijn (nog) niet beschikbaar.
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868
*

*

2.2.7

Grondbeleid

1. Inleiding
In onderstaand overzicht staan de bouwgrondexploitaties (hierna: BGE's) die opgenomen
zijn in de jaarrekening 2019. Deze worden ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van
het gemeentelijk grondbeleid.
Voor de uitgangspunten en de definities van het grondbeleid wordt verwezen naar de
Kadernota Grondbeleid 2017 en naar de begroting 2020.
In onderstaand overzicht zijn de bouwgrondexploitaties weergegeven die opgenomen zijn in
de jaarrekening 2019. Hierbij is ook de winstneming en de mutatie in de verliesvoorziening
opgenomen die elders in deze paragraaf wordt toegelicht.
Projectnr

905500
908200
908500
911100
911400
911800
912100
913000
917300
917600

Naam BGE

Winstneming
Tussentijds
in 2019

(bedragen xC 1.000,-)

Zilverackers - Oerle-Zuid
Ha braken
Zilverackers - Kransackerdorp
Kasteel Zuyderwijck
Slot-Oost
Noordrand Meerstraat
Schippershof
Noordrand Zandven
Heistraat-Zoom
The Village

Mutatie
verliesvoorz.
t.o.v jaar '18

+ 57
190
375

De geraamde tussentijdse winstnemingen in de toekomst bedragen in totaal:
C 29.515 (bedragen xC 1.000,-).
Tweemaal per jaar worden alle BGE's van de gemeente Veldhoven herzien. Halverwege het
jaar worden de BGE's herzien ten behoeve van de meerjarenplanning bij de begroting en
aan het eind van het jaar worden de BGE's herzien in het kader van de jaarrekening.
Deze paragraaf gaat specifiek in op de herziening in het kader van de jaarrekening 2019.
Bij het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties wordt bekeken of de ramingen en/of
planning moet worden aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2020.
Een grondslag hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen liggen in een gewijzigd ruimtegebruik of
aangepaste planning van uitgifte. Bij de jaarrekening wordt niet alleen terug gekeken naar
het afgelopen jaar, maar ook vooruit naar de komende járen. Hierbij wordt rekening
gehouden met prijsontwikkelingen en inflatie.
Ten behoeve van de bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2019 is rekening gehouden
met de inzichten op het gebied van woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning van 1
januari 2020. Deze wordt gebruikt als input voor de planning van de grondopbrengsten in
de grondexploitatie.
Met het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de realisatie van doelstellingen
van gebiedsontwikkeling en de beleidsterreinen die daarmee verband houden, zoals verkeer
en vervoer, cultuur, welzijn, onderwijs, sport, recreatie en natuur, volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening, duurzaamheid en milieu. Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op
de financiële situatie van de gemeente. De kosten en de opbrengsten van
gebiedsontwikkeling en de hiermee samenhangende risico's zijn van belang voor de
algemene financiële positie van de gemeente.
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2. Projecten gebiedsontwikkeling in 2019
Vanaf 2017 is de vraag naar woningen weer toegenomen. Deze toegenomen vraag versterkt
het vertrouwen dat de prioriteitstelling die is aangebracht in een aangepaste
woningbouwplanning reëel is. Vanaf 2018 is met name de woningmarkt sterk verbeterd, ook
is er duidelijk herstel zichtbaar op de markt voor bedrijfspanden (nieuwbouw, uitbreiding en
renovatie). Op een fors aantal ontwikkellocaties in Veldhoven wordt gebouwd. De vraag
naar particuliere bouwkavels en bedrijfskavels is sterk toegenomen. Met marktpartijen zijn
nieuwe plannen gemaakt die beter aansluiten bij de huidige marktvraag. Onderstaand
worden de BGE's toegelicht.
Problematiek naar aanleiding van stikstof en PFAS
In 2019 zijn er regels gekomen om hoe om te gaan met de stikstof uitstoot en de PFAS bij
nieuwbouwprojecten.
Bij nieuwbouwprojecten moet de bijdrage aan de stikstofdepositie worden beperkt. Door
middel van een quick-scan is regionaal onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor een
aantal woningbouwprojecten in de regio, waar onder Huysackers en het Kransakkerdorp.
Zie hieronder bij de toelichting van de projecten.
Belangrijk is om de stikstofemissie in de gaten te houden bij o.a. het transport en de
bouwwerkzaamheden bij nieuwbouw.
PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstof. Deze groep chemische
stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. Deze stoffen
zijn nu in mindere of meerdere mate aanwezig in de bodem en het oppervlaktewater.
In het kader van een aanvraag omgevingsvergunning bouw is geen aanvullend PFASonderzoek noodzakelijk. PFAS-onderzoek is momenteel alleen van toepassing bij
grondverzet, dus bij de aan- en afvoer van grond.
Woningbouw en voorzieningen
SGE-Woondeal
In maart 2019 heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen met het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en de Provincie Noord-Brabant, de zogenaamde SGE-Woondeal
gesloten. In deze Woondeal is afgesproken dat de regio de komende 5 jaar 27.000
woningen zal realiseren. Voor Veldhoven betekent dit dat de realisatie van het aantal
woningen moet worden verdubbeld van 200 naar 400 per jaar. Het gaat dus om een totale
woningbouwproductie van 2.000 woningen (5 x 400) in de periode 2020 tot en met 2024.
Om deze opgave te kunnen realiseren heeft het college op 3 december 2019 de 'Aanpak
woningbouwversnelling' vastgesteld. Hierbij worden vaste criteria gebruikt om projecten en
particuliere initiatieven te beoordelen op hun bijdrage aan de versnelling. Op basis daarvan
worden keuzes gemaakt wanneer en welke projecten en initiatieven kunnen worden
gerealiseerd. De lopende woningbouwprojecten zijn ook aan de hand van deze criteria
beoordeeld op hun bijdrage aan de woningbouwversnelling.
Zilverackers: Oerle-Zuid
De bouwgrondexploitatie Zilverackers Oerle-Zuid heeft betrekking op de eerste
woningbouwlocatie van het project Zilverackers. Naast circa 300 woningen is een woonzorgcluster gebouwd. Het bestemmingsplan is vanaf 18 juli 2012 onherroepelijk. Het
openbaar gebied van Oerle-Zuid is, afgezien van enkele details, ook aangelegd, waar onder
het merendeel van het groen en de speelterreinen.
Zilverackers: Huysackers en Kransackerdorp
De grondexploitatie Zilverackers heeft betrekking op een uitleglocatie gelegen in het westen
van de gemeente Veldhoven. De ontwikkelvisie bestaat uit het hoofddorp Huysackers met
daaromheen een krans van kleinere erven, buurtjes en gehuchten (Kransakkerdorp). De
ontwikkelvisie Kransakkerdorp is op 18 oktober 2018 door de raad vastgesteld en is de
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opvolger van het plan De Drie Dorpen. In het plan Zilverackers zijn in totaal circa 1250
woningen opgenomen.

Het gebied wordt ontsloten door de Zilverbaan. Deze noord-zuid verbinding is medio 2018
in gebruik genomen. Het centraal gelegen dorp Huysackers wordt als eerste ontwikkeld.
Daarna volgen de omliggende gehuchten.
Om de woningbouw in de regio te versnellen en beter op elkaar af te stemmen zijn in 2019
de regiogemeenten, Rijk en provincie samen de Woondeal aangegaan. Binnen de gemeente
is dat verder uitgewerkt in een woningbouwprojectenlijst waarin de diverse lokale
woningbouwprojecten geprioriteerd zijn. Huysackers en het Kransakkerdorp zijn daarin
opgenomen en hebben hoge prioriteit gekregen. De woondeal heeft geleid tot een
versnelling van de verwachte woningbouw.
Naast de versnelling door de Woondeal is er mogelijk vertraging door de landelijke stikstofdiscussie. Dit is regionaal onderzocht door middel van een quick-scan. Huysackers en het
Kransakkerdorp leveren op basis van de quick-scan naar verwachting een hogere bijdrage
aan de stikstofdepositie dan 0,00 mol/ha/jaar (Aerius Calculator 2019A). Bovenstaande
betekent dat het project ook binnen de stikstofregels gerealiseerd kan worden, maar dat
e.e.a. wel verder onderzocht/onderbouwd moet worden. Een dergelijk onderzoek zal
onderdeel uitmaken van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor Kransakkerdorp.
Slot-Oost
Het project Slot-Oost betreft een woningbouwlocatie. Het plangebied is gelegen in het
noordoosten van de gemeente Veldhoven, omsloten door de Heerbaan, de Heistraat en een
bestaande woonwijk. De gemeenteraad heeft in het verleden het besluit genomen om in het
plangebied max. 60 woningen mogelijk te maken.
Om de woningbouw in de regio te versnellen en op elkaar af te stemmen zijn regio, rijk en
provincie samen de Woondeal aangegaan. Binnen de gemeente is dat verder uitgewerkt in
een woningbouwprojectenlijst waarin de diverse lokale woningbouwprojecten geprioriteerd
zijn. Slot-Oost is daarin opgenomen en heeft een hoge prioriteit gekregen.
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Noordrand Zandven (woningbouw)
Zie hieronder bij bedrijventerreinen.
Bedrijventerreinen
Habraken
Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en regionale
bedrijven. De vraag naar kavels is de afgelopen járen toegenomen. In totaal is er in 2018
2,7 ha. en in 2019 0,8 ha. bedrijfsgrond verkocht. In 2019 is nagenoeg alle nog uitgeefbare
grond op Habraken verkocht.
In 2017 waren er in regionaal verband afspraken gemaakt over aanpassing van het aanbod
van bedrijventerreinen, waar onder ook bedrijventerrein Habraken. In de regionale
afspraken is 15 hectare aan werklocaties op Habraken geschrapt en ook financieel verwerkt.
Ook wordt specifiek voor Habraken onderzoek gedaan naar de behoefte voor 15 hectare
circulaire economie. In 2020 worden de afspraken in de regio geactualiseerd.
Vanuit parkmanagement is de vraag gekomen om de huidige infrastructuur aan te passen
(o.a. het verwijderen van de middengeleiders). In 2020 wordt onderzocht wat hier de
kosten van zijn en of de gemeente dit ook mogelijk wil maken.
Noordrand Zandven
De exploitatie Noordrand Zandven heeft betrekking op een bedrijventerrein in Veldhoven
gelegen ten noorden van de kern van Veldhoven en ten oosten van het (grotere)
bedrijventerrein Habraken. Alle gronden binnen het plangebied zijn bouwrijp gemaakt. Op
het bedrijventerrein Zandven waren tot voor kort woon-werkkavels voorzien en is er een
woningbouwproject gerealiseerd.
Omdat de woon-werkkavels slecht verkochten is onderzoek gedaan om deze van elkaar los
te koppelen. Het op dit punt gewijzigde bestemmingsplan is op 17 december 2019 door de
raad vastgesteld. In 2020 is het gehele plan opnieuw doorgerekend. Daarvoor is het
plangebied opnieuw geanalyseerd, zo ook de kosten, opbrengsten en de fasering. Deze
doorrekening is verwerkt in de jaarrekening.

3. Stand van zaken resultaat bouwgrondexploitaties
Het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties betekent dat de ramingen en/of
planningen zijn aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2020. Een
grondslag hiervoor ligt in een gewijzigd ruimtegebruik of een aangepaste planning van
gronduitgifte als gevolg van de gewijzigde marktvraag. Ten behoeve van de
bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2019 is rekening gehouden met de
woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning per 1 januari 2020.
a. Parameters
De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2019. Alle
bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2020. De hierbij
gehanteerde parameters zijn:
» Rente 1,6 07o op jaarbasis in 2019, daarna l,40Zo;
» Disconteringsvoet 2,0o7o (op basis van ECB en BBV-regelgeving);
• Kostenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor:
- 2019 t/m 2030: 2,0o7o;
» Opbrengstenstijging op jaarbasis:
- 2019 t/m 2028: 2,0o7o bij woningbouw o.b.v. Metafoor; 2019 20Zo en daarna 0o7o bij
bedrijventerreinen gezien historie.
- 2029 en verder: 0,0o7o. (o.b.v. BBV-regelgeving)
b. Bovenwijkse Voorzieningen (BoVo)
Bovenwijkse Voorzieningen zijn investeringen in het openbaar gebied zoals
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infrastructuur (hoofdwegen), parken en openbare vervoervoorzieningen. Bij een particulier
verzoek tot een bestemmingsplan(wijziging) voor de bouw van woningen of bedrijfsruimten
worden de BoVo-bijdrage en de gemeentelijke kosten verhaald. Dit gebeurt, in meeste
gevallen, door middel van een anterieure exploitatíeovereenkomst. Het bedrag wordt
berekend per woningequivalent.
Dit vindt niet plaats bij BGE-complexen omdat dit reeds verrekend is in de grondprijs.
Conform de bepalingen in de BBV worden er geen BoVo-bijdragen vanuit de BGE's gedaan.
c. Afgesloten complexen in 2019
Er zijn in 2019 geen complexen afgesloten.
d. Tussentijdse winstnemingen
Bij de jaarrekening 2019 heeft er als gevolg van de onderstaande tussentijdse
winstnemingen een toevoeging aan de algemene vrije reserve plaatsgevonden ter grootte
van C 565. Door regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor tussentijdse
winstnemingen moet winst worden genomen naar rato van de gerealiseerde kosten en
opbrengsten. Een zekerheidsmarge om minder of geen winst te nemen kan alleen worden
gehandhaafd als er nog onzekerheden bestaan over de nog te realiseren baten of lasten. De
gemeente Veldhoven heeft vanwege deze onzekerheid ervoor gekozen om bij de BGE
Kransakkerdorp met een looptijd langer dan 10 jaar in 2019 geen tussentijdse winstneming
op te nemen.
Bij de volgende twee projecten wordt in de jaarrekening 2019 tussentijds winst opgenomen:
913000
917600

Noordrand Zandven
The Village

190
375

e. Verlieslatende complexen
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke bouwgrondexploitaties, met een
negatief eindresultaat, worden afgesloten en waarvoor een voorziening verlieslatend
complex wordt opgenomen. Ook wordt weergegeven welk verlies (in een eerder stadium)
bij de jaarrekening 2018 werd verwacht.
Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte
van dit volledige verlies.
Naain
Project- bouwgrondexploitatie
nummer

(bedragen x C 1 000,-)

Voorziening
verlieslatend
complex
jaarrekening 2018

Voorziening
verlieslatend
complex
jaarrekening 2019

Mutatie

-57

0

♦57

-57

0

912100 Schippershof
Totaal

Als gevolg van de crisis op de woningmarkt is ook het project Schippershof vertraagd (5
jaar langer). Er is behoorlijk veel tijd en energie gestoken om problemen op te lossen. Dit
leidt het terugbrengen van het verlies in de BGE. In de bijgestelde raming zijn ook nog de
te verwachten planontwikkelingskosten opgenomen.
Aandachtspunten
In de jaarrekening worden wederom risicoanalyses voor het grondbedrijf opgenomen. Voor
de accountantscontrole bij jaarrekening 2019 hebben die onderwerpen die in de
managementletter staan de hoogste prioriteit.
De wijzigingen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in 2019 zijn doorgevoerd
in de jaarrekening 2019. De commissie BBV heeft hierbij ook de regelgeving rondom
grondexploitaties gewijzigd. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied

95

van grondexploitatie, waaronder de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in
de afgelopen járen en de aankomende Omgevingswet.
Het BBV geeft aan dat een grondexploitatie een looptijd heeft van maximaal 10 jaar, en
indien dit langer is dient dit onderbouwd te worden. Doel hiervan is om de risico's te
beperken die samenhangen met zeer lang lopende projecten. De onderbouwing moet door
de raad geautoriseerd zijn en verantwoord worden in de begroting en de jaarstukken. De
motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende beheersmaatregelen die de
gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met de langere
looptijd te beperken.
De projecten Habraken en Zilverackers Kransackerdorp hebben allebei een langere looptijd
dan 10 jaar. Deze langere looptijd is nodig om het geheel dan wel een deelfase af te
ronden. Op basis van de huidige voorschriften BBV neemt de gemeenteraad bij het
vaststellen van de jaarrekening hiertoe een specifiek besluit. Hiervoor wordt verwezen naar
het raadsvoorstel bij de jaarrekening.

4. Financieel resultaat bouwgrondexploitaties jaarrekening 2019
Onderstaand volgt een overzicht van de verschillen van de eindresultaten bij de begroting
2020 en jaarrekening 2019. Daarnaast worden de verschillen van de eindresultaten
jaarrekening 2018 en jaarrekening 2019 weergegeven. Tenslotte is ook een risicoanalyse
opgenomen.
Begroting 2020 c-:» Jaarrekening 2019
Complex

Projecten

(bedragen x e 1.000,-)

Eindwaarde
Begroting 2020
(incl.
toekomstige
winstneming)

Eindwaarde
Jaarrekening
2019
(incl.
toekomstige
winstneming)

vs. Jaarrekening
2019

31

378

347

Verschil
Begroting 2020

905500

Zilverackers, Oerle-zuid

908200

Habraken

1.677

883

-794

908500

Zilverackers, Kransakkerdorp

1.042

25.874

24.832

911100

Kasteel Zuyderwiįck

47

882

835

911400

Slot-Oost

154

2.100

1.946

911800

Noordrand Meerstraat

86

10.583

10.497

912100

Schippershof

15

42

27

913000

Noordrand Zandven

65

3.516

3.451

917300

Heistraat Zoom

48

438

390

917600

The Village

71

548

477

3.236

45.242

42.008

Subtotaal

Verklaring van verschillen > C 500:
908200 Habraken:
Analyse van het verschil:
* Milieu: Meerkosten archeologisch onderzoek voor het oostelijk deel C 332.
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»
»
»

»
»

Bouw- en woonrijpmaken: Door indexering van 20Zo, zijn de kosten met C 88
gestegen.
Groen/water: Door het niet meer verpachten van de grond en deze wel onderhouden
moeten worden zijn de kosten C 64 hoger.
Planontwikkelingskosten: Voor onderzoekskosten flora/fauna en voor
communicatieplan Circulair zijn de kosten hoger, anderzijds door de geraamde uren
uit de loon- en overheadkostenstaat zijn de totale kosten lager geworden.
Opbrengsten bedrijven: Door een wijziging in de grondprijzen is de opbrengst
bedrijven hoger.
De looptijd van de bouwgrondexploitatie Habraken is in nog 12 jaar. Er wordt wel
rekening gehouden met opbrengsten na 10 jaar, deze langere looptijd is nodig om
het geheel af te ronden. Hiermee wordt onderbouwd afgeweken van de BBV-richtlijn.
Deze mogelijkheid geeft de BBV ook.

908500 Zilverackers, Kransackerdorp:
Analyse van het verschil:
» De post tussentijdse winstnemingen van C 24.000 was abusievelijk in de begroting
2020 niet in het vergelijkend overzicht opgenomen.
» De opbrengsten uit woningbouw zijn C 7.200 lager geworden omdat in de berekening
uitgegaan is van een lager (veiliger/realistischer) percentage uitgeefbaar van de
woonvlekken. Daarnaast is een van de woonvlekken komen te vervallen omdat de
provincie dit in haar ambtelijke reactie voorstelde.
» Tenslotte is de post opbrengstenstijging hoger geworden omdat de eerste 4 járen
ook geïndexeerd worden. Voorheen was dit niet het geval.
Bij deze doorrekening horen een aantal kanttekeningen:
» De door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelvisie Zilverackers van augustus
2018 is een visie op hoofdlijnen. Dit impliceert dat ook de doorrekening van de
bouwgrondexploitatie op hoofdlijnen is. Nadere concretisering kan tot andere
uitkomsten leiden. De doorrekening van Huysackers is wel op basis van concrete
uitgewerkte uitgangspunten.
» De uitwerking van de visie o.a. in een bestemmingsplan kan de
bouwgrondexploitatie nog beïnvloeden. Mogelijk dat delen van het plangebied een
andere functie krijgen, waardoor zowel de kosten als de grondopbrengst worden
beïnvloed.
» In het plan De Drie Dorpen en eveneens in het plan Kransackerdorp zijn relatief een
groot aantal grote kavels opgenomen, terwijl er nu juist meer vraag is naar kleine
kavels. Mogelijk dat hierop nog een aanpassing plaatsvindt waardoor het percentage
uitgeefbare grond lager wordt. Hierbij moet ook de kanttekening worden geplaatst
dat o.a. door de verplaatsing van enkele tuindersbedrijven het percentage van
uitgeefbare grond voor woningbouw wijzigt. Ook dit beïnvloedt de grondopbrengst.
» Het resultaat van de bouwgrondexploitatie wordt sterk bepaald door de opbrengst
van de grondverkopen. De sterk aangetrokken woningmarkt heeft geleid tot
stijgende grondprijzen en daarmee ook tot een stijgende opbrengst van de
bouwgrondexploitatie. Een stagnerende woningmarkt kan leiden tot een aanzienlijke
daling van de grondopbrengst. Oorzaak hiervan kan zijn een lagere grondprijs of
minder grondverkopen dan thans is gepland.
» De looptijd van de bouwgrondexploitatie Zilverackers is in totaal 11 jaar, waarbij het
laatste jaar is gereserveerd voor de afronding van het woonrijp maken. Conform de
BBV-voorschriften wordt er geen rekening gehouden met opbrengsten die in de járen
na 10 jaar looptijd mogelijk worden gerealiseerd.
Mede door deze kanttekeningen moet rekening gehouden worden met een substantieel
risico in het realiseren van de thans aangegeven resultaat. In de risicoparagraaf wordt hier
nader op ingegaan.
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911400 Slot-Oost:
Er is sprake van een viertal afwijkingen.
» De post tussentijdse winstnemingen van C 1.300 was abusievelijk in de begroting
2020 niet in het vergelijkend overzicht opgenomen.
»

De kostenpost planontwikkeling is met circa C 230 afgenomen.

*

In de berekening is uitgegaan van een opbrengstenstijging. Voorheen werd hier niet
van uitgegaan.
De winstneming is naar aanleiding van het resultaat bijgesteld.

«

913000 Noordrand Zandven:
De post tussentijdse winstnemingen was abusievelijk in de begroting 2020 niet in het
vergelijkend overzicht opgenomen.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Complex Projecten

(bedragen x e ï.ooo,-)

Eindwaarde
Jaarrekening
2018
(incl.
toekomstige
winstneming)

Eindwaarde
Jaarrekening
2019
(incl.
toekomstige
winstneming)

41

378

377

1.965

883

-1.082

29.361

25.874

-3.487

759

882

123

1.631

2.100

469

86

10.583

10.497

-57

42

99

2.075

3.516

1.441

Verschil
Jaarrekening 2018
vs. Jaarrekening
2019

905500

Zilverackers. Oerle-zuid

908200

Habraken

908500

Zilverackers. Kransakkerdorp

911100

Kasteel Zuyderwijck

911400

Slot-Oost

911800

Noordrand Meerstraat

912100

Schippershof

913000

Noordrand Zandven

917300

Heistraat Zoom

244

438

194

917600

The Village

531

548

17

36.636

45.242

8.608

Subtotaal

Verklaring van verschillen > C 500:
908200 Habraken:
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van het archeologisch
onderzoek voor het oostelijk deel van Habraken en de hogere planontwikkelingskosten voor
onderzoek i.v.m. flora/fauna. Voor meer detaillering zie verschillen analyse begroting 2020
versus jaarrekening 2019.
908500 Zilverackers, Kransakkerdorp:
Het verschil tussen de jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019 wordt veroorzaakt door
lager geraamde grondopbrengsten. Dit omdat in de jaarrekening 2019 uitgegaan is van een
lager percentage uitgeefbare vierkante meters en een woonvlek vervalt. Dit wordt deels
gecompenseerd door de opgenomen opbrengstenstijging.
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911800 Noordrand Meerstraat:
De post tussentijdse winstnemingen was abusievelijk in de jaarrekening 2018 niet in het
vergelijkend overzicht opgenomen.
913000 Noordrand Zandven:
De post tussentijdse winstnemingen was abusievelijk in de jaarrekening 2018 niet in het
vergelijkend overzicht opgenomen.

5. Risicoanalyses
Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden zijn er
enkele scenario's doorgerekend met aangepaste parameters. Er is een scenario berekend
voor rente, opbrengstenindexering, kostenindexering en een combinatie van rente en
opbrengstenindexering, allen gebaseerd op de resultaten van de bouwgrondexploitaties bij
de jaarrekening 2018.
Indien de rente van alle BGE's met l,0o7o toeneemt (van l,407o naar 2,407o), dan bedraagt
het eindsaldo C 752 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde winstnemingen).
Conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft. Nu is het
eindsaldo van alle BGE's C 3.012 positief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen).
Indien de opbrengststijging van alle BGE's 0,0o7o bedraagt over de gehele looptijd, i.p.v.
2,0o7o dan bedraagt het eindsaldo C 8.951 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief
blijft.
Indien de kostenstijging van alle BGE's met 1 0Zo toeneemt (van 2,0o7o naar 307o), dan
bedraagt het eindsaldo C 231 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief
blijft.
Indien het rentescenario en het opbrengstenscenario gecombineerd worden dan bedraagt
het eindsaldo C 13.310 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde winstnemingen). De
conclusie is daarmee dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.
Het grootste effect heeft het opbrengstenstijgingsscenario. In totaal wordt nog '
C 178.856 aan opbrengsten verwacht.
Voor de projecten Habraken en Zilverackers, Kransakkerdorp kan gezien de lange looptijd
sprake zijn van een balanswaarderingsrisico. Dit is het risico dat, gezien de toekomstige
verkoopopbrengsten, de huidige boekwaarde van de gronden te hoog is.
Voor Habraken loopt nog een onderzoek naar de vraag naar kavels voor circulaire
bedrijvigheid. Dit betreft zowel een mogelijk planologisch- als een afzetrisico. Met de
verwachte eindwaarde kan dit risico binnen het verwachte resultaat worden opgevangen.
Voor Habraken zijn reeds eerder de volgende beheersmaatregelen getroffen om dit risico te
beperken:
1. De plancapaciteit is in regionaal verband teruggebracht;
2. Actieve en snelle verkoop van kavels modern gemengd is gerealiseerd;
3. Een deel van het plangebied wordt ontwikkeld als een bedrijventerrein voor circulaire
bedrijvigheid. De visie/programma circulair is in ontwikkeling;
4. Vanwege de sterk toegenomen vraag naar bedrijventerrein is in de regio,
bespreekbaar gemaakt om de plancapaciteit weer op te voeren.
De gemeente heeft conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan
Zilverackers, Kransakkerdorp. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project
geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de
inventarisatie kwam een planologisch-, een afzetrisico en, omdat er een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld, een planschaderisico. Bij de jaarrekening 2019 zijn de
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risico's voor PFAS en stikstof toegevoegd. Op basis van de resultaten van verschillende
recente bodemonderzoeken is er geen reden om aan te nemen dat PFAS in het gebied een
probleem zal vormen. Het standpunt van de gemeente is dat bovengenoemde risico's in de
huidige BGE-berekening voldoende zijn opgenomen.
Om dit risico voor Zilverackers, Kransakkerdorp te beperken zijn de volgende
beheersmaatregelen getroffen:
1. De gemeente geeft, vanwege de huidige behoefte vanuit de markt en
risicobeheersing, zowel voor projectmatige bouw als voor particuliere kavels,
versneld grond uit. Het projectmatige deel van fase 1 van Huysackers is in 2018
verkocht aan Floreffe II (een combinatie ontwikkelaar/bouwer). Voor de resterende
projectmatige fase(s) van Huysackers is in 2018 contractueel vastgelegd dat de
grond door Floreffe II gekocht zal worden. De gemeente is daarnaast bezig om zo
spoedig mogelijk niet concurrerende projecten op de markt te zetten;
2. Regionale afspraken met betrekking tot woningbouwaantallen en de kwaliteit van de
woningbouwlocaties bieden voldoende zekerheid over de te realiseren aantallen
woningen/ bedrijven;
3. De plannen van Zilverackers, Kransakkerdorp zijn ruimtelijk flexibel van opzet en
kunnen bijgesteld worden.
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JAARREKENING
Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
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Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening
ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het
financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie zijn vastgesteld.
De raad heeft in 2019 het financiële beleid vastgesteld dat van toepassing is op deze
jaarrekening. De voorgestelde gedragslijn op financieel gebied is uitgewerkt in de volgende
beleidsnota's:
» Activabeleid;
» Rentebeleid en -toerekening;
» Kostentoerekening;
» Reserves en voorzieningen.

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

Balanswaardering
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen tastbare gemeentelijke bezittingen
tegenover staan. Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële activa:
» De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio;
» De kosten van onderzoek en ontwikkeling.
» Bijdragen aan activa in eigendom van derden.
De kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet
geactiveerd. De lasten worden volledig genomen in het jaar van sluiten van de lening. Agio
is het bedrag dat de koers van een aandeel hoger is dan de nominale waarde van het
aandeel. De nominale waarde is het bedrag dat op het aandeel staat aangegeven of de
formele waarde van het aandeel. Disagio is het bedrag dat de koers van een aandeel lager
is dan de nominale waarde van het aandeel.
Een uitzondering hierop zijn de kosten die gemaakt worden voor het oversluiten van een
geldlening. Door deze kosten te activeren worden de lasten verspreid over meerdere járen.
Hierdoor zal het jaarrekeningsaldo (incidentele last) geen belemmering vormen voor de
overweging om een geldlening over te sluiten (structurele lasten). De afschrijvingstermijn
wordt dan ten hoogste gelijk aan de looptijd van de nieuw afgesloten lening.
Voor investeringen waarbij het op voorhand nog niet vaststaat dat deze een meerjarig nut
zullen hebben is het mogelijk om een voorbereidingsinvestering aan te vragen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een groot
project. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor deze investering mogen onder
bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. Deze voorwaarden luiden:
»
Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
»
De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
»
Het actief zal in de toekomst economisch nut of maatschappelijk nut genereren;
»
De uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen kunnen betrouwbaar worden
vastgesteld.
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Als het project uiteindelijk tot stand komt, worden de voorbereidingskosten in vijfjaar
afgeschreven. Wordt besloten het project niet uit te voeren, dan moeten de uitgaven in één
keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.
Voor het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan:
»
Er moet sprake zijn van een investering door een derde;
»
De investering draagt bij aan de publieke taak;
»
De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is
overeengekomen;
»
De bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de
gemeente kan (mede)eigenaar worden van de investering.
Voor Bijdragen aan activa in eigendom van derden is het van belang dat e.e.a. contractueel
geregeld is met de betreffende derde. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan of
wanneer e.e.a. niet contractueel is vastgelegd, moeten bijdragen aan activa in eigendom
van derden rechtstreeks in de exploitatie worden verantwoord.
Voorbeelden van activa in eigendom van derden zijn de bekostiging van de eerste inrichting
(meubilair) in het primair onderwijs en een investeringsbijdrage voor een clubhuis. De
volgende overwegingen spelen een rol bij het bepalen of activeren gewenst is.
»
De gemeente zelf ondervindt geen baten van de investering en beschikt economisch
niet over het actief. Hierdoor draagt het activeren van deze bijdragen niet bij aan het
juiste inzicht in de vermogenspositie van de gemeente;
»
Echter, het activeren zorgt ervoor dat grote verschuivingen in de baten en lasten van
de gemeente worden voorkomen bij omvangrijke investeringsbedragen.
Als uitgangspunt worden de bijdragen in activa van derden niet geactiveerd. Slechts in het
geval van bijzondere projecten met grote bedragen kan hier bij raadsbesluit van worden
afgeweken. De afschrijvingsduur is dan maximaal gelijk aan die van de activa waarvoor de
bijdrage aan derden wordt verstrekt.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen
van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Het BBV deelt de materiële activa als volgt in:
» Investeringen met economisch nut
» Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
» Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Investeringen met economisch nut zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het
genereren van middelen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te
verwerven. Dat een gemeente ervoor kan kiezen ergens geen of geen kostendekkend tarief
voor te heffen is niet relevant voor de vraag of een actief een economisch nut heeft. Een
vergelijkbare redenering geldt voor de verhandelbaarheid. Het gaat om de mogelijkheid de
activa te verkopen, niet om de vraag of de gemeente het actief ook daadwerkelijk wil
verkopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle gebouwen een economisch nut hebben, er is
immers een markt voor gebouwen.
Investeringen met een economisch nut moeten verplicht geactiveerd worden.
Hier zijn twee uitzonderingen op. Ten eerste de kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische
waarde die niet bestemd zijn voor verkoop of uitleen tegen vergoeding. Vanuit de BBV is het
niet toegestaan deze te activeren. Ten tweede de kosten van eerste aanleg bij
uitbreidingsinvesteringen in het rioolstelsel, die volledig gedekt worden uit de verkregen
grondprijzen van een grondexploitatie.
Voor een aantal investeringen met economisch nut kan een heffing worden geheven ter
bestrijding van de kosten. Voor deze investeringen is met ingang van het jaar 2014, een
afzonderlijke rubriek binnen de materiële vaste activa gemaakt. Onder deze rubriek vallen
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onder meer investeringen ten behoeve van de riolering, ten behoeve van het ophalen van
huisvuil (afvalstoffen) en die inzake de gemeentelijke begraafplaats(en). Ter bestrijding van
deze kosten kan een heffing worden geheven in de vorm van rioolheffing,
afvalstoffenheffing en begraafrechten.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar
en/of kunnen niet bijdragen aan het genereren van middelen.
Voorbeelden van dergelijke activa zijn o.a. wegen, bruggen, openbare verlichting, parken en
overig groen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut moeten
met ingang van begrotingsjaar 2017 worden geactiveerd.
Afschrijvingen
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven
in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet
afgeschreven. Als grond wordt gebruikt om bijvoorbeeld een weg, rotonde of fietspad op
aan te leggen, dan wordt deze grond onlosmakelijk van de investering gezien en wordt als
één geheel geactiveerd en afgeschreven in dezelfde periode als de betreffende investering
in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Op gronden die niet onlosmakelijk zijn
verbonden met een investering maatschappelijk nut, zoals openbaar groen, wordt niet
afgeschreven.
De duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het
resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Duurzame waardevermindering kan
zich o.a. voordoen bij wijziging in de bestemming en functie van activa,
buitengebruikstelling en verkoop van het vast actief.
De volgende afschrijvingstermijnen in járen gelden:
Gronden en terreinen economisch nut
Gronden en terreinen maatschappelijk nut
zelfde
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Verbouwingen en renovaties
Vervoermiddelen
Riolering (aanleg, bouwkundig, elektromechanisch en gemalen)
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa waaronder inventarissen
Automatisering
Wegen
Verblijfsgebied
Verlichting
Speelvoorzieningen
VRI
Openbaar groen
Bomen

n.v.t.
als investering
45
45
20
7-10
30-60
5-30
5-15
5-10
25
50
22-45
15
15
25
50

In erfpacht uitgegeven gronden
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Gronden
in eeuwigdurende erfpacht worden tegen registratiewaarde gewaardeerd, omdat het
economische eigendom niet meer bij de erfverpachter berust.
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Financiële vaste activa
Het BBV kent de volgende te activeren financiële vaste activa:
» Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en
overige verbonden partijen;
» Leningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet
financiering decentrale overheden woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige
verbonden partijen;
» Overige langlopende leningen;
» Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer;
» Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer;
» Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Tenzij anders is vermeld, zijn de financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de
oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse
aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in
mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder
de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa
Voorraden
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde
de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt gekozen voor het treffen van een
verliesvoorziening. Deze wordt verantwoord als een waardecorrectie naar analogie van de
voorziening voor dubieuze debiteuren. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen
historische kosten (vervaardiging- of verkrijgingprijs). Indien de marktwaarde duurzaam
lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met
voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang
daarvan geen sprake is worden op de verkregen verkoopopbrengsten ten volle de
vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Overige gronden (verspreid liggende percelen) zijn percelen die in het verleden zijn gekocht
ten behoeve van de gemeentelijke grondexploitatie en die niet meer hieraan worden
toegerekend. Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde
gewaardeerd.
Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid
is een voorziening in mindering gebracht. Op basis van ervaringen uit het verleden wordt
ingeschat welk percentage uiteindelijk afgeboekt moet worden. Ook worden de individuele
debiteuren doorlopen om te bepalen of hier relevante dubieuze debiteuren tussen staan.
Voor de naleving van de wettelijke regelgeving omtrent het Schatkistbankieren wordt
verwezen naar de toelichting op de balans.
Liquide middelen overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen
vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden
zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de
gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en
bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft
gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen bestemming
dan wordt het een algemene reserve genoemd.
Algemene reserve
» Benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
» Onbenoemde risico's (extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid).
» Vrije reserves.
Bestemmingsreserve
» Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie
plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
» Reserve vervangingsinvesteringen.
» Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Volgens het
Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een voorziening slechts toegestaan indien
sprake is van te kwantificeren verplichtingen of risico's. Elke voorziening moet de omvang
hebben van de betreffende verplichting of risico. Voorzieningen worden gewaardeerd op het
nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Steeds
opnieuw zal op het moment van het opstellen van de begroting en de jaarrekening moeten
worden nagegaan of dergelijke voorzieningen moeten worden getroffen, aangepast of dat
deze vrij kunnen vallen.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf
"onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in voorliggende jaarrekening is het beleid
terzake nader uiteengezet.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Verplichting voortvloeiende uit leasing
De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de
vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde
leasetermijnen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Borg- en Garantstellingen
Bij borgstellingen wordt een waarborg voor een bepaald bedrag verleend. Aan de
passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen van de
borg- en garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een specificatie gegeven van
de aard van de geldleningen.

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

108

BALANS
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De balans wordt weergegeven voor bestemming resultaat.
Balans per 31 december 2019
(bedragen X C 1.000)

ACTIVA

Ultimo 2019

Ultimo 2018

112

200

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

0

73
39

168
32

Materiële vaste activa

131.479

Investeringen met een economisch nut
Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
Erfpacht

130.344

103.541
16.405

105.137
15.966

11.496

9.204

37

37

Financiële vaste activa

1.420

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen u/g
Overige uitzettingen (looptijd van ă 1 jaar)

1.983

175

175

0
0

205

1.236
8

1.595
8

Totaal vaste activa

0

133.011

132.527

86.033

96.720

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

0

0

987
85.046

987
95.732

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)

8.757

Vorderingen op openbare lichamen
Rekening-courantverhoudingen Rijk
Overige Vorderingen

9.361

6.177

6.511

2.580

2.850

0

Liquide middelen

0

3.884
8
3.877

Kassaldi
Banksaldi

Overlopende activa

2.763
7
2.756

9.315
996
8.319

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

12.975
1.759
11.216

Totaal vlottende activa

107.989

121.819

TOTAAL ACTIVA

241.000

254.346

Totaalbedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie VPB
Totaalbedrag aan niet aftrekbare rente waarvoor het recht bestaat om dit later
ten lastte van het resultaat te brengen (generieke rente aftrekbeperking VPB)
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6.348
1.200

Balans per 31 december 2019
(bedragen X C 1.000)

PASSIVA

Ultimo 2019

Ultimo 2018

70.088

72.760

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

49.762
21.985
-1.660

Voorzieningen

47.057
23.176
2.527

14.551

17.148

Voorzieningen

17.148

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer

14.551

117.816

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

117.816
0

Totaal vaste passiva

127.273

127.273
0

205.051

214.584

7.547

10.061

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische
looptijd korter dan één jaar
Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen
Overige kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden

0
0
0

0
0
0

7.547

10.061

Overlopende passiva

28.401

Nog te betalen bedragen
De van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor specifieke uitkeringen
Overige vooruit ontvangen bedragen

Totaal vlottende passiva

29.701

9.184

7.740

18.303
914

21.253
707

35.949

39.762

TOTAAL PASSIVA

241.000

254.346

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen
of garantstellingen zijn verstrekt

134.765

137.884
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Toelichting op de balans per 31 december 2019
De in deze toelichting opgenomen bedragen in de financiële verloopoverzichten moeten
worden gelezen als x C 1.000.
ACTIVA
Vaste activa
Vaste activa wordt onderverdeeld in drie soorten, te weten immateriële vaste activa,
materiële vaste activa en financiële vaste activa. Hieronder wordt het verloop voor 2019
weergegeven. Investeringen worden afgeschreven conform de lineaire
afschrijvingsmethodiek. Voor een toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen
wordt verwezen naar de paragraaf "Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling".
Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

73

168

Overige immateriële vaste activa

39

32

112

200

Kosten afsluiten geldleningen

Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa
gedurende het jaar 2019:

Boek
waarde
1/1/19

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

AfschrijBijdragen Afwaar
vingen
van
deringen
derden

Boek
waarde
31/12/19

Kosten verbonden aan het
sluiten van geldleningen en
het saldo van agio/disagio

0

0

Kosten van onderzoek en
ontwikkeling
Bijdragen activa in eigendom van
derden

168

0

74

32

10

0

Totaal

201

10

74

112

21

0

0

73

4

0

0

39

24

0

0
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
31/12/2018

Boekwaarde
31/12/2018

Investeringen waarvan ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
Overige investeringen met een economisch nut

16.405

15.966

103.541

105.137

11.496

9.204

37

37

131.479

130.344

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
In erfpacht uitgegeven gronden
Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen
met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven (riolering, afval en begraafplaats) weer:
Boek
waarde
1/1/19

Gronden en terreinen (afval)

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/19

725

725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

0

0

6

0

0

61

1.361

0

0

36

0

0

1.324

13.245

634

0

312

0

0

13.568

0

0

0

0

0

0

0

installaties (afval)
Overige vaste activa
(begraafplaats)

304

0

0

21

0

0

283

83

0

0

3

0

0

80

Overige vaste activa (afval)

182

212

0

30

0

0

364

15.966

846

0

408

0

0

16.405

Woonruimten
Gebouwen (begraafplaats)
Gebouwen (afval)
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (riool)
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en

Totaal

Gronden en terreinen (afval)
Woonruimten
Gebouwen (begraafplaats)

Boek
waarde
1/1/18

Inves
teringen

725

0

0

0

Desin
veste
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/18

0

0

0

0

725

0

0

0

0

0

73

0

0

6

0

0

67

1.397

0

0

36

0

0

1.361

11.616

1.953

24

300

0

0

13.245

0

0

0

0

0

0

0

installaties (afval)
Overige vaste activa
(begraafplaats)

199

115

0

10

0

0

304

86

0

0

3

0

0

83

Overige vaste activa (afval)

172

42

0

33

0

0

182

14.268

2.110

24

388

0

0

15.966

Gebouwen (afval)
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (riool)
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en

Totaal
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige
investeringen met economisch nut weer:
Boek
waarde
1/1/19

Gronden en terreinen
Woonruimten
Gebouwen

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

Vervoermiddelen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/19

16.555

571

0

39

34

0

2.928

53

0

57

0

0

2.925

68.664

277

0

2.315

0

0

66.626

7.434

112

0

372

0

0

7.173

397

0

0

61

0

0

336

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

Afschrij
vingen

0

Machines, apparaten en

17.054

0

0

0

installaties

2.439

653

0

102

18

0

2.973

Ov. materiële vaste activa

6.720

228

0

492

0

0

6.455

105.137

1.895

0

3.438

51

0

Totaal

Boek
waarde
1/1/18

Gronden en terreinen
Woonruimten
Gebouwen

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/18

16.296

312

10

39

3

0

16.555

2.867

97

0

57

-20

0

2.928

70.924

200

124

2.337

0

0

68.664

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

Afschrij
vingen

103.

0

0

7.843

-37

0

372

0

0

7.434

324

136

0

64

0

0

397

installaties

2.310

233

0

105

0

0

2.439

Ov. materiële vaste activa

7.257

31

27

542

0

0

6.720

107.822

973

161

3.515

-17

0

105.137

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en

Totaal

0

0

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd
zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens
duurzame waardeverminderingen.
Voor de dekking van afschrijvingslasten zijn de volgende dekkingsreserves aanwezig:
Uitkering HNG, Bevorderen energielabel, Kempen Campus, Basis op orde en Primair
onderwijs.
De in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in onderstaand
overzicht vermeld.
Omschrijving

Bedrag

Blauwe grond Zilverackers algemeen
Vergroten stamriool Noord (V-BRP)
Zwembad (bouwkundig)
Thin clients en monitoren gemeentehuis
Aanschaf ondergrondse afvalcontainers
Omvormen naar natuurgras Marvilde
Zonnepanelen gemeentehuis/bibliotheek
Vervanging vloerbedekking gemeentehuis
Digital.grondwatermeetnet ík beheerpakk.
KRW-maatregelen 2017-2020
Vervangingsinvestering binnensport 2018

378
362
277
251
212
193
180
170
150
112
100
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Zaaksysteem
Tijdelijke huisvestingslocaties
Zwembad (installaties)
Vervanging discussiesysteem raadszaal
Vervanging riolering Oude Kerkstraat

56
53
51
48
43

Overige per saldo

103

Totaal

2.741

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

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boek
waarde
1/1/19

Gronden en terreinen

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/19

0

0

0

0

0

0

0

9.093

7.436

0

98

5.196

0

11.236

111

160

0

10

0

0

260

9.204

7.596

0

108

5.196

0

11.496

Boek
waarde
1/1/18

Inves
teringen

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en
installaties

Totaal

Gronden en terreinen

0

0

4.346

6.821

71

53

4.418

6.874

Desin
veste
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde
31/12/18

Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken

-9

63

2.019

9.093

Machines, apparaten en
installaties

Totaal

111
-4

72

2.019

0

9.204

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct
gerelateerd zijn aan het betrokken actief.
Met ingang van begrotingsjaar 2017 is het verplicht om investeringen met maatschappelijk
nut te activeren. In de járen voor 2017 waren er geen activa die geactiveerd zijn.
Investeringen met maatschappelijk nut mogen niet meer in één keer als last worden
genomen in de exploitatie. Dit betekent dat afschrijving moet plaatsvinden over de
gebruiksduur en dat reserves niet meer direct in mindering op de investering mogen worden
gebracht. Ook de verdere behandeling van de activering is gelijk getrokken aan een actief
met een economisch nut.
Voor toekomstige investeringsuitgaven van investeringen met maatschappelijk nut kunnen
middelen worden gereserveerd, zodat op het moment van vervanging geen sprong in het
lastenniveau wordt gemaakt. Voor de toekomstige vervanging wordt dan een
vervangingsreserve gevormd. De volgende vervangingsreserves zijn aanwezig:
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openbare verlichting, groen en vri's. In deze vervangingsreserves wordt een jaarlijks
constant bedrag gespaard voor de toekomstige investeringen en de jaarlijkse
afschrijvingslasten van reeds afgeronde investeringen worden hieruit gedekt.
De in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld.
Omschrijving

Bedrag

Aansluiting A67 (BNR)
Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR)
Herinrichting Zuidentree
Vervangingsinvest. openbaar groen 2019
Vervangingsinvesteringen armaturen 2019
Vervangingsinvesteringen bomen 2019
Zilverbaan (WOR)
Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR)
Verblijfsgebied 't Look
MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan
Slowlane
Vervangingsinvesteringen VRI 2019
MP De Run/optimaliseren VRľs
Verblijfsgebied Zandoerle
Overige per saldo

4.271
717
487
391
291
261
254
218
179
141
130
84
76
47
50

Totaal

7.596

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

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand
overzicht weergegeven:
Boek
waarde
1/1/19

Inves
teringen

Desin
veste
ringen

Aflossingen
afschrijvingen

Boek
waarde
31/12/19

175

0

0

0

175

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Leningen aan:
- openbare lichamen
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen

0

0

0

0

205

0

0

205

0

0
0
0

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
met rentetypische looptijd van ä 1
jaar
Uitzettingen in de vorm van
Nederlands schuldpapier met een
looptijd ä 1 jaar
Overige uitzettingen looptijd ä 1
jaar

1.595

67

0

425

1.236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

8

Totaal

1.983

67

0

630

1.420
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De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:
Boekwaarde
31/12/2019
Deelname Brabant Water

Boekwaarde
31/12/2018

4

4

Aandelen BNG

80

80

Aandelen Brainport Development NV

92

92

175

175

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

Totaal

De overige langlopende leningen bestaan uit:

HNG uitkering

267

518

Lening LED-verlichting sportpark Zeelst

36

38

Lening LED-verlichting sportpark VLTC

67

0

868

1.039

1.236

1.595

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

Diverse obligaties

8

8

Totaal

8

8

Leningen u/g: startersleningen

Totaal

De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar bestaan uit:

Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën
Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

0

0

987

987

987

987

85.046

95.732

0

0

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
niet in exploitatie genomen bouwgronden
overige grond- en hulpstoffen
Sub-totaal

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

0

0

Sub-totaal

85.046

95.732

Totaal

86.033

96.719
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Van de overige grond- en hulpstoffen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht
worden weergegeven:
Boek
waarde
01/01/19

Afboe
king

Inves
terin
gen

Inkom
sten

Winst
uitname

Boekwaarde
31/12/19

Voorziening
verlieslatend
complex

Balans
waarde
31/12/19

Overige grond- en hulpstoffen
Verspreid liggende percelen

Totaal

987

0

0

0

0

987

0

987

987

0

0

0

0

987

0

987

Van de in exploitatiegenomen gronden (IEG) kan van het verloop in 2019 het volgende
overzicht worden weergegeven:
BoekOverhe
waarde
veling
01/01/19 tussen
IEG en
NĪEG

Afboe
king

Inves
teringe
n

Inkom
sten

Winst
uitname

Boek
waarde
31/12/19

Voorziening
verlies
latend
complex

Balans
waarde
31/12/19

In exDloitatieaenomen aronden ŕlEGl
Habraken

26.032

0

633

-1.819

0

24.847

24.847

Slot Oost

2.826

0

133

0

0

2.958

2.958

126

0

4

4

0

134

134

1.707

0

156

-594

190

1.459

1.459

Noordrand Meerstraat
Noordrand Zandven
Kasteel Zuijderwijck (Springplank)
Zilverackers, Kransackerdorp

491

0

27

0

0

518

518

64.530

0

3.700

-12.671

0

55.558

55.558

Alm/phoenix
Zilverackers, Oerle-zuid

0

0

0

0

0

0

0

-662

0

1.129

-453

0

14

14
-90

Schippershof

-99

0

9

0

0

-90

De Hoge Boght

0

0

0

0

0

0

0

Heistraat Zoom

128

0

62

0

0

190

190

The Village

712
Totaal

95.789

0

0

162

-1.791

375

-541

0

6.014

-17.323

565

85.046

-541
0

85.046

Verwachting complexen met kostoriiscalculatie find, inflatie-):
Nog te maken kosten

72.587

Nog te verwachten opbrengsten

190.725

Verwacht exploitatie-resultaat (-/- is voordelig)

-33.092

Voor de uitgangspunten en de definities van het grondbeleid wordt verwezen naar de
Kadernota Grondbeleid 2017 en naar de begroting 2020.
De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2019. Alle
bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2020. De hierbij
gehanteerde parameters zijn:
Rente 1,6 0Zo op jaarbasis in 2019, daarna l,407o;
Disconteringsvoet 2,0ozb (op basis van ECB en BBV-regelgeving);
Kostenstijging op jaarbasis o.b.v. Metafoor:
- 2019 t/m 2030: 2,0oZo;
Opbrengstenstijging op jaarbasis:
- 2019 t/m 2028: 2,0ozb bij woningbouw o.b.v. Metafoor; 2019 207o en daarna 0ozb bij
bedrijventerreinen gezien historie.
- 2029 en verder: 0,0ozb. (o.b.v. BBV-regelgeving)
Uiteraard betreft dit een inschatting die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in
het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op
basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de
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waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico's zijn nader toegelicht in de
paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag.
Het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties betekent dat de ramingen en/of
planningen zijn aangepast ten opzichte van de berekeningen van de begroting 2020. Een
grondslag hiervoor ligt in een gewijzigd ruimtegebruik of een aangepaste planning van
gronduitgifte als gevolg van de gewijzigde marktvraag. Ten behoeve van de
bouwgrondexploitaties van de jaarrekening 2019 is rekening gehouden met de
woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning per 1 januari 2020.
Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden zijn er
enkele scenario's doorgerekend met aangepaste parameters. Er is een scenario berekend
voor rente, opbrengstenindexering, kostenindexering en een combinatie van rente en
opbrengstenindexering, allen gebaseerd op de resultaten van de bouwgrondexploitaties bij
de jaarrekening 2018.
Indien de rente van alle BGE's met l,0o7o toeneemt (van l,407o naar 2,407o), dan bedraagt
het eindsaldo C 752 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde winstnemingen).
Conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft. Nu is het
eindsaldo van alle BGE's C 3.012 positief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen).
Indien de opbrengststijging van alle BGE's 0,0o7o bedraagt over de gehele looptijd, i.p.v.
2,0o7o dan bedraagt het eindsaldo C 8.951 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief
blijft.
Indien de kostenstijging van alle BGE's met 1 0Zo toeneemt (van 2,0o7o naar 307o), dan
bedraagt het eindsaldo C 231 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde
winstnemingen). De conclusie is dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief
blijft.
Indien het rentescenario en het opbrengstenscenario gecombineerd worden dan bedraagt
het eindsaldo C 13.310 negatief (en in totaal C 29.515 aan geraamde winstnemingen). De
conclusie is daarmee dat de som van alle BGE's door de winstnemingen positief blijft.
Het grootste effect heeft het opbrengstenstijgingsscenario. In totaal wordt nog '
C 178.856 aan opbrengsten verwacht.
Voor de projecten Habraken en Zilverackers, Kransakkerdorp kan gezien de lange looptijd
sprake zijn van een balanswaarderingsrisico. Dit is het risico dat, gezien de toekomstige
verkoopopbrengsten, de huidige boekwaarde van de gronden te hoog is.
Voor Habraken loopt nog een onderzoek naar de vraag naar kavels voor circulaire
bedrijvigheid. Dit betreft zowel een mogelijk planologisch- als een afzetrisico. Met de
verwachte eindwaarde kan dit risico binnen het verwachte resultaat worden opgevangen.
Voor Habraken zijn reeds eerder de volgende beheersmaatregelen getroffen om dit risico te
beperken:
1 De plancapaciteit is in regionaal verband teruggebracht;
2 Actieve en snelle verkoop van kavels modern gemengd is gerealiseerd;
3 Een deel van het plangebied wordt ontwikkeld als een bedrijventerrein voor circulaire
bedrijvigheid. De visie/programma circulair is in ontwikkeling;
4 Vanwege de sterk toegenomen vraag naar bedrijventerrein is in de regio,
bespreekbaar gemaakt om de plancapaciteit weer op te voeren.
De gemeente heeft conform raadsbeleid een risicoanalyse opgesteld voor het plan
Zilverackers, Kransakkerdorp. Zoals gangbaar, zijn de risico's voor dit project
geïnventariseerd, en afgezet tegen de verwachte contante waarde (het resultaat). Uit de
inventarisatie kwam een planologisch-, een afzetrisico en, omdat er een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld, een planschaderisico. Bij de jaarrekening 2019 zijn de
risico's voor PFAS en stikstof toegevoegd. Op basis van de resultaten van verschillende
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recente bodemonderzoeken is er geen reden om aan te nemen dat PFAS in het gebied een
probleem zal vormen. Het standpunt van de gemeente is dat bovengenoemde risico's in de
huidige BGE-berekening voldoende zijn opgenomen.
Om dit risico voor Zilverackers, Kransakkerdorp te beperken zijn de volgende
beheersmaatregelen getroffen:
1 De gemeente geeft, vanwege de huidige behoefte vanuit de markt en
risicobeheersing, zowel voor projectmatige bouw als voor particuliere kavels,
versneld grond uit. Het projectmatige deel van fase 1 van Huysackers is in 2018
verkocht aan Floreffe II (een combinatie ontwikkelaar/bouwer). Voor de resterende
projectmatige fase(s) van Huysackers is in 2018 contractueel vastgelegd dat de
grond door Floreffe II gekocht zal worden. De gemeente is daarnaast bezig om zo
spoedig mogelijk niet concurrerende projecten op de markt te zetten;
2 Regionale afspraken met betrekking tot woningbouwaantallen en de kwaliteit van de
woningbouwlocaties bieden voldoende zekerheid over de te realiseren aantallen
woningen/ bedrijven;
3 De plannen van Zilverackers, Kransakkerdorp zijn ruimtelijk flexibel van opzet en
kunnen bijgesteld worden.
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Uitzettingen korter dan één iaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als
volgt gespecificeerd worden:
Saldo
31/12/19
Soort vordering
Vorderingen op openbare lichamen

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
saldo
31/12/19

Gecorrigeerd
Saldo
31/12/18

6.177

6.177

6.511

openbare lichamen

0

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

Uitzettingen 's Rijks schatkist ^jr

0

Rekening-courantverhoudingen Rijk

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

Verstrekte kasgeldleningen aan

Rekening-courantverhoudingen met
niet-financiele instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands
schuldpapier ^jr

0

Overige vorderingen

3.101

Overige uitzettingen

0

Totaal

521

9.278

521

0

0

2.580

2.850

0

0

8.757

9.361

De voorziening voor oninbaarheid bestaat uit de onderdelen:
Voorziening dubieuze debiteuren WIZ C 397
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren C 62
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen C 62
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde

Boekwaarde

31/12/2019

31/12/2018

8

7

Banksaldi

3.877

2.756

Totaal

3.884

2.763

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

Kassaldi

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen ontstaan
door voorfinanciering op uitkering met specifiek bestedingsdoel
Overige nog te ontvangen bedragen
Rekening courant Stichting Volkshuisvesting Nederland

(SVN)

996

1.759

2.120

7.764

1.247

46

Vooruitbetaalde bedragen

4.952___________ 3.406

Totaal

9.315

12.975

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen,
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als
volgt gespecificeerd worden:
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Saldo
01/01/2019

Soort vordering

Toevoegingen

Ontvangen
Bedragen

Saldo
31/12/2019

Subsidie RSP aansluiting A67 (NL overig)

996

0

0

996

Subsidie Brainport Avenue

763

0

763

0

Voorschot WVG

0

Voorschot WWB

0

0
0

0
0

0
0

1.759

0

(NLoverig)

Totaal

763

996

Niet uit de balans blijkende rechten
Vennootschapsbelasting
Het bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie krachtens de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 is als volgt te specificeren:

Saldo
1/1/2019

Saldo
31/12/2019

Verrekenbaar
t/m

Verliescompensatie VPB 2016

499

1.780

2025

*

Verliescompensatie VPB 2017

271

655

2026

*

0__________ 3.912

2027

Verliescompensatie VPB 2018
Totaal Verliescompensatie VPB

770

6.348

* op basis van nieuwe fiscale inzichten hebben wij in 2020 een gecorrigeerde aangifte over 2016 en 2017 ingediend

Verliezen van voor 2019 kunnen nog 9 jaar compenseren in de vennootschapsbelasting.
Verliezen vanaf 2019 kunnen nog maar 6 jaar compenseren in de vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2019 geldt in het kader van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 de
generieke rente-aftrekbeperking. Deze aftrekbeperking is van toepassing op alle boekjaren
die aanvangen na 1 januari 2019. De hoofdregel luidt dat bij het bepalen van de fiscale
winst vanaf 2019 het saldo aan rente niet in aftrek komt voor zover dit meer bedraagt dan:
1. 30oZo van de gecorrigeerde winst; of
2. de drempel van C 1.000.000
De hoogste van beide bedragen is van toepassing.
Kortgezegd betekent dit dat de rente-aftrekcapaciteit 30oZo van de gecorrigeerde winst is
met en minimum van C 1.000.000
Als een gedeelte van de rente in enig jaar niet in aftrek kan worden gebracht kan dit
worden voort gewenteld naar een volgend jaar. Indien in een volgend jaar de berekende
rente-aftrekcapaciteit niet volledig wordt benut, kan deze dan alsnog ten laste van het
resultaat worden gebracht.
Saldo
1/1/2019

Niet aftrekbare rente 2019

Saldo
31/12/2019

0

1.200
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Verrekenbaar
t/m
onbeperkt

PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

Algemene reserves

49.762

47.057

Bestemmingsreserves

21.985

23.176

Gerealiseerd resultaat

-1.660

2.527

Totaal

70.088

72.760

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
Saldo
31/12/2018

Resultaat
2018

Toe
voeging

Ont
trekking

Dekking
afschrij
vingen

Reserves
Saldo rekening
Risicoreserve (benoemde risico's)

Saldo
31/12/2019

2.527

-2.527

0

1.660

0

-1.660

4.448

0

0

0

0

4.448

Risicoreserve (onbenoemde risico's)

10.000

0

0

0

0

10.000

Vrije reserve

32.609

2.527

1.417

1.239

0

35.314

47.057

2.527

1.417

1.239

0

49.762

Totaal algemene reserves
Dekkingsreserve uitkering HNG
Dekkingsreserve primair onderwijs

518

0

0

252

0

267

9.798

0

0

0

450

9.349

Dekkingsreserve bevordering energielabel

760

0

0

0

52

708

Dekkingsreserve Kempen Campus

2.332

0

0

0

117

2.215

Vervangingsreserve openbare verlichting

3.503

0

280

0

18

3.766

Vervangingsreserve openbaar groen

3.417

0

375

0

63

3.729

Vervangingsreserve VRI

647

0

272

0

3

915

Doelreserve stimuleringsfonds Brainport

301

0

0

10

0
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Doelreserve basis op orde

587

0

0

474

60

53

Doelreserve sociaal lokaal deelfonds

645

0

4.804

5.449

0

0

Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties

568

0

27

0

0

594

99

0

0

1

0

99

Totaal bestemmingsreserves

23.176

0

5.758

6.185

763

21.985

Totaal Reserves

70.233

2.527

7.175

7.424

763

71.748

Totaal Eigen Vermogen

72.760

0

7.175

9.084

763

70.088

Afbouw BGE complexen

De algemene reserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
1) Risicoreserve benoemde risico's. Dit zijn benoemde risico's volgens de risicoinventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).
2) Risicoreserve onbenoemde risico's. Dit zijn onbenoemde risico's en dient als extra
buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid.
3) Vrije reserve.
De bestemmingsreserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
1) Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie
plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
2) Reserve vervangingsinvesteringen.
3) Doelreserve nieuw beleid/investeringen.
Risicoreserve (benoemde risico's)
Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2019 is als
volgt:
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4.448

Stand per 31-12-2018
1

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Ophoging risicoreserve tlv vrije reserve
____________ 0, 4

2

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Vrijval tgv vrije reserve

____________ ^
____________ 0. -

Stand per 31-12-2019

4.448

In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting wordt een uiteenzetting van specifieke
en algemene risico's gepresenteerd. Door risicomanagement kunnen de negatieve effecten
worden geminimaliseerd of voorkomen. Voor de ongedekte risico's dient een risicoreserve te
worden aangehouden. Met behulp van een simulatiemodel kan het benodigde bedrag
worden berekend. Dit bedrag moet worden verminderd met de eventuele onbenutte
belastingcapaciteit, stille reserves en structurele begrotingsruimte.
In de risicobepaling verdienen de risico's met betrekking tot de bouwgrondexploitatie
bijzondere aandacht. Enerzijds omdat bij de huidige bedrijvigheid de mogelijke impact zeer
groot is, anderzijds omdat er naast specifieke risico's per exploitatie ook algemene risico's
voor de gehele bouwgrondexploitatie van toepassing zijn. De impact van deze algemene
risico's worden berekend in zogenaamde worst-case-scenario's waar in ieder geval de
financiële gevolgen van tegenvallers op de parameters rentepercentage, kostenstijging,
opbrengstendaling en vertraging afzonderlijk in beeld worden gebracht. In combinatie met
de inschatting van de kans op het zich voor doen van de oorzaken vormt deze informatie
samen met de specifieke risico's per complex de input voor het simulatiemodel. Het
gecalculeerde risico per complex wordt vergeleken met het resultaat van het expected-casescenario (de in de begroting opgenomen kostprijscalculatie). Als het risico groter is dan het
in de begroting opgenomen resultaat wordt voor het verschil een risicoreserve gevormd.
Indien het risico dit resultaat niet overstijgt wordt geen risicoreserve gevormd.
Risicoreserve (onbenoemde risico's)
Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2019 is als
volgt:
Stand per 31-12-2018
1

10.000

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

____________ ^
____________ 0, +

Stand per 31-12-2019

10.000

Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen, zal naast de reserve
benoemde risico's ook een reserve onbenoemde/onvoorziene risico's worden aangehouden.
De hoogte is vastgesteld op C 10.000.
Vrije reserve
Het verloop van de vrije reserve in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

32.609

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
corr. activa koppelenweg 10

378

Vrijval reserve basis op orde

474

Tussentijdse winstneming The Village

375

Tussentijdse winstneming Noordrand Zandven

190

Tussentijdse winst Zilverackers, Oerle-zuid
Vennootschapsbelasting VPB 2016 en 2017
Jaarrekeningresultaat 2018

2.527
3.944

2

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Verrekening sociaal deelfonds

1.295

124

+

Verliesvoorziening schippershof

-56
1.239

Stand per 31-12-2019

35.314

Indien en voor zover er na de vorming van alle overige beschreven algemene- en
bestemmingsreserves eigen vermogen resteert, wordt deze gepresenteerd als vrij
vermogen.
Dekkingsreserve uitkering HNG
Het verloop van de dekkingsreserve uitkering HNG in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

518

Onttrekking i.v.m. afschrijving activa
Aflossing van de langlopende vordering HNG

__________ 251

_______ 25į- Stand per 31-12-2019

267

Per 31 december 1995 is het hypotheekbedrijf HNG verkocht aan NV Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten. Het Bouwfonds heeft zich bereid verklaard medewerking te
verlenen aan een zekerheidsconstructie voor de betaling van de koopsom. Gedurende 25
jaar wordt een vaste jaarlijkse bijdrage (annuïteit) in het vooruitzicht gesteld. Voor de
gemeente Veldhoven is dit C 283. Dit bedrag bestaat uit een rente- en
aflossingsbestanddeel. Deze bijdrage is van dusdanige omvang en zekerheid dat de
aflossingsbestanddelen als langlopende vordering aan de actiefzijde van de balans zijn
opgenomen. Met het aflossingsbestanddeel van de jaarlijkse ontvangst zal de langlopende
vordering worden verminderd terwijl hetzelfde bedrag ten laste van de dekkingsreserve ten
gunste van de exploitatie wordt gebracht.
Dekkingsreserve primair onderwijs
Het verloop van de dekkingsreserve primair onderwijs in 2019 is als
volgt:
Stand per 31-12-2018
1

9.798

Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming
Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde

_______

0.
0

2

4

Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa
Investeringen primair onderwijs

_______

449
__________ 449

Stand per 31-12-2019

-

9.349

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen primair
onderwijs in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve bevordering energielabel
Het verloop van de dekkingsreserve bevordering energielabel in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

760

Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming
Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde

2

____________ ^
0

4-

52

-

Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa
Investeringen energielabel

___________ 52

Stand per 31-12-2019

708

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering bevordering
energielabel in de exploitatie te dekken.
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Dekkingsreserve Kempen Campus
Het verloop van de dekkingsreserve Kempen Campus in 2019 is als
volgt:
2.332

Stand per 31-12-2018
1

Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming
Storting vanuit dekkingsreserve voortgezet onderwijs

______

0,
0

2

4

Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa
Investeringen voortgezet onderwijs

117
__________ 117. -

Stand per 31-12-2019

2.215

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering Kempen
Campus sport in de exploitatie te dekken.
Vervangingsreserve openbare verlichting
Het verloop van de vervangingsreserve openbare verlichting in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

3.503

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Toevoeging vanuit exploitatie

__________ 280
280

2

+

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Afschrijving dekking investering openbare verlichting

___________ 17.
___________ 17. -

Stand per 31-12-2019

3.766

Op basis van de in het beheerplan openbare verlichting opgenomen
vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt
gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen openbare verlichting te dekken.
Vervangingsreserve openbaar groen
Het verloop van de vervangingsreserve openbaar groen in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

3.417

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Toevoeging vanuit de exploitatie

2

__________ 375
375

+

63

-

Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming
Afschrijving dekking investeringen openbaar groen

___________ 62

Stand per 31-12-2019

3.729

Op basis van de in het beheerplan openbaar groen opgenomen vervangingsinvesteringen is
deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt gebruikt om de afschrijvingslasten
van de investeringen openbaar groen te dekken.

Vervangingsreserve VRI
Het verloop van de vervangingsreserve VRI in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

647

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Toevoeging vanuit de exploitatie

__

271
271

2

+

Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming
Afschrijving dekking investeringen verkeersregelinstallatie

3.
____________ 3. -

Stand per 31-12-2019

915
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Op basis van de in het VRI (VerkeerRegellnstallatie) beheerplan opgenomen
vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd. Deze reserve wordt
gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen VRI te dekken.
Doelreserve stimuleringsfonds Brainport
Het verloop van de doelreserve stimuleringsfonds Brainport in 2019 is als volgt:
301

Stand per 31-12-2018
1

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Storting t.l.v. Exploitatie

____________ 0

0 -1
2

Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming
Stimulering internationalisering onderwijs

___________ 10-

10
Stand per 31-12-2019

-

291

Deze doelreserve is voor nog in te dienen projecten en initiatieven m.b.t. Brainport.
Doelreserve basis op orde
Het verloop van de reserve Basis op orde in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

587

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Storting tlv exploitatie

____________ 0

________ 0- -i
2

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Afschrijvingslasten investering

60

Vrijval naar vrije reserve

__________ 474

_______ 534- Stand per 31-12-2019

53

Deze reserve is gevormd om de kosten uit het programma Basis op Orde te dekken. Het
programma Basis op Orde bestaat uit de volgende zes pijlers:
1. Goede dienstverlening in de frontoffice
2. Informatie delen en verbinden via de midoffice
3. De eenmalige uitvraag van gegevens met de basisregistraties
4. Efficiënt werken in de backoffice
5. Een efficiënte inzet van techniek
6. Organisatie ontwikkeling door leiding en medewerkers.
Doelreserve sociaal lokaal deelfonds
Het verloop van de reserve transities in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

2

645

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Incidenteel voordeel jeugd (gemeentefonds)

2.903

Storting tlv vrije reserve

1.901
________ 4.804

-1

________ 5.449

-

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Organisatiekosten sociaal domein

5.449

0

Stand per 31-12-2019

Deze reserve is opgebouwd uit de overschotten van de invoeringsbudgetten van de drie
decentralisaties, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het sociaal domein.
Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties
Het verloop van de reserve tijdelijke huisvestingslocaties in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

568

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
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Storting tlv reserve Gisv (volkshuisvesting)

0
0

2

4

Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Dekking exploitie tijdelijke huisvesting

__________ -26

_______ -26- Stand per 31-12-2019

594

Deze reserve is opgebouwd uit de middelen van de reserve Gisv (volkshuisvesting) en is
bestemd voor de investeringen voor de tijdelijke huisvestingslocaties. Deze reserve wordt
gebruikt om de afschrijvingslasten van de investeringen te dekken.
Doelreserve afbouw BGE complexen
Het verloop van de doelreserve afbouw complexen in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

99

Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming
Afbouwcomplex

____________ 0

0 42

Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming
Afbouwcomplex

____________ 0

0 Stand per 31-12-2019

99

Deze doelreserve wordt gevoed wanneer een grondexploitatie complex financieel wordt
afgesloten (het resultaat wordt genomen) terwijl er nog wat laatste werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden uit deze reserve
gedekt.
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Saldo
31/12/2018

Toe
voeging

Vrijval

Aan
wending

Saldo
31/12/2019

Voorzieningen
Onderhoud eigendommen
Voorziening wethouderspensioenen

245

1.204

0

1.205

245

3.141

1.317

0

70

4.388

Voorziening onderhoud wegen

1.359

1.030

0

632

1.757

Voorziening rioolbeheer: vervanging

9.062

1.152

0

246

9.968

688

378

0

337

730

0

19

0

14

5

55

0

0

0

55

14.551

5.099

0

2.503

17.148

Voorziening rioolbeheer: egalisatie
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Voorziening landschap

Totaal voorzieningen

Aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening
gebracht.
Voorziening onderhoud eigendommen
Het verloop van de voorziening onderhoud eigendommen in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018

245

1 Toevoeging vanuit exploitatie

Storting tlv exploitatie

1.204
1.204

2 Aanwending gemeentelijke gebouwen

4

________ 1.204
________ 1.204

Stand per 31-12-2019

-

245

De voorziening onderhoud eigendom is een onderhoudsvoorziening voor gebouwen met als
doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.
De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening voor openbare eigendommen is
de onderhoudsplanning zoals die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.
Voorziening wethouderspensioenen
Het verloop van de voorziening wethouderspensioenen in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018

3.141

1 Toevoegingen
Stortingen pensioenverplichtingen

________ 1.317
1.317

4

2 Onttrekking
Uitbetaling pensioenen

___________ 7^

________ 70.
Stand per 31-12-2019

-

4.388

Op grond van de wet APPA hebben alle gemeenten de verplichting om politiek ambtsdragers
(i.c. wethouders) of diens nagelaten betrekkingen van een inkomen te voorzien bij
ouderdom (65 jaar), overlijden, arbeidsongeschiktheid en I of tijdens een wachttijdperiode.
Tot 2012 heeft onze gemeente gekozen voor een verzekeringsconstructie. Na een analyse is
besloten om de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen voor wethouders niet langer te
(her)verzekeren, maar over te gaan tot het inrichten van deze voorziening voor hetzelfde
doel. De reeds "gespaarde" bedragen via de (her)verzekeringsconstructie blijven bij de
respectieve verzekeraars ondergebracht tot het verzekerd voorval zich voordoet.
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Voorziening onderhoud wegen
Het verloop van de voorziening onderhoud wegen in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

1.359

Toevoegingen vanuit exploitatie
Inkomsten wegen

94

Beheerplan

__________ 936
1.030

2

Onderhoudskosten

+

__________ 632
__________ 632- -

Stand per 31-12-2019

1.757

De voorziening onderhoud wegen is een onderhoudsvoorziening voor het wegennet met als
doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.
De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening is de onderhoudsplanning zoals
die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.
Voorziening rioolbeheer
De voorziening rioolbeheer is gebaseerd op zowel onderhouds- als
vervangingsverplichtingen uit het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP).
In februari 2015 is het V-GRP 2015-2019 door de Raad vastgesteld. De vervangingen
alsmede het beheer en onderhoud van deze jaarrekening zijn direct te relateren aan het
GRP. In het GRP 2015-2019 opgenomen bedrag aan investeringen voor 2019 bedroeg
C 1.765. Door begrotingswijzigingen is het totaalbedrag aan investeringen riolering C 867.
In 2019 is in totaal voorC 746 uitgegeven aan de investeringen voor riolering. Hiervan
wordt -C 10 doorgeschoven naar 2020 en is C 131 afgesloten bij de jaarrekening.
De lasten en baten die verbonden zijn met het rioolstelsel worden in de volgende
componenten ingedeeld:
*
Exploitatie: de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie,
schoonhouden, administratie, verzekering, enz.
*
Voorziening rioolbeheer onderhoud: dit betreffen de kosten van groot
onderhoud.
*
Voorziening rioolbeheer vervanging: hierin wordt het te sparen bedrag voor de
investeringen, zoals opgenomen in het grp, gestort en wordt het bedrag aan
boekwaarde van de investeringen onttrokken ten gunste van het rioolbeheer
dekking.
*
Voorziening rioolbeheer dekking: tegenover de afschrijvingslasten van de
geactiveerde investeringen staat een onttrekking uit deze voorziening ter dekking.
*
Egalisatie tarief: verrekening van het jaarrekening resultaat met het tarief.
Voorziening rioolbeheer: vervanging
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: vervanging in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018

9.062

1

Toevoeging vanuit exploitatie

________ 1.152

2

Onttrekking voor dekking afschrijving

__________ 246

1.152

+

__________ 246- -

Stand per 31-12-2019

9.968

130

Voorziening rioolbeheer: egalisatie
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: egalisatie in 2019 is als
volgt:
Stand per 31-12-2018
1

688

Toevoeging vanuit exploitatie
Storting ivm 10007o kostendekkendheid

__________ 379

2 Terugbetaling aan burgers 2019

379

+

337

-

337

0

Onttrekking ivm lOOVo kostendekkendheid

Stand per 31-12-2019

730

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Het verloop van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

0

Toevoeging vanuit exploitatie

___________ 1919

+

0

2 Terugbetaling aan burgers 2019
Onttrekking ivm lOOVo kostendekkendheid

14

________ 14- Stand per 31-12-2019

5

Voorziening landschap
Het verloop van de voorziening landschap in 2019 is als volgt:
Stand per 31-12-2018
1

Toevoeging vanuit exploitatie

2

Onttrekking

55
______________

0 +
0
________ 0- -

Stand per 31-12-2019

55

Deze voorziening is voor de planvorming en uitvoering van projecten gerelateerd aan de
provinciale landschapsinvesteringen.
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
31/12/2018

0

0

Obligatieleningen
Onderhandse leningen

0

0

117.816

127.273

0
0
0
0

0
0
0
0

117.816

127.273

0
0
0

0
0
0

117.816

127.273

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
binnenlandse bedrijven
Openbare lichamen
overige binnenlandse sectoren
buitenl. Inst., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren

Door derden belegden gelden
Waarborgsommen
Overige leningen met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het
jaar 2019.
Saldo
1/1/2019

127.273

Saldo
31/12/2019

0
0

9.457

0
0

Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

Totaal

Aflossingen

0

Obligatieleningen
Onderhandse leningen

Vermeerderingen

127.273

117.816

0
0
0

9.457

117.816

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
C 2.842.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar

Boekwaarde

Boekwaarde

31/12/2019

31/12/2018

7.547

10.061

Overlopende passiva

28.401

29.701

Totaal

35.949

39.762
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Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde

Boekwaarde

31/12/2019

31/12/2018

O
O
O

O
O
O

Overige schulden

7.547

10.061

Totaal

7.547

10.061

Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen
Overige kasgeldleningen
Banksaldi

Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Nog te betalen bedragen

Boekwaarde

Boekwaarde

31/12/2019

31/12/2018

9.184

7.740

18.303

21.253

914

707

28.401

29.700

De van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen
voor specifieke uitkeringen
Overige vooruit ontvangen bedragen
Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven over de van EU, Rijk en provincie
ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen over het jaar 2019.
Saldo
01/01/19
Kempenbaan A2/A67 (Rijk)

Ontvangen
bedragen

Vrijgevallen
bedragen

Terug
betalingen

Saldo
31/12/19

8.499

0

572

0

7.927

763

2.739

763

0

2.739

10.288

0

4.270

0

6.018

770

0

0

0

770

91

45

16

0

120

Pilot wijk GGD (NL overig)

0

16

0

0

16

Onderwijsachterstandenbeleid

0

12

0

0

12

Dóórontwikkeling toekomstperspectief (NL overig)

10

0

10

0

0

Woonwensenonderzoek (NL overig)

22

0

0

0

22

810

0
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0

680

21.253

2.811

5.761

0

18.303

A67 aansluiting Kempenbaan West (NL overig)
A67 aansluiting Kempenbaan West (Rijk)
Run 2000 (Rijk)
Watersysteem Zilverackers (NL overig)

Slowlane (NL overig)

Totaal
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Waarborgen en garanties
Het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt
naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Geld nemer

Garantie/
achtervang

Oorspronkelijk
bedrag

Borgstelling

Restant
1/1/2019

Restant
31/12/2019

T.C. Metzpoint

Garantie

261

lOOVo

37

35

R.K.V.V.O.

Garantie

30

lOOVo

11

10

48

45
102.736

Totaal garantie

291

Woonstichting 'thuis (Aert Swaens)

Achtervang

149.841

lOOVo

105.735

Woningstichting Wooninc. (De Kempen)

Achtervang

13.181

lOOVo

12.101

11.984

Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl

Achtervang

20.000

10007o

20.000

20.000

Totaal achtervang

183.022

137.836

134.720

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen
borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

183.313

137.884

134.765

In 2019 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantiestellingen.
Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor een aantal toekomstige járen verbonden aan verschillende, niet uit de
balans blijkende, financiële verplichtingen.
Wegens operational lease overeenkomsten voor computers en meubilair zijn verplichtingen
aangegaan. De restant schuld per 31 december 2019 bedraagt respectievelijk C 230 en
C 444.
Eigen bijdrage op grond van de WMO
Inwoners met een individuele voorziening/hulpmiddel in natura of PGB zijn hiervoor op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage verschuldigd.
Het CAK is op grond van de Wmo wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen
en innen van de eigen bijdrage. De gemeente krijgt om privacy redenen en op grond van
wet bescherming persoonsgegevens geen informatie over geïnde eigen bijdrage per
individu, maar krijgt enkel managementgegevens over groepen en het totaal. Deze
informatie is voor de gemeente ontoereikend om de juistheid van de eigen bijdragen te
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen
bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid over omvang
en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

Gebeurtenissen na balansdatum
Alle tijdens het opmaken van deze jaarrekening beschikbare informatie over de feítelijke
situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen
en verwerkt.
Tussen het moment van opmaken van de jaarrekening en het vaststellen daarvan, heeft
zich in 2020 de (landelijke) uitbraak van het COVID-19 virus voorgedaan. De financiële
effecten hiervan zijn onzeker en kunnen van materieel belang zijn. Zodra inzichtelijk,
worden deze effecten verwerkt in de (bijgestelde) Begroting 2020, de effecten worden
verantwoord in het jaar 2020.
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Uitvoering schatkistbankieren conform wettelijke regelgeving
Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er ís
echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een
minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per
kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2019
C 898.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke
laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de
liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden
aangehouden. Praktisch gezien hanteren wij een veilige marge, zodat incidentele of
onverwachte uitschieters kunnen worden opgevangen zonder over het hele kwartaal gezien
de drempel te overschrijden. In 2019 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het
drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien dat alle kwartalen in 2019 tot een
onderschrijding van het drempelbedrag hebben geleid.
(Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000)
Verslagjaar 2019
u)

(2)

Drempelbedrag

898

Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het
drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

868

693

778

864

30

205

120

34

-

-

-

4ļ

(1) Berekening dreinpelbedrag
Verslagjaar
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

119.751

(4b)

Met deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan C 500 miljoen

119.751

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat
de C 500 miljoen te boven qaat

-

(1) » (4b)*0,0075 4(4c)*0,002 met een
minimum van
C250.000

Drempelbedrag

898

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)
(5b)
(2) - (5a) 1 (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s
Rijks schatkist aangehouden
middelen
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Kwartaal X

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

78.160

63.065

71.562

79.499

90

91

92

92

868

693

778

864
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Recapitulatie overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
oorspr. begroting
saldo
baten
Programma
0 Bestuur en ondersteuning

2.631

-2.590

3.597

-3.033
-5.253
-1.647
-4.111
-7.985
-34.637
-1.552

106
403
1.801
922
1.686
8.999
8.073

7.652
3.215
5.126
3.282
4.719
10.215
45.611
10.097

-36.612
-2.024

15.987
108.962

-589
-61.397

16.627
42.214

16.181
106.098

446
-63.884

10.667

0

0

0
0

10.667
58.343
50

10.892

58.343
50

60.312
100

0
0

10.892
60.312
100

-121
68.939

0
0

-121
68.939

148
71.452

0
0

148
71.452

0
0

Ô88
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75
302
8.201
682
1.760
10.027
8.489

5.221
3.108
5.555
9.848
4.793
9.745
44.664
10.041

15.398
47.565

Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen (besteding is met gebonden)
Algemene uitkering gemeentefonds
Dividend

1 Veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economie
4 Onderwijs en jeugd
5 Sport, cultuur en recreatie
6 Sociaal Domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisv./ruimt.ord./sted.vernieuwing
Subtotaal programma's

Saldo financieringsfunctie
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen
Vennootsc ha psbelasing
Onvoorzien
Overhead

TMwM van saldo van baton an taston

begroting incl. wijzigingen
baten
lasten
saldo

10.310

realisatie
saldo

-4.055
-3.109
-4.723
-1.481
-3.797
-8.529

93

9.856

9.763

116.597

119.844

3.247

113.835

116.561

10,651
10.651

6.734
6.734

3.917
3.917

12.343
12.343

10.477
10.477

1.866
1.866

127.248

126.578

670

126.178

127.038

-860

82.314

22.837

59.477

87.561

3.108
5.555
9.848
4.793

-3.033
-5.253
-1.647
-4.111

9.745
44.664
10.041
15.987

-7.985
-34.637
-1.552
-589

106
403
1.801
922
1.686
8.999
8.073
16.627

28.592
3.215
5.126
3.282
4.719
10.215
45.611
10.097
16.181

58.969

75
302
8.201
682
1.760
10.027
8.489
15.398

-8.529
-36.612
-2.024
446

127.248

126.578

670

126.178

127.038

-860

17.4901

149
72.039

10.142
-2.726 J

64.382

44.583

10.6051

-10.329Į

116.«98

119.570

-2.672İ

10.715

9.702

1.013İ

87.038

29.1851

57.853
3.085Į
4,7231
-1.380İ

Toevoeging/onttrekking aan reserves
0 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal mutaties reserves
|

Resultaat

Totaal recapitulatie per programma
0 Bestuur en ondersteuning
1 Veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economie
4 Onderwijs en jeugd
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal Domain
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisv ./ruimt .ord./sted. vernieuwing

í

5
6
7
8

■ |
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9.702İ

-3.109
-4.723
-1.481
-3.797

3.1961
5.214İ
2.770]

4150|
4.664

1.6521

10.4161
45.513İ
10.0921
16.842

8.2S6]

17.490]
127.61

1 0131

3.711Į
-8.764]
-36.6911

-1.806İ

Analyse begrotingsafwijkīngen en begrotingsrechtmatīgheid
B e g r o t mqsaíwi jfcin

mmnm m.wi.m wmnm mrv.vm ut .mmmmrtm ■.h.m.m
Programma
0 Bestuur en ondersteuning
i Veilghetí
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economie
4 Onderwqs en jeugd

3.597

7.652

-4 055

4 006

8878

-4.870

411

1.226

106

3.215

-3.109

111

5

-19

24

5.126
3.282

-4.723
-1.481

491
2 770

3.196
5.214

-3.085

403
1.801

-4.723
-1.380

88
969

88
868

0.
101

-3.711
-8.764

31
•34

-55

86

201

-235

96

-79

4.150

922

4.719

-3.797

953

4.664

5 Sport, c ultuur en ree reatie

1.686

10.215

-8.529

1652

10.416

6Sociaal Domein

8.999

-815 |

45.611

•36.612

8 822

45 513

-36.691

-177

8.073

10.097

-2.024

8 286

10.092

-1.806

213

-S

218

16.627
42.214

16.181
106.098

446
-63.884

17 490
44.583

16.842
108.965

648
-64.382

863
2.369

661
2.867

202
-498

Lokale heffingen (besteding is met gebonden)

10.892

0

10.992

10 882

0

10 882

-10

0

-10

Algemene uitkering gemeentefonds

60.312
100

0
0

60.312
100

60 906

60 908

596

0

100

0
0

100

0

0

596
0

148
71.452

0
0

148

149
72.039

0
0

149
72.039

1
587

0
0

1
587

7 Volksgezondheid en rrtlieu
8 Volkshusv./ruimt ond./sted. vernieuwing
Subtotaal programma's

---------Sší

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend
Saldo fmancienngsfunctle
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen
Vennootsc hapsbe lasting
Onvoorzien
Overhead
Totaal van saldo van beton en lasten

71.452

0
0

149

0

0

0
0

-149

-2

0
0

0

2

•2

Z

168

10.310

-10.142

-149

276

10.605

-10.329

0

108

295

-187

149

113.835

116.4X1

-2.726

116.898

119.970

-2.672

2063

3.009

54

12.343

10.477

1.S66

10.715

9.702

1.013

-1.628

-775

-853

126.1 n

l2t.*S*

-860

-l.«ï»

l.«M

ļ.33«

-7M

Toevoegīng/onttrekking aan reserves
0 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal mutaties reserves

123.613

129.172

Toelichting begrotingsrechtmatigheid
Nadeel op lasten taakveld 0.1 bestuur
De onrechtmatigheid van C 1.227 op programma 0 wordt met name veroorzaakt doordat de
gemeente Veldhoven er voor heeft gekozen om de pensioenverplichtingen van (oud)
bestuurders op te vangen met een voorziening. Het economisch klimaat heeft er de
afgelopen járen voor gezorgd dat de rente sterk is gedaald. De rekenrente wordt jaarlijks
door het Ministerie van BZK vastgesteld. De rekenrente voor 2019 was door het BZK
vastgesteld op l,5770zb. De recent gepubliceerde rekenrente voor 2020 is vastgesteld op
0,2900Zo. Deze daling in rekenrente leidt tot een hogere storting in de gemeentelijke
voorziening van C 1.317.
Nadeel op lasten taakveld 2.1 verkeer en vervoer

De onrechtmatigheid van C 88 op programma 3 wordt met name veroorzaakt door de
overschrijding van de lasten op taakveld 2.1. De oorzaak ís voornamelijk toe te schrijven
dat er incidenteel meer onderhoud aan wegen noodzakelijk is geweest (nadeel C 158). Dit
nadeel wordt veroorzaakt door extra reparaties wortelschades vanwege de extreme droogte
(C55), door extra onderhoud aan kapotte bermen, o.a. als gevolg van bouwverkeer en
omleidingsroutes (C 45) en door meer uitbestede kleine civiele onderhoudswerkzaamheden
(C 58).
Nadeel op lasten taakveld 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur

De onrechtmatigheid van C 868 op programma 3 wordt met name veroorzaakt door de
overschrijding van de lasten op taakveld 3.2. De oorzaak is de volgens het BBV8
voorgeschreven boekhoudkundige verwerking van de bouwgrondexploitatie. Het saldo van
uitgaven en inkomsten wordt behoudens de (tussentijdse) winstnemingen naar het
onderhanden werk op de balans geboekt. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de
begroting en realisatie van de bouwgrondexploitaties op taakveld 3.2. Gepresenteerde
onrechtmatigheid is 0 1.075 en wordt zoals te zien in onderstaand schema veroorzaakt door
hogere baten van C 965 en lagere winst van C 110.

8 Besluit Begroting en Verantwoording

140

-661

3.2

Grondexploitatie bedrijven-terreinen
Lasten
Tussentijdse winst
Boeking naar onderhanden werk (balans)

Baten
Batig saldo op taakveld 3.2

Begroot

Realisatie

Afwijking

1.842

851

991

300

190

110

-995

1.181

-2.176

1.147

2.222

-1.075

1.447

2.412-965

-300

-190

-110

Nadeel op lasten taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie
De onrechtmatigheid van C 201 op programma 5 wordt met name veroorzaakt door de
overschrijding van de lasten op taakveld 5.7. De oorzaak is de enorme stormschade van 4
juni, de omvangrijke bestrijding van de eikenprocessierups en de extreme droogte in de
zomerperiode, dit alles geeft een nadeel van C 230.
Nadeel op lasten taakveld 8.2 grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)
De onrechtmatigheid van C 661 op programma 8 wordt met name veroorzaakt door de
overschrijding van de lasten op taakveld 8.2. De oorzaak is de volgens de BBV1
voorgeschreven boekhoudkundige verwerking van de bouwgrondexploitatie. Het saldo van
uitgaven en inkomsten wordt behoudens de (tussentijdse) winstnemingen naar het
onderhanden werk op de balans geboekt. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de
begroting en realisatie van de bouwgrondexploitaties op taakveld 8.2. Gepresenteerde
onrechtmatigheid is C 939 en wordt zoals te zien in onderstaand schema veroorzaakt door
hogere baten van C 820 en lagere winst van C 119.
8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)

Begroot

Lasten
Tussentijdse winst
Boeking naar onderhanden werk (balans)

Baten

Afwijking

5.162

851

450

375

75

7.076

8.941

-1.865

13.539

14.478

-939

14.090

Batig saldo op taakveld 8.2

Realisatie

6.013

-551

14.910-820
-432

-119

Nadeel op lasten overhead
De onrechtmatigheid van C 295 op overhead (2,80Zo ten opzichte van de raming) wordt
voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten met betrekking tot automatisering en
telefonie.
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Overzicht incidentele baten en lasten
Progr

Bedragen (x C 1.000)

Begroting

Rekening

Omschrijving

2019

2019

LASTEN:
3.2/8.2

Bouwgrondexploitatie

3.2/8.2 Verrekening bouwgrondexploitatie

9.456

7 201

6.081

10.122
1 317

Burgemeester en wethouders
Resultaat aan- en verkoop gronden
Gebouwen
Opstalrecht
Veldhoven Development Traject (VDT 2)
Vennootschapsbelasting
Reserves

7.098

6.610

24.056

26.934

15.537

17.323

Cultuurpresentatie
openbaar groen: stormschades
openbaar groen: bestrijding eikenprocesslerups
Social impact bond
Milieubeheer

Totaal incidentele lasten
BATEN:
3.2/8.2

Bouwgrondexploitatie

1.011

Resultaat aan- en verkoop gronden
9.816

Reserves

Totaal incidentele baten

9.904

26.125

o (-/- — nadeel)

2.069

Bouwgrondexploitatie
De bedragen van de bouwgrondexploitaties zijn incidenteel van aard. De hier opgenomen
lasten en baten worden per saldo verrekend met de balans of in het geval van winst of
verlies verrekend met de algemene vrije reserve.
Burgemeester en wethouders
De gemeente Veldhoven heeft er voor gekozen om de pensioenverplichtingen van (oud)
bestuurders op te vangen met een voorziening. Het economisch klimaat heeft er de
afgelopen járen voor gezorgd dat de rente sterk is gedaald. De rekenrente wordt jaarlijks
door het Ministerie van BZK vastgesteld. De rekenrente voor 2019 was door het BZK
vastgesteld op l,5770zb. De recent gepubliceerde rekenrente voor 2020 is vastgesteld op
0ř2900zb. Deze daling in rekenrente leidt tot een hogere storting in de gemeentelijke
voorziening van C 1.317.
Resultaat aan- en verkoop gronden
Zowel de incidentele lasten als de incidentele baten hebben te maken met de verkoop- en
aankooptransacties van o.a. ASML en Koppelenweg.
Gebouwen
De incidentele uitgaven betreffen de sloop van de Gansepoel.
Opstalrecht
Dit betreft een correctie opstalrecht over 2016.
Veldhoven Development Traject
Dit zijn voornamelijk kosten die gemaakt zijn voor het project Discover.
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Vennoo tschapsb elasting
De vennootschapsbelasting die betaald moet worden over de bouwgrondcomplexen zijn
incidenteel en worden verrekend met de algemene vrije reserve. In 2019 heeft de
voorlopige aanslag niet geleid tot een betaling.
Reserves
Op de lasten- en batenkant is het totaal weergegeven van de mutaties met een incidenteel
karakter. De posten die hier betrekking op hebben worden in deze paragraaf toegelicht.
Cultuurpresentatie
Dit zijn de kosten voor de viering van het 100 jarig bestaan van de gemeente Veldhoven.
Openbaar groen
Er zijn kosten gemaakt voor het herstellen van stormschades en de bestrijding van de
processierups.
Social impact bond
Dit betreft een vergoeding aan SIB.
Milieubeheer
Dit zijn de kosten 2019 voor de energietransities.
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Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
Progr ļBedragen (x C 1.000)
nr.

Rekening

ļomschrijving

2018

Begroting 2019
oorspr.

Rekening

| incl. wijz.

2019

0

Vervangingsreserve openbare verlichting

278

280

280

280

0

Vervangingsreserve openbaar groen

373

375

375

375

0

Vervangingsreserve VRI

270

272

272

272

922

927

927

Totaal structurele toevoegingen reserves

0

Vervangingsreserve openbare verlichting

13

39

18

0

Vervangingsreserve openbaar groen

41

43

63

0

Vervangingsreserve VRI

0

Dekkingsreserve primair onderwijs

0

Dekkingsreserve bevordering energielabel

52

52

52

0

Dekkingsreserve Kempen Campus

117

117

117

0

Dekkingsreserve uitkering HNG

237

252

252

0

Dekkingsreserve basis op orde

86

76

60

0

Dekkingsreserve tijdelijke huisvestingslocaties

-54

54

55

1.041

1.177

1.070

120

250

143

Totaal structurele onttrekkingen reserves||
Saldo (-/- s nadeel)

2

10

3

547

533

450

* in 2019 incidenteel meer baten dan lasten; daarom storting in reserve van 26 ipv structurele onttrekking.
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Baten en lasten per taakveld
Rekening

Bedragen (x C 1.000)

2019
Baten

Taakveld

Progr

Lasten

0.1

Bestuur

5.462

0.2

Burgerzaken

1.079

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.5

Treasury

1.231
10.605

0.61 OZB woningen

5.469

0.62 OZB niet-woningen

4.607

0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

60.908

8.188

7.175

0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
1

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.527

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.254

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsínfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

3

4.1

Openbaar basisonderwijs

4

4.2

Onderwijshuisvesting

3.236

4

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.426

4

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

2.754

5

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.273

5

4.259

2
2
2

2.412

1.104

3

2.708

3
3

5

5.4

Musea

5

5.5

Cultureel erfgoed

5

5.6

Media

1.036

5

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.505

5

6.1

Samenkrachten burgerparticipatie

4.824

6

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

7.877

3.160

6

10.572

6

6.4

Begeleide participatie

4.136

6

6.5

Arbeidsparticipatie

1.934

6

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6

6.71 Maatwerkdíenstverlening 18 +

8.559

6

6.72 Maatwerkdienstverlening 18

5.546

6

6.81 Geëscaleerde zorgl84

6

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6
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Baten en lasten per taakveld
Rekening

Bedragen (x C 1.000)

2019

Progr

I Baten 1 Lasten

Taakveld

7.1

Volksgezondheid

7

7.2

Riolering

7

7.3

Afval

7

7.4

Milieubeheer

7

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

7

8.1

Ruimtelijke ordening

8

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

14.9101

14.478

8
8

Totaal

129.1381129.138
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OVERZICHT LASTEN

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling wordt het geld aan de volgende
doeleinden besteed:

totalen (x ci.ooo)
lasten per programma

in 0Zo
2018

0 Bestuur en ondersteuning

2019

33.298

29.051

638,99

22,5

1 Veiligheid

2.906

3.196

70,30

2,5

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

4.664

5.214

114,68

4,0

3 Economie

7.099

4.150

91,28

3,2

4 Onderwijs

4.494

4.664

102,59

3,6

5 Sport, cultuur en recreatie

9.660

10.416

229,10

8,1

42.693

45.513

1.001,08

35,3

6 Sociaal Domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volksgezondheid/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing
totaal

9.977

10.092

221,98

7,8

14.655

16.842

370,45

13,0

129.446

129.138

2.840,45

100

UITGAVEN GEMEENTE IN o/o PER PROGRAMMA

2 2,5 “/o

2,50/0

13,007o

7,80/0

4,00/0

3,20/d

35,30/0

8,10/0
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3,60/q

OVERZICHT BATEN

Vertaald naarde gehanteerde programma-indeling worden de volgende bedragen ontvangen:
totalen (x C 1.000)
baten per programma
2018
0 Bestuur en ondersteuning

87.420

1 Veiligheid

137

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

415
5.536

3 Economie
4 Onderwijs
5 Sport, cultuur en recreatie
6 Sociaal Domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volksgezondheid/ruimt.ordening/stedelijke vernieuwing
totaal

2019

per
inwoner
(xCl)
1.947,98

68,6

111

2,44

0,1

491

10,80

0,4

2.770

60,93

2,1

88.563

700

953

20,96

0,7

1.559

1.652

36,34

1,3

10.262

8.822

194,04

6,8

8.315

8.286

182,25

6,4

15.102

17.490

384,71

13,6

129.446

2.840,45

INKOMSTEN GEMEENTE IN “/o PER PROGRAMMA

s
13,60/0
6,40/0
6,80/0

1,30/0
0,70/0

2,10/0
0,10/0
0,40/0

68,60/0
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in “/o

100

SPECIFICATIE BATEN

categorie baten

totalen (x Cl.000)

per

---------------- 1----------------

inwoner
(xCl)

2018

\

2019

in o/o

10.015

10.882

239,34

8,4

Rioolrechten

2.637

2.867

Afvalstoffenheffing

3.294

3.625i

2,2
2,8
1,9
9,6
47,2
5,9
0,1
2,3
0,8
5,4

Belastingen

2.828

2.975

675

1.011

Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten

10.051

6.962

63,07
79,73
54,74
273,43
1.339,72
167,95
1,89
65,44
22,24
153,13

Bouwgrondexploitatie (incl.onttrekkingen aan reserves)

18.178

17.266

379,77

13,4

129.446

129.138

2.840,45

100

1.253

2.489

Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)

10.715

12.431'

Gemeentefondsuitkering

61.084

60.908

8.507

7.636

Leges omgevingsvergunningen bouw

Overige inkomensoverdrachten Rijk

208 _______ 86i

Rente
Huur en pacht
Grondverkopen

totaal

SPECIFICATIE INKOMSTEN (in 07o)

belasting

8,40/0
overige
opbrengsten

rioolrecht

2,20/0
a fva 1st. heffing

2,80/0

5,40/0

leges

grondverkopen

1,90/0

0,80/0
huur/pacht

reserves

2,30/0

9,60/0

rente

0,10/0
overige rijk

5,90/0

gemeentefonds

47,20/0
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SINGLE INFORMATION
SINGLE AUDIT
(SISA)

151

152

ŵ
ocw

D8

Si Sa bijiaqe verantwoordinqsirto» malie 2019 op qrond van »t*t
OndervMjsac ht er stand en be Besteding (jaar T) aan voorzieningen
Bestedng (jaar T) aan ovenge Besteding (jaar T) aan
leid 2Û19-2022 (OAB)
voor voorschoolse educatie de voldoen
actralerlen (naast WE) voor
rispraken over voor- en
aan de wetletjce kwzit erts etsen (conform beringen met een grote
voegsc hootse educatie met
artikel 166 eerste id WPO)
actlerstand m de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van
taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van
Gemeerten
hndcentra en peuler speet alen
(conform artikel 167 WPO)
Aard tľonťoe H
Asra cvlroe R
AwöconfrobR
'r«i»4armjrir7ver 06/0
ir&cjcjtnjmnw 06/CO
MAcrlvnumm* O6/03
C 215.769

CO

C 26.021

hieronder per regel een gemeerte(code)
selecteren en in de kolommen ernaast de
verartwoordingsMsformabe voor de
gemeente invulen

Aan andere gemeerten (m jaar
Tļ over geboekte mddalen
(lasten) ut de specifieke
utkermg
onderivjsacrterslanderbeieid
Bedrag

hier ender per regel één
gemeerle(code) selecleren en
in de kolommen «naast de
verantwoord ngsinformatie oor

Aard ccnlro* ev t
tnacètvnrvner 06/0*

de gemeerte invulen

n 2020

Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekle middelen
(baten) uil de specifieke
uitkering
onderwijs*: Herstartdenbelet d
Bedrag
Aard conro* P

Aero controle o ir i
InÉCelommmer 06/06

Aero conro* R
inacetorxrrrmer 06/09

irwaforrummer 06/07

1
EZX

Fit

Nota Ruinte Project
Eindhoven Br*mpon

Besteding (Jaar T) ten laste ven
rijcsmiddelen

Orange bestedng® n (Jaar T)

Eindver antwoordng JaZNee
laste v*i njesmiddrien lot en
met (ja* T)

Deze indtcalcr is bedoeld voor
de tussentijdse éfstemming van
de jListheid en voéedigheid van
da verantrocrdngsirtormatie

Aard conto* R
inocaomanvng' ř IC
C 4 270 092
szw

G2

Gebundelde urtkemg op
grond van artikel 69

Besledmg (jaar T) algemene bijstand

Ae/d controle o v j

AencvlrtÈŕR
ImcMyrtummer Ff0102

Aard cortrofo n v f
inacetornummer FtO/O*

inĞceumtmmv F K

C 51
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijc)

Nee

C 8 982 034

Besteding (ja* T) IOAW

Brian (jaar 1) IOAW (exclusief

Gemeente

Gemeerte

Gemeente

Gemeerte

1.1 Participabewet (PW)

1 2 Wal inkomensvoorziening
oudere en gedeeteijc
arbeidsongeschilde werkloze
werknemers (IOAW)

12 Wel inkomensvoorziening

1 3 Wet inkomenszoorzienng

oudere en gedeeletijc
arbeidsongeschikte werWaze
werknemers (IOAW)

oudere en gedeeleljt
arbeidsongeschikte gewezen
zefstandgen (IOAZ)

Bestedng (jaar 7) ICAZ

RijO

Baten (jaar 7) IOAZ (exclusief
RjO

Gemeente
eol 2919

Gemeerte

1 1 Partcipabewel (PW)
A Ie gemeerten
verartivooròen hier hel
jjemeentedeel over ijaar 7),
ongeacht of de gemeente in
Aard conro* R
indťíifomommvr G2/Ù
C 6 704 462
Besteding (jaar 7) Bbc 200»
levensonderhoud begnnende
zefstandigen

A»« controle R
/«kvtřcmuTvner G?ri73

Aard cvlran R
inOk-sKynirrrm G2/C0

C 468 217
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

C 1.711
Besteding (jaar T)
Loonkosten sub a de o g v art
10d Participatiewet

C 171
Baten (jaar 7)

Gemeente

Gemeerte

Gemeente

Gemeente

Gemeerte

1 4 Beska! bijstandverlening zefstandigen
2004 (levensonderhoud beginnende
zefstandigen) (Bbz 2004)

14 Beskjit bijstandverlening
zefstandigen 200t

16 Wel werk en inkomen
kunstenaars (WWKl

C47.755

C 27 238

CO

G3

Beslut bijstandverlening
zefstandigen 2004
(exclusief

Besteding (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen (exckjsief Bob)

Besteding (jaar 7)
kapitaafverstrekking (exclusief
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Balen (jaar 7)
gevesbgde zefstandgen
(exclusief Bob) (exclusief Rijc) Bob) (exclusief Rijc)

7 Partopatiewet (PW)

Asm controle R
inecetomumirm G2/C6

Loonkostensubside o g v art
lOd Parbcipabewet (excl Rijk)

C 34
Voledg zef standge uitvoering
Ja/Nee

17 Participriiewil (PW)

Aard conto* R
Macstotnummir G.’z ’0
C 334 008

Aotä connj* P
IZKJ. «■cznumr-i» G?Z »

asta conto» R
mitc-tMrnjmn* G.’/iŵ

C 19 680
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beg mende
zefstandigen

(lewnsonderhoud beginnende
zefstandigen) (Bbz 2004)
AerO conto* Ĥ
Aardcotfra» R
indcefomumnMr G2/07
inokiMrrmjrrrfivr GĨ/06

SZW

Aflřd conto* R
ktJiCMcrnumti* Q2/0*

oudere en gedeeteijt
arbeidsongeschilde gewezen
zefstandgen (IOAZ)

Aero conto* fí
aiMlvniĩwnr» G2/V

Aard conro* nv l
'ncX-riomurrmer G2' I.’

CO

Ja

Bestedng (jaar 7) aan
onderzoek ris bedoeld m artikel
56 Bbz 2004 (exckjsief Bob)

Bestedng (jaar 7) Bob

levensonderhoud
Aard cont/ofc-tf
inöxafcmcynmer G3/0'

Aard CVÜtO* R
lv»cèlCrTvjrrm,r G3KB

Aerdcvtrofe R
mtcstcmimm* GJ/Q2
C 6.537

C 6.448

el 2019

C 3.859

Aard conto* R
Mor tlvnummtr G3/ 0*

A^-d cortroe R
irx.v-«tarzunv»*r GĴ/Of

Aard conro* R
'ndcdotnjrrrn* G3/06

C 68 614

C 2.660

CO

Verrekening (jaar T)
Onroerende zaken
(sporteccommodabes) per
project ten laste van
Rijcsmiddelen

Verrekering (jaar 7) Roerende
zaken sportbeoefermg en
sportsémutenng per project ten
losle van Rijcsmiddelen

Verrekening (jaar 7) ovenge
kosten per project ten laste ven
Rjcsmddelen

Baten (jaar 7) Bob (exclusief Rijg

Bestedng (jaar T) aan
Vcéedg zefstandge urtvoenng
utvoenngskosten Bob eis
JaZNee
bedoeld in artikel 56 Bbc 200»
AerOCOlrcărR
Amd corim* R
Aemccntme n » I
řnűk.-Jřo'njmmwr G3/C6
i rtlcjvnurr tmr GĴ/Q9
irtíi afcmwim.THir GĴ/Oľ
Ja
CO

Besluit bijstandverlening
zefstandgen (Bbc) 2004

VWS

W

CO
Otvengen Fijcsbijdrage (jaar T)

Specriieke uitkering Sport

Projectnaam! nummer

Totale aanvraag per project
(jaar T) ten lade van
Rijcsmiddelen (automatisch
berekend)

Gemeerten
AerdccnkooR
tnnaUvnumner Hİ/0
1 C 185497
Kopie projectnaam Z nummer

Aerdccntroe n v i
ffWťalarnummar W/O'
____________________ j

Aero condo* n al
taVcmormmmer H4/02
633010
Totale besteding (Jaar T) per
project ten lasten van
Rjksmiddebn (automatische
berekening)

633010

Aard cortro* R
trxjcňtorn/rrvr#* Hf/Of

Asrannro*R
Ir&céomummer H4/03
C 227 043
Percentage besteed (Jaar T)
per project lenopcichte van
aarMaag ten laste ven
Rijsmiddelen (automatische
berekening)

aarjcvirote R

indcriomummer W/C6
19J88Ŕ
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Aard cvtto* W
irncatomummer w/i»

C 104.099
Toeicttng

ontvangen Rjcsbjdrage aulomabsch ingevutd

hier eventueel opmerkingen of
toekhtingen
Asm conro* nv t
inocwtotrummer w z iu

12240*. nvt

Aard conro* P
(r&caomjnvner Hf Z OP

Aard corlro* R
indcelorn/znmer Hf/06
C 89.787
Overig (Jaar 7) ten opzichte van

Asm conto* nu t
todcalcrrvmmer Hf / f*
C 8 389

CO
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Bijlage berekening kostendekkendheid van de Legesheffing

(bedragen xc ï.ooo)

Titel I
Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C 24
C 0
C 24
C
5
C 3
C 33
C 79
240,4007o

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C 154
C
0
C 154
C 40
C
0
C 194
C 203
J.04,71%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C 138
C
0
C 138
C 35
C
5
C 178
C 223
J.25,27%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen GBA persoonsgegevens
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C
10
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C -0
Netto kosten taakveld
C
11
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C
5
BTW
C
1
Totale kosten
C 16
Opbrengst heffingen
C 18
Dekkingspercentage
1J.0,08%
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen Kiezersregister
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen Wet bescherming persoonsgegevens
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd___________________
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken___________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
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Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C 19
C 0
C 19
C
5
C 0
C 24
C 25
J.03,96%

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief________________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Opbrengst heffingen__________________________C 3
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet__________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 12 Leegstandswet___________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet__________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 15 Kansspelen
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
C

2
0
2

C
C
C
C

1
0
3
1

33,6907o

Hoofdstuk 16 Kinderopvang___________________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Opbrengst heffingen__________________________C 4
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C 50
C 0
C 50
C 23
C
1
C 74
C 83

lll,9107o
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Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer_______________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Opbrengst heffingen__________________________C 6
Hoofdstuk 19 Diversen (niet in titel I genoemd)
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 19
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C -7
Netto kosten taakveld
C 26
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C 11
BTW
C 0
Totale kosten
C 37
Opbrengst heffingen
C 4
12,240/0
Dekkingspercentage

Dekkingspercentage Titel I

116,2407o

157

Titel II
Hoofdstuk 1 (Begripsomschrijving)
Hoofdstuk 2 Vooroverleg
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c

416
0
416

c
c
c
c

183
29
628
-443

-70,5307o

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 3.1. Bouwactiviteiten
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c

414
0
414

127
c
82
c
c
623
C 2.889

464,0l07o

Hoofdstuk 3.2. Aanlegactiviteiten
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c

0
0
0

c
c
c
c

0
0
1
2

230,1607o

Hoofdstuk 3.3. Planologisch strijdig gebruik
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c

43
0
43

c
c
c
c

20
0
62
122

195,0807o

Hoofdstuk 3.4. Vervallen
Hoofdstuk 3.5. Gebruik Bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C
1
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen__________ C
0__________
Netto kosten taakveld
C
1
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Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c
c

0
0
1
5

468,0707o

Hoofdstuk 3.6. Monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 0
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C 0
Netto kosten taakveld
C 0
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C 0
BTW
C 0
Totale kosten
C 1
Opbrengst heffingen
C 0
Dekkingspercentage
16,0307o
Hoofdstuk 3.7. Sloopactiviteiten niet zijnde monumenten
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd____________
Hoofdstuk 3.8. Aanleggen of veranderen van een weg
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd_________
Hoofdstuk 3.9. Uitrit/inrit_____________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 3.10. Kappen
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
C

1
0
1

C
C
C
C

0
0
1
1

92,7 l07o

Hoofdstuk 3.11. Vervallen
Hoofdstuk 3.12. Natuurbeschermingswet 1998
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 3.13. Flora- en Faunawet______
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 3.14 Vervallen
Hoofdstuk 3.15. Omgevingsvergunning in twee fasen
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd________
Hoofdstuk 3.16. Vervallen
Hoofdstuk 3.17. Advies________________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
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Hoofdstuk 3.18. Verklaring van geen bedenkingen
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd______
Hoofdstuk 4. Vermindering
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
C

0
0
0

C 0
C 0
C 0
C -82

0,0007o

Hoofdstuk 5. Teruggaaf
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
C

0
0
0

C 0
C 0
C 0
C -3

0,0007o

Hoofdstuk 6. Intrekken omgevingsvergunning
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning agv wijziging project
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd_____________________
Hoofdstuk 8. Bestemmingswijziging zonder activiteit
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 0
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C 0
Netto kosten taakveld
C 0
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C 0
BTW
C 0
Totale kosten
C 1
Opbrengst heffingen
C 0
Dekkingspercentage
0,0007o
Hoofdstuk 9. Sloopmelding_____________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 10. In Titel II niet benoemde beschikkingen
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd__________

Dekkingspercentage Titel II

189,0107o
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Titel III
Hoofdstuk 1. Horeca
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
Netto kosten taakveld
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
Dekkingspercentage

C
C
c

4
0
4

c 2
c 0
c 6
c 8
J.48,78%

Hoofdstuk 2. Organiseren evenementen of markten
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
C 20
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen
C 0
Netto kosten taakveld
C 20
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente
C 10
BTW
C 0
Totale kosten
C 30
Opbrengst heffingen
C 3
9,9407o
Dekkingspercentage
Hoofdstuk 3. Prostitutiebedrijven________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 4. Splitsingsvergunning woonruimte
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 5. Leefmilieuverordening______
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 6. Brandbeveiligingsverordening
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd
Hoofdstuk 7. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking_________________________________________________
Voor dit hoofdstuk zijn geen kosten gerealiseerd____________________________

Dekkingspercentage Titel III__________ 31,660Zo

Totaal Legesverordening
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en)
Dekkingspercentage totaal
legesverordening

C 1.913
C 3.152
J.64,76%
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Gemeente Veldhoven
T.a.v. raad en college van burgemeester en w ethouders
Postbus toioi
5500 GA VELDHOVEN
15 juni 2020
Referentie: SWC3VZNWWKPM-2046504927-56
Geachte raad en college,
Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat wij hebben opgesteld in het
kader van onze controle op de jaarrekening 2019 (de ‘jaarrekening’) van
gemeente Veldhoven. We hebben onze controle uitgevoerd in
overeenstemming met ons controleplan 2019.

We hebben de Ínhoud van dit verslag besproken tijdens de vergadering van de
auditcommissie op 8 juni. Hebt u nog \ragen, neemt u dan contact met ons op.
Wij zijn uiteraard graag bereid om de Ínhoud van dit accountantsverslag nader
toe te lichten.

Dit accoimtantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze
controle. Deze bevindingen zijn transparant en constructief besproken met de
ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder financiën.

Wij bedanken u en uw medewerkers voor de medewerking tijdens onze
controle.

Het rapport bestaat uit drie delen. Deel 1 geeft ons totaaloordeel bij uw
jaarstukken en de uitkomsten van de controle. Deel 2 beschrijft de
ontwikkelingen van de interne beheersing voor uw organisatie.
Deel 3 gaat in op relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend,
PrìcevvaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA
senior director

PricewaterhouseCoopers Accountants NA'.. Bosdulįjklunnel 10. 5611 Ati Eindhoven, Postbus 6365, 5600 lil Eindhoven, T: 088 792 00 20. F: 088 792 94 13,
www.pwc.nl
PwC »s het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N V (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N V (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N V (KvK 34180287) PricewaterhouseCoopers Compliance Servioes
B.V. (KvK 51414406) PricewaterhouseCoopers Pensions. Actuarial Ä Insurance Services B,V (KvK 54226368) PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op deze diensten zųn algemene
vnoiwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene mkoopvoorwaartíen van toepassing Op www pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen
waaronder deze algemene (inKoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

pwc

Accountantsverslag

Introductie
G Kernboodschappen

Onze kernboodschappen
ïĩ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing
a/V'

Ontwikkelingen

G Bijlagen

Het jaarverslag ís goed leesbaar

Een goedkeurend oordeel op getrouwheid en
rechtmatigheid
Wij hebben onze accountantscontrole van de jaarrekening 2019 van
gemeente Veldhoven afgerond en zijn voornemens een
goedkeurende controleverklaring op de aspecten getrouwheid en
rechtmatigheid bij de jaarrekening af te geven. De bevindingen blijven
onder de materialiteitsgrens. Ook uit de controle van de SiSa-bijlage
komen geen bevindingen naar voren. De Wet Normering
Topinkomens (WNT) is nageleefd. Wel nemen we een onverplicht
toelichtende paragraaf in de verklaring op waarin wij verwijzen naar de
toelichting in de jaarrekening over de onzekerheden voor de
gemeente met betrekking tot het Covid-19 virus.
,
Het is ons eerste jaar als nieuwe accountant. We hebben een goede
relatie opgebouwd en vinden elkaar in de samenwerking. Hierbij is het
zoeken naar een effectieve aanpak. Tevens speelt de bijzondere
situatie rondom het Covid-19 virus. Met het oog op de toekomst willen
we samen evalueren om tot verbetering te komen van enkele dossiers
en het controleproces.

Het jaarverslag heeft een goede kwaliteit en is prettig
leesbaar De samenvatting geeft een duidelijk beeld van
2019. in de programma-anaiyse is een concrete
koppeling tussen doelstellingen en realisatie
opgenomen. De koppeling tussen financiën en beleid
kan hierin nog verder verbeterd worden.

Kwaliteit
van het
jaarverslag

Uitkomst
van de
controle

Ruimtelijk
domein
01

Ruimtelijk domein in het teken van de
woning bouwversnelling
Gemeente
Veldhoven

Veldhoven werkt aan dóórontwikkeling Interne
beheersing
De interne beheersing is op orde en er ligt focus bij de
dóórontwikkeling van de beheersmaatregelen in de primaire
processen, de koppeling met de verplichtingadministratie en de
dóórontwikkeling van de IT organisatie.

Financing positie solide; exploitatie kent uitdagingen
Het gerealiseerde resultaat 2019 voor bestemming is f.2.672.000
negatief. In de begroting na wijziging is uitgegaan van C2.726.000
negatief. Het eigen vermogen is hierdoor metC2,6 miljoen afgenomen.
De solvabiliteit is gelijk gebleven met 290A doordat met het achterblijven
van de realisatie van investeringskredieten langlopende financiering niet
nodig was. De weerstandsratio blijft in verhouding goed. De
geïnventariseerde risico's ten behoeve van de weerstandscapaciteit zijn
toegenomen, vooral op basis van het stikstofrisico met betrekking tot de
Kempenbaan. De structurele exploitatieruimte in 2019 is 0ľo, het
meerjarenperspectief laat een negatieve structurele exploitatieruimte
zien. Hiervoor zijn bij de begroting 2020 acties uitgezet.

Interne beheersing en
innovatie

Sociaal
domein

ľlliůnulfcle
|)09llte

2019 heeft in hel teken gestaan van de uitwerking van de
woondeal en het actualiseren van de exploitatie Zitverackers
Kransackerdorp hierop. De exploitatie is hierop met C3,4
miljoen negatief bijgesteld, met een uiteindelijke eindwaarde
van C25.8 miljoen. Op bedrijventerrein Habraken zijn de
reguliere gronden conform planning uitgegeven. Hier
resteert de uitgifte van 15 hectare voor circulaire economie.
In 2019 is voor een totaal van CO.5 miljoen aan tussentijdse
winst genomen en is een totaal van CO,05 miljoen aan
aanvullende vediezen verwerkt.

Prestatielevering sociaal domein geborgd
door aanvullende werkzaamheden
prestatielevering
In het sociaal domein heeft gemeente Veldhoven
aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de
prestatielevering van de geleverde zorg vast te stellen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de onzekertieid over de
prestatielevering in 2019 C453.000 is (2018: 2,4 miljoen).
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Covid-19 heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de gemeente, maar zorgt wel voor
onzekerheden met betrekking tot realisatie van de doelen
Toelichting inzake de impact van Covid-19
In maart 2020 is het Covid-19 virus uitgebroken. Maatschappelijk heeft dit
grote gevolgen. Veel organisaties en bedrijven worden daarbij financieel
geraakt en komen soms zelfs in continuïteitsproblemen.
Ook voor gemeente Veldhoven brengt dit onzekerheden met zich mee.
Enerzijds is het de vraag wat de maatschappelijke en economische gevolgen
zijn van het virus en daaruit voortvloeiend ook de gevolgen voor het
realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Anderzijds kijkt gemeente
Veldhoven actief hoe zij eventueel capaciteit en middelen in kan zetten om
maatschappelijk hulp te bieden aan inwoners en organisaties.
In het kader van de jaarverslaggeving over 2019 classificeert het optreden
van Covid-19 als een gebeurtenis na balansdatum, waarbij er geen financiële
gevolgen zijn voor de jaarcijfers 2019. De mogelijke gevolgen en
onzekerheden voor komend jaar en komende járen zijn door de gemeente
adequaat toegelicht in het jaarverslag, de paragraaf weerstandsvermogen en
risicomanagement en in de toelichting op de jaarrekening (gebeurtenissen na
balansdatum). Hieruit blijkt dat veel onzeker is over de gevolgen voor
gemeente Veldhoven.
In onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 hebben wij een
onverplicht toelichtende paragraaf opgenomen waarbij wij verwijzen naar de
toelichting van de gemeente in de jaarrekening.
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Ons oordeel bij uw jaarstukken 2019
Wij hebben de controle van uw jaarstukken afgerond. De reikwijdte van onze
controle is ongewijzigd ten opzichte van ons controleplan. De door ons
geconstateerde ongecorrigeerde bevindingen blijven binnen de door u
gestelde goedkeuringstoleranties op het aspect getrouwheid en
rechtmatigheid. Dus geeft onze controleverklaring de oordelen zoals
hieronder weergegeven. Wel verwachten wij een onverplicht toelichtende
paragraaf op te nemen waarin wij verwijzen naar de toelichting in de
jaarrekening over de onzekerheden voorde gemeente
met betrekking tot het Covid-19 virus.
Voor een nadere toelichting op de bevindingen klik hier.

^ Interne beheersing
Getrouwheid

^ Ontwikkelingen
Oordeel:

© Bijlagen

ļ

Rechtmatigheid

[goedkeurend]

Oordeel:

5.000

5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000

Fouten
* s absoluut bedrag fouten of onzekerheden x C1.000
s door u vastgestelde goedkeuringstolerantie x C 1.000

Onzekerheden

ļ [goedkeurend]

Fouten

Onzekerheden
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Uitkomsten controle
Jaarverslag
Jaarrekening

Reikwijdte van onze controle
De reikwijdte van de controle is zo ontworpen dat er voldoende controle-informatie wordt verkregen met betrekking tot uw jaarrekening, ter
ondersteuning van een kwalitatieve controle. In het controleplan hebben wij afspraken met u gemaakt over de reikwijdte van de controle.
Wij bevestigen dat de definitieve reikwijdte van de controle gelijk is aan die in het controleplan. Onderstaand hebben wij een samenvatting
opgenomen.

WNT

Jaarstukken

SiSa

Veldhoven

gemeente

^ Interne beheersing
Omwikkelingen
0 Bijlagen

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Jaarrekening

Paragrafen

Balans *
toelichting

Programmarekening *
toelichting

WNT-bijlage

SiSa-bijlage

Bijlage
taakvelden

Van deze onderdelen van het jaarverslag
stellen wij, op basis van onze kennis
over de jaarrekening, vast dat deze
aansluiten met de jaarrekening

Onze controleverklaring bij de jaarrekening heeft betrekking op deze onderdelen
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Uitkomsten controle
Jaarverslag

Niet-gecorrigeerde controleverschillen inzake getrouwheid zijn niet materieel

Jaarrekening

De volgende geconstateerde controleverschillen zijn niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Het management
heeft geconcludeerd dat het kwalitatieve en kwantitatieve effect niet materieel is. Wij zijn het eens met de
beoordeling van het management en concluderen dat het bedrag aan niet-gecorrigeerde verschillen niet
materieel is. Onderstaand hebben wij onze detailbevindingen op de aspecten rechtmatigheid en getrouwheid
opgenomen boven de door u gestelde rapporteringstolerantie van ^65.000. Door op de bevinding te klikken
krijgt u meer toelichting op de bevinding.

WNT
SiSa

Interne beheersing

«sfi Ontwikkelingen

#
1

0 Bijlagen

2
3

Beschrijving

WMO — Eiaen biidraae
Prestatieleverina Jeuad Beschermina en
Reclasserinq

Aanbestedinaen inhuur

Onderdeel
Jaarrekening

Sociaal Domein

Getrouwheid (x C1.000)

Fouten

Onzekerheden

90

Sociaal Domein

Rechtmatigheid (xC1.000)

Fouten

Onzekerheden

90
453

Aanbestedingen

453
254

Totaal

90

453

344

453
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Situatie 2019

De kwaliteit van uw jaarverslag is goed

i

n

Informatiewaarde is goed

Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

Jaarrekening en jaarverslag zijn
verenigbaar

O\òo en*

,0\ào eno

Wij zijn verplicht vast te stellen of wij op
grond van de informatie verkregen in
onze controle onjuistheden hebben
geconstateerd die gebruikers van de
jaarrekening zouden kunnen
beïnvloeden. Dit is niet het geval.

Ons oordeel is gebaseerd op de
leesbaarheid, concreetheid en kwaliteit
van de analyses. Dit alles vanuit
raadsperspectief. Klik hier voor een
nadere toelichting.

A/f* Ontwikkelingen
© Bijlagen
Kwaliteit paragrafen is goed

Jaarverslag voldoet aan eisen BBV

O\òo ena
Wij hebben vastgesteld of alle
verplichte informatie in de paragrafen is
opgenomen. Daarnaast hebben wij de
informatiewaarde van de paragrafen
beoordeeld. Klik hier voor een nadere
toelichting.

In het BBV zijn diverse eisen opgenomen
voor de vorm en ínhoud van het
jaarverslag. Wj hebben vastgesteld dat
uw jaarverslag voldoet aan het BBV. Klik
hier voor een toelichting.
^
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Situatie 2019

De kwaliteit van uw jaarverslag is goed (vervolg)

i

Duurzaamheid is voldoende uitgewerkt in de jaarrekening

1=1: Versterking financiële positie

Jaarverslag
Jaarrekening

"oVioeno,

De versterking en de acties om de
financiële positie te versterken zijn niet heel
specifiek uitgewerkt in de jaarrekening. Ook
de gemaakte keuzes ten aanzien van de
begroting 2020 en de relatie met de
jaarrekening 2019 komen niet heel specifiek
terug. Onze analyse van de financiële
positie is hier uitqewerkt.

De inzet voor duurzaamheid is uitgewerkt
in het programma volksgezondheid en
milieu. Gemeente Veldhoven werkt voor
de energietransitie samen met het MRE.
Lokaal wordt een programmaplan
duurzaamheid uitgewerkt.

WNT
SiSa

^ Interne beheersing

A/f* Ontwikkelingen
© Bijlagen
r"ÏV|

De toelichting incidentele baten en lasten voldoet aan de
vereisten van het BBV

Passages inzake de coronacrisis opgenomen in het
jaarverslag én de jaarrekening

Q\Ĝoenff

O\doeoo-

[Teksten in de jaarrekening moeten nog
aangevuld worden.

De opgenomen passages inzake de
coronacrisis geven een duidelijk beeld van
de analyse van de impact op de gemeente
Veldhoven.
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Kernboodschappen

Informatiewaarde jaarverslag
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SISa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
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De leesbaarheid van het jaarverslag is goed.
Het jaarverslag begint met een samenvatting op
hoofdlijnen. Daarin is ook de analyse van de financiële
realisatie opgenomen. Positief hierin is dat ook de
koppeling met de begroting in grafiekvorm zichtbaar is
gemaakt. Wat wel opvalt is dat de opmaak heel basic is, de
leesbaarheid kan verbeterd worden door de opmaak te
moderniseren.
Per programma zijn de doelstellingen gekoppeld aan de
meetindicatoren en vervolgens is uitgewerkt wat de
realisatie in 2019 is. Door te werken met kleuren, wordt de
voortgang duidelijk zichtbaar gemaakt. De financiële
analyse is op program niveau uitgewerkt naar de
taakvelden. Ter dóórontwikkeling van de relatie tussen
beleid en financiën adviseren we in de financiële toelichting
de koppeling te maken met de toelichtingen op de realisatie
van het beleid en de doelstellingen.

Kwaliteitsaspecten informatiewaarde
Zie onderstaand ons oordeel per ìnformatieaspect
Aspect

Oordeel

2019
Leesbaarheid

Goed

Concreetheid

Goed

Relatie beleid o
financiën
Gebruik van
indicatoren

Voldoende
Goed

Kwaliteit van de paragrafen

O

De paragraaf lokale heffingen is uitgewerkt middels tabellen per
heffing en geeft duidelijk inzicht.
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de tien belangrijkste
geïnventariseerde risico’s toegelicht. Daarnaast is uitgewerkt hoe de
risicoanalyse tot stand is gekomen en of de gemeente
beheersmaatregelen voorde geconstateerde risico's kan nemen.
Positief in de paragraaf is dat de ontwikkeling in de risico’s ten
opzichte van de geïnventariseerde risico’s bij de begroting 2020 is
opgenomen. Dit geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de
risico's.

Oordeel per paragraaf
Zie onderstaand hoe wij de informatiewaarde per paragraaf beoordelen.
Paragraaf

Oordeel
2019

Bij de analyse van de financiële kengetallen is een toelichting
opgenomen welke de mutaties in de kengetallen verklaren.
In de paragraaf financiering zijn de uitgangspunten van het treasurybeleid geschetst, de renteresultaten en de risico’s met betrekking tot
de financiering. Positief hierin is de toelichting op de
renteontwikkeling en de liquiditeitenplanning.
In de paragraaf verbonden partijen kan de informatiewaarde
toenemen door de koppeling te maken met de inhoudelijke
programma's.
De paragraaf bedrijfsvoering geeft de ontwikkelingen duidelijk weer.
Tevens wordt ingegaan op de inzet van de dóórontwikkeling van de
organisatie op het gebied van interne beheersing en ook juridische
beheersing.

Lokale heffingen

Goed

Weerstandsvermogen en
risicobeheersing

Goed

Financiering

Goed

Grondbeleid

Goed

Onderhoud kapitaalgoederen

Goed

Verbonden partijen

Voldoende

Bedrijfsvoering

Goed
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Jaarverslag voldoet aan eisen BBV
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
Si Sa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
© Bijlagen

Binnen onze controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat de
jaarrekening voldoet aan de vereisten zoals gesteld binnen Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.
Vanaf boekjaar 2019 is de door de Commissie BBV uitgebrachte notitie
Structurele en Incidentele Baten en Lasten van toepassing. Deze notitie stelt
aanvullende toelichtingsvereisten ten aanzien van incidentele baten en lasten.
Wij hebben vastgesteld dat de toelichting in de jaarrekening voldoet aan de
notitie Structurele en Incidentele Baten en Lasten.

Advies:
Wij adviseren in de grondslagen bij de jaarrekening de
gehanteerde uitgangspunten bij de totstandkoming van
de incidentele baten en lasten uit te werken.
We adviseren om voor de incidentele baten en lasten
een uitwerking te maken van de interpretatie en uitleg
van de gemeente Veldhoven. Hoe komen de incidentele
baten tot stand en op basis waarvan ze volgens de lijn
van de notitie als incidenteel c.q. structureel worden
aangemerkt.
We adviseren om een proces in te richten waarbij
systematisch baten en lasten worden aangemerkt als
incidenteel, als daar sprake van is.
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Onze bevindingen bij de
jaarrekening
Jaarverslag

Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

A/f* Ontwikkelingen
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Wij hebben de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd
en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en
balansmutaties. Onze bevindingen vindt u in dit deel.
In het sociaal domein is het plan van aanpak uitgevoerd zoals
bij de managementletter afgestemd
In het ruimtelijk domein heeft 2019 in het teken gestaan van de
uitwerking van de woondeal en het actualiseren van de actieve
exploitaties hierop. De schattingen die het college daarbij heeft
gemaakt achten wij evenwichtig.
Bij rechtmatigheid hebben wij een bevinding bij het niet
naleven van de EU aanbestedingsregels geconstateerd. Bij de
begrotingsrechtmatigheid hebben wij geen bevinding
geconstateerd.
De financiële positie van de gemeente solide; exploitatie kent
uitdagingen.
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Uitvoering plan van aanpak Sociaal domein conform afspraak

i
Jaarverslag

Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing
Ontwikkelingen
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De processen om de posten met betrekking tot het sociaal domein in de
jaarrekening te verwerken zijn uitgevoerd in lijn met het opgestelde plan van
aanpak.
Voor de zorg in natura wordt gebruik gemaakt van de eigen interne
beheersing, de verantwoordingen van de zorgleveranciers en een intern
uitgevoerd onderzoek voorde prestatielevering voorde zorgaanbieders waar
geen verantwoording van wordt ontvangen om de getrouwheid en
rechtmatigheid vast te kunnen stellen. Voorde PGB-bestedingen heeft
Veldhoven een intern onderzoek laten uitvoeren om vastte stellen of de zorg
geleverd is.
Uit de basisregistraties en interne controle op de afgegeven beschikkingen
voorzorg zijn geen bevindingen naar voren gekomen.

Realisatie
2019
(x 61.000)

Begroting
2019
(x 61.000)

Realisatie
2018
(x 61.000)

Jeugdzorg ZIN

6 9.646

6 9.597

6 9.292

Jeugdzorg PGB

6 592

6 369

6 449

WMO ZIN

6 7.157

67.181

66.115

WMOPGB

6 581

6 577

6 578

6 17.976

6 17.724

6 16.434

Domein

Totaal

Door het uitgevoerde interne onderzoek naar prestatielevering neemt de
onzekerheid hierover af. Wij adviseren als verdere dóórontwikkeling de
werkzaamheden voor prestatielevering in het primaire proces in te richten.
Denk hierbij aan de combinatie van:
*

Client ervaringsonderzoeken

*

Contractgesprekken met zorgaanbieders

*

Specifiek bespreken en documenteren van levering zorg in
clientgesprekken en herindicatieonderzoeken

De realisatie van de lasten sociaal domein stijgen ten opzichte van de
begroting 2019 en realisatie 2018. Dit komt met name door de toename van
zorgvraag in 2019.
5İ
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Uitvoering plan van aanpak Sociaal domein conform afspraak
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

Interne beheersing

Aansluiting productieverantwoordingen met administratie

Onderzoek prestatielevering en uitkomsten SVB

Uitgangspunt van zorg contra eten is een gemiddeld tarief x aantal
behandelingen. Omdat de contracten uitgaan van een gemiddeld
tarief x aantal behandelingen is het nodig om de geleverde prestaties
achteraf vast te stellen middels de controleverklaringen van de
zorgaanbieders.

Voor alle cliënten die een PGB ontvangen worden door de gemeente
beschikkingen verstrekt aan de cliënt. Conform landelijke afspraken verzorgt
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het administratieve proces rondom de
PGB-verstrekkingen en legt daarover verantwoording af aan de gemeenten.
De SVB controleert niet of de prestatie is geleverd voor de gedeclareerde
zorg kosten.

De totale zorglasten van C3,8 miljoen voor Jeugdzorg en van C7 miljoen
WMOzijn onderbouwd met productieverantwoordingen. Verschillen tussen
onder- en overrealisatie zijn onder de rapporteringstolerantie.
Uitkomsten werkzaamheden Jeugd en WMO - ZIN

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Voor de zorg in natura is een aansluiting gemaakt met de ontvangen
controleverklaringen. Daarnaast heeft gemeente Veldhoven naast de
zorgleveranciers waar direct zelf een contract is afgesloten, de
controleverklaringen opgevraagd voor zorgleveranciers waar bijvoorbeeld
landelijke afspraken over zijn gemaakt. Hiermee is de prestatielevering
grotendeels afgedekt.
Aanvullend is door gemeente Veldhoven een intern cliëntenonderzoek
uitgevoerd naar de prestatielevering. De resultaten van dit onderzoek laten
zien dat meer dan de helft van de cliënten met zorg in natura de geleverde
zorg bevestigd hebben. Met de aanvulling van de ontvangen
controleverklaringen is hiermee de onzekerheid ten aanzien van de
prestatielevering voor de meeste zorgstromen afgedekt.
De enige onzekerheid met betrekking tot prestatielevering heeft betrekking
op de Jeugd bescherming en reclassering. Het totaal van C453.000 aan
lasten is niet onderbouwd middels een controleverklaring en is derhalve
opgenomen als onzekerheid

De verantwoording van de SVB wordt op landelijk niveau opgesteld en
gecontroleerd met een goedkeuringstolerantie die hoort bij de landelijke
omvang.
De afgegeven controleverklaring door de accountant van de SVB inzake
getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-lasten levert daardoor
onvoldoende zekerheid op voor gemeente Veldhoven. De gemeente
Veldhoven voert derhalve een intern onderzoek uit om de prestatie van deze
PGB-last vast te stellen. De uitkomsten van dit onderzoek is dat in alle
gevallen waarin de gemeente Veldhoven contact heeft gehad met de cliënten,
de prestatie daadwerkelijk geleverd was. In totaal is 167o van de cliënten met
PGB niet bereikt in dit onderzoek. Gezien deze minimale omvang van deze
groep, de inrichting en uitvoering van dit onderzoek, kunnen we gebruik
maken van de uitkomsten van dit onderzoek. Derhalve hoeft geen bedrag aan
PGB’s als onzekerheid aangemerkt te worden in de controle.
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Schattingen sociaal domein zijn evenwichtig; controleverschil bij eigen bijdrage CAK

i
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.
Schatting

Beoordeling 2019

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de
bijbehorende motivering.

Toelichting

SiSa

kŞ» Interne beheersing

A/fi Ooi wikkelingen

Nog te betalen kosten

De afrekeningen met de zorgaanbieders zijn verwerkt in de jaarrekening, hierbij hebben wij geen
verschillen geconstateerd.

Nog te innen eigen bijdrage
WMO (CAK)

De bijdrage WMO is momenteel geboekt in lijn met het kasstelsel, in plaats van met het stelsel
van baten en lasten. Hierdoor is een controleverschil geconstateerd ten aanzien van de
afgrenzing. In totaal behoort C97.000 toe aan opbrengsten in 2018 en moet in totaal ēľ.000 nog
geboekt worden in 2019, wat zal worden geïnd in 2020.

Vordering/schuld PGB

Wij constateren dat de verwachte PGB lasten, inclusief balanspositie, correct in de jaarrekening
is verwerkt.

Voorziening dubieuze
debiteuren sociale zaken

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de inbaarheid van debiteuren
sociale zaken.

Waardering leningen sociale
zaken

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de waardering.

© Bijlagen

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil

5iii
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Grondexploitaties: uitwerken woondeal om woningbouw te versnellen
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In de grafiek rechts “Ontwikkeling grondexploitaties” is het verloop in 2019
ten opzichte van 2018 zichtbaar gemaakt.
De boekwaarde van de grondexploitaties is in 2019 afgenomen.
Als tussentijdse winstneming is 0,5 miljoen verwerkt. De afname in de te
realiseren opbrengsten komt met name voort uit de projecten Zilverackers,
Kransackerdorp. In dit project zijn in 2019 voord2,6 miljoen aan
opbrengsten gerealiseerd.
In het boekjaar 2019 is één nieuwe exploitatie geopend, namelijk The Village.
Daarnaast zijn geen exploitaties afgesloten in 2019.

Ontwikkeling risicoprofiel grondexploitaties (x dmln)

...I

Boekwaarde

Prognose resultaat

Nog te realiseren

Nog te verwachten

_________________________________ opbrengsten_________ kosten____

Woningbouwversnelling

In maart 2019 heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant, de
zogenaamde SGE-Woondeal gesloten. Door het college is de aanpak
vastgesteld om de woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar
2.000 woningen in de periode 2020-2024. Op basis van deze aanpak worden
keuzes gemaakt wanneer en welke projecten en initiatieven kunnen worden
gerealiseerd. De lopende woningbouwprojecten zijn ook aan de hand van
deze criteria beoordeeld op hun bijdrage aan de woningbouwversnelling.
De raad heeft hierbij goedgekeurd dat er 0,5 miljoen aanvullend
beschikbaar wordt gesteld om aanvullende capaciteit in te huren zoda
oc^c^^
versnelling vaart kan houden.
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Grondexploitaties: uitwerken woondeal om woningbouw te versnellen
Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

Gemeente Veldhoven kitst ervoor om verliezen direct in het resultaat te
verwerken

Habraken alleen gronden gereserveerd voor circulaire economie nog
uitgeefbaar

Gemeente Veldhoven kiest ervoor om verwachte verliezen direct in het
resultaat te verwerken; deze verwerkingswijze is toegestaan. Wanneer
projectresultaten gunstiger worden is het echter niet mogelijk een geboekt
verlies terug te nemen. Dit is wel mogelijk als verwachte verliezen in een
voorziening zouden worden opgenomen.

Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en
regionale bedrijven. In 2019 is nagenoeg alle nog uitgeefbare grond op
Habraken verkocht.

^ Interne beheersing

Op basis van de bijgestelde exploitaties is in 2019 C57.000 aan aanvullende
verliezen verwerkt.

^ Ontwikkelingen

Zilveraçkers, Kransackerdorp: basisvoordewoningbouwversnelling

© Bijlagen

Deze BGE (bouwgrondexploitatie) bestaat uit het hoofddorp Huysackers met
daaromheen een krans van kleinere erven, buurtjes en gehuchten
(Kransackerdorp). De ontwikkelvisie Kransackerdorp is in 2018 vastgesteld
door de raad, waarin de realisatie van circa 1.250 woningen is opgenomen.
Bij de jaarrekening 2019 zijn de effecten van de ontwikkelvisie doorgerekend in
de exploitatieopzet. Ten opzichte van de jaarrekening 2018 laat dit een verschil
in eindewaarde zien van C3,4 miljoen negatief, met een uiteindelijke
eindwaarde van ê 25,8 miljoen.
Zowel de BGE Huysackers als de BGE Kransackerdorp hebben hoge prioriteit
in het kader van de woningbouwversnelling. Daarnaast is op basis van de
analyses die uitgevoerd zijn de verwachting dat dit project binnen de
stikstofregels gerealiseerd kan worden, maar dat dit nog wel verder
onderbouwd moet worden. De totale looptijd van het project is langer dan
tien jaar. Derhalve zijn aanvullende maatregelen genomen om de risico's op
basis van de lange looptijd te mitigeren, zoals het inrekeningen van de
opbrengst- en kostenstijgingen tot tien jaar.

In regionaal verband zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de
uitgeefbaarheid van bedrijventerrein. In 2020 worden de afspreken met de
regio geactualiseerd.
Een onderdeel van deze afspraken is, dat specifiek voor Habraken onderzoek
wordt gedaan naarde behoefte voor 15 hectare ten behoeve van circulaire
economie. Dit betreft een bewuste keuze van gemeente Veldhoven, en het
onderzoek naar de circulaire bedrijvigheid loopt nog. Voor de berekening van
de opbrengsten ten aanzien van deze grond is een evenwichtige prijs
ingerekend.
Het verschil in eindwaarde met de jaarrekening 2018 isë 1 miljoen negatief,
wat voornamelijk veroorzaakt wordt door meerkosten van archeologisch
onderzoek en hogere plankosten. De eindwaarde van dit project per
31 december 2019 İsé 0,883 miljoen.
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Schattingen ruimtelijk domein zijn evenwichtig

I
Jaarverõiag
Jaarrekening

WNT

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Schatting

Beoordeling 2019

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de
bijbehorende motivering,

Toelichting

SiSa

^ Interne beheersing

Waardering materiële vaste
activa

Ontwikkelingen
Waardering vastgoed

© Bijlagen
Waardering grondexploitaties
Juistheid en volledigheid
voorziening onderhoud

Juistheid en volledigheid
voorzieningen riolering/
afvalstoffenheffing

4^

Controleverschil

9

Aan de wijze van afschrijven op materiële vaste activa ligt het activabeleid van de gemeente ten grondslag.
De gehanteerde afschrijvingspercentages blijken uit de grondslagen van de jaarrekening. De gehanteerde
afschrijvingspercentages zijn afgestemd op de economische levensduur van de materiële vaste activa en
daarmee aanvaardbaar..

9
9
9

We hebben de waardering van uw vastgoed beoordeeld. Wij concluderen dat de inschattingen van het
college ten aanzien van de waardering van het vastgoed evenwichtig tot stand zijn gekomen

9
9

Voorzichtig

Zie voor toelichting hier.
Wij hebben de onderhoudsvooiziening doorlopen en de onderbouwingen, met name de feítelijke lasten en
onderhoudsplannen, gecontroleerd. Hieruit komen geen bijzonderheden.
Conform BBV dienen gelden die via het tarief voor de afvalstoffenheffing zijn opgehaald ook in dit kader te
worden besteed, wat betekent dat eventuele overschotten op de tarieven in een vooiziening moeten worden
gestort. In de controle van de voorziening riolering/afvalstoffenheffing hebben wij geen bevindingen
geconstateerd.

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil

5Ìİİİİİ

pwc

Accountantsverslag

detailbevindingen
jaarrekening

sociaal domein

cijfers en
bedrijfsvoering

ruimtelijk

domein

rechtmatigheid

financiële
positie

@ Introductie
O Kernboodschappen

De parameters voor de grondexploitaties zijn evenwichtig ingeschat

i
Jaarverslag
Jaarrekening

WNT

De waardering van uw grondexploitaties is voor een groot deel
afhankelijk van schattingen. Om inzicht te krijgen in de financiële
risico's stelt de gemeente exploitatieoverzichten op, de zogenaamde
jaarschįjven, waarin een schatting is opgenomen van de te maken
- .
Schattmg

Waarde in 2019 Beoordeling Beoordeling
(2018)
2019
2018

SiSa

^ Interne beheersing

Gehanteerde
re ken rente

Ĵ.,6% (Ĵ.,6%)

9

9

kosten en opbrengsten. Aan deze schattingen liggen diverse
parameters en uitgangspunten ten grondslag. Wij hebben de
gehanteerde uitgangspunten en parameters beoordeeld. In
onderstaande tabel zijn onze bevindingen weergegeven.
Toelichting

Gemeente Veldhoven hanteert een rekenrente van 1,60Zo voor 2019 en 1,40Zo voor
verdere járen. Deze rente is bepaald op basis van de te betalen rente op vreemd
vermogen. Op basis van de inschattingen en de huidige marktrente kunnen wij ons
vinden in de gehanteerde rekenrente. De disconteringsvoet is op basis van de BBV

2“/o (2018: 20Zo).

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Kostenstijging

2aA (20A)

Opbrengstenstijging 2% (2%)

Gehanteerde
programmering
Controleverschil

N.v.t.

9
9
9
Voorzichtig

9

Op basis van historische cijfers komt het gemiddelde langjarige
kostenstijgingspercentage op 20Zo uit, met een maximum van 10 jaar. De 20Z0 sluit aan
met onze verwachting binnen de sector. Het blijft belangrijk om de verwachte
kostenstijgingen te monitoren en jaarlijks te actualiseren.

9

Gemeente Veldhoven heeft 20Zo opbrengstenstijging voor de woningbouw verwerkt in
de exploitaties, met een maximum van tien jaar. Deze stijging sluit aan met de
verwachte opbrengsten van de kavels en met de verwachting van de externe
taxatieadviescommissie. Deze stijging ligt in lijn met de stijging die het landelijke
gemiddelde laat tot 2022 laat zien van 20Z0.

9

Door de woningbouwversnelling heeft het college een aanpak vastgesteld om de
woningbouwproductie in Veldhoven te versnellen naar 2.000 woningen in de perioţį^
2020 - 2024.
Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Specifieke dossiers in de controle

i
Jaarverslag

Aanpassing reken rente APP^ voorziening

Rechtmatigheid van aanbestedingen

Jaarrekening

De pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers (APPA) wordt jaarlijks
herzien op basis van externe actuariële berekeningen. Landelijk zien wij een
forse daling in de rekenrente welke hierbij gehanteerd worden.
Voor gemeente Veldhoven resulteert deze aangepaste rekenrente in een
dotatie op de pensioenvoorziening van ë 1,3 miljoen.

Er is een onrechtmatigheid bij het voldoen aan de Europese
aanbestedingsrichtlijnen geconstateerd van ë254.000. Deze bevindingen heeft
betrekking op inhuur, waarbij het contract na enkele verlengingen boven de
Europese aanbestedingsgrens komt. Dit heeft geleid tot een
rechtmatigheidsfoutdie meeweegt in ons oordeel. Daarbij vragen wij uw
aandacht voor de gevolgde aanbestedingsprocedures bij inhuur en het
verlengen van contracten in de toekomst.

WNT
SiSa

^ Interne beheersing

^ Ontwikkelingen
© Bijlagen

Daarnaast vragen we uw aandacht voorde onderbouwing en dossiervorming
van gevolgde aanbestedingsprocedures. Het proces inzake de controle van
aanbestedingen kan worden verbeterd. Specifiek bevelen we aan dat de
primaire afdelingen en/of verbijzonderde controle een vaste opbouw van het
dossier met een checklist (topsheet) toevoegen waaruit overwegingen om te
komen tot een rechtmatige aanbesteding zichtbaar worden aangetoond in
aanvulling op de spendanalyse die de cluster bedrijfsvoering uitvoert.
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Schattingen domein bedrijfsvoering zijn evenwichtig

i

Jaarverslag
Jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het college belangrijke schattingen.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van
de jaarrekening 2019 beoordeeld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de
bijbehorende motivering,

WNT
SiSa

^ Interne beheersing
az\A

Schatting

Beoordeling
2019

Commentaar

Waardering financiële
vaste activa

m

In de controle van de beoordeling van de waardering van de financiële
vaste activa hebben wij geen bevindingen geconstateerd.

Waardering
debiteuren en overige
uitzettingen

9

In de controle van de debiteuren en overige uitzettingen hebben wij geen
bevindingen geconstateerd.

Ontwikkelingen

© Bijlagen

Juistheid en
volledigheid overige
voorzieningen
Volledigheid
overlopende passiva
en overige schulden

Controleverschil

Wij hebben de actuariële uitgangspunten van de APPA voorziening
getoetst en hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.

9

In de controle van de overlopende passiva en overige schulden hebben
wij geen bevindingen geconstateerd.

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistisch

Controleverschil
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Begrotingsrechtmatigheid is toegelicht in de jaarrekening

Jaarrekening

Een onderdeel van onze rechtmatigheidscontrole betreft de naleving van het
budgetrecht van de raad. Is op programma of kredietniveau niet meer besteed
dan waar u als raad toe besloten heeft. Overschrijdingen zijn in sommige
gevallen onrechtmatig.

Onderstaand hebben wij de overschrijdingen opgenomen en weergegeven of
deze wel of niet meewegen in ons oordeel bij de jaarrekening,

WIN I

SISa

Programma/krediet

Lasten
werkelijk
(x «TOOG)

Overschrijding
ten opzichte
van begroting
{na wijziging)/
krediet
{x «1.000)

Interne beheersing
Ontwikkelingen
© Bijlagen

Telt
overschrijd in
g mee voor
hel oordee!7

Toelichting

0 Bestuur en ondersteuning

8.878

1.226

Nee

Hogere lasten door toevoeging pensioenvooiziening wethouders, door de
lagere rekenrente ultimo 2019.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.214

88

Nee

Incidenteel onderhoud nodig geweest vanwege droogte.

3. Economie

4.150

868

Nee

Betreffen de mutaties inzake de grondexploitaties inzake
bedrijventerreinen

5. Sport, cultuur en recreatie

10.416

201

Nee

Hogere lasten veroorzaakt door stormschade.

8. Volkshuisvesting

16.842

661

Nee

Betreffen de mutaties inzake de grondexploitaties inzake woningbouw.

Overhead

10.605

295

Nee

Hogere lasten met betrekking tot automatisering
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Financiële positie solide; uitdagingen in de exploitatie hebben de aandacht
Ten opzichte van 2018 laten de netto schuldquotes een verbetering zien.
Dit komt met name doordat investeringen in 2019 zijn achtergebleven
waardoor het aantrekken van externe financiering niet noodzakelijk was.
Ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn de netto schuldquotes hoog.
Dit heeft ook een relatie met de grote omvang van de grondexploitaties ten
opzichte van het balanstotaal en de omvang van de solvabiliteit.
De solvabiliteit blijft in 2019 290Zo, dit is lager dan het landelijk gemiddelde.
Solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd
vermogen aan. Belangrijk bij de omvang van het eigen vermogen is de
koppeling met de weerstandsratio.
Het is aan de gemeenteraad om de belastingtarieven vast te stellen.
De gemeente heeft nog ruimte om de belastingen te kunnen verhogen om
financiële risico's af te dekken, zoals bij de begroting 2020 is gedaan.
De exploitatie staat met een structurele exploitatieruimte van 00Zo onder druk.
De doorkijk naarde begroting 2020 laat een negatieve exploitatieruimte zien,
met een structureel tekort. Het doel daarbij is om met de begrote
ombuigingsmaatregelen het structurele begrote tekort van ë1,6 miljoen, in
2021 terug te brengen naar een tekort van C586.000 en daarna om te buigen
naar een voordeel.

Kengetallen

Gemeente
Veldhoven

Landelijk

2019

2018

2019*

2018

Netto schuldquote

1130Zo

120oZo

68ũZo

560Zo

Netto schuldquote gecorrigeerd

1120Zo

1180Zo

610Zo

480Zo

Solvabiliteit

290Zo

290Zo

330Zo

350Zo

Grondexploitaties

730Zo

820Zo

150Zo

'ìWo

Belastingcapaciteit

830Zo

790Zo

1020Zo

J\02Vo

0oZo

50Zo

0,46DZo

0,460Zo

Structurele exploitatieruimte
* op basis van de begroting 2019
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Risico’s in bepaling van de weerstandsratio zijn toegenomen in 2019
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de geïnventariseerde risico's
uitgewerkt en afgezet tegen de weerstandscapaciteit. De gemeente
Veldhoven ziet als beschikbare weerstandscapaciteit de reserve benoemde
risico's en de begrotingspost onvoorzien, dit om inzichtelijk te maken in
hoeverre risico’s opgevangen kunnen worden zonder het bestaand beleid
aan te passen.

6 70.087
2019
6 9.485

De totale risico-inventarisatie komt uit op f25,4 miljoen. Op basis van de
“kans x impact" komt het berekende schadevervolg uit op f9.5 miljoen.
In 2019 heeft de weerstandscapaciteit een omvang van f4.587.000.
De gehanteerde norm is dat de reserve benoemde risico in een bandbreedte
van 820Zo -141 “/o van de geïdentificeerde risico’s maal de geschatte impact
is. Op dit moment is de dekking 480Zo en valt het buiten de ondergrens en
dient op basis van het interne beleid de reserve aangevuld te worden.
Deze aanvulling wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2020.

72.760

6 4 265

De toename van de risico's komt vooral door het in 2019 opnemen van het
risico voorde stikstofproblematiek Kempenbaan.
Doordat ervoor is gekozen om de reserve benoemde risico's specifiek te
maken en te koppelen aan de risico-inventarisatie lijkt de weerstandsratio
laag. Als je de vergelijking maakt met de totale reservepositie geeft de
weerstandsratio een ander beeld. Hierbij adviseren wij inzichtelijk te maken
welke reserves je wil koppelen aan de risico-inventarisatie.
In de tabel hebben wij de totale reservepositie opgenomen als beschikbare
weerstandscapaciteit, omdat wanneer de risico’s zich voordoen het aan de
gemeenteraad is om te besluiten om de (bestemmings-)reserves anders in te
zetten.

6 68.727

6 2.776

m Weerstandscapaciteit (x 61 000)

» Risico's (x 61 000)
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De realisatie ligt in lijn met de begroting; realisatie investeringskredieten blijft achter

i
Jaarverslag

07a
-507o

Jaarrekening

-100ozĥ

-1507o
-2007o
-2507o
-3007o
-3507o
-4007o
-4507o

WNT
SiSa

^ Interne beheersing
Ontwikkelingen

2018

2019
■ 7o verschil werkelijk/begroting gemeente

© Bijlagen

De bovenstaande tabel laat de procentuele afwijking zien tussen het
gerealiseerde saldo van baten en lasten voor mutaties in de reserves van
f2.672.000 negatief ten opzichte van het initieel begrote saldo van f3.247.000
negatief. In de begroting na wijzigingen was een realisatie van f2.726.000
negatief verwacht. Hiermee ligt de realisatie voor mutaties reserves in lijn met
de definitieve begroting.
De belangrijkste afwijkingen zijn:
*

Hogere lasten op taakveld 0.1 bestuur door toevoeging APPA voorziening
op basis van de lage rentestand. De hogere toevoeging is f1.317.000;

*

Voordeel op hoger ontvangen algemene uitkering van f596.000.

In de jaarrekening is bij de programma’s de voortgang in de realisatie van de
investeringskredieten opgenomen. Zoals gerapporteerd in de laatste
kwartaalrapportage blijft de realisatie van de investeringskredieten achter.
Om dit beter zichtbaar te maken, adviseren we een totaaloverzicht op te nemen
met een recapitulatie per programma, omdat nu het totale beeld niet
gemakkelijk uit de jaarrekening te halen is. In 2019 was een besteding van
f 19,3 miljoen begroot, waarvan f 15,9 miljoen is gerealiseerd.
Van het totaal van de begrote investeringen in 2019 schuiven de geplande
investeringen in de Kempenbaan door. Dit komt door de bestemmingsplan
procedures. Op basis van de uitspraak van de Raad van State is het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In het najaar 2019 zijn met name
de verdere voorbereidingen met de opdrachtnemer uitgewerkt. Realisatie wordt
verwacht in 2020 en 2021. In totaal wordt f4,5 miljoen van geplande realisatie
in 2019 doorgeschoven.
5ìììììììüìììììììì
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De bezoldiging van uw topfunctionarissen is juist verantwoord in de WNT-bijlage

WNT

Als onderdeel van onze controle hebben wij de nalevering van de Wet
Normering Topinkomens (WNT) gecontroleerd. Uit onze controle blijken geen
bevindingen. Op grond van de wet zijn de griffier en de gemeentesecretaris
aangewezen aan topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig
verantwoord in de bijlage WNT in uw jaarstukken.

SiSa

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: https://www.topinkomens.nl

Jaarverslag
Jaarrekening

Interne beheersing

A/fi Ontwikkelingen

Met ingang van 2020 is in de WNT een aantal wijzigingen doorgevoerd
De belangrijkste wijzigingen zijn:
*

De wettelijke maximale bezoldiging voor topfunctionarissen is aangepast
van ë 194.000 in 2019 naar ë 201.000 in 2020.

*

In de Uitvoeringsregeling WNT 2020 is nieuw opgenomen dat de
bezoldiging die een topfunctionaris ontvangt voor werkzaamheden bij een
gelieerde rechtspersoon, en/of de bezoldiging die een topfunctionaris
ontvangt uit hoofde van een andere, niet als topfunctionaris uitgeoefende
functie, in de WNT-verantwoording moet worden opgenomen. Hiervoor
heeft BZK in zijn verantwoordingsmodel WNT 2019 al een nieuwe tabel 1E
opgenomen. De verwachting is dat deze tabel ook in het model 2020 zal
worden opgenomen.

© Bijlagen
Bijlage Wet Normering Topinkomens (WNT)

Ŝŝ
0 ^2^

A

U heeft twee topfunctionarissen verantwoord
in de jaarrekening 2019
Alle topfunctionarissen zijn in loondienst.
Gedurende het jaar hebben er geen
wijzigingen in topfunctionarissen
plaatsgevonden.
U heeft in 2019 geen ontslagvergoedingen
boven de WNT-grens uitgekeerd.

De controleverklaring bevat een paragraaf inzake overige
samjelegonhedon over do anticumulatiebepaliny WNT

Met ingang van 2018 gelden nieuwe WNT-regels voorde samenloop van
topfuncties bij verschillende WNT-instellingen. Deze anticumulatiebepalingen regelen dat de som van de bezoldigingen van iemand die
uitvoerende topfuncties uitoefent bij meerdere rechtspersonen of
instellingen, niet hoger mag zijn dan het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum. In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben
wij geen controle uitgevoerd op de naleving van deze
anticumulatiebepalingen. Dit hebben wij in onze controleverklaring bij uw
jaarrekening in een paragraaf inzake overige aangelegenheden tot
uitdrukking gebracht.
6
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Geen bevindingen in de SiSa-bijlage

I
Jaarverslag
Jaarrekening

WNT
SiSa

^ Interne beheerstng

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een
oordeel te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de
financiële verantwoordingsinformatie in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening
2019.
Voorde bevindingen uit onze controle gelden op grond van het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden ('BADO') zwaardere
rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere
jaarrekening.

De rapporteringstolerantie is per specifieke uitkering:
*

f12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan ^125.000;

*

10“/o indien de omvangsbasis groter dan C125.000 en kleiner dan of gelijk is
aan ē1.000.000:

*

f 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan ē1.000.000.

De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard
van de controle van specifieke uitkeringen. In de volgende tabel hebben wij
onze bevindingen per specifieke uitkering opgenomen.

Ontwikkelingen
© Bijlagen
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l
Nr

Naam specifieke uitkering

Jaarverslag
Jaarrekening
WNT
SiSa

^ Interne beheersing

A/f* Ontwikkelingen

Totale fout of
onzekerheid per
specifieke uitkering

Totale omvang van de
fout of de onzekerheid

Toelichting
fout/onzekerheid

(in 6)

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022
(OAB)

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

F10

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69
Participatiewet gemeentedeel 2019

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
(exclusief levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) gemeente 2019

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

H4

Specifieke uitkering Sport

N.v.t.

N.v.t.

Niet van toepassing

© Bijlagen

De strekking van de verklaring bij de jaarrekening (inclusief de SiSa-bijlage) is goedkeurend inzake de getrouwheid en
rechtmatigheid.
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Kwaliteit van uw interne beheersing
Uitkomsten controle
Interne beheersing

Wij hebben geen nieuwe tekortkomingen in de interne
beheersing geconstateerd.

Kwaliteit
We hebben een toelichting opgenomen op de status van de
Fraude en wet- en regelgeving

«rj' Ontwikkelingen

beheersing van uw processen.
Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met
betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw

(9 Bijlagen

geautomatiseerde gegevensverwerking, melden wij die.
Wij hebben er geen specifiek onderzoek naar gedaan.
Bij onze controle is in dit opzicht niets naar voren gekomen.
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^ WilI : .3

1

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Interne beheersing op orde, Veldhoven
werkt aan de dóórontwikkeling

Proces

In onze rapportage boardletter van 9 januari 2020 hebben wij ons beeld
gegeven op de interne beheersing van uw gemeente. Onze belangrijkste
conclusie was dat de interne beheersing op orde is en dat Veldhoven werkt
aan de dóórontwikkeling. In de tabel hiernaast hebben wij kort per proces
inzichtelijk gemaakt wat de status is van de interne beheersing.
Als dóórontwikkeling in de interne beheersing adviseren wij een gemeente
brede risicoanalyse op te stellen en hier de aanwezige processen en
beheersmaatregelen aan te koppelen. Dit om vast te stellen of de risico’s
worden afgedekt en ter dóórontwikkeling en digitaliseren van de processen.

1

2

3

Inkopen en betalingen

4

«

4

Aanbestedingen

9

«

«

Salarissen

9

9

I

Inkomende subsidies

9

9

I

IT

4

4

9

Proces

De belangrijkste bevindingen voor 2019 zien toe op autorisatie en
toegangsbeheerop de applicaties Decade, Pims en GWS. Wij adviseren u te
onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit op te lossen, zodat
meer zekerheid verkregen kan worden uit geautomatiseerde controles en
werkstappen. Dit als impuls voor het verder digitaliseren van processen en
de dóórontwikkeling van de informatievoorziening. In het overzicht met
bevindingen geven wij u hierover advies.

Line of defence

Line

of defence

1

2

3

O

Grondexploitatie

9

9

4

O

Verhuuropbrengsten

9

9

4

(į)

Parkeren

9

9

4

Line

of defence

Klik hier voor een toelichting op het lines of defence model.

Legenda

Proces

O In opzet ontoereikend
4

In opzet toereikend, maar één of
meerdere beheersmaatregelen bestaan in
de praktijk niet

9 Proces is adequaat opgezet en
beheersmaatregelen bestaan
9 Niet van toepassing

cn

O
g
Ê

1

2

3

O

Jeu9d

4

9

9

O

Wmo

4

9

9

O

Participatie

9

9

9

O

Verstrekte subsidies

9

9

9
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Wat is het lines of defence model?
Onze controleaanpak is naast het controleren van de jaarrekening gericht op het verbeteren van uw bedrijfsvoering inclusief digitalisering hiervan. In onze
controle hanteren wij daarvoor het '3 lines-of-defence' model. Dit model geeft handvatten om te beoordelen waar in de interne beheersing risico’s worden
ondervangen:
* In de eerste lijn in het primaire proces, onder verantwoordelijkheid van de proceseigenaar.
» In de tweede lijn in de ondersteunende processen zoals financiën en control, waar checks and balances ingericht zijn om fouten te signaleren
* In de derde lijn. in uw verbijzonderde interne controle achteraf.

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

^ Ontwikkelingen
© Bijlagen

\Je

I e lijn

lijn

Lijnmanagement

Ondersteuning

Interne controle

Afdelingen

Bedrijfsvoering

Auditteam

Primair verantwoordelijk voor getrouwheid en
rechtmatigheid transacties binnen eigen processen

- Ondersteunt de afdelingen bij de optimalisering van
de pnmaire processen

Verantwoordelijk voor kwalitatieve analyse en
toelichting P&C-producten

* De administratie voert bij de verwerking een aantal
primaire controles uit op de 1e lijn

» Voert interne controles uit op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de financieel kritische
processen
* Adviseert over verbetering in de 1e en 2e lijn

Adviseert (met audit team) preventieve interne
controlemaatregelen in het primaire proces

Adviseert preventieve interne controlemaatregelen
in het ondersteunende proces en de IT

Adviseert/klankbord om te komen tot een effectieve
en efficiënte controleaanpak

Geeft feedback om leesbaarheid/ informatiewaarde
P&C-documenten te verhogen

Geeft adviezen om effectiviteit controlwerkzaamheden te vergroten

Maakt waar mogelijk gebruik van de werkzaamheden
van het audit team

Wij rapporteren via tiet push-left principe

Het push-left principe is er op gericht de interne beheersing in de 1e en 2e lijn te optimaliseren. Dit vanuit het uitgangspunt dat fouten voorkomen
beter is dan achteraf constateren Indien er tekortkomingen zijn in de interne beheersing in de 1e en 2e lijn, dan zullen wij deze daarom rapporteren
als bevinding, ook als deze in de 3e lijn middels verbijzonderde interne controle ondervangen worden

pwc
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Update IT-omgeving
Uitkomsten controle
Dóórontwikkeling IT dienstverlening in gang gezet
Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

^ Ontwikkelingen
© Bijlagen

Gemeente Veldhoven beschouwt IT als kritisch ter ondersteuning van de
primaire bedrijfsprocessen en dienstverlening richting de burger. In 2019 is een
uitgebreide visie en strategie opgesteld ter dóórontwikkeling van de ICT-functie
in de organisatie, deze is op 8 oktober 2019 vastgesteld door het college.
Uitgangspunt van de IT-strategie is het verder digitaliseren op een flexibele
manier waarbij rekening wordt gehouden met de benodigdheden van specifieke
afdelingen. Veldhoven is betrokken bij SamenOrganiseren (CommonGround),
hierbij positioneert Veldhoven zich als een 'slimme volger' waarbij goed
gekeken wordt bij welke projecten Veldhoven aanhaakt. Voor de specifieke
uitvoering wil de gemeente een uitvoeringsagenda opstellen waar de status en
voortgang van de verschillende projecten wordt gemonitord.
Daarnaast zien wij dat in het voorjaar 2020 stappen zijn gezet om de
IT-bevindingen zoals geconstateerd in het najaar 2019 en gerapporteerd in de
managementletter op te volgen. In het najaar 2020 zullen wij deze beoordelen
en hierover in de managementletter rapporteren.

9İİ
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Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving
Uitkomsten controle
^

' 'L-ļ

Kwaliteit
Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Verantwoordelijkheden van het management
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving berust bij degenen die
belast zijn met het bestuur van de gemeente en het management.
Als uw accountant is het onze verantwoordelijkheid om onze controle te
plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de
jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu
worden veroorzaakt door fraude of door fouten, rekening houdend met het
toepasselijke wet- en regelgevende kader. Door de inherente beperkingen
van een controle is het risico onvermijdelijk dat sommige materiële
onjuistheden in de jaarrekening onopgemerkt blijven.
Een beschrijving van onze doelstelling in dit verband vindt u hier.

Onze evaluatie van interne beheersing met betrekking tot
frauderisico's
Onze bevindingen met betrekking tot de interne beheersing betreffende
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving vindt u hier.
Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn geen aanwijzingen van
fraude onder onze aandacht gekomen.

10
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Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving
Uitkomsten controle
^

-ÿV
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I

Kwaliteit

Fraude en wet- en regelgeving

Ontwikkelingen
© Bijlagen

Geen indicaties voor fraude, omkoping of corruptie geconstateerd.
Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 zijn geen gevallen fraude,
omkoping of corruptie onder onze aandacht gekomen.
Op basis van onze frauderisicobeoordeling hebben wij de volgende
controlewerkzaamheden uitgevoerd:
* Het uitvoeren van een risicoanalyse per proces waarin de drie kenmerken
van fraude: rationalisatie, druk en gelegenheid zijn afgezet tegen de kans
en de impact.
* Frauderisico besproken met rekeningcommissie, college, directie.
* We hebben beoordeeld of nevenfuncties van het college en de directie
aanleiding gaven tot een verhoogd risico.
» We hebben beoordeeld of er signalen zijn voor een verhoogd risico op
fraude vanuit notulen, persberichten en andere (openbare) publicaties.
* Wij hebben ongebruikelijke boekingen (boekingen buiten het normale
proces om) in uw administratie gecontroleerd.
* Jaarlijks wordt in het kader van onvoorspelbaarheid een proces of
transactie nader geanalyseerd. Dit jaar hebben we specifiek gekeken naar
de onkostendeclaraties van het college.
* Daarnaast hebben wij de aanbestedingen onder de Europese
aanbestedingsgrens nader getoetst op het voldoen aan de procedure en
de aanwezigheid van functiescheiding.

■ ■■I
■ life
■ III

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen indicaties gebleken voor fraude,
omkoping of corruptie.
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Ontwikkelingen voor uw organisatie
Uitkomsten controle
^ Interne beheersing
aaJ*

We hebben belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving
met de organisatie en auditcommissie/raad besproken.
Via onze rapportages brengen wij u onze observaties en
aanbevelingen over status en voorgang die u treft ten aanzien
van deze ontwikkelingen.

Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle
Duurzaamheid

© Bijlagen
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Speerpunten van de raad
Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

In onze natuurlijke adviesrol dragen wij bij aan het verder versterken van de
kaderstellende en controlerende rol van de auditcommissie. Jaarlijks geeft de
auditcommissie ons een aantal speerpunten mee voorde controle.
Zie onderstaand voorde uitwerking van de speerpunten van 2019:
Uitwerking speerpunt 1: ontwikkel pad sociaal domein voor de
vaststelling van prestatielevering in de eigen procedures

Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle
Duurzaamheid

© Bijlagen

In de paragraaf over de uitkomsten van de controle sociaal domein hebben
wij de geconstateerde bevindingen uitgewerkt. Hierbij zijn per bevinding de te
nemen maatregelen opgenomen om de bevindingen te voorkomen.
Uitwerking speerpunt 2: Inzicht borging inkoop in het primaire proces
gekoppeld aan mandaat en prestatielevering

De belangrijkste aanknopingspunten in het primaire proces van inkopen en
de koppeling met prestatielevering zijn om op basis van een risicoanalyse op
de inkoopstroom de zichtbaarheid van de functiescheiding en de
documentatie van de prestatielevering in te richten. Met hierbij een duidelijke
instructie waar de autorisatie van de prestatielevering voor staat en welke
werkzaamheden hierbij worden verwacht.
Daarbij is het belangrijk dat de ontwikkeling van de contractadministratie
wordt doorgezet en wordt gekoppeld met verplichtingenadministratie en het
afletteren van de facturen, waardoor ook de functiescheiding zichtbaar wordt.
In 2020 wordt de inrichting van de contractadministratie doorgepakt.
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Vooruitblik ontwikkelingen voor gemeente Veldhoven
^ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten

Nieuwe drempelbedragen voor Europees Aanbestedingen zijn
vastgesteld per 1 januari 2020
De nieuwe bedragen drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn
vastgesteld per 1 januari 2020 voor een periode voor 2 jaar.
De drempelbedragen zijn in vergelijking met 2019 verlaagd door de
Europese Commissie.
Voor werken geldt; C5.350.000 (nu C5.548.000)’;

Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle
Duurzaamheid

© Bijlagen

Voor leveringen en diensten geldt: ë214.000 (nu ē221.000).

Wijziging in notitie MVA met ingangsdatum begrotingsjaar 2021
In januari 2020 is een nieuwe notitie materiële vaste activa gepubliceerd met
als ingangsdatum 1 januari 2020 met uitzondering van de verwerking van
achterstallig onderhoud. Vanaf begrotingsjaar 2021 bent u ten aanzien van
achterstallig onderhoud verplicht om een voorziening op te nemen.
Een negatieve voorziening of een plan om de voorziening in vier jaar in te lopen
binnen de begroting is dan niet meer mogelijk.

Omgevingswet uitgesteld tot 2022.
Wij hebben u eerder geïnformeerd over de omgevingswet per 1 januari 2021.
In februari 2020 heeft de VNG een publicatie uitgebracht met de 'minimale
acties Omgevingswet'. Deze voorbereidingen moet u minimaal voor
1 januari 2021 hebben getroffen om op 1 januari 2021 te kunnen starten met
werken volgens de Omgevingswet. Begin april 2020 is duidelijk geworden dat
de invoering van de Omgevingswet minimaal is uitgesteld tot 1 januari 2022.
De voorbereidingen zijn met name juridisch van aard, maar ook hier zijn
inspanningen voor vereist. Daarnaast zijn er voorbereidingen noodzakelijk die
niet juridisch verplicht zijn maar wel vereist zijn vanuit bedrijfsmatig opzicht.
De gemeente Veldhoven werkt samen met de gemeenten Best en Waalre aan
de implementatie van de Omgevingswet. In 2019 hebben de gemeenten een
programma opgesteld, dat vanaf de zomer 2019 in uitvoering is. Uitgangspunt
is om de basis op orde te brengen om klaarte zijn voor de invoering van de
wet. Veldhoven werkt (met de andere twee gemeenten) hard door om goed
voorbereid te zijn voor de invoering van de wet.

De beheerplannen met de bijbehorende onderhoudsstrategie zijn in 2009 door
de gemeenteraad vastgesteld. Bij actualisatie van de daaropvolgende
beheerplannen is telkens uitgegaan van een gelijkblijvende
onderhoudsstrategie zoals vastgesteld door de raad. Bij de begroting 2020 is
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen vastgesteld door de raad, waarbij in
2020 de beheerplannen VRI, Riool (vGRP), Groen en Wegen zijn
geactualiseerd. Wij adviseren na te gaan wat de impact van deze nieuwe
beheerplannen op mogelijk achterstallig onderhoud is.
13

pwc

Accountantsverslag

0 Introductie
O Kernboodschappen

Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording gereed, nu doorpakken
’tíř’ Uitkomsten controle
Interne beheersing

Speerpunten
Vooruitblik

Impact op da controle
Duurzaamheid

© Bijlagen

Vanaf 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als
onderdeel van de jaarstukken. In onze eerdere rapportage hebben wij u
geadviseerd hier alvast op voor te sorteren, omdat dit aandacht en eventuele
wijzigingen vereist van uw organisatie.

Stappen

Jaar van
uitvoerin Status
g

Opstellen van aanpak

2020

Ambitie bepalen

2020

Ambitie uitwerken op basis van
het plan van aanpak

Inventarisatie huidige stand
van zaken interne
beheersing

2020

Voorjaar 2020 gestart

Gemeente Veldhoven werkt aan de bewustwording van wat de
rechtmatigheidsverantwoording gaat betekenen voor de organisatie.
Daarnaast wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij het bepalen van de ambitie.

Tussenevaluatie (en
bijsturing)

2020

Gemeente Veldhoven hecht veel waarde aan de inrichting van de organisatie van
het 3 lines-of-defence model en wil de afdelingshoofden en
procesverantwoordelijken meenemen in de achtergrond van de
rechtmatigheidsverantwoording. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.

Proefdraaien
rechtmatigheidsvera ntwo o r
ding

Zo moet het college met de raad de grens bepalen waarboven het college
rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden specifiek moet gaan melden in de
verantwoording. Voor de bepaling van de hoogte is relevant welke informatiepositie
de raad wil hebben en welke inspanningen de organisatie moet leveren om die
informatie op te stellen en te onderbouwen (in de 1e en 2e lijn en door
verbijzonderde interne controle). Wij verwijzen voor meer toelichting naarde
BADO-notitie Rechtmatigheidsverantwoording.

Uitgangspunt van de gemeente Veldhoven is dat de rechtmatigheidsverantwoording
geen jaarlijkse activiteit moet zijn maar een sluitstuk van een continuproces van:
* Risicomanagement
* (Verbijzonderde)interne controles
* Verbeterînitiatieven
* Monitoring
Op 2 juni is een strategische collegebespreking gepland over de
rechtmatigheidsverantwoording. Hierin wordt het college meegenomen over de
formulering van de opdracht, de stand van zaken en de keuzes die gemaakt moeten
worden voorde inrichting van de rechtmatigheidsverantwoording. Hierin worden de
bestuurlijke denkrichtingen opgehaald om vervolgens aan de raad te kunnen
voorleggen.

2020

Nog niet opgepakt

9

Toelichting

Plan van aanpak is gereed

9

In te richten op basis van
inventarisatie

9

Te bepalen op welke
onderdelen Veldhoven gaat
proefdraaien.

Onderhanden

^^schema^ ^
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Impact van diverse interne ontwikkelingen op onze controle 2020
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Binnen uw eigen gemeente zijn diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op
onze controle. We hebben deze aan de hand van het controleplan 2019 met u
besproken. Hieronder lichten wij de status en voortgang van de belangrijkste
ontwikkelingen toe:

Speerpunten
Vooruitblik

Wijziging

Status t.o.v.
controleplan

Rechtmatigheidsverantwoording

Duurzaamheid

© Bijlagen

Impact

Voortgang

1

Structurele
meerjarenbegroting

Is verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023. Tevens hebben wij een toelichting
ooaenomen in de analyse van de financiële Dositie.

2

Werken aan centrale
contractenbank

Wordt opgepakt vanuit de inrichting van de verplichtingenadministratie in 2020

3

Uitwerking van gewijzigde
kaderstelling
grondexploitatie
Zilverackers en de
woondeal

Verwerkt en voor de toelichtina zie de

4

Digitalisering van
werkprocessen in
combinatie met IT
processen

Wordt opgepakt vanuit de dóórontwikkeling IT. Voor de ontwikkeling van de interne beheersing
is meeaenomen in de samenvattina van de boardletter.

Daraaraaf

arondexoloitaties in dit verslaa.
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Duurzaamheid
Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten
Vooruitblik
Rechtmatigheidsverantwoording
Impact op de controle

© Bijlagen

De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015
vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale
problemen. Die doelstellingen moeten helpen ‘de wereld te verbeteren’
en de agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030 vaststellen.
Voor meer informatie zie ook site van de VNG.
De VNG heeft alle Nederlandse gemeenten uitgenodigd om zich aan te
sluiten bij haar ‘Gemeente4GlobalGoals’ campagne. Want een
belangrijke rol in het behalen van deze duurzame doelstellingen is
weggelegd voor gemeenten. De beschikbare opties voor gemeenten
bieden zowel kansen als bedreigingen. Een goede meting van
gevolgen en goede, betrouwbare interne en externe informatie
voorziening inzake doelstellingen en de realisatie ervan, dragen bij aan
beter bewustzijn en meer gerichte actie.
Gemeente Veldhoven sluit aan bij de uitwerking van de Global Goals.
Op 18 juli 2017 heeft het college vastgelegd dat aangesloten wordt bij
de Global Goals en de aandacht hierin vooral gaat naar
Duurzaamheid&Milieu, Smart City en armoedebestrijding. Het doel was
om deze mee te nemen in nieuw beleid, echter is dat niet altijd
zichtbaar.
Het specifieke werkprogramma leefomgevingskwaliteit is in 2019
afgelopen en inmiddels zijn de doelstellingen in de andere
programma's opgenomen. De komende járen is er geen structureel
budget beschikbaar naast de middelen van het Rijk voor het
vormgeven van de energietransitie. Dit staat echter nog niet vast vanuit
de taakstellingsdiscussie.
Op de volgende pagina zijn de SDG's uitgewerkt volgens de lijnen om
in de bedrijfsvoering te verankeren.
16
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Duurzaamheid (vervolg)
’Ŭ’ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Speerpunten
Vooruitblik

SDG-bewustzijn

SDG-strategie en -implementatie

Vergroten van bewustzijn bij belangrijkste stakeholders in de organisatie over
de SDG’s om verdere integratie te bevorderen. Dit betreft zowel 'tone at the
top' als ‘bottom-up’. Het is absoluut noodzakelijk dat het college en de directie
de SDG’s onderschrijft en ondersteunt om uiteindelijk echte verankering te
bewerkstelligen. De zogenaamde ‘businesscase’ speelt hier een rol, zie ook de
hiervoor beschreven voordelen. Daarnaast is bewustzijn van de SDG’s van
onderaf vaak een belangrijke bron van innovatie en inspiratie.

Stel kansen en risico's vast en formuleer strategische doelstellingen voor de
geprioritiseerde SDG’s. Ontwikkel strategieën en applicaties die verder gaan
dan wat de gemeente al doet om voortgang te boeken bij de gestelde doelen.
Neem deze strategieën en applicaties op in (bestaande) processen, zodat het
voor elke werknemer duidelijk is wat de bijdrage is van zijn of haar dagelijkse
werkzaamheden.

Rechtmatigheidsverantwūording
Impact op de controle

© Bijlagen

Meting en verslaggeving SDG-effect
SDG-prioriteiten
Focus op SDG’s die nauw verband houden met de activiteiten en
beleidsdoelstellingen van de gemeente. Hierdoor blijft de inzet van een
gemeente voorde SDG’s gefocust en goed georganiseerd. Ga bij het
toekennen van prioriteiten aan SDG's uit van het gezichtspunt van interne en
externe stakeholders en houd rekening met zowel positieve als negatieve
gevolgen

Stel indicatoren op en verzamel gegevens om prestaties, voortgang en effect te
meten op het gebied van geprioritiseerde SDG’s. Betere informatie vergroot de
mogelijkheid van efficiënte toewijzing van mensen en middelen om een zo
effectief mogelijke bijdrage te leveren aan de SDG's. Zie ook de publicaties
van GRI/UN Global Compact: ‘Business Reporting on the SDGs: An Analysis
of Goals and Targets’ en ‘Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A
Practical Guide'.
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Bijlagen
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit
de controlestandaarden aan u moet melden.

/vV Ontwikkelingen
(3 Bijlagen
Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy
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De materialiteit is gedurende de controle stabiel gebleven

'{t Uitkomsten controle
Interne beheersing
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Materialiteit
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Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
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De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van
materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’ in onze
controleverklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal,
gevolgen kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers
op grond van de jaarrekening nemen.
In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn de
goedkeuringstoleranties bepaald die de accountant ten behoeve van de
oordeelsvorming over de jaarrekening van de gemeente hanteert. De
grondslag voor het bepalen van deze toleranties betreft de totale werkelijke
kosten van de gemeente, inclusief de toevoegingen aan de
bestemmingsreserves. Materialiteit bepaalt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en het effect van vastgestelde afwijkingen op
onze verklaring.
In ons controleplan hebben wij een materialiteit vastgesteld van ē1.3 miljoen.
Materialiteit wordt echter geactualiseerd op basis van de feítelijke financiële
gegevens en wijzigingen in uw organisatie en omgeving gedurende het hele
jaar. Aangezien de werkelijke lasten, inclusief dotaties aan de
bestemmingsreserves, in lijn zijn met de primitieve begroting waarop wij onze
initiële materialiteit hebben berekend, blijft de materialiteit ^1,3 miljoen.

Goedkeuringstolerantie

(XC1 000)
4.500
4.000
3 500
3.000
2.500
2 000
1.500

1.000
500

0

Fouten

■ Controleplan

1.273

Jaarrekening

1 292

Onzekerheden
3.819
3.876
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Update over onze communicatie met u
Uitkomsten controle
^ Interne beheersing
W' Ontwikkelingen

Materialiteit
Communicatie

Als PwC vinden wij het van belang om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van de controle hebben
gerapporteerd. Deze hebben we opgenomen in onderstaande tabel.
"
.
. I.,
.
..
~ .
~
Vereiste communicatie grond van controlestandaarden

----------

Controleplan

Rapportage
Interimbevindingen

Accountantsverslag

Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant.

m

Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC

B

9

De zaken die zijn aangemerkt als kernpunten van de controle

B

g

Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle.

m

B

Eventuele ontdekte of vermoede fraude

m

B

Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

Niet-naleven van wet- en regelgeving
Schríftelijke bevestigingen gevraagd van het management
Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en Ínhoud van de controleverklaring

*

Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving
door het college
Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van
belang zijn voor het toezicht op het financiële verslaggevingsproces
Niet gecorrigeerde alwijkingen
Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met
verbonden partijen van de entiteit.
Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's

9

ê
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Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
'Ŭ* Uitkomsten controle
Verantwoordelijkheden van het college en de raad voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van de accountant

^ Interne beheersing
Het college is verantwoordelijk voor:
I

Ontwikkelingen

9H

*

*
*
Matenaliteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden

Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy

het opstellen en getrouw weergeven van de financiële positie in de
jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
rechtmatige totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties; en voor
interne beheersingsmaatregelen die het college noodzakelijk acht om een
jaarrekening te kunnen opstellen en rechtmatige totstandkoming van
transactie mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang door
fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het plannen en uitvoeren van een
controleopdracht op een manier die ons in staat stelt om voldoende en
passende controle-informatie te krijgen voor de onderbouwing van ons oordeel.
Onze doelstellingen zijn het krijgen van redelijke zekerheid of de jaarrekening
als geheel geen onjuistheden van materieel belang bevat of die nu worden
veroorzaakt door fraude of door fouten, en het afgeven van een
controleverklaring waarin onze verklaring is opgenomen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden verwijzen
wij u naarde bijlage bij onze controleverklaring.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college afwegen of de financiële
positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico's vanuit de
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.
De raad is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van de financiële
verslaggeving door de gemeente.
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Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet
en regelgeving
De verantwoordelijkheden van het management en het college bestaan
uit:
* het identificeren en monitoren van de wet- en regelgeving die van
toepassing is op de gemeente en zorgen voor volledigheid ervan;
* het uitvoeren van een risicobeoordeling die expliciet het risico op fraude
omvat, door een analyse van prikkels en druk, kansen, en gedrag en
rationalisatie, en het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving;
* het opstellen en uitvoeren van programma's en beheersingsmaatregelen ter
preventie, ontmoediging en opsporing van fraude
(fraudebestrijdingsprogramma’s) en niet-naleving van wet- en regelgeving:
* het waarborgen dat de cultuur en de omgeving van de gemeente integer zijn
en ethisch gedrag bevorderen;
» ervoor zorgen dat de activiteiten van de entiteit worden uitgevoerd conform
de bepalingen van wet- en regelgeving, inclusief het voldoen aan de wet- en
regelgeving waarin de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening wordt geregeld;
* het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van het management wordt gebracht.

De verantwoordelijkheden van degenen die zijn belast met toezicht (de
raad) bestaan uit:
* het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel
van actief toezicht;
* het beoordelen van de vaststelling van frauderisico's door het management
en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende
maatregelen en het zorgen voor een juiste tone at the top;
« het waarborgen dat het seniormanagement en het college passende
maatregelen nemen om fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving te
ontmoedigen en te voorkomen, voor een betere bescherming van
investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden;
« het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de
aandacht van de raad wordt gebracht;
* het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het college op het
gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen.
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Onze doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving
iJr Uitkomsten controle
Interne beheersing
W* Ontwikkelingen

©i;
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Matenaliteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid

De verantwoordelijkheid van de accountant bestaat uit:
* het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te
krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat,
hetzij door fraude of door fouten;
* het beoordelen of de programma’s en de interne beheersingsmaatregelen
van de entiteit, waarmee geïdentificeerde risico’s van materiële fouten als
gevolg van fraude en van niet-naleving van wet- en regelgeving worden
aangepakt, op de juiste wijze zijn opgezet en worden uitgevoerd;
* het evalueren van het proces dat het management hanteert voor het
beoordelen van de doeltreffendheid van de programma’s en interne
beheersingsmaatregelen in verband met fraude en niet-naleving van wet
en regelgeving;
* het evalueren van iedere fraude door het seniormanagement en het effect
op de beheersingsomgevìng;
* het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede)
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn onze doelstellingen
met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving als volgt:
* het vaststellen en beoordelen van het risico van materiële onjuistheden in
de jaarrekening als gevolg van fraude en als gevolg van niet-naleving van
wet- en regelgeving;
* het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking
tot de beoordeelde risico’s van materiële onjuistheden als gevolg van
fraude, door een gepaste controleaanpak te ontwerpen en te
implementeren;
* het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking
tot de naleving van de bepalingen van die wet- en regelgeving waarvan
algemeen wordt erkend dat ze directe gevolgen hebben voor de bepaling
van materiële bedragen en toelichtingen in de jaarrekening; en
* het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede)
fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen Accountancy
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Onze onafliankelijkheid is gewaarborgd
Ŵ Uitkomsten controle
^ Interne beheersing

Wij hebben geen opdrachten uitgevoerd die onze onafliankelijkheid
bedreigen

W* Ontwikkelingen

Wij hebben onze naleving van externe normen, ons wereldwijde
onafhankelijkheidsbeleid en het onafhankelijkheidsbeleid van gemeente
Veldhoven met betrekking tot onze dienstverlening in 2019 bewaakt en
bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en
voldoen.

©
Materialiteit
Communicatie
Verantwoordelijkheden
Onafhankelijkheid
Ontwikkelingen Accountancy
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Ontwikkelingen Accountancy
Eind maart 2020 reageerde minister Hoekstra van Financiën namens het
Nederlandse kabinet in een brief aan de Tweede Kamer op de aanbevelingen uit
het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA); een
commissie die in opdracht van de minister zich richtte op de vraag op welke wijze
de wettelijke accountantscontrole duurzaam verbeterd kan worden.
In zijn reactie stelt de minister dat de accountancysector in de afgelopen járen
duidelijk stappen heeft gezet om te zorgen voor een meer op kwaliteit gerichte
cultuur, maar dat de kwaliteitsverhoging nog onvoldoende gerealiseerd en
gewaarborgd is. De minister stelt dan ook dat hij met het door hem voorgestelde
pakket aan maatregelen inzet op een duurzame verhoging van de kwaliteit van de
accountancysector. De hele keten wordt hierin betrokken.
De meest relevante voorstellen voor u in liet kort:

plaatsgevonden en het introduceren van een verplichting voor het bestuur van
een gecontroleerde entiteit om een zogenaamde in control statement af te geven.
Structuurmodellen: meer inzicht in, en praktijkervaring opdoen met. alternatieve

modellen. De minister zal de kwartiermaker opdracht geven onderzoek te doen
naar het joint audit-model, audit only-model en financial ringfencing.
Intermediair binnen bestaande wettelijke kaders: De minister neemt het advies

van de CTA over om te experimenteren met het intermediair model, binnen het
bestaande wettelijk kader. Hij zal de kwartiermaker de opdracht geven partijen te
vinden die bereid zijn via een intermediair hun accountantsorganisatie te
selecteren, waar nodig te ondersteunen bij het inrichten van de
intermediairfunctie, alsmede een systeem in te richten waarmee kan worden
geëvalueerd in hoeverre het inschakelen van een intermediair een
kwaliteitsverhogend effect heeft.

Kwartiermaker: De minister benoemt op korte termijn een kwartiermaker om druk
op de ketel te houden en de voortgang van de implementatie van de voorgestelde Termijn kantoorroulatie ongewijzigd: De minister gaat niet mee in het advies van
maatregelen te bewaken. Verder ziet het kabinet een faciliterende rol voor de
de CTA gebruik te maken van de lidstaatoptie in de EU Auditverordening om voor
kwartiermaker met betrekking tot inzet van nieuwe technologieën, forensische
langer dan tien jaar een opdracht door dezelfde accountant of organisatie te laten
experts, cultuurverandering en het inrichten van de opleiding.
uitvoeren. Hij baseert zich hierbij mede op de consultatiereacties op het
interim-rapport van de CTA waarin vrijwel alle respondenten hebben gewezen op
Meer inzicht in de kwaliteit van de sector: De minister noemt het ‘cruciaal’ dat
de positieve consequenties van de 'frisse blik’ en op de risico’s van een zeer
kwaliteit beter inzichtelijk wordt. Daarom steunt hij de ontwikkeling van Audit
langjarige verbintenis tussen accountantsorganisaties en gecontroleerde
Quality Indicators (AQľs), uniforme rapportage hierop van
onderneming.
accountantsorganisaties en het doen van meer wetenschappelijk onderzoek.
Waar nodig legt hij de verplichtingen ten aanzien van de AQľs wettelijk vast.
Aanwijzingsbevoegdheid minister: De minister gaat onderzoeken wie als ultimum
remedium een accountantsorganisatie kan toewijzen aan een gecontroleerde
Versterken van de keten: Om de gehele keten te versterken, moet volgens de
organisatie. Deze bevoegdheid wil hij niet beperken tot de oob’s, maar laten
minister ook worden gekeken naar verbetermogelijkheden bij de gecontroleerde
gelden voor alle entiteiten waarbij een wettelijke controle moet worden verricht. Hij
organisatie. Daarom gaat hij onderzoeken of het beter tot uitdrukking brengen van
gaat onderzoeken welk orgaan hiervoor het beste gepositioneerd is en wat de
de verantwoordelijkheid van de gecontroleerde entiteit een kwaliteitsverhogend
eventuele juridische consequenties hiervan zijn.
effect heeft. Ook gaat hij onderzoeken hoe de communicatie tussen rvc en
aandeelhouders op het gebied van de wettelijke controle kan worden versterkt.
Vervolgproces: De brief van het kabinet is de basis voor een debat in de
Tweede Kamer over de accountancysector dat vooralsnog gepland staat op
Voorbeelden van mogelijke wijzigingen zijn het introduceren van een verplichting
woensdag 22 april. Tijdens dat debat zal blijken in hoeverre de Tweede Kamer de
voor de rvc om in de aandeelhoudersvergadering toe te lichten hoe de selectie en
maatregelen van de minister steunt en dus welke maatregelen uiteindelijk worden
beoordeling van het functioneren van de accountant(sorganisatie) heeft
genomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de raad van gemeente Veldhoven

Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel:
«
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening van gemeente Veldhoven ('de gemeente’)
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de activa en passiva van de
gemeente op 31 december 2019 en van de baten en lasten over 2019, in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
«
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019,
in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld
door de raad op 21 oktober 2019

I Vat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de jaarrekening 2019 van gemeente Veldhoven gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
«
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
»
Balans (31 december 2019):
«
Recapitulatie (het ov erzicht v an baten en lasten ov er 2019 en baten en lasten per taakveld over
2019);
»
SISA (SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen); en
«
de bijlage met het ov erzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
Het stelsel voor financiële v erslaggeving dat is gebruikt v oor het opmaken van de jaarrekening is het
BBV.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale ov erheden (Bado), het
controleprotocol en het normenkader dat is vastgesteld door de raad op 21 oktober 2019 en het
Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hierv an zijn beschrev en in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden v oor de controle v an de
jaarrekening’.
S WC3 VZNWWKPM-2046504927-61

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Boschdijktunncl to, 3611 AG Eindhoven, Posthus 6363,
3600 H.J Eindhoven
T: 088 792 00 40, F: 08871)2 94 13, www.pwc.nl
PwC'is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N V (KvK 34180285) PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N V (KvK 34180284)
PricewaterhouseCoopers Advisory N V (KvK 34180287). PricewaterhouseCoopers Compliance Services B V (KvK 51414406), PncewaterhouseCoopers Pensions
Actuarial Ä Insurance Services B V (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen Op levenngen aan deze
vennootschappen zijn algemene mkoopvoorwaarden van toepassing Op www pwc nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

pwc
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Ona/hankel iikheid
Wij zijn onafhankelijk v an gemeente Veldhov en zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Materialiteit
De reikwijdte van onze controle wordt beïnv loed door het toepassen van materialiteit. Het begrip
‘materieel belang’ wordt toegelicht in de sectie ‘Onze v erantw oordelijkheid voor de controle v an de
jaarrekening’.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de bij onze controle toegepaste
materialiteit v oor de jaarrekening als geheel bepaald op G1.292.000 (2018: C1.277.530, waarbij de bij
onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten lX bedraagt en voor onzekerheden •ļX
van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voorde controle
van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsv oorschriften gehanteerd zoals
v astgelegd in het Controleprotocol WNT 2019.
Wij zijn met de raad ov ereengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde
afwijkingen boven de C65.000 (2018: C127.753) rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar
onze mening om kwalitatiev e redenen, of in het kader v an SiSa of WNT, relev ant zijn.

Benadrukking van de omekerheid in verband met de effecten van het
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de ‘gebeurtenissen na balansdatum’ in de toelichting op
de jaarrekening (pagina 134) waarin het college v an burgemeester en wethouders de mogelijke inv loed
en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de gemeente en op de omgeving waarin de gemeente
opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en
omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschrev en dat er nog steeds
onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de
toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot de
aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaìing WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaìing,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is v an een normov erschrijding
door een leidinggev ende topfunctionaris v anwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggev ende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader v ereiste toelichting
juist en v olledig is.
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Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
*
het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
«
overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarv erslag in ov ereenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
Verantivoordelijkheden van het college van burgemeester en
wethouders en de raad voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor:
»
het opmaken en het getrouw weergeven v an de jaarrekening in overeenstemming met het BBV,
alsmede voor het opstellen van het jaarv erslag in ov ereenstemming met het BBV; en voor
«
de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening v erantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en
met de in de relev ante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen,
opgenomen bepalingen; en
«
een zodanige interne beheersing die het college v an burgemeester en wethouders noodzakelijk
acht om het opmaken v an de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten
en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken v an de jaarrekening moet het college v an burgemeester en wethouders afvvegen of de
financiële positie v oldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te v angen. Het college van burgemeester en wethouders moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen
worden opgev angen toelichten in de jaarrekening.
De raad is verantwoordelijk v oor het uitoefenen v an toezicht op het proces van financiële verslaggeving
van de gemeente.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te v erkrijgen ov er de \Taag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bev at als gev olg v an fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen v an materieel belang ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg v an fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden v erwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, v an inv loed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis v an deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnv loedt de aard. timing en omv ang v an onze controlewerkzaamheden en de evaluatie v an het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Eindhoven, 15 juni 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. T.A.G. v an Boxtel RA

Gemeente Veldhoven - SWC^VZNWWKľM-2046^04()27-6l

pwc
Bijlage bij onze controleverklaring over de jaantekening 2019
van gemeente Veldhoven
ln aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is v astgesteld door de raad op
21 oktober 2019, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
«
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening afwijkingen v an materieel belang bev at als gev olg v an fouten of fraude,
baten en lasten alsmede de balansmutaties als gev olg v an fouten of fraude niet, in alle v an
materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen,
«
Het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis v oor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking v an materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, v alsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd v oorstellen v an zaken of het
doorbreken van de interne beheersing van de gemeente.
»
Het v erkrijgen v an inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controle werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken ov er de effectiv iteit v an
de interne beheersing van de gemeente.
«
Het ev alueren van de geschiktheid v an de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren v an de redelijkheid van
schattingen door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan.
«
Het v aststellen dat de door het college van burgemeester en wethouders gehanteerde afweging
dat de gemeente in staat is de risico’s v anuit de reguliere bedrijfsv oering financieel op te v angen
aanv aardbaar is. Ook het op basis van de v erkregen controle-informatie v aststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
gemeente haar financiële risico’s kan opv angen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relev ante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die v erkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeente
financiële risico’s niet kan opvangen.
«
Het ev alueren van de presentatie, structuur en ínhoud v an de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft v an de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening v erantw oorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle v an materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle
van de jaarrekening van de gemeente, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de
significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeente. Op basis
hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de úitte voeren werkzaamheden ten aanzien van
deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante be\indingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Gemeente Veldhoven - SWC'3VZNWWKľM-2046504927-61

Pagina 6 van 6

AUDITCOMMISSIE

Advies
datum
onderwerp

9 juni 2020
Jaarstukken 2019

Samenvatting
De auditcommissie heeft de jaarstukken 2019 en het accountantsverslag PWC op 8 juni besproken. Tijdens deze
behandeling is een aantal onderwerpen van deze jaarstukken inhoudelijk besproken. Deze zaken komen in dit
advies kort aan de orde.
De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2019. Naar
verwachting zal dit gebeuren omstreeks 10 juni tenzij de jaarrekening gewijzigd wordt.
Op basis van de jaarstukken 2019, het accountantsverslag en de bespreking adviseert de auditcommissie om de
jaarstukken 2019 vast te stellen.
Inleiding
De Verordening auditcommissie gemeente Veldhoven schrijft voor dat de auditcommissie een advies uitbrengt
aan de raad over de jaarstukken (jaarrekening en -verslag). Zij kijkt daarbij vooral naar de financieel-technische
kant van de jaarstukken.
Advies aan de raad
De auditcommissie heeft op 8 juni 2020 vergaderd om advies uit te brengen over de jaarstukken 2019,
bestaande uit de jaarrekening (versie van juni 2020), het jaarverslag en het accountantsverslag 2019. Bij deze
bespreking was de accountant aanwezig. De auditcommissie deelt de aanbevelingen van de accountant,
verwoord in het concept accountantsverslag van 15 april 2020. De commissie adviseert de gemeenteraad om
deze aanbevelingen over te nemen en op te laten volgen, met specifieke aandacht voor de volgende punten:
Decentralisaties sociaal domein
De gemeente heeft met succes aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om de prestatielevering van de
geleverde zorg vast te stellen. Desalniettemin resteren nog immer onzekerheden ten aanzien van de
prestatielevering, echter deze zijn van niet van invloed op de accountantsverklaring.
Rechtmatigheid
Uit de controle is een onrechtmatigheid in het kader van de Europese aanbestedingswet gebleken. Het betreft
een aanbesteding van externe inhuur van personeel. De onderbouwing en dossiervorming van gevolgde
aanbestedingsprocedures biedt ruimte voor verbetering. Met name betreft dit het proces inzake de controle van
aanbestedingen. Navolging van de aanbevelingen van de accountant zullen er toe leiden dat de overwegingen
om te komen tot een rechtmatige aanbesteding zichtbaar worden aangetoond.
Financiële positie
Uitgebreid heeft de auditcommissie stilgestaan bij de financiële positie van de gemeente Veldhoven. Een
financiële positie die de accountant als typerend voor Veldhoven kwalificeert omdat deze in belangrijke mate
wordt beïnvloed door de "ontwikkeling grondexploitaties". Inherent daaraan zijn financiële risico's die voor een
groot deel afhankelijk zijn van schattingen. De auditcommissie heeft na toelichting door de accountant
vastgesteld dat de aan de waardering van grondexploitaties ten grondslag liggende uitgangspunten en
parameters als evenwichtig kunnen worden aangemerkt.
Naast bovenstaande stelt de auditcommissie met genoegen vast dat de gemeente al langjarig voorzichtig is waar
het de inschatting van het exploitatieresultaat resp. de verwachte vermogensmutatie betreft. Wel geeft zij in
overweging om in toekomstige rapportages voor wat betreft de exploitatie nadrukkelijk het onderscheid te
maken tussen incidentele en structurele mutaties als ook inzicht te verschaffen in het resultaat voor- en na
mutaties van de reserves.

Bovendien geldt dat het financieel perspectief van de gemeente goed is. De verwachting is gerechtvaardigd dat
met de realisatie van de grondexploitatie en de daling van het balanstotaal de vermogenspositie zal verbeteren.
Niettemin blijft de exploitatie aandacht vragen.
Interne beheersing
Opnieuw heeft de accountant bevestigd dat de kwaliteit van de interne beheersing toereikend is. Dit biedt
comfort ten aanzien van de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Voor zover er sprake is van
verbeterpunten liggen deze op het vlak van het aantoonbaar maken van controlebevindingen.
Conclusie
Op basis van het overleg op 8 juni 2020 met de accountant en de nu beschikbare informatie, adviseert de
auditcommissie de jaarstukken 2019 vast te stellen.
De commissie adviseert de aanbevelingen van de accountant over te nemen, met in achtneming van het
bovenstaande.

Namens de auditcommissie van Veldhoven,

Dhr. J.I.H. van Daele
Voorzitter auditcommissie Veldhoven
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Veldhoven
7 juli 2020
20bs00058 1 20.036

Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

16 juni 2020
26 mei 2020

8
8.1

A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197’
Beslispunten
1. Het bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197', NL.IMRO.0861.BP00104-0401.gml met
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond
o_NL.IMRO.0861.BP00104-0401, ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.
Inleiding
In 2016 is besloten de percelen Dorpstraat 195 en 197, welke in eigendom waren van
de gemeente, te verkopen. Op de percelen bevinden zich een woonhuis,
praktijkruimten en garageboxen. In de koopovereenkomst is bepaald dat de locatie
herontwikkeld moet worden ten behoeve van grondgebonden woningen. Hiertoe heeft
initiatiefnemer een plan ontwikkeld voor de realisering van twee 2-onder-1
kapwoningen en twee vrijstaande woningen aan de zijde van de Kerkakkerstraat en
vier 2-onder-1-kapwoningen aan de zijde van de Dorpstraat.
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Afbeelding: plattegrond gewenste ontwikkeling

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Veldhoven dorp 2005' en bestemd
als 'Maatschappelijke doeleinden' en als 'wonen'. De gewenste ontwikkeling is in strijd
met het geldende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan de
ontwikkeling is een bestemmingsplanprocedure gestart. Hiertoe heeft een
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beoogd effect
Passende ruimtelijke ontwikkelingen met kwalitatieve meerwaarde faciliteren.
Argumenten
1.1. Ontwikkeling past binnen de gemeentelijke beleidskaders en zorgt voor
kwalitei tsimp uls
Bij medewerking aan voorliggend verzoek kan een belangrijke kwaliteitsimpuls voor
de omgeving plaatsvinden. De huidige uitstraling van de percelen is op dit moment
niet fraai en kan aanzienlijk verbeterd worden. In onderstaande afbeeldingen zijn
foto's van het huidige straatbeeld opgenomen:

Afbeelding: zijde Dorpstraat

Afbeelding: zijde Kerkakkerstraat

Het initiatief is gelegen aan één van de oude dorpslinten van Veldhoven. In de
Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is bepaald dat de dorpse sfeer niet mag worden
aangetast, maar juist moet worden versterkt. Volgens het bepaalde in de Ruimtelijke
Structuurvisie Veldhoven is er binnen de bebouwde kom ruimte voor intensivering,
mits dit met respect gebeurt voor de stedenbouwkundige en historische waarden. In
het initiatief is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden door dorpse elementen in de
plannen op te nemen: verspringing in de rooilijnen, variatie in kleur, aandacht voor
details, verschillen in raamvorm, etc. Dit alles om een meer dorpse uitstraling te
creëren. In onderstaande afbeeldingen zijn de schetsen van de plannen opgenomen:
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STRAATBEELD DORPSTRAAT
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STRAATBEELD KERKAKKERSTRAAT

De verandering levert een duidelijke kwaliteitsverbetering op voor zowel de Dorpstraat
als de Kerkakkerstraat.
1.2. Ontwikkeling opgepakt in lijn met de ruimtemissie 'Ruimte maken'
In het kader van de implementatie van de Omgevingswet heeft uw raad de
kernboodschap 'Samen ruimte maken' en vijf 'ruimtemissies' vastgesteld. Bij de
ruimtemissie 'Ruimte maken' staan participatie, gaan voor kwaliteit en samen bouwen
centraal. In lijn met deze ruimtemissie is de aanpak rondom deze ontwikkeling dan
ook anders ingestoken. Zo is richting de initiatiefnemer aangegeven dat eerst met de
omwonenden in dialoog moest worden gegaan, voordat een collegestandpunt over de
ontwikkeling is genomen.
Wordt eerst met de omgeving gesproken dan kan in een vroegtijdig stadium al
rekening worden gehouden met aandachtspunten 7 opmerkingen 7 verzoeken van de
omwonenden, zodat het plan verder verbeterd kan worden en meer kan rekenen op
draagvlak uit de buurt. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer met alle direct
omwonenden 'keukentafelgesprekken' gevoerd en is er een inloopavond
georganiseerd. Uit de omgevingsdialoog blijkt dat de ontwikkeling positief is
ontvangen en dat naar aanleiding hiervan is met één enkele direct omwonenden nog
nader overleg gevoerd.
In het kader van het ontwerpbestemmingsplan hebben de omwonenden een brief
gehad dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag en dat iedereen een zienswijze
kon indienen. Hier is geen gebruik van gemaakt. Dit betekent dat het
bestemmingsplan ongewijzigd kan worden vastgesteld.
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2.1. Afspraken over de kosten zijn vastgelegd
Met de betrokken ontwikkelaar zijn overeenkomsten gesloten, op basis waarvan het
verhaal van kosten van het plan is verzekerd. In artikel 6.12, lid 2 Wro is geregeld dat
als de kosten anderszins zijn verzekerd er geen exploitatieplan hoeft te worden
vastgesteld.
Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen en risico's.
Financiën
Ten behoeve van de realisering van de 8 woningen is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Hierbij zijn de te
maken kosten ten behoeve van deze ontwikkeling volledig verhaald op de
initiatiefnemer. De exploitatiebijdrage komt ten bate van productnummer
280109/39847. Ook eventuele planschades worden op basis van de overeengekomen
planschade-overeenkomst betaald door de initiatiefnemer.
In de koopovereenkomst is destijds opgenomen dat de levering van de gronden
plaatsvindt nadat initiatiefnemer een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft voor
de bouw van de 8 woningen. De verkoop van het pand Dorpstraat 195-197 is al in de
begroting opgenomen als onderdeel van de maatregelen uit 2015 om de algemene
vrije reserve te verstevigen.
Communicatie en samenspraak
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant, via DROP (voorheen
GVOP, het elektronisch gemeenteblad voor officiële bekendmakingen), waarvan een
verkorte melding wordt geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via
de gemeentelijke website en www.ruimteliikeplannen.nl.
Uitvoering I planning
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt het bestemmingsplan
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan
beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze naar voren te brengen. Bij beroep wordt de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan vertraagd.
Bijlagen
>

>

Ontwerpbestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197' (zie de volgende link:
httPs://www■ruimteli^keplannen■nl/viewer/viewer?planidn=NL■IMRO■0861■BP0
0104-0301 );
Raadsbesluit.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Veel fracties uiten zich positief over het voorliggende plan. Een aantal fracties noemt
de afspraken over het realiseren van 220Zo sociale woningbouw (D66, VSA, CDA) en
stelt hier vragen bij. SENIOREN VELDHOVEN geeft aan het een mooi perceel te vinden
voor senioren- en starterswoningen. De POHO licht toe dat woningen moeten passen
in de omgeving en dat het voorliggende plan een verrijking is voor de omgeving. HvdL
licht toe dat er momenteel bijna 3507o sociale woningbouw wordt gerealiseerd en dat er
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zeker wordt gestuurd op het behalen van minimaal 220Zo sociale woningbouw. In
tweede termijn wordt hierop gereageerd dat in het percentage van bijna 350Zo ook
tijdelijke woningbouw is meegerekend die aan de norm voor sociale woningbouw
voldoet. HvdL licht toe dat het percentage voor sociale woningbouw de aandacht
heeft, maar dat de gemeente te maken heeft met de woningmarkt, waarop de
gemeente niet alle invloed heeft.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de
stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.036 | 20bs00057
7 juli 2020
Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197'

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr.
overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197' van 27 maart tot en met 7 mei
ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Dorpstraat 195-197', NL.IMRO.0861.BP00104-0401.gml
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond
o_NL.IMRO.0861.BP00104-0401, ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 juli 2020.

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Veldhoven
7 juli 2020
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Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

16 juni 2020
26 mei 2020
Nvt
Nvt

J. Roojakkers

Adviesnota raad
Kadernota 2021
Beslispunten
1. De financiële kaderstelling voor de begroting 2021 vast te stellen (Kadernota 2021
hoofdstuk 2).
Inleiding
De kadernota heeft normaliter als doel binnen de planning en control (P&C) cyclus om
de beleidsmatige en financiële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor
wordt een basis gelegd voor de programmabegroting 2021-2024. Het zijn op dit
moment (financieel) onzekere tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en
kaders is nu erg lastig. Hierdoor leggen we aan de raad een sobere kadernota 2021
voor met alleen de financiële kaders voor de begroting 2021. Het vaststellen van deze
kaders is een bevoegdheid van de raad. Het college wil de uitdaging om de begroting
2021 op te stellen gezamenlijk met u aangaan. Hiervoor wordt voor de zomervakantie
een technische werkbijeenkomst met de raad georganiseerd.
Beoogd effect
Met de Kadernota 2021 worden de financiële kaders vastgelegd voor de komende 4
jaren. De Kadernota 2021 legt de basis voor de voorbereiding van de
programmabegroting 2021-2024.
Argumenten
1.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 liggen vast
Om een financieel gezonde en duurzame gemeente te zijn worden een aantal
financiële afspraken vastgelegd die hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds hebben
we financiële beleidsnota's waarin dit wordt geborgd en anderzijds maken we
financieel begrotingstechnische afspraken (zoals hoe we omgaan met de prijsindex en
wat wordt verstaan onder een sluitende begroting) om dit te bewerkstelligen. Allemaal
om ervoor te zorgen dat het bestuur (financieel) goed in stelling gebracht kan worden
voor het maken van verantwoorde en duurzame keuzes.
Kanttekeningen en risico's
1.1 Beleidsmatige kaders niet opgenomen
De kadernota heeft normaliter als doel binnen de planning en control (P&C) cyclus om
de beleidsmatige en financiële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor
wordt een basis gelegd voor de programmabegroting 2021-2024. Op dit moment zijn
het (financieel) onzekere tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en kaders is
nu erg lastig. Hierdoor leggen wij u een sobere kadernota 2021 voor met alleen de
financiële kaders voor de begroting 2021.

1.2 Forse negatieve begrotingssaldi 2021-2024 verwacht
Op basis van de huidige inschattingen loopt het jaarlijks negatief begrotingssaldo op
tussen de 3 en 5 miljoen euro. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag:
» eerder genomen raadsbesluiten (kwartaalrapportage III-2019, IHP, Kempenbaan
West en bestuursrapportage I-2020);
» onontkoombare kosten, gegeven het huidige beleid, die het college voorziet
(actualisering beheerplannen, ICT kosten, WMO, specialistische jeugdhulp, nadere
besluitvorming IHP);
» effecten van de coronacrisis.
Er is op dit moment nog geen betrouwbaar beeld wat het effect precies zal zijn van
de coronacrisis. We weten op dit moment niet wanneer het gaat eindigen en hoe
lang de effecten nog zullen duren.
Verder is nog onduidelijk welk effect de meicirculaire 2020 heeft op onze
begrotingssaldi. Ook de bijdrage van het Rijk aan gemeenten ter compensatie van
extra uitgaven en gederfde inkomsten door de coronacrisis. Wel is evident dat forse
bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Financiën
Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2021.
Communicatie en samenspraak
Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen.
Uitvoering | planning
N.v.t.
Bijlagen
Kadernota 2021
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
D66 geeft als kader mee: Geef geen euro uit die niet absoluut noodzakelijk is. Dit
geldt ook voor eerder genomen besluiten (waar mogelijk faseren).
BPV vraagt of de werkbijeenkomst van 29 juni een kerntakendiscussie is.
Lokaal Liberaal mist kaders voor de forse bezuinigingsopgave en hoopt dat de OZB
niet onder druk komt. Lokaal Liberaal geeft aan dat de ambtelijke en inhuurkosten
omlaag kunnen.
VVD geeft aan dat de reserves ingezet kunnen worden om de financiële gevolgen van
de coronacrisis op te vangen. VVD doet nog geen concrete uitspraken over de
woonlasten. Personeel kan worden omgeschoold en breder ingezet, waardoor minder
inhuur nodig is. Daarnaast soberheid bij het indexeren van salarissen en natuurlijke
afvloeiing waar mogelijk. De gemeente moet kritisch kijken naar wat het vieren van
100 jaar Veldhoven mag kosten, de hoge kosten voor de bestrijding van de
eikenprocessierups en de hoge kosten van het sociaal domein.
GBV spreekt uit geen bezuinigingen te wensen op de voorzieningen. De woonlasten
mogen tegen het licht gehouden worden, mits Veldhoven bij de 250Zo gemeenten blijft
behoren met de laagste woonlasten. De reserves mogen worden aangesproken en de
viering van 100 jaar Veldhoven dient sober plaats te vinden. GBV vraagt om te kijken
naar het abonnementstarief van de Wmo (is het mogelijk om de eigen bijdrage weer
inkomensafhankelijk te maken?) en vraagt of er al duidelijkheid is over de
Meicirculaire.
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SENIOREN VELDHOVEN geeft aan dat het verhogen van de OZB bespreekbaar is en
dat de kosten van bouwgrond verhoogd kunnen worden. Ook het onderzoeken of meer
maatwerk bij de subsidieverstrekking mogelijk is, wordt genoemd.
VSA vraagt naar de bijeenkomst van 29 juni, wat kan verwacht worden?
CDA geeft aan dat het debat over de begroting 2021-2024 pas gevoerd kan worden
als de stukken inhoud bevatten.
PvdA pleit voor minder euro's voor stenen en meer euro's voor mensen. Het verhogen
van de OZB is bespreekbaar, mits Veldhoven bij de 250Zo gemeenten blijft behoren
met de laagste woonlasten. Ook mogen de reserves aangesproken worden.
De POHO geeft aan dat de Kadernota een startnotitie is en nu enkel financieel
technische uitgangspunten geeft. Bij de begrotingsbehandelingen worden pas keuzes
gemaakt. Om hierbij extra gevoel te creëren is de werkbijeenkomst van 29 juni
gepland, waar de inhoudelijk deskundigen aanwezig zijn. Voor de rol van de raad is de
POHO van mening dat de raad met kaders moet komen en dat het college hier
vervolgens invulling aan geeft. Er is nu nog teveel onduidelijk om met voorstellen te
komen. Mocht de raad niet met kaders komen, dan zal het college bij de
begrotingsbehandelingen met voorstellen komen.
De meicirculaire is doorgerekend en laat een positief beeld zien. Maar de opgave voor
Veldhoven blijft enorm. Tot slot geeft de POHO aan dat de reserves indien nodig
aangesproken kunnen worden om de incidentele consequenties van de coronacrisis op
te vangen, maar dat de structurele lasten structureel gedekt moeten worden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding
gegeven de stukken te wijzigen.
Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

E. Bergmeester
waarnemend secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.038 | 20bs00056
7 juli 2020
Kadernota 2021

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020, nr. 20.037.
gelet op de gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.

b e s l u i t :

1. De financiële kaderstelling voor de begroting 2021 vast te stellen (Kadernota 2021
hoofdstuk 2).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 juli 2020

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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KADERNOTA 2021 GEMEENTE VELDHOVEN
1

Inleiding

1.1

Algemeen

De coronacrisis heeft niet alleen een grote impact op de samenleving maar ook op
gemeenten. De eerste prioriteit van de overheid is om het coronavirus te controleren,
kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig
hebben. De coronacrisis zorgt tegelijkertijd voor financieel onzekere tijden. Voor de
gemeente Veldhoven betekent dit o.a. extra uitgaven aan het sociaal domein (jeugdzorg,
bijstand) gecombineerd met gederfde inkomsten uit o.a. toerisme en parkeren.
Het college voorziet mede daardoor forse negatieve begrotingssaldi 2021-2024. Op basis
van de huidige inschattingen loopt het jaarlijks negatief begrotingssaldo op tussen de 3
en 5 miljoen euro. Hieraan ligt een aantal oorzaken ten grondslag:
» eerder genomen raadsbesluiten (kwartaalrapportage III-2019, IHP, Kempenbaan
West en bestuursrapportage I-2020);
» onontkoombare kosten, gegeven het huidige beleid, die het college voorziet
(actualisering beheerplannen, ICT kosten, WMO, specialistische jeugdhulp, nadere
besluitvorming IHP);
» effecten van de coronacrisis.
Er is op dit moment nog geen betrouwbaar beeld wat het effect precies zal zijn van
de coronacrisis. We weten op dit moment niet wanneer het gaat eindigen en hoe lang
de effecten nog zullen duren.
Verder is nog onduidelijk welk effect de meicirculaire 2020 heeft op onze begrotingssaldi.
Ook de bijdrage van het Rijk aan gemeenten ter compensatie van extra uitgaven en
gederfde inkomsten door de coronacrisis. Wel is evident dat forse
bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn.
Bovenstaande ontwikkelingen maken het lastig om nu concrete beleidsmatige kaders en
doelstellingen (met bijbehorende meetindicatoren) te formuleren voor 2021 en verder.
Zoals we u al eerder hebben geïnformeerd, bieden wij u daarom nu een sobere
kadernota 2021 aan, met alleen financiële kaders (meerjarig sluitende begroting,
volume/loon/prijsindex). Eén en ander als opmaat naar de begroting 2021.
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1.2

Functie van een Kadernota

De kadernota heeft normaliter als doel om binnen de planning en control (P&C) cyclus de
beleidsmatige en financiële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor wordt
een basis gelegd voor de programmabegroting 2021-2024.
Zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn het op dit moment (financieel) onzekere
tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en kaders is nu erg lastig. Hierdoor
bieden wij u een sobere kadernota 2021 aan met alleen de financiële kaders voor de
begroting 2021.
De kadernota 2021 is het beginstuk van de planning en control cyclus 2021. Een
integrale uitwerking van de beleidsmatige en financiële kaders wordt opgenomen in de
begroting 2021.

Kadernota

Jaarstukken

Begroting

Rapportages
lopende jaar

Op basis van de bestuursrapportages 2021 kunnen besluiten worden genomen en het
lopende jaar worden bijgestuurd. Hierbij kan gedacht worden aan het overhevelen van
middelen en bijstelling van kaders, ambities, prestaties en middelen. Deze worden direct
verwerkt en kunnen ook een meerjarig effect hebben.
De jaarstukken 2021 zijn het slotdocument binnen de P&C-cyclus 2021. De
verantwoording en conclusies uit deze jaarstukken worden vervolgens weer gebruikt als
input voor de volgende kadernota (kaders bijstellen).
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2

Financiële kaders

2.1

Inleiding

In de tweede paragraaf wordt kort stilgestaan bij de van toepassing zijnde financiële
beleidskaders in de komende P&C-cyclus 2021 op basis van eerdere besluitvorming.
Vervolgens worden de financiële begrotingskaders voor de begroting 2021 voorgesteld.
Deze zijn nodig om een financieel meerjarenperspectief 2021-2024 te kunnen geven als
startpunt bij de begroting 2021. Op basis van dit startpunt kunnen bij de begroting 2021
voorstellen van nieuw beleid of ombuigingsmaatregelen aan de raad worden voorgesteld.
Ook van invloed op dit startpunt is een aantal overige financiële bijstellingen die tussen
vaststelling van de kadernota en begroting zullen plaatsvinden (laatste paragraaf van dit
hoofdstuk).

2.2

Financiële beleidskaders

De spelregels rondom financiële beheersing (control) zijn vastgelegd in de financiële
beheersverordening. Deze verordening wordt verder uitgewerkt in een aantal
(beleids)nota's:
» nota rentebeleid en -toerekening;
» nota activabeleid;
» nota reserves en voorzieningen;
» nota kostentoerekening;
» nota risicomanagement en weerstandsvermogen;
» treasurystatuut;
» nota P&C cyclus 2014 aangevuld met wijziging dat van 4 kwartaalrapportages wordt
overgegaan naar 3 bestuursrapportages (besluit kwartaalrapportage I-2019).

2.3

Financiële begrotingskaders

Naast financieel beleidsmatige kaders voor de komende begroting stellen we in de
kadernota ook een aantal financiële begrotingskaders voor. Deze hebben betrekking op
specifieke onderdelen van de begroting, zoals o.a. te hanteren percentages voor rente en
loon- en prijsstijging en begrotingsevenwicht. Voor de uitwerking van de begroting is het
van belang dat deze vooraf worden vastgesteld. We lichten ze hieronder toe.
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2.3.1

Begrotingsevenwicht en sluitende begroting

Kader: De begroting 2021 heeft een meerjarig sluitende begroting en reservepositie met
daarbij repressief toezicht van de provincie.
Meerjarig sluitende begroting en reservepositie
Een meerjarig sluitende begroting houdt in dat alle begrotingsjaren (2021 t/m 2024) een
positief saldo (^ 0) hebben. Tevens dient er een positieve algemene vrije reserve te zijn
voor al deze jaren.
Reëel evenwicht
Reëel ramen is het uitgangspunt voor de begroting 2021 en de meerjarenbegroting
2022-2024. Dit houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.
Structureel evenwicht
Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten
is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door
zowel structurele als door incidentele baten.
Repressief toezicht Provincie
Ieder jaar besluit de provincie op grond van artikel 203 van de Gemeentewet of een
gemeente onder repressief of preventief begrotingstoezicht valt. Op basis van een
begrotingsscan wordt een toets uitgevoerd. Er is sprake van repressief toezicht wanneer
er in het begrotingsjaar 2021 sprake is van structureel en reëel evenwicht. Ook is er
sprake van repressief toezicht wanneer blijkt dat het begrotingsjaar 2021
niet/onvoldoende structureel en reëel in evenwicht is, maar het is wel voldoende
aannemelijk dat uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming wel structureel en
reëel in evenwicht is of dat uit onderzoek blijkt dat er toch sprake is van structureel en
reëel in evenwicht. Preventief toezicht volgt zodra geen sprake is van bovenstaande.

2.3.2

Loon-, prijs- en volume index

Indexatie is nodig om budgetten qua koopkracht op peil te houden. Het actualiseren van
de indexatie heeft de volgende financiële consequenties.
Loonindex
Kader: De loonindex wordt gebaseerd op (een inschatting van) de cao-afspraken inclusief
de vastgestelde werkgeverpremies. Voor de periode na de cao-afspraken wordt
uitgegaan van een jaarlijkse index (inclusief werkgeverspremies) van 1,50Zo.
Dit kader wordt continu gemonitord en indien noodzakelijk bij een tussentijdse
rapportage bijgesteld. Voor de nieuwe jaarschijf 2024 betekent dit loonbudget 2024 =
loonbudget 2023 plus 1,50Zo.
Prijsindex
Kader: De baten en lasten worden geïndexeerd met de prijsindex die wordt gebaseerd op
het inflatiepercentage van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd in het jaarlijkse
Centraal Economisch Plan (CEP).
Eenmaal per jaar, bij de kadernota, wordt de prijsindex bijgesteld op basis van het
Centraal economisch Plan van het CPB. De prijsindex wordt toegepast op de baten en
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lasten uitgezonderd de loonkosten (eigen index) en een aantal specifieke baten en lasten
die beschikken over een eigen indexering zoals huren, pachten, subsidies, rijksbijdragen
etc. Deze index wordt tussentijds niet bijgesteld. De percentages uit het CEP 2020 zijn
voor 2021 1,60Zo en vanaf 2022 tot en met 2024 1,50Zo. In de begroting van 2020 werd
een prijsindex gebruikt voor de jaren 2021 tot en met 2023 van 1,50Zo.
Volume index
Kader: Er wordt een volume index (areaalindex) berekend op basis van de laatst
vastgestelde woningbouwplanning t.o.v. de vorige woningbouwplanning.
Dit betreft onder meer (autonome) uitbreiding van het onderhoud aan wegen, straten,
pleinen, groen, verlichting en dergelijke.

2.3.3

Jaarschijf 2024

Kader: Begrotingsjaar 2024 wordt nieuw toegevoegd met als basis 2024 :: 2023
gecorrigeerd naar reële ramingen.
Een aantal budgetten die worden overgenomen van 2023 naar 2024 geven geen actueel
beeld. Bijvoorbeeld, de financieringslasten (rente, afschrijving en aflossing) 2024 zijn
niet actueel. Ook wordt de verwachte uitkering gemeentefonds voor de jaarschijf 2024
geactualiseerd. Tevens bevatten de bijstellingen uit bestuursrapportage I-2020 en II2020 andere cijfers 2024 t.o.v. 2023.

2.3.4

Samenvatting begrotingskaders

Onderwerp
Evenwichtig en
sluitend
Loonindex

Prijsindex

Volume index

Nieuwe jaarschijf

Kader
De begroting 2021 heeft een meerjarig sluitende begroting en
reservepositie met daarbij repressief toezicht van de provincie.
De loonindex wordt gebaseerd op (een inschatting van) de caoafspraken inclusief de vastgestelde werkgeverpremies. Voor de
periode na de cao-afspraken wordt uitgegaan van een jaarlijkse
index (inclusief werkgeverspremies) van 1,5Z.
De baten en lasten worden geïndexeerd met de prijsindex die
wordt gebaseerd op het inflatiepercentage van het Centraal
Planbureau (CPB) gepubliceerd in het jaarlijkse Centraal
Economisch Plan (CEP).
Er wordt een volume index (areaalindex) berekend op basis van
de laatst vastgestelde woningbouwplanning t.o.v. de vorige
woningbouwplanning.
Begrotingsjaar 2024 wordt nieuw toegevoegd met als basis
2024 :: 2023 gecorrigeerd naar reële ramingen.
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2.4

Overige financiële bijstellingen

In aanloop naar de begroting zijn naast de financiële begrotingskaders in de vorige
paragraaf nog een aantal zaken van invloed op het startpunt van de begroting 2021.

2.4.1

Actualisatie rente(percentage)

In de nota rentebeleid en -toerekening is vastgelegd dat op basis van de bijgestelde
liquiditeitenplanning m.b.t. investeringen en bouwgrondexploitatie de rentepercentages
voor 2021-2024 worden geactualiseerd. De werkelijk betaalde rente die wordt
gehanteerd om door te berekenen aan de bouwgrondexploitaties bedraagt 1,30Zo. Het
omslagpercentage om het restant van de rente toe te rekenen aan de taakvelden
bedraagt 1,0Zo. Indien nodig worden in aanloop naar de begroting (na
bestuursrapportage II-2020 en actualisatie bouwgrondexploitaties) de rentepercentages
nogmaals herrekend. Een aanpassing van deze rentepercentages is van invloed op het
begrotingssaldo.

2.4.2

Actualisatie kostentoerekening

De effecten van een geactualiseerde kostentoerekening van loonkosten en
overheadkosten naar taakvelden en projecten (investeringen en bge's) zijn nog niet
financieel vertaald. Deze worden ook opgenomen in de begroting 2021.

2.4.3

Kostendekkende tarieven

Zodra alle financiële begrotingskaders financieel vertaald zijn en rente en
kostentoerekening geactualiseerd zijn wordt in aanloop naar de begroting 2021 de
nieuwe kostendekkende tarieven berekend. Het gaat om rioolheffing, afvalstoffenheffing,
hondenbelasting en leges. Hier wordt op basis van eerdere besluitvorming 1000Zo
kostendekkendheid toegepast.

2.4.4

Tussentijdse raadsbesluiten

Tussen de vaststelling van deze kadernota en het opstellen van de begroting worden
raadsbesluiten genomen met financiële consequenties. Bestuursrapportage II wordt nog
door de raad vastgesteld en deze bevat ook consequenties voor de meerjarenbegroting
2021-2024. O.a. de meicirculaire wordt in deze rapportage opgenomen.
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Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

: 20.032 | 20bs00048
: 7 juli 2020
: 07.02
: Rapport rekenkamercommissies 'Draaien aan de knop van
de ODZOB'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd 'Draaien aan de
knop van de ODZOB',
overwegende dat:
4 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan
de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van
het gemeentelijke beleid en bestuur;
4 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het
uitvoeren van de controlerende raak, waarbij het accent ligt op het mogelijk
lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;
4 De rekenkamercommissie Veldhoven dit onderzoek heeft uitgevoerd samen
met de rekenkamercommissies van de bij de ODZOB aangesloten gemeenten;
4 In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van de
Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost;
gelet op:
4 De Gemeentewet;
4 De Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie;

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissies 'Draaien aan de knop van de ODZOB'
voor kennisgeving aan te nemen;
2. De aanbevelingen uit het rapport 'Draaien aan de knop van de ODZOB' over te
nemen:
1) Vraag als raad aan het college een notitie over de ODZOB, waarbij de positie en
rol van de raad wordt verduidelijkt;
2) Gebruik als raad de bestaande mogelijkheden om geïnformeerd te worden en
op de geëigende momenten invloed uit te oefenen;
3) Maak als (samenwerkende) colleges van B&W en in overleg met de provincie
duidelijk voor welke gemeentelijke en regionale opgaven en doelstellingen een
bijdrage van de ODZOB gevraagd wordt en verzoek de ODZOB daarop te
reageren in haar aanbod van activiteiten;
4) Verbeter het samenspel tussen gemeenten en ODZOB;

5)

Maak als gemeenten en ODZOB afspraken over de wijze waarop de monitoring
en evaluatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de resultaten hiervan
worden gecommuniceerd.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 juli 2020

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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1. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
1.1

CONCLUSIES

9. De ODZOB en de gemeenten hebben verschillende

De doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB

opvattingen over de rol en de taakinvulling bij

geeft een wisselend beeld.

toekomstige opgaven als de Omgevingswet, de
energietransitie en transitie veehouderij. Deze
opgaven zullen een grote impact op de fysieke leef

1. De ODZOB voert de verplichte- en verzoektaken

omgeving hebben.

grotendeels naar tevredenheid van de gemeenten
uit. Minder tevredenheid bestaat over de collec

10. De gemeentelijke rollen van opdrachtgever en
eigenaar lopen op dit moment te veel door elkaar.

tieve taken.
2. De gemeenten sturen bij op de uitvoering van
werkprogramma’s door de ODZOB.

1.2

Bijsturing varieert van overleg tot een klacht.

Onderstaande aanbevelingen zijn beknopt.

3. De kaderstelling door de gemeenteraden en de

AANBEVELINGEN

In het kader staat de toelichting.

colleges is gebrekkig.
4. Wat de ODZOB inzet bijdraagt aan de gemeente

De rekenkamercommissie beveelt aan:

lijke en regionale beleidsdoelen en aan de beoogde
maatschappelijke effecten is niet duidelijk.

Aan de gemeenteraden:

5. Verantwoording over de uitvoering van de
collectieve taken is onvoldoende.
6. De ODZOB verricht voor veel gemeenten meer
verzoektaken.

1.

Vraag als raad aan het college een notitie over
de ODZOB, waarbij de positie en rol van de
raad wordt verduidelijkt.

7. De kosten van de verplichte en verzoektaken zijn
inzichtelijk. Kosten van de collectieve taken

o

2020 staan voor collectieve taken een bedrag van

De Gemeenschappelijke Regeling ODZOB is
een collegeregeling.

zijn minder inzichtelijk. In de begroting ODZOB
o

Gelet daarop is het primair het college, dat

C 1.222.145 en voor verplichte en verzoektaken

aangesproken moet worden over ODZOB

C 20.271.714. De kosten voor de ODZOB stijgen.

zaken.

8. Doelstellingen, de financiële en inhoudelijke

o

De onduidelijkheid en onwetendheid bij
enkele raden leidt nogal eens tot onjuiste

kaders en de uitwerking worden niet periodiek

beeldvorming.

geëvalueerd.
o

Betrek daarbij ook de mogelijkheden die de
aangekondigde wijziging Wet Gemeenschap
pelijke Regelingen geeft.
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2. Gebruik als raad de bestaande mogelijkheden
om geïnformeerd te worden en op de

4. Verbeter het samenspel tussen gemeenten
en ODZOB.

geëigende momenten invloed uit te oefenen.
o
o

Bij zienswijzen krijgen vooral de financiën
aandacht en wordt nauwelijks ingegaan op

o

De gemeentelijke rollen van opdrachtgever

de bijdrage van de ODZOB aan de realisatie

en eigenaar richting ODZOB te verduidelijken

van gemeentelijke doelen en het maatschap

en daarover expliciet afspraken te maken,

pelijke effect.
o

De uitvoering van aanbeveling 3 draagt hier
o.a. aan bij.

o

Een ‘papieren overload’ vanuit de ODZOB te

Raadsleden hebben behoefte aan een op de

voorkomen, en op de doelgroepen afgestem

gemeente toegesneden zienswijze, waarbij

de informatie te verstrekken, waarbij een

niet alleen de financiën, maar ook de bijdrage

stevige koppeling wordt gemaakt tussen

van de ODZOB aan de gemeentelijke doel

gemeentelijke/ regionale doelen en ODZOB

realisatie een plek krijgen.

activiteiten.
o

Een voorstel, waarmee inzicht wordt gegeven
hoe doelmatigheidsvoordelen kunnen worden

Aan colleges:

gehaald als gekozen wordt voor meer unifor
3.

Maak als (samenwerkende) colleges van B&W
en in overleg met de provincie duidelijk voor

miteit en minder maatwerk,
o

welke gemeentelijke en regionale opgaven en

Betrek daarbij ook de opzet en de invulling
van het ‘Opdrachtgeversplatform’ en een

doelstellingen een bijdrage van de ODZOB

bemensing van medewerkers met een

gevraagd wordt en verzoek de ODZOB daarop

duidelijk mandaat.

te reageren in haar aanbod van activiteiten.
o

o

Op die wijze wordt expliciet zichtbaar hoe
de ODZOB bijdraagt aan de realisatie van de

de wijze, waarop de monitoring en evaluatie

gemeentelijke en regionale doelen en de

wordt vormgegeven en de wijze waarop de

maatschappelijke effecten,

resultaten hiervan worden gecommuniceerd.

Colleges vervullen daarmee hun rol als
opdrachtgever duidelijk.

o
o

5. Maak als gemeenten en ODZOB afspraken over

o

Het periodiek terug kijken of de doelen

De betekenis van de ODZOB voor de gemeen

worden gehaald kan belangrijke bouwstenen

ten wordt daarmee goed zichtbaar,

opleveren voor bijstellingvan de Ínhoud van

Het is van belangdaarbij ook uitdrukkelijk in

het werk, de planning, kosten en communi

te gaan op de zogenaamde ‘collectieve

catie. En als geheel de (tussen)rapportages

taken’, gelet op de bij de gemeenten

over doelmatig- en doeltreffendheid,

bestaande onduidelijkheid daarover.

o

Het delen van een dergelijke evaluatie en
overleg daarover kan bijdragen aan de
verbetering van het samenspel,

o

Met een dergelijke reflectie is de actualiteit
van de samenwerkinggediend.
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2. PROBLEEMSTELLING
2.1

INLEIDING

Gemeenteraden worstelen al langer met de vragen

Een veilige, gezonde leefomgeving is van belang.

hoe de gemeenschappelijke doelen doeltreffend en

Daarnaast ambieert Zuidoost-Brabant aantrekkelijk

doelmatig gerealiseerd kunnen worden en hoe de de

te zijn voor bedrijven. De Omgevingsdienst Zuidoost-

mocratische controle te borgen. Dit is belangrijk voor

Brabant (ODZOB) heeft een divers werkterrein. In het

de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

stedelijk gebied is een grotere gezondheidsdruk, in
de landelijke gebieden spelen meer kwesties rondom

De kosten van de ODZOB stijgen en er leven vragen

de veehouderijen. De ODZOB heeft belangrijke taken

bij raadsleden over de bedrijfsvoering.

in de milieuvergunning, toezicht en handhaving.

Ook omdat de Omgevingswet en de energie-

De ODZOB is een uitvoeringsorganisatie die werkt

transitie verstrekkende gevolgen heeft voor ge

aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (geluid,

meentebesturen en de ODZOB besluiten de

lucht, bodem, water) voor de inwoners en bedrijven.

rekenkamer(commissie)s een onderzoek te starten
naar de ODZOB met het doel om de betreffende ge

Steeds meer werken gemeenten samen, vrijwillig

meenteraden inzicht te geven in de doeltreffendheid

of (wettelijk) verplicht. De ODZOB is een verplichte

en doelmatigheid van de ODZOB en aanbevelingen te

Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het samen

doen ter verbetering.

werkingsverband van 21 gemeenten van ZuidoostBrabant en de provincie Noord-Brabant.

2.2

PROBLEEMSTELLING

De centrale vraag is:
De gemeenten hebben een bestuurlijk en financieel
belang en zijn daarmee eigenaar en opdrachtgever

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van

van de ODZOB. Gemeenten besteden vergunning-,

de ODZOB?

toezicht- en handhavingstaken uit aan de ODZOB.
300Zo van deze taken zijn landelijk verplicht (de ba

En meer specifiek:

sistaken), andere ODZOBtaken zijn op verzoek van

» Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?

gemeenten. De gemeenten kunnen individueel of

* Wat kost het de regiogemeenten, wat levert het

op collectief verzoek taken laten uitvoeren door de
ODZOB. De ODZOB voert de taken uit, maar de ge

de regiogemeenten op?
* Wat zijn verschillende arrangementen die de

meenten blijven, naast de provincie, verantwoordelijk

regiogemeenten afnemen, wat zijn motieven?

voorde uitbestede vergunning-, toezicht- en handha

* Hoe geven de regiogemeenten sturing aan de

vingstaken. De provincie houdt toezicht op de Omge-

ODZOB?

vingsdiensten van Noord-Brabant.

* Wat zijn toekomstige opgaven voor de ODZOB?

Voor gemeenteraden is het lastig om zicht en grip te

In het vervolg lichten we de bevindingen nader toe.

houden op (uitvoerings)organisaties.
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3. BEVINDINGEN
3.1

WAT DOET DE ODZOB, WAT ZUN KADERS
EN DOELEN?

Taken
De ODZOB is een verplichte gemeenschappelijke
regeling die voor de deelnemende gemeenten in de
regio Zuidoost-Brabant en de provincie omgevingsrechttaken uitvoert. Dit zijn verplichte basis milieuta
ken als vergunningverlening, toezicht en handhaving.
En op verzoek van gemeenten taken als bodemadvies, welstand, beleidstaken en externe veiligheid.
Daarnaast werkt de ODZOB uit het collectieve budget
aan o.a. elkaar ontmoeten en verbinden op regionaal,
provinciaal of landelijke schaal.

Basistaken (verplicht) zoals

Verzoektaken(vrijwillig) zoals

Collectieve taken
(uit collectief budget)

- Melding activiteitenbesluit basis

- Advies opstellen beleid m.b.t.

- Ontmoeten en verbinden

inrichtingen
- Vergunningaanvraag activiteit milieu

- Bouwtaken

- Basis ondersteunen op kwaliteit

- Controle milieu

- Inrichtingen als horeca, etc.

- Volgen nieuwe ontwikkelingen

- Zienswijze en bezwaar behandelen

- Welstand

- Invulling structurele taken die niet

- Duurzaamheid
- Bodemadviestaken
- Externe veiligheid
Figuur 1 Beschrijving basis-, verzoek- en collectieve taken
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aan één opdrachtgever zijn toe te
rekenen

Kaders
.Jaarlijks worden in de Planning&ControIcyclus
afspraken vastgelegd over de kaders. Het dagelijks
bestuur (DB) van de ODZOB stuurt de beleidsmatige
en financiële kaders, de voorlopige begrotingen de
voorlopige jaarrekening aan de raden en aan de Pro
vinciale Staten met het verzoek om zienswijzen op de
begroting. Schematisch ziet het vaststellen van de
kaders door de raden en de Provinciale Staten er uit
als volgt:

- Toezenden

Raden en PS

na

«Igr.ntnnn Bestuur

. Indienen

.■V».(-|ęll-i.

i V**IH0IUM

financiële en

zienswijzen bij

beleidsmatige

ontwei p-

kaders

begioting

Vu* utalluii

- Toezenden
ontweipbegroting
. Toezenden
voorlopige
jaarrekening

Figuur2: P&C-cydus ODZOB
De gemeenten en ODZOB werken de begroting uit in
jaarlijkse werkprogramma’s met de verplichte basis
taken, de verzoek- en collectieve taken. De ODZOB
werkprogrammataken voor komend jaar zijn concreet
en specifiek.
Wat de uitvoering van de taken bijdraagt aan het
verbeteren van de fysieke leefomgeving is minder
duidelijk. Om dit beter te koppelen overlegt recente
lijk de ODZOB met enkele gemeenten.
De gemeenten ontvangen geen terugkoppeling over
de resultaten en effecten van de collectieve taken.
Ook de aanpak van collectieve taken is een aan
dachtspunt waar de ODZOB met gemeenten sinds
medio '19 aan werkt.
Gemeenten hebben recentelijk eigen VTH beleid
vastgesteld of geactualiseerd. Een gemeente staat
onder interbestuurlijk toezicht. De koppelingtussen
gemeentelijk beleid en inhoudelijke kaders voor de
ODZOB is beperkt.
Volgens de wet moeten gemeenten ook regionaal
vastleggen welke kwaliteits- en ambitieniveau geldt
voorde milieuvergunning, toezichten handhaving.
Dit ligt vast in de Regionale Operationele Kaders
(‘18Z’19). Deze kaders zijn uitgewerkt in het Regionaal
Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-W) en
in Toezicht en Handhaving (ROK-TH).
In de rekenkamergesprekken leggen wethouders,

Raden dienen beperkt zienswijzen in. De zienswijzen
zijn vooral financieel van aard. Wat de ODZOB bij
draagt aan de gemeentelijke beleidsdoelen komt niet
aan bod.
Doelen ODZOB

Doelen in de GR’
‘Taken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De ODZOB moet een bijdragen leveren aan het
realiseren en borgen van de door deelnemers aange
geven kwaliteit van de fysieke leefomgeving'.

DoeI in de kadernota2
‘De ODZOB heeft als ‘strategisch partner en als
uitvoeringsorganisatie meerwaarde door onze deel
nemers te ontlasten, onze brede kennis en onafhan
kelijke positie centraal te stellen, vanuit een dienst
verlenende houdingte werken, alert te zijn op politiek
gevoelige dossiers en lokale verhouding en vanuit
mogelijkheden te denken en het helpen realiseren
van initiatieven’.

Doel in het concernplaď
‘De ODZOB werkt samen met andere organisaties die
werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefom
geving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR
verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomge
ving: veiliger, gezonder en minder overlast’.

1

ambtenaren en raadsleden beperkt een link met de
regionale en lokale kaders. Deze kaders zijn recente
lijk vastgesteld. Evaluaties zijn nog niet uitgevoerd.
7
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Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdicnst
Zuidoost-Brabant, artikel2 Hd 3

2. Kadernota begroting ODZOB 2020
3

Concernplan ODZOB 2019-2022

3.2

Overige

WAT KOST HET EN WAT LEVERT HET OP?

De gemeenten leveren een verschillende financiële
ProyínC'eNoordBrabānt

bijdrage aan de ODZOB. Dit is afhankelijk van de

37*

verzoektaken. De arrangementen in de verzoektaken
bepalen samen met de omvang van het inrichtingen
bestand en de lokale VTH beleidspunten de kosten
voor iedere gemeente. De kostprijs voor een ba

Serreenten

sis- en verzoektaak is gedetailleerd uitgewerkt in de
werkprogramma’s. Voor de meeste gemeenten zijn de
kosten voor ODZOB de afgelopen járen toegenomen.
De ODZOB begroting 2020 heeft een totaal bedrag

Figuur 3: Realisatie ODZOB 2018
De provincie levert de grootste financiële bijdrage

voor de basistaken C 6.582.468 en verzoektaken

(370Zq). Andere middelen komen van gemeenten bui

C 13.689.246 en voor de collectieve taken een totaal

ten de regio, subsidies Rijk/Omgevingsdienst NL en

bedrag van e 1.222.145

andere omgevingsdiensten.

Basistaken

C

Verzoektaken

C 13.689.246

Collectieve taken

G

6.582.468

1.222.145

Voor de meeste gemeenten stijgen de kosten voor de
ODZOB jaarlijks door o.m. de toename van de taken
die de ODZOB voor de gemeenten uitvoert. Gemeen
ten kiezen hoeveel taken ze door de ODZOB laten
uitvoeren. Zo neemt Laarbeek meer verzoektaken af
(toezichten handhaving).
De ODZOB levert omgevingsrechttaken op. Wat de
ODZOBinzet bijdraagt aan de realisatie van gemeen
telijke en regionale beleidsdoelen is niet duidelijk.

f 1.600.000

C 1.400.000

C 1.200.003
- Best

e ï.ooo.ooo

03
ĩ

'

Fmdhoven

. — m Geldrop-Mierlo

C 800.000

aíai

—Gemert-Bakel
- ' Laarbeek

C 600 000

Nuenen
—Son en Breugel

C 400.000

— Veldhoven
Waalre

í 200.000

CO

Figuur 4: Ontwikkeling realisatie ODZOB 2017-2020
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3.3

WAT ZUN ARRANGEMENTEN DIE
GEMEENTEN AFNEMEN EN MOTIEVEN?

De hoeveelheid taken (verplichte en verzoek) voor de
ODZOB stijgt jaarlijks. Kleinere gemeenten beste
den meer taken uit aan de ODZOB omdat ze niet de
expertise en/of de capaciteit hebben om taken zelf uit
te voeren. Niet alle gemeenten maken een bewuste
keuze over de taken die ze de ODZOB laten verrichten
of zelf uitvoeren. Veelal worden jaarlijkse werkpro
gramma’s gebaseerd op die van voorgaande járen.
Een enkele gemeente is 'regiegemeente': de ODZOB
voert veel taken uit en de gemeente voert de regie.

10054

■ Verzoek

B Basis «Co ect ef

Figuur 5: Verhouding basis-, verzoek- en collectieve taken in begroting 2020

Eigen Vermogen

Eigenaar

Het eigen vermogen van de ODZOB is hoger dan

De gemeenten vormen met ieder een wethouder/

de afgesproken streefwaarde van C 1,2 miljoen. De

burgemeester met een gedeputeerde het Algemeen

ODZOB heeft daarom een terugbetaling gedaan aan

Bestuur (AB). Het AB is verantwoordelijk voor de

gemeenten en provincie. Sinds 2016 drie keer. De

continuïteit, de kwaliteiten het financieel beheer van

ODZOB slaagt er in de taken uit te voeren binnen het

de ODZOB. Uit hun midden kiest het AB het Dagelijks

budget van de deelnemers.

Bestuur (DB).

De totale kosten per directe fte van de ODZOB blijken

Opdrachtgever

vergelijkbaar met de gemiddelde kosten van andere

De deelnemende colleges zijn individueel en geza

omgevingsdiensten.

menlijk opdrachtgever. Daarbij stuurt het college op

De voorbereiding op de Omgevingswet en de beno

de levering van de afgesproken diensten binnen de

digde middelen worden in maart 2020 besproken.

afgesproken prijs. Elke deelnemer maakt jaarlijks in

3.4

ODZOB over de uit te voeren taken.

het werkprogramma afzonderlijk afspraken met de

STURING DOOR REGIOGEMEENTEN

De intergemeentelijke samenwerking in een Gemeen
schappelijke Regeling is complex. De colleges van de

College en ambtenaren

deelnemende gemeenten en de Gedeputeerde Staten

Colleges zijn eindverantwoordelijk voor de VTH taken.

van de provincie zijn tegelijkertijd eigenaar en op

Het college legt verantwoording af aan de gemeente

drachtgever van de ODZOB.

raad.
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Verantwoordelijke ambtenaren bespreken in het

Opdrachtgever-opdrachtnemer

Opdrachtgeversplatform (OGP) de ODZOB ontwik

Uit de rekenkamergesprekken met de ODZOB en de

kelingen. Er zijn veel verschillende subwerkgroepen.

regiogemeenten blijkt dat de relatie opdrachtgever

Het OGP werkt als een voorportaal van het DB en AB.

- opdrachtnemer verbetering vraagt. Niet alle wet

Het OGP geeft invulling aan de eigenaarsrol. Er is ook

houders ervaren voldoende invloed bij de AB verga

overleg tussen accounthouders van gemeenten en

deringen (als een van de 22 deelnemers). Bestuurders

ODZOB. Er zit veel ambtelijke capaciteit in.

melden een ‘papieren overload' aan stukken. Dit
vergt veel tijd. Gemeenten zijn onvoldoende in staat

Het sturen en toezichthouden door de opdrachtgever

om gezamenlijk een heldere opdracht aan ODZOB

en eigenaar zijn net als bij andere Gemeenschappe

te verstrekken over de uitwerking van gezamenlijke

lijke Regelingen minder strak gescheiden. De eige

opgaven. Gemeenten hebben onvoldoende grip op de

naar richt zich op de continuïteit van de ODZOB. De

sturing op de collectieve taken en de grote toekom

opdrachtgever richt zich op een efficiënte taakuitvoe

stige opgaven. Niet altijd is duidelijk wat de opdracht

ring. Deze rollen zijn beide van belang. Het is nodig

gever wil. De opdrachtnemer dient dan aan te dringen

dat colleges individueel en in samenwerking expliciet

op een heldere vraag. Uit de case 'bestuursopdracht

afstemmen hoe deze rollen te borgen. Dit gebeurt nu

Omgevingsweť blijkt verschil van opvatting tussen

onvoldoende.

de gemeenten en ODZOB over de invulling van voorbereidingstaken op de Omgevingswet.

Gemeenteraad
De raden stellen kaders en kunnen zienswijzen in

5.5

TOEKOMSTIGE OPGAVEN VOOR ODZOB

dienen op de ontwerpbegroting. De invloed van de

Belangrijke externe ontwikkelingen voor de ODZOB

raad is indirect. De gemeenteraad kan het college

zijn de komst van de Omgevingswet, de energietran-

aanspreken op de rol van opdrachtgever en eigenaar.

sitie en de overdracht van bodemtaken van de provin

Raden dienen beperkt zienswijzen in. Deze zijn vooral

cie naar gemeenten. Ook vinden de regiogemeenten

financieel van aard en gaan weinig over de bijdrage

kwesties als gevaarlijke stoffen, transitie veehouderij

aan de beleidsdoelen. De raden staan op afstand,

en gezonde stedelijke ontwikkeling van belang.

hebben weinig grip, maar waarderen dat wisselend.
Er zijn raden die de ODZOB een uitvoeringstaak van het

De impact van deze ontwikkelingen op de fysieke

college vinden. Andere raden willen meer weten wat de

leefomgeving is groot. Dit vraagt om goed samenspel

ODZOB doet en voor de gemeente kan betekenen.

tussen raden en colleges en tussen gemeenten en
ODZOB. Voor gemeenten betekent dit: helder uitge

Raden

sproken verwachtingen, heldere opdrachten en een
expliciete koppeling met beoogde maatschappelijke

Politiek-bestuurlijke
verantwoordelijkheid

Colleges

effecten. Zo kan de samenwerking tussen de regioge
meenten en ODZOB in deze grote, complexe opgaven
optimaal zijn.
Urgente interne ODZOB opgaven zijn volgens de
meeste gemeenten het versterken van de rolduiding
van ODZOB als uitvoeringsorganisatie en de herijking
van de collectieve taken. Daarnaast zien gemeen
ten een meer doelmatige werkwijze van de ODZOB
als belangrijke opgave. Het aantal deelnemers en de
vergaderstukken belemmert de snelheid van besluit
vorming. Gemeenten missen een uniforme werkwijze.
Een samenwerkingsvisie met formats, werkafspraken

Dagelijks
bestuur
ODZOB organisatie

Figuur 6: Governancestructuur in werking
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en heldere indicatoren is nodig.

Omgevingswet
De gemeenten zien voor de ODZOB een ondersteu

Transitie veehouderij

nende rol. De regiogemeenten vinden dat ze de

Voor gemeenten met een grote agrarische sector zijn

ODZOB moeten vragen om ondersteuning op de

de ambities en belangen groter dan de meer stede

Omgevingswet. De ODZOB kan voor de gemeenten

lijke georiënteerde gemeenten.

belangrijke efficiencyslagen maken bij de gevolgen
van de overheveling van de landelijke ‘bruidsschaťta-

Gezonde stedelijke ontwikkeling

ken naar de gemeenten.

Half december 2019 is de overeenkomst gesloten om
het meetnet Aireas regionaal in te zetten om de lucht

Energietransitie

kwaliteit en de gezondheidseffecten in de steeds

De Metropool Regio Eindhoven ontwikkelt de regi

meer verdichtende regio in kaart te brengen. Dit op

onale energiestrategie. De ODZOB ondersteunt dit

initiatief van Eindhoven.

proces faciliterend.

Opdrachtgever-opdrachtnemer
Bodemtaken van provincie naar gemeenten

Hoewel de gemeenten en de ODZOB bovenstaande

De bodemtaken van de provincie worden met de

thema's als belangrijke opgaven voor de ODZOB zien,

Omgevingswet overgedragen naar de gemeenten.

is er geen duidelijk en expliciet beeld overde rol,

De ODZOB voert nu de provinciale taken uit. Uit de

functie en opdracht voorde ODZOB hierin.

rekenkamergesprekken blijkt dat bodemkennis bij

Leden van het AB beogen eerst zelf regie te voeren op

de kleinere gemeenten overde járen verdwenen is.

de route en willen de ODZOB hier vervolgens op aan

Er is ook onvoldoende inzicht in de financiële conse

haken als bron van kennis en capaciteit. De ODZOB

quenties van de overheveling van bodemtaken naar

onderstreept de urgentie door de opgaven te agende

gemeenten. Hoewel de regiogemeenten de ODZOB

ren en gaat daarbij verder dan een klassieke uitvoe

hierin belangrijk vinden is er is nog geen eenduidig

ringsorganisatie voorVTH taken.

beeld welke rol de ODZOB krijgt.

De case Omgevingswet is aanleiding om gesprekken
over rol en positiebepaling van de ODZOB meer te

Gevaarlijke stoffen

voeren.

Ook voor de PFAS en stikstofproblemen kan de OD
ZOB een rol van betekenis spelen volgens de ge
meenten. Wat de gemeenten hierin verwachten van
de ODZOB is niet helder.
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4. AAN PAK
De ODZOB is een gemeenschappelijke regeling (GR),

Het onderzoek richt zich op de doelen, kaders, kosten

gevormd door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best,

en doelmatig- en doeltreffendheid van het beleid ten

Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven,

aanzien van de ODZOB en de governance doorde

Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Hel

betrokken gemeenten in de periode van 2017 tot aan

mond, Laarbeek, Nuenenc.a., Oirschot, Reusel-De

de begroting 2020. Het onderzoek vindt plaats vanaf

Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,

sept '19 tot en met februari '20.

Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant.
De rekenkamercommissie Eindhoven heeft de betref

De werkgroep van de rekenkamercommissies

fende rekenkamers benaderd om deel te nemen aan

selecteertTwynstraGudde voor het veldonderzoek.

het onderzoek. De rekenkamercommissie verricht dit

Het onderzoek is verricht door documentanalyse en

onderzoek samen met Best, Geldrop-Mierlo, Gemert-

interviews met de betreffende raden, ambtelijk en

Bakel, Laarbeek, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veld

bestuurlijke verantwoordelijken en met medewerkers

hoven en Waalre.

en directie van de ODZOB. Het feitenrelaas is
gecontroleerd op onjuistheden. De bestuurlijke reac
tie volgt separaat.

5. CONCEPTRAADSBESLUIT
De rekenkamercommissie stelt de raad voor om het college op te dragen4:
*

Uitvoering te geven aan de aanbevelingen 1, 3, 4 en 5 gericht aan het college;

*

Met de ODZOB binnen 3 maanden een plan van aanpak op te stellen om het samenspel met de ODZOB te
verbeteren met daarbij centraal de maatschappelijke opgaven, de toegevoegde waarde van de ODZOB aan
de beoogde maatschappelijke effecten, met afspraken over bijbehorende sturing, ijkpunten, monitoring
en evaluatie;

«

De raad hierover halfjaarlijks te informeren.

4. De gemeenteraden kunnen individueel raadsbesluiten nemen.

Voorkeur heeft om de besluiten daarnaast in gezamenlijkheid in het AB te nemen.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
Naast een verbreding en verdieping van het takenpakket van gemeenten, is de regionalisering van het
lokale bestuur een actuele trend in gemeenteland. Publieke opgaven worden steeds vaker in interge
meentelijke samenwerkingsverbanden opgepakt. De ene keer is dat ingegeven door lokale overwegin
gen, zoals bij strategische samenwerking ter versterking van de sociaaleconomische profilering en
structuur van de regio. De andere keer is de samenwerking ingegeven door (verandering van) wetge
ving, zoals in het geval van de omgevingsdiensten als de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is als uitvoeringsorganisatie op het gebied van de fysieke
leefomgeving werkzaam voor de provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. Na onder andere de vuurwerkramp
in Enschede en de cafébrand in Volendam zijn er 29 omgevingsdiensten opgericht. ODZOB is op 1 juni 2013
ontstaan. Medewerkers uit gemeenten, provincie en de SRE Milieudienst zijn in dat jaar overgegaan naar de nieuwe
organisatie.

De ODZOB voert sinds 2013, na de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), in opdracht van ge
meenten en de provincie de basis vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) milieutaken uit. De kern
van de activiteiten omvat VTH-taken op de thema's groene wetten, geluid, bodemsanering, civiele luchthaven,
vuurwerk, toezicht op zwemwater/zwembaden, ontgrondingen, grondwater, Wabo en het omgevingsrecht. De
taken vallen uiteen in basistaken (verplichte afname, wettelijke taken), verzoektaken (vrijwillige afname) en col
lectieve taken (stimuleren van ontmoeting, kennisdeling en innovatie). Gemeenten en andere overheidsinstan
ties kunnen bij de ODZOB terecht voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen op milieugebied. Daarnaast voert de
ODZOB in opdracht van gemeenten en provincie toezicht en handhaving uit door te controleren of bedrijven vol
doen aan de actuele wet- en regelgeving en aan vergunningsvoorwaarden. Tot slot adviseert de ODZOB op ver
schillende vlakken van de fysieke leefomgeving/milieuthema's om risico's te beperken en de leefbaarheid te ver
groten.

Brabant

Figuur 1. Regio Zuidoost-Brabant (bron: website ODZOB)
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Het landsdekkende netwerk van omgevingsdiensten bestaat nu ruim vijfjaar. In korte tijd is veel kennis,
ervaring en expertise van gemeenten, provincies en regionale milieudiensten op het gebied van vergun
ningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Verhuisd' naar deze regionale uitvoeringsdiensten. In het
licht van een bredere discussie over Gemeenschappelijke Regelingen', kampen ook omgevingsdiensten
met problemen op het gebied van democratische legitimiteit, financiële gezondheid, en doelmatigheid
en doeltreffendheid. Het VTH-stelsel is immers een complexe combinatie van diverse takenpakketten,
botsende belangen, en verschillende overheden en samenwerkingspartners. Daarnaast zorgt de komst
van de Omgevingswet en de energietransitie voor een nieuwe opgave waardoor er ook in de komende
járen veel van omgevingsdiensten en de deelnemende gemeenten en provincies zal worden gevraagd.

De taken die een omgevingsdienst als ODZOB in samenwerking met andere GR'en zoals de wettelijk
voorgeschreven organen als de Veiligheidsregio en de GGD uitvoert, moeten ervoor zorgen dat bedrij
vigheid en initiatieven mogelijk zijn op een manier die veilig en verantwoord is voor de fysieke leefom
geving. Gemeenten kunnen als opdrachtgever en eigenaar zelf keuzes maken in de omvang van het
takenpakket van de omgevingsdienst (alleen voor zover dit geen betrekking heeft op het verplichte ta
kenpakket) en hoe de omgevingsdienst werkt en samenwerkt met de gemeenten. Het zijn keuzes die
hun grondslag vinden in lokaal én regionaal beleid. Dit maakt de ODZOB niet alleen relevant voor het
college, maar ook voor de raad.

Ingegeven door voornoemde ontwikkelingen, beogen de rekenkamercommissies van de gemeenten
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre
de aan de ODZOB gelieerde gemeenteraden inzicht te geven in de doeltreffendheid en de doelmatigheid
van de ODZOB en aanbevelingen te doen ter verbetering.

1.2 Vraagstelling
7.2.7 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen
Dit onderzoek heeft ten doel de betreffende gemeenteraden inzicht te geven in de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van de ODZOB De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt.
Wat İ3 de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de ŨŬZOGĨ

Voor dit onderzoek zijn daarbij de volgende (deel)vragen geformuleerd:
1.

Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?

2.

Hoeveel kost het de regiogemeenten, wat levert het de regiogemeenten op?

3.

Wat zijn verschillende arrangementen die de regiogemeenten afnemen, wat zijn motieven?

4.

Hoe geven de regiogemeenten sturing aan de ODZOB?

5.

Wat zijn toekomstige opgaven voor de ODZOB?

Op basis van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen is een normenkader opgesteld. In het rap
port worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van het opgestelde normenkader.
Het onderzoek richt zich op de periode van 2017 tot aan de begroting 2020 alsook op de gemeenten
van de betrokken rekenkamercommissies.

1 O.a Rapport Democratische legitimiteit bij intet bestuurlijke samenwerking, Berenschot, 21 12 2018
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1.22 Normenkader
Om de geformuleerde hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden, wordt onderstaand normenkader
gehanteerd. Dit normenkader omvat de verschillende normen met betrekking tot kaderstelling, doeltref
fendheid, kosten, en doelmatigheid en sturing. Het normenkader is opgesteld door TwynstraGudde in
samenspraak met de rekenkamercommissies. In het normenkader wordt aangegeven in welk hoofdstuk
de desbetreffende normen terugkomen. Voor de vraag 'wat zijn de toekomstige opgaven voor de ODZOB', is geen norm opgesteld. Deze vraag is vooral beschrijvend van aard en komt terug in hoofdstuk 5.

Aspect

Normen

Kaderstelling

De raden hebben vastgesteld welke kaders gelden ten aanzien van de ODZOB.

(hoofdstuk 2)

In de kaders worden duidelijke doelen geformuleerd die de ODZOB moet realiseren.
Met de kaders worden op eenduidige wijze uitgangspunten vastgelegd voor de wijze waarop de
sturing, de beheersing, de verantwoording en het toezicht ten aanzien van de ODZOB worden
geborgd (met name hoofdstuk 4).
Het kader en de werking daarvan worden periodiek geëvalueerd waarna bespreking van de evalu
atie in de raad plaatsvindt.

Doeltreffendheid

De vastgestelde doelen worden gerealiseerd.

(hoofdstuk 3)

Afwijkingen van de beoogde doelrealisatie worden geëxpliciteerd en toegelicht.

Kosten en

Op duidelijke wijze worden tijdig de kosten van de ODZOB per gemeente en op het totaal begroot.

doelmatigheid

Deze kosten zijn op inzichtelijke wijze onderbouwd zodat raden kunnen zien wat de kosten zijn van

(hoofdstuk 3)

de af te nemen producten/arrangementen.
De gerealiseerde kosten worden tijdig en op een duidelijke wijze verantwoord.
Afwijkingen van de begroting worden expliciet gemaakt en onderbouwd.
De gerealiseerde kosten zijn evenredig aan de doelrealisatie.
De doelmatigheid van de organisatie van de ODZOB wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie
wordt aangeboden aan de raden.

Sturing

De vastgestelde uitgangspunten ten áánzien van sturing, verantwoording en toezicht worden

(hoofdstuk 4)

geheel en consistent toegepast

Figuur 2. Normenkader

1.3 Aanpak
Wij hebben ons eerst een beeld gevormd van de relatie tussen de gemeenten en de ODZOB door mid
del van documentenstudie. In dit kader zijn begrotingen, dienstverleningsovereenkomsten, correspon
dentie, eerdere onderzoeken, raadsvoorstellen, werkprogramma's, zienswijzen, beleidsdocumenten en
overige documentatie bestudeerd. De feítelijke situatie op basis van de documentenstudie is vervol
gens geverifieerd in gespreksrondes, waardoor de analyse is aangevuld met ervaringen en beelden van
de betrokken portefeuillehouders, raadsleden en medewerkers van de betreffende gemeenten. Daar
naast is met de directie, de voorzitter van het (dagelijks) bestuur en de accountmanagers van de OD
ZOB gesproken. Onze bevindingen zijn weergegeven in het voorliggende rapport.
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Documentenstudie

Gesprekken

Rapportage

Figuur3. Stappen onderzoeksaanpak

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 gaan wij in op de kaders en de doelstellingen van de ODZOB. Vervolgens staan de kosten,
baten en arrangementen centraal in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 gaan wij in op de wijze waarop gemeen
telijke sturing plaatsvindt. In hoofdstuk 5 komen de toekomstige opgaven aan bod. Ten slotte sluiten we
in hoofdstuk 6 af met de conclusies. De onderzoeksvragen beantwoorden wij voor het geheel aan be
trokken, onderzochte gemeenten waarbij waar nodig wordt gerefereerd aan afzonderlijke voorbeelden.
In de bijlage 1 zijn factsheets opgenomen van elke onderzochte gemeente. In bijlage 2 is een overzicht
van geïnterviewde personen opgenomen, en in bijlage 3 zijn de bestudeerde documenten weergegeven.
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2. Wat doet de ODZOB, wat zijn kaders en doelen?

2.1 Beschrijving en analyse
Doelstelling
De doelstellingen van de ODZOB zijn in de Gemeenschappelijke Regeling, de kadernota en de concernplannen vastgesteld:
-

In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve
van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht. De dienst moet een
bijdrage leveren aan het realiseren en borgen van de door deelnemers aangegeven kwaliteit van de
fysieke leefomgeving2. 3 4

-

De doelstellingen worden daarnaast periodiek vastgesteld in de kadernota. In de laatste kadernota is
opgenomen dat de ODZOB "als strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie [meerwaarde heeft]
door onze deelnemers te ontlasten, onze brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen,
vanuit een dienstverlenende houding te werken, alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale
verhoudingen en vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven’."

-

In het concernplan is opgenomen dat "de ODZOB samenwerkt met andere organisaties die werkzaam
zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbe
teren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast"'1

Financiële kaderstelling
De financiële kaderstelling vindt vooral plaats in de P&C-cyclus. Met de gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling ODZOB 20155 zijn per 9 februari 2017 de P&C-cycli van de vier regiobrede GR'en6 geharmoni
seerd. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zendt het da
gelijks bestuur (DB) van de ODZOB de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige
jaarrekening aan de raden en aan Provinciale Staten (PS). De raden en PS worden vervolgens gevraagd
hun zienswijzen m.b.t. de begroting naar voren te brengen. Het DB stelt aan de hand van de ontwerpbe
groting en de ontvangen zienswijzen de conceptbegroting op en verzendt deze aan het algemeen be
stuur (AB). Het AB stelt de begroting vast, waarna het DB de begroting aan de raden verzendt.

Dit proces ziet er als volgt uit.

r

T

3

1

DB

KóclenenPS

Raden en ♦‘5

•Toezenden

» indienen

* Ontvengen
V05tĮte5tţ4de

financiële en

uenawilien bij

beleidsmatige
kaders

begiüTnff

unrwefwbeçi oilrig

11
1

• Toezenden

Jãh

-Ĵ

ontwerpbegroting

: ut

» Ontvangen
va sJ gestel «Je?
jaarrekening

•Toezenden
voorlopige
Jaarrekening
L.

J

L.

À

k

j

Figuur 4. P&C-cyclus ODZOB

2 Uit: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, artikel 2 lid 3
3 Uit: Kadernota begroting ODZOB ZOZO

* Uit: Concernplan ODZOB 2019-2022
5 Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 201S (inwerkingtreding 9 februari 2017)
4 GGD Brabant-Zuìdoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuĩdoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
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Besluiten tot begrotingswijziging zendt het DB minimaal acht weken voordat zij aan het AB worden aan
geboden, toe aan de raden en PS. De raden kunnen binnen deze periode hun zienswijze over de begro
tingswijziging bij het DB naar voren brengen. Dit geldt alleen voor begrotingswijzigingen die direct in
vloed hebben op de bijdrage van de deelnemers.

Voor alle gemeenten geldt dat de begroting wordt uitgewerkt in een werkprogramma waarin wordt vast
gelegd welke producten de gemeenten afnemen. Deze werkprogramma's worden opgesteld in overleg
met de ODZOB, ambtelijk afgestemd met de accountmanager van de ODZOB en daarna ambtelijk on
dertekend door het afdelingshoofd of vastgesteld door het college.

Inhoudelijke kaderstelling
De inhoudelijke kaderstelling (welke taken voert de ODZOB uit in opdracht van deelnemers) vindt plaats
door vaststelling van de jaarlijkse werkprogramma's, lokaal VTH-beleid en de regionale kaders.

Werkprogramma

Lokaal VTHbeleid

Regionaal beleid
r-------------------------

Basistaken

VTH-beleidsplannen

ROK-milieutoezīcht

Verzoektaken

VTHuitvoerīngsplannen

ROKvergunníngverlening

i

i_____________________ .

Figuur 5. Inhoudelijke kaderstelling

Basistaken, verzoektaken en collectieve taken
Het werkprogramma bevat een overzicht van de te leveren diensten en producten die samen met op
drachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. Alle gemeenten stellen jaarlijks conform de DVO
(Dienstverleningsovereenkomst) een werkprogramma vast. In het werkprogramma wordt onderscheid
gemaakt tussen basistaken en verzoektaken.

Basistaken zijn producten en diensten waarvoor een verplichting tot opdrachtverstrekking geldt voor
alle deelnemers. Zo zijn gemeenten ten aanzien van VTH basistaken verplicht tot opdrachtverstrekking
voor meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, vergunningaanvragen van milieuactiviteiten en
het behandelen van zienswijzen en bezwaren voor inrichtingen die tot de basistaken behoren. Daarnaast
zijn gemeenten verplicht tot opdrachtverstrekking voor het uitvoeren van milieucontroles bij de bedrij
ven.
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Verzoektaken zijn producten en diensten die op verzoek van deelnemers door de ODZOB kunnen wor

den verricht. Gemeenten kunnen vrijwillig opdracht verlenen tot het opstellen van een omgevingsvergunníng, het opstellen van beleid met betrekking tot inrichtingen of welstandstoezicht (zie figuur 6)
Werkprogramma's (basis- en verzoektaken) worden ambtelijk voorbereid en veelal bestuurlijk vastge
steld. Sommige gemeenten hebben echter de betreffende manager mandaat gegeven om de werkpro
gramma's vast te stellen. Gemeenteraden worden niet inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming van
de werkprogramma's. Het AB steltjaarlijks in de begroting de financiële kaders voor de werkprogramma's
vast
De in de werkprogramma's opgenomen doelen voor het komende jaar zijn concreet en specifiek. Dit
komt vooral doordat het gaat om concrete, specifieke activiteiten die door de ODZOB uitgevoerd moeten
gaan worden. Wat (nog) niet gebeurt, is dat expliciet wordt aangeven wat de uitvoering van die taken
bijdraagt aan bijvoorbeeld de verbetering van de fysieke leefomgeving Het hoger liggende doel, oftewel
het beoogde maatschappelijke effect, wordt niet expliciet vastgesteld. Gesprekken hierover worden re
centelijk wel gevoerd in en met sommige gemeenten; dit moet leiden tot een koppeling van activiteiten
aan beoogde maatschappelijke effecten.
Collectieve taken

Basistaken

Verzoektaken

Verplichting tot opdrachtverstrek-

Vrijwillige opdrachtverstrekking,

king, bijvoorbeeld'.

bijvoorbeeld:

Basis ondersteunen op kwaliteit

- Advies opstellen beleid m.b.t.

Volgen nieuwe ontwikkelingen

Melding activiteitenbesluit basis
- Vergunningaanvraag activiteit
milieu
- Controle milieu
- Zienswijze en bezwaar behande
len

inrichtingen

Ontmoeten en verbinden

Invulling structurele taken die

- Bouwtaken

niet aan éen opdrachtgever zijn

- Inrichtingen als horeca, etc. (ver-

toe te rekenen

zoektaak inrichtingen)
- Welstand
- Duurzaamheid
- Bodemadviestaken
- Externe veiligheid

Figuur 6. Beschrijving basis-, verzoek- en collectieve taken
Collectieve taken

In de begroting worden daarnaast collectieve taken vastgesteld die worden bekostigd uit het collectieve
budget.7 Dit gebeurt in de begroting in algemene termen. Het wordt als volgt beschreven:
Elkaar ontmoeten en weten te verbinden op regionale, provinciale of landelijke schaal.
Samen met de GGD, de Veiligheidsregio of nieuwe partijen meer kennis en ervaring opbouwen op
thema’s als ketenhandhaving, gezondheid en veiligheid.
De basis ondersteunen op het gebied van kwaliteit door monitoring, rapportage, het ontsluiten van
geografische informatiesystemen en innovatie. Onder dit principe wordt gewerkt aan een efficiënte
en kwalitatieve uitvoering van de basistaken die bijdragen aan
de growing concern-doelstelling. De projecten zijn innovatief en kennen snelle doorlooptijden.
Nieuwe ontwikkelingen volgen en van daaruit koers bepalen. Thema's in ontwikkeling zoals de vee
houderij (Agrofood), gezonde leefomgeving, ruimtelijke plannen en de Omgevingswet, laten landen
in een organisatie die omgevingsbewust handelt.

' ODZOB Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 2023
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De handen uit de mouwen steken in het dagelijkse werk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
meer structurele taken, zoals een 24 uur per dag bereikbare meldkamer voor de intake en de con
signatiedienst voor de afhandeling van de meldingen. Tevens valt

Samen sterk in Brabant onder deze lijn, voor een veilig, schoon en duurzaam buitengebied.
Een specificering van de collectieve taken, gelijk aan de basis- en verzoektaken, vindt niet plaats. Het
AB heeft de kaders en principes voor collectieve taken vastgesteld voor de periode 2018-2021. Binnen
deze kaders heeft het DB het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen vastgesteld voor vier jaar. Het jaar
programma wordt opgesteld door de directeur ODZOB in afstemming met een delegatie vanuit het
Opdrachtgeversplatform (OGP). Wat concreet met de collectieve taken moet worden bereikt, is daar
mee beperkt aangegeven in de P&C-documenten en wordt ook niet opgenomen in het werkpro
gramma. Er is medio 2019 een werkgroep met OGP-vertegenwoordigers ingesteld om de aanpak met
betrekking tot de collectieve taken te veranderen. In 2020 wordt hier vervolg aan gegeven in nauwe sa
menwerking met de OGP-afvaardiging.

Lokaal VTH-beteid
Naast de werkprogramma's, kadernota's en begrotingen worden op lokaal niveau inhoudelijke kaders
opgesteld voor het VTH-beleid. Uit de documentenstudie en de gesprekken blijkt dat veel gemeenten
recentelijk lokaal VTH-beleid hebben vastgesteld dan wel dat beleid hebben geactualiseerd. Voor met
name de kleinere gemeente wordt een substantieel deel van deze taken uitgevoerd door de ODZOB,
waarbij het per gemeente verschilt welke verzoektaken bij de ODZOB zijn belegd. Veel gemeenten stellen
bijvoorbeeld jaarlijks een uitvoeringsprogramma VTH op, waarin weergegeven wordt welke taken in
welke omvang op het gebied van VTH zullen worden uitgevoerd. Eén gemeente beschikt niet over lokaal
VTH-beleid en is daardoor onlangs onder interbestuurlijk toezicht (IBT) komen te staan. In de factsheets
(bijlage 1) is per gemeente het vastgestelde VTH-beleid opgenomen.

Hoewel de ODZOB in diverse documenten89 aangeeft dat gemeenten individueel inhoudelijke kaders
kunnen meegeven door middel van lokaal VTH-beleid, zien we in kadernota's, concernplannen en be
grotingen echter beperkt een koppeling tussen de individuele VTH beleids- en uitvoeringsplannen van
gemeenten en de rol en positie van de ODZOB daarbij. Ook uit de bestudeerde documentatie en ge
sprekken bij gemeenten blijkt dat zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, het verband tussen lokaal
VTH-beleid en inhoudelijke kaderstelling voor de ODZOB beperkt wordt gelegd.

Regionale kaderstelling
De huidige wetgeving8
10 verplicht
9
gemeenten om een door de colleges vastgesteld beleidsplan te hebben
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van omgevingsrecht, en dat gemeenten gezamenlijk
moeten zorgdragen voor uniform uitvoeringsbeleid voor basistaken en niet-basistaken. Daartoe zijn in
ODZOB-verband de Regionale Operationele Kaders (ROK) opgesteld (2018/2019). De ODZOB en haar
deelnemers willen daarmee een gezamenlijke VTH-strategie voor alle inrichtingen (basis- en verzoekta
ken) realiseren met een regionaal kwaliteits- en ambitieniveau.

Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-W) is van toepassing op alle Wabo-milieutaken vergunningverlening en het afhandelen van meldingen die door de ODZOB worden uitgevoerd,
dus zowel voor de basis- als de verzoektaken. Het ROK Toezicht en Handhaving (ROK-TH) geeft richting
aan de kwaliteit van toezicht bij milieu-inrichtingen. Het ROK Milieutoezicht biedt gemeenten daarnaast
een risicogerichte aanpak voor het opstellen, uitvoeren en ontwikkelen van een regionaal uitvoerings
programma. Gemeenten kunnen daarbij kiezen uit drie opties (basis, basis plus, totaal).

8 ROK Vergunningverlening (ROK-VV) ODZOB 2020-2023
9 ROK Milieutoezicht 2018
10 Besluit omgevingsrecht (Bor, artikel 7.2) procescriteria
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Proces totstandkoming ROK Milieutoezicht Ä Handhaving
Vanuit het AB is in 2017" opdracht gegeven om een strategie voor de uitvoering van het Wabo-milieutoezicht
Zuidoost-Brabant te ontwikkelen. Vanuit de ODZOB is de gemeentelijke accounthouders gevraagd om ambtelijke
betrokkenheid in de werkgroep VTH-harmonisatie. Nadat er ambtelijk is meegedacht in de werkgroep, is er een
conceptstuk naar het Opdrachtgeversplatform (OGP) verstuurd. Het OGP had de eerste kans om te reageren op
deze dit conceptkader Toezicht 8t Handhaving. Het stuk is vervolgens via het DB naar het AB gegaan voor besluit
vorming in het AB van november 2019. Vervolgens is het aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten'^.

In de gesprekken die gevoerd zijn met wethouders, ambtenaren en raadsleden wordt door hen niet direct
een link gelegd tussen de ODZOB en dergelijke beleidskaders. Sprekend over kaderstelling wordt vooral
gesproken over de begroting en de werkprogramma's. Zeker voor raadsleden zijn de VTH-beleidskaders
niet bekend, althans, ze leven niet bij de raden. Het merendeel van de raden geeft daarbij aan dat ze de
ODZOB vooral zien als een uitvoeringsorganisatie en dat de ODZOB daarmee vooral een verantwoorde
lijkheid is van het college. De begrotingsavonden en ODZOB on Tour worden gewaardeerd door de raad
sleden die deze bezoeken. De opkomst tijdens deze bijeenkomsten verschilt sterk per gemeente en wordt
over het algemeen als beperkt gezien.

Afgesproken is dat de kaders periodiek geëvalueerd worden, zodat beleid desgewenst tussentijds kan
worden bijgesteld. De ROK's zijn recentelijk vastgesteld waardoor er nog geen evaluaties zijn uitgevoerd.
Uit de beschikbaar gestelde documenten blijkt niet dat aan de raden andere vormen van evaluaties met
betrekking tot de ODZOB zijn voorgelegd.

2.2 Toetsing op de normen
In dit hoofdstuk staan de onderstaande normen centraal. Aangegeven wordt in welke mate aan de
norm wordt voldaan.

De kleur groen geeft aan dat geheel aan de norm wordt voldaan.

De kleur rood geeft aan dat niet aan de norm wordt voldaan.

Norm

Analyse

De raden hebben vastge

De raden stellen vooral financiële kaders vast in de P&C cyclus. Ook

steld welke kaders gelden

hebben de meeste raden de regionale kaders met betrekking tot ver

ten aanzien van ODZOB.

gunningverlening en milieutoezicht vastgesteld.
Raden staan op een grotere afstand als het gaat om de inhoudelijke
kaderstelling. Dit gebeurt vooral met de werkprogramma's (basis- en
verzoektaken). Zwaartepunt voor het vaststellen van de werkpro
gramma's ligt op bestuurlijk niveau bij de portefeuillehouder en op in
houdelijk niveau bij ambtenaren.

Voor de collectieve taken is de financiële kaderstelling door de raad
beperkt. De kaderstelling ten aanzien van dit takenpakket vindt plaats
in het Algemeen Bestuur.

" Verslag AB-vergadering 5 oktober 2017
12 Voorstel Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018, vergadering AB 22 november 2018
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In de kaders worden dui

Waar het gaat om de basis- en verzoektaken zijn de doelen duidelijk

delijke doelen geformu

geformuleerd.

leerd die ODZOB moet

De doelen ten aanzien van de collectieve taken zijn in algemene be

realiseren.

woordingen geformuleerd waarbij beperkt duidelijk wordt wat moet
worden bereikt.
Wat vooral ontbreekt in de kaderstelling is het expliciteren van het
maatschappelijk effect dat met de inzet van de ODZOB moet worden
gerealiseerd en wat de bijdrage van de ODZOB aan de realisatie van
gemeentelijke beleidsdoelen over bijvoorbeeld de fysieke leefomge
ving, economische ontwikkeling en gezondheid is. De beoogde be
leidsrelevantie van de ODZOB wordt beperkt vastgesteld.
Gesprekken over de beleidsrelevantie van ODZOB worden recentelijk
gevoerd in en met sommige gemeenten. Dit moet leiden tot een kop
peling van activiteiten aan beoogde maatschappelijke effecten.

Het kader en de werking

Financiële en inhoudelijke kaders worden jaarlijks bijgesteld op basis

daarvan worden perio

van het verloop van het voorgaande jaar. De werking van deze kaders

diek geëvalueerd waarna

wordt op gemeentelijk niveau en in samenwerking met deelnemende

bespreking van de evalu

gemeenten echter niet structureel en systematisch geëvalueerd.

atie in de (uad plaats

De regionale kaders (ROK's) zijn door de meeste raden zeer recent vast

vindt.

gesteld. Evaluaties op de uitvoering van de ROK's hebben daarom nog
niet plaatsgevonden en zijn nog niet gedeeld met de raden. Doel- en
kaderstellinq zijn daarom nog niet (tussentijds) aangepast.
De doelen zijn sinds de vaststelling van de eerste gemeenschappelijke
regeling niet veranderd. Uit verschillende gesprekken blijkt dat de doe
len niet tussentijds zijn herijkt door het bestuur.
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3. Hoeveel kost het en wat levert het op?

3.1 Beschrijving en analyse
Kostenontwikkeling
In de begrotingen en de jaarrekening zijn duidelijk de ODZOB-kosten per gemeente te zien. Dit inzicht
laat verschillen zien tussen de gemeenten (zie figuur 7). De verschillen in de kosten tussen de verschil
lende gemeenten zijn te verklaren door onder andere de omvang van het inrichtingenbestand en de
gekozen arrangementen. Er zit veel differentiatie in de omvang van het inrichtingenbestand (het over
zicht van aantallen en soorten bedrijven in een gemeente) van de onderzochte gemeenten; dit wordt ook
aangegeven in interviews. Zo is het inrichtingenbestand in een woongemeente als Waalre relatief klein.
Het inrichtingenbestand van een gemeente als Gemert-Bakel, een gemeente met een omvangrijk lande
lijk gebied, kent door de vele veehouderijen een groter inrichtingenbestand. Deze elementen zijn terug
te zien in de omvang van de basis- en de verzoektaken die de ODZOB voor deze gemeenten uitvoert.

e 1.600.000

e 1.400.000

C 1.200.000

Best

C 1.000.000

Eindhoven

9ļ
J

Geldrop-Mierlo
C 800.000

Gemert-Bakel

ro
ë

Laarbeek
Nuenen

C 600.000

Son en Breugel
Veldhoven

C 400.000

Waalre

C 200.000

CO
2017

2018

2019

2020

laar

Figuur 7. Ontwikkeling realisatie ODZOB 2017-2020

Figuur 7 laat zien dat voor de meeste deelnemers de kosten voor de ODZOB jaarlijks zijn gestegen. De
kostenstijgingen worden grotendeels verklaard in de begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekenin
gen door de toename van het taken- en dienstenpakket dat de ODZOB in opdracht van haar deelnemers
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uitvoert. De mate waarin het takenpakket per gemeente toeneemt, is afhankelijk van de keuzes die ge
meenten maken. Zo is voor Laarbeek handhaving een belangrijk thema waarbij de ODZOB de gemeente
ondersteunt. Dit speerpunt heeft ertoe geleid dat er de afgelopen periode meer aanvullende verzoektaken bij zijn gekomen op handhavings- en toezichtstaken. Hierdoor neemt Laarbeek relatief veel verzoektaken af ten opzichte van andere deelnemers. Deze beleidsmatige keuze is terug te zien in figuur 7.

Overigens wordt 3796 van de kosten in 2018 gedekt door de provincie Noord-Brabant (zie figuur 8). De
provincie levert daarmee de grootste financiële bijdrage aan de ODZOB. Naast gemeenten leveren ook
gemeenten buiten de regio, subsidies Rijk/Omgevingsdienst NL en andere omgevingsdiensten een fi
nanciële bijdrage.

Overige

Provincie NoordBrabant
3796

Gemeenten
5896

Figuur 8. Realisatie ODZOB 2018

Gemeenten maken eigen keuzes
Verschillen tussen gemeenten zijn ook te verklaren door keuzes die gemeenten zelf maken. Gemeenten
gaan verschillend om met het beleggen van verzoektaken bij de ODZOB. Uit de gesprekken blijkt dat
sommige gemeenten niet zelf de benodigde kennis in huis hebben om VTH-taken uit te voeren. Deze
gemeenten beleggen dan ook relatief veel verzoektaken bij de ODZOB, zoals bijvoorbeeld Best, Nuenen
en Laarbeek. Voor Veldhoven geldt dit voor de VTH-milieutaken. Andere VTH-taken voeren zij zelf veel
in huis uit

Andere, vaak grotere gemeenten, zijn wel in staat om een deel van de VTH-taken binnenshuis te organi
seren. Zij beschikken over een grotere ambtelijke organisatie met expertise en capaciteit op het gebied
van VTH. De gemeente Eindhoven is hier een voorbeeld van. Het zijn met name deze gemeenten die
kritisch zijn over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB, daar de eigen organisatie (beter)
in staat is om vergelijkbare taken uit te voeren. Voor kleinere gemeenten is er, buiten de vrije markt, geen
alternatief voor de ODZOB. Tot slot kiezen sommige gemeenten er bewust voor om (op onderdelen) een
regiegemeente te zijn, waarbij zij zelf beleid ontwikkelen maar taken bewust niet zelf uitvoeren. De ge
meenten Son en Breugel, en Nuenen hebben er bewust voor gekozen om nagenoeg alle VTH-taken door
de ODZOB uit te laten voeren.
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■ Verzoek

BBasis

«Collectief

Figuur 9. Verhouding basis-, verzoek- en collectieve taken in begroting 2020

Verantwoording en rapportage
De kosten voor de uitvoering van de basis- en de verzoektaken worden op een duidelijke en transparante
wijze begroot en wat betreft realisatie toegelicht. In de werkprogramma's wordt op basis van uurtarieven
en het aantal verwachte producten een inschatting gemaakt van het benodigde budget. Voor de basis
taken en de verzoektaken is gekozen voor productfinanciering op basis van gerealiseerde uren per pro
duct (dus geen "vaste prijzen"). Afrekening vindt plaats op basis van een voorschot en nacalculatie. Daar
naast wordt soms deelgenomen aan bijzondere projecten, waarvoor wordt gefactureerd.
Ook is er een aantal collectieve taken waarvoor wordt gewerkt met /umpsum-financiering (inputfinanciering). De kosten voor het collectieve takenpakket zijn opgenomen in de begroting, maar de onderbou
wing van deze kosten is slechts ten dele uitgewerkt in de jaarrekening.

Ontwikkeling eigen vermogen
In samenwerking met de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen zijn afspraken gemaakt over de
gewenste hoogte van de algemene reserve. In 2018 is de streefwaarde voor de ODZOB op ĥ 1,2 miljoen
gesteld”. In 2017 heeft het AB besloten dat zodra de algemene reserve het gewenste niveau heeft bereikt,
de ODZOB ingeval van positieve exploitatie, een nacalculatie dient te maken van de gehanteerde tarieven
zodat tegen de werkelijke kostprijs wordt afgerekend.”

"Jaarrekening 2018
14 Jaarrekening 2017
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Figuur 10. Ontwikkeling eigen vermogen ODZOB 2016-201

De ontwikkeling van de algemene reserve laat zien dat deze boven de streefwaarde van f 1,2 miljoen is
uitgekomen en dat ODZOB naar aanleiding daarvan een terugbetaling aan gemeenten en provincie
heeft gedaan om binnen de streefwaarde te komen. Besluitvorming over de bestuursopdracht Omgevingswet (hierover meer in hoofdstuk 4) gaat invloed hebben op de ontwikkeling van de reservepositie
van de ODZOB. In welke mate is hier nu nog niet inzichtelijk te maken. Ten tijde van het schrijven van
het rapport was nog niet bekend op welke wijze de financiering van dit besluit in de begrotingswijzi
ging wordt verwerkt.

Mocht blijken dat, ondanks uitgaven in het kader van de bestuursopdracht Omgevingswet, het eigen
vermogen boven de streefwaarde uit blijft komen, dan moet - in lijn met het AB-besluît - tot nacalcula
tie van de gehanteerde tarieven overgegaan worden. Dit betekent dat gemeenten geld terugkrijgen,
wel of niet in de vorm van verrekening. Sinds 2016 is dit drie keer gebeurd.

De ontwikkeling van het eigen vermogen laat zien dat de ODZOB erin slaagt de taken uit te voeren bin
nen het budget dat de deelnemers ter beschikking stellen. Met name de algemene reserve is opge
bouwd door positieve resultaten van voorgaande járen.

Wat voor een belangrijk deel de positieve resultaten beïnvloedt, is dat gemeenten meer werk laten uit
voeren door de ODZOB dan opgenomen in de begroting van de ODZOB. De begroting van de ODZOB
wordt meer dan een jaar voor het feítelijke begrotingsjaar opgesteld op basis van inschattingen van te
verrichten werkzaamheden. Dit om op tijd de procedures te kunnen doorlopen en zienswijzen te kun
nen ontvangen. In de tussentijd kan de actuele vraag van gemeenten veranderen. Net als dat door het
jaar heen gemeenten ad hoe een groter beroep doen op de ODZOB voor het uitvoeren van taken.
Doordat vaste lasten reeds gedekt worden door de taakuitvoering opgenomen in de begroting, draagt
dit bij aan een positief financieel resultaat. Eventueel zou bij de begroting geanticipeerd kunnen wor
den op het uitvoeren van meer taken. Dat brengt wel een risico met zich als de daadwerkelijke taakuit-

15 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Uitkomsten controle en overige informatie 2018 Rapportage
aan het algemeen bestuur, EY, 09 04 2019
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voering lager uitvalt. Tot dusver heeft het AB er bij opeenvolgende begrotingen voor gekozen de hui
dige aanpak te blijven hanteren. Wij hebben in het dossier ook geen AB-voorstel gezien om daar ver
andering in aan te brengen.

Doeltreffendheid: de mate waarin beoogde doelen worden bereikt.
Op ambtelijk niveau wordt tussen gemeenten en de ODZOB gemonitord of de gemaakte afspraken over
basis- en verzoektaken uit het werkprogramma worden uitgevoerd. Zo nodig, bij mogelijke afwijkingen
of belangrijke ontwikkelingen, worden wethouders bijgepraat en geïnformeerd. Uit de documenten en
de interviews blijkt dat de meeste gemeenten overwegend positief zijn over de uitvoering van het werk
programma. De in de werkprogramma's afgesproken doelen worden overwegend gerealiseerd, zo geven
ze aan. Ambtenaren, bestuurders en raadsleden van de meeste gemeenten geven aan dat de basis- en
de verzoektaken de laatste járen naar tevredenheid worden uitgevoerd. Met name kleine gemeenten
geven aan dat de ambtelijke organisaties inmiddels niet meer in staat zouden zijn om de taken van de
ODZOB zelf op te pakken tegen vergelijkbare kosten en kwaliteit.
Enkele gemeenten geven aan dat bijsturing nodig was om de vastgestelde doelen gerealiseerd te krijgen.
Zo heeft de gemeente Eindhoven, zowel schríftelijk16 als mondeling, op een gegeven moment aangege
ven ontevreden te zijn geweest over de uitvoering van de taken door de ODZOB. Pas nadat een formele
klacht werd ingediend is ODZOB adequaat gaan bijschakelen om verstrekte opdrachten uitgevoerd te
krijgen. Een aantal andere gemeenten geeft ook aan gedurende de uitvoering van de werkprogramma's
te moeten bijsturen op de naleving van afspraken in het werkprogramma. Dat gaat over de kwaliteit van
de uitvoering, bijvoorbeeld doordat gemeenten bij het controleren van brieven opgesteld door de OD
ZOB, fouten constateren. Dat gaat ook over de kwantiteit van de uitvoering, bijvoorbeeld doordat het
aantal bedrijfsbezoeken achterblijft bij de gemaakte afspraken. Ook betreft het de tijdigheid van de uit
voering, bijvoorbeeld doordat het uitvoering geven aan (tussentijdse) opdrachten op zich laat wachten.

Gemeenten geven ook aan dat de beperkte beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel
hiervoor een verklarende factor kan zijn. Door personeelstekorten in de periode 2015-2018 heeft de
ODZOB in sommige gevallen moeite om de afspraken in de werkprogramma's te realiseren. Ook is er
recentelijk een personeelstekort geconstateerd op het gebied van vergunningverlening. Inmiddels lijken
de personeelstekorten bij toezicht echter verholpen waardoor de kwaliteit van de dienstverlening op dat
vlak is toegenomen. Als gemeenten dergelijke problemen constateren, geven zij aan dat bijsturing ertoe
leidt dat de ODZOB de problemen oplost. Dit zorgt ervoor dat gemeenten overwegend positief zijn over
de doelrealisatie.

Veel gemeenten zijn niet overtuigd van de operationele en maatschappelijke meerwaarde van de inspan
ningen/projecten die binnen het collectieve takenpakket vallen. Dit hangt samen met de beperkte grip
op en kaderstelling voor de collectieve taken zoals die door gemeenten wordt ervaren. Gemeenten zijn
daarbij kritisch op de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de ODZOB ten aanzien van het
collectieve takenpakket.

Doordat de koppeling van de activiteiten van de ODZOB met de beoogde maatschappelijke effecten
ontbreekt, kan niet worden aangegeven of deze bijdrage daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Doelmatigheid: de mate waarin doelen op een efficiënte manier worden bereikt.
De doelmatigheid van de ODZOB wordt niet afzonderlijk en systematisch geëvalueerd. Wel wordt in het
kader van de werkprogramma's tussen gemeenten en de ODZOB gesproken over een doelmatige inzet
van de ODZOB en over de prijsstelling van de ODZOB. In interviews wordt bijvoorbeeld aangegeven dat
er mogelijkheden zijn om werkwijzen verder door te ontwikkelen waarmee doelmatigheidsverbeteringen

16 E-mail 'Formele klacht: niet nakomen van afspraken', 25-1-2019
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kunnen worden gerealiseerd. Genoemd wordt bijvoorbeeld het eenvoudiger maken van gegevensuitwis
seling en het verbeteren van de informatievoorziening, het vereenvoudigen van registratie en urenschrij
ven, of het vinden van goedkopere huisvesting.

Ook wijst een enkele gemeente op de tijd die in ODZOB-verband wordt gestoken in overleg en werk
groepen. Dit zou de doelmatigheid van de organisatie beperken. Anderen wijzen juist op de mogelijkheid
die dit de gemeenten biedt om nauw betrokken te zijn bij ontwikkelingen en vraagstukken binnen ODZOB. Dergelijke beelden zorgen ervoor dat de doelmatigheid van de ODZOB wisselend wordt gewaar
deerd.

In interviews wordt erop gewezen dat de aard en de opzet van de ODZOB met zich meebrengen dat er
altijd sprake is van een suboptimale doelmatigheid. ODZOB heeft als Gemeenschappelijke Regeling te
maken met een wettelìjk voorgeschreven governance en besluitvormingsprocessen waaraan kosten zijn
verbonden.
Verder moet de ODZOB met elke gemeente komen tot een passende werkwijze. Maatwerk in werkwijzen
wordt gevraagd, maar dat vergt ook tijd en capaciteit. Tevens stellen gemeenten eigen beleid en priori
teiten vast. Dit vraag om inhoudelijk maatwerk en ook dat kost tijd en capaciteit.

Wat kwantitatief het effect is van deze kenmerken van de ODZOB is niet inzichtelijk. Wel is er in 2016 een
benchmark gedaan op basis van de jaarstukken van 2015. Hieruit blijkt hoe de ODZOB zich verhoudt tot
de gemiddelde benchmark van omgevingsdiensten. ” Daaruit blijkt dat de totale kosten per directe fte
van de ODZOB 6110.063,03 bedragen. Uit de benchmarkt blijkt dat de gemiddelde kosten bij andere
omgevingsdiensten 6 110.718.53 per directe fte bedragen. Dit betekent dat de ODZOB op of net onder
de benchmark zit.

3.2 Toetsing op de normen
In dit hoofdstuk stonden de onderstaande normen centraal. Aangegeven wordt in welke mate aan de
norm wordt voldaan.

De kleur qroen geeft aan dat geheel aan de norm wordt voldaan,
JC \J !'J* I lolļļ»? .

x3'1 Lti

i 7101) űfc* |İL*1V| Al
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De kleur rood geeft aan dat niet aan de norm wordt voldaan.

Analyse
De vastgestelde doelen

De vastgestelde doelen met betrekking tot de basis- en verzoektaken

worden gerealiseerd. Af

worden overwegend gerealiseerd. Gemeenten zijn over het algemeen

wijkingen van de be

tevreden over de uitvoering van de basis- en verzoektaken door OD

oogde doelrealisatie wor

ZOB. Bijsturing op de nakoming van de werkprogramma's is soms no

den geëxpliciteerd en

dig wat betreft kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid. Deze bijsturing leidt

toegelicht.

ertoe dat ODZOB uiteindelijk de afspraken nakomt, zo geven gemeen
ten aan.
De doeltreffendheid van de collectieve taken wordt als beperkt erva
ren, ook al omdat niet duidelijk wordt aangegeven wat met de collec
tieve taken moet worden bereikt Rapportage over de voortgang en
realisatie in het collectieve takenpakket vindt beperkt plaats. De ge
meenten gaan als opdrachtgever echter zelf over de opzet en invul
ling van de collectieve taken. Het is gemeenten nog niet gelukt om in

u Rapport Financiële benchmark bij Omgevingsdiensten, 2017

Beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven

Pagina 16

samenspraak met de ODZOB hiervoor een goede aanpak te formule
ren. Aangegeven wordt dat daar op dit moment aan wordt gewerkt
door een werkqroep.
Doordat de koppeling van de activiteiten van ODZOB met beoogde
maatschappelijke effecten ontbreekt, kan niet worden aangegeven of
deze bijdrage daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Op duidelijke wijze wor

De P&C cyclus functioneert zodanig dat er goed inzicht is in het finan

den tijdig de kosten van

cieel functioneren van de ODZOB en de kosten van de ODZOB per ge

de ODZOB per gemeente

meente en op het totaal.

en op het totaal begroot.
Deze kosten zijn op in
zichtelijke wijze onderbouwd zodat raden kun
nen zien wat de kosten
zijn van de af te nemen
producten/arrangemen
ten.

De duidelijke kaderstelling ten aanzien van de basis- en verzoektaken
werkt door in tijdige en duidelijke begroting en verantwoording. De
opbouw van de tarieven wordt inzichtelijk gemaakt in de werkpro
gramma's.
De beperkt duidelijke kaderstelling ten aanzien van de collectieve ta
ken werkt door in de begroting en verantwoording. Kosten worden in
zichtelijk gemaakt, maar op een minder specifiek niveau.
Het volume aan opdrachten van deelnemers aan ODZOB neemt jaar
lijks toe. Zowel wat betreft basis- als verzoektaken. Kleinere gemeen
ten besteden over het algemeen meer taken uit aan ODZOB dan de
grotere gemeenten. Zij hebben immers vaak niet de expertise en/of
capaciteit in huis om taken zelf uit te voeren. Niet alle gemeenten ma
ken echter een bewuste keuze over de taken die binnenshuis worden
uitgevoerd dan wel worden uitbesteed aan ODZOB. Veel werkpro
gramma's worden gebaseerd op de werkprogramma's van voor
gaande járen. Een enkele gemeente kiest bewust voor het zijn van een
'regiegemeente'. Dit werkt bij deze gemeenten door in de opdrachtverstrekking aan ODZOB van verzoektaken en in het beschikbaar stel
len van gemeentelijke capaciteit om op de uitvoering regie te voeren.

De gerealiseerde koslen

In de jaarstukken worden gerealiseerde kosten transparant weergege

worden tijdig en op een

ven, en verschillen ten opzichte van de begroting verantwoord. Afwij

duidelijke wijze verant

kingen ten opzichte van de begroting worden verklaard en komen

woord. Afwijkingen van

vooral door een grotere of kleinere vraag naar basis- en verzoektaken

de begroting worden ex

door gemeenten gedurende het jaar. De grootste verschillen ontstaan

pliciet gemaakt en onder-

op het gebied van verzoektaken.

bouwd.
De gerealiseerde kosten

De doelmatigheid van de ODZOB wordt niet systematisch gemonī-

zijn evenredig met de

tord. Wel is doelmatigheid bestuurlijk en ambtelijk gespreksonder

doelrealisatie.

werp tussen de gemeenten als opdrachtgevers en ODZOB als op
drachtnemer. De doelmatigheid van de ODZOD wordt wisselend ge
waardeerd door de gemeenten.
Uit de ter beschikking gestelde benchmark blijkt dat ODZOB op of net
onder de benchmarkorganisaties ligt wat betreft de totale kosten per
directe fte.
De opzet en aard van de ODZOB maken dat de doelmatigheid altijd
suboptimaal is. Dat komt vooral door de voorgeschreven governance
en besluitvormingsprocessen waaraan kosten zijn verbonden. Net als
dat het leveren van maatwerk ervoor zorgt dat de doelmatigheid be
perkt.
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Regionale operationele kaders hebben bijgedragen aan uniformering
van beleid. Dat maakt dat de uitvoering slimmer, innovatiever en effi
ciënter ingeregeld kan worden.

De doelmatigheid van de
van de 0DZOB wordt periodiek ge
ëvalueerd. De evaluatie
organisatie

De doelmatigheid wordt niet periodiek geëvalueerd waarbij de evalu
atie aan de raden wordt aangeboden. Wel is doelmatigheid bestuurlijk
en ambtelijk gespreksonderwerp tussen de gemeenten als opdracht
gevers en ODZOB als opdrachtnemer.

Wordt aangeboden aan
de raden
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4. Hoe geven de regiogemeenten sturing aan ODZOB?

4.1 Beschrijving en analyse
Als het gaat over de sturing die gemeenten geven op de ODZOB gaan wij in op de opzet en de werking
van de governancestructuur. Daarna gaan wij specifieker in op de sturing die feítelijk door gemeenten
wordt gegeven aan de ODZOB.

Opzet governancestructuur ODZOB
Intergemeentelijke samenwerking is complex, zeker in de context van een Gemeenschappelijke Rege
ling zoals de ODZOB. De ODZOB kent een governancestructuur waarbij de aan de ODZOB deelne
mende colleges van B&W en Gedeputeerde Staten (GS) zowel eigenaar als opdrachtgever van de OD
ZOB zijn. De ODZOB is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de gemeenten
en de provincie.

Om te beginnen beschrijven wij de verschillende rollen.

Eigenaar
Vanuit de colleges en GS wordt gezamenlijk het AB gevormd, waarin iedere deelnemer met één wethou
der/burgemeester en gedeputeerde deelneemt. Het AB is verantwoordelijk voor de continuïteit, de kwa
liteit en het financieel beheer van de ODZOB.18

Het AB stelt de kadernota, de begroting, de jaarrekening en - indien gewenst - de jaarplannen vast, kiest
uit haar midden het DB en benoemt de directeur van de ODZOB. In het Concernplan 2019-2022 stelt de
ODZOB dat het vanuit hun verbindende schakelpositie cruciaal is dat AB-leden goed communiceren met
hun eigen colleges en raden/staten en hen meenemen in de deelname en de besluitvorming in de OD
ZOB19.

Zoals de governancestructuur voorschrijft, ligt er veel verantwoordelijkheid bij de colleges betreffende
het eigenaarschap van de ODZOB. De ODZOB probeert echter ook zelf actief raadsleden mee te nemen
in de voortgang en de ontwikkelingen. Dit gebeurt via onder andere de instrumenten ODZOB on Tour,

ODZOB ontmoet (informatieavonden) en begrotingsinformatiebijeenkomsten naar aanleiding van de ge
harmoniseerde P&C-cyclus met andere GR'en in de regio20.

Opdrachtgever
Behalve eigenaar, zijn de deelnemende colleges ook individueel en collectief opdrachtgever van de OD
ZOB. Als opdrachtgever stuurt het college op de levering van de afgesproken diensten binnen de daar
voor te betalen prijs. Naast het opdracht geven voor de verplichte basistaken, kunnen de deelnemers
ook opdracht geven voor het uitvoeren van verzoektaken alsook collectieve taken die voor alle deelne
mende gemeenten en de provincie gezamenlijk worden uitgevoerd21. Elke deelnemer geeft jaarlijks af
zonderlijk een opdracht aan de dienst in de vorm van een werkprogramma waarin de uit te voeren taken
zijn opgenomen.

18 Concernplan ODZOB 2019-2022 (23 november 2018)
19 Concernplan ODZOB 2019-2022 (23 november 2018)
20 Kadernota 2020 (29 november 2018)
21 Zie hoofdstuk 3 voor de gekozen arrangementen en de bijlagen 'Factsheet per gemeente' voor de arrangementmotivaties
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Colleges zijn bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de VTH-taakuitvoering, bijvoorbeeld via een
handhavingsbesluit of het verlenen van een vergunning. De colleges zijn verplicht om de uitvoering van
de basistaken bij de ODZOB te beleggen. De meeste colleges hebben ter uitvoering van deze taken de
ODZOB gemandateerd om bepaalde besluiten te nemen023.

Ambtelijk worden deelnemers vertegenwoordigd in het Opdrachtgeversplatform (OGP). In dit overleg
bespreken ambteľýke vertegenwoordigers namens de gemeenten ontwikkelingen aangaande ODZOB.
Het OGP kent een plenaire overlegstructuur waaraan verschillende subwerkgroepen op thema's gelieerd
zijn. De ODZOB organiseert regelmatig werkconferenties voor het bestuur en het OGP om de samenwer
king, koersbepaling en kennisdeling te stimuleren22. 23 24

Raden
De raden kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting. De rol van de raden ten aanzien van de
ODZOB is echter vooral indirect.
Uit de gesprekken met de raden blijkt dat zij ervaren op afstand te staan als het gaat om het stellen van
kaders. Collectief overheerst het gevoel dat de ODZOB de kaders stelt en raadsleden slechts jaarlijks de
begroting accorderen. Mede door de complexiteit van de dagelijkse praktijk van de ODZOB en een ge
brek aan inzicht in datgeen waar de ODZOB voor staat, voelen raadsleden zich niet in positie gebracht
om inhoudelijke kaders mee te geven aan de ODZOB. Het indienen van zienswijzen gebeurt daarom
beperkt. Als er zienswijzen worden ingediend, ligt de nadruk vaak op financiën en minder op ínhoud en
de beleidsrelevantie van de ODZOB (wat draagt de ODZOB bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen?).
Als eigenaar en opdrachtgever van de ODZOB legt het college verantwoording af aan de raden. Het is
aan de raden om de colleges aan te spreken op de invulling van het opdrachtgeverschap en de eigenaarsrol. In opzet leidt dit tot de onderstaande governancestructuur

Politiek-bestuur lijke
verantwoordelijkheid

Colleges
Opdrachtgeversrol

ODZOB organisatie

Figuur 11. Governancestructuur in opzet

Reflectie op de invulling en de uitwerking van de governancestructuur
22 Concemplan ODZOB 2019-2022 (23 november 2018)
23 Niet alle - aan dit onderzoek deelnemende - gemeenten hebben de ODZOB gemandateerd om besluiten te nemen
Overwegingen om wel of niet te mandateren zijn opgenomen in de bijlage: 'Factsheet per gemeente', tabel 'Sturing'
24 Concemplan ODZOB 2019 2022 (23 november 2018)
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Kijkend naar de praktijk, is het onderscheid in de rol van eigenaar en opdrachtgever minder eenduidig
en strak te zien. Hiervoor zijn twee belangrijke verklaringen:
-

De portefeuillehouders die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor de door ODZOB uit te voeren
taken, hebben veelal ook zitting in het AB en het DB. Bestuurlijk opdrachtgevers zitten in de besturen
waardoor er in personele zin geen onderscheid is tussen de invulling van de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol.

-

In naam gaat het om een Opdrachtgeversplatform. Kijkend naar wat het OGP doet, wordt door het
OGP, en de daaruit voortvloeiende werkgroepen, ook en eigenlijk vooral ambtelijk invulling gegeven
aan de eigenaarsrol. Het OGP functioneert daarin ondersteunend voor het AB en het DB. Gemeenten
geven wel afzonderlijk, dus een-op-een met de ODZOB, invulling aan de opdrachtgeversrol. Maar
van een georganiseerd, gestructureerd opdrachtgeversplatform is in de praktijk geen sprake.

Net als bij veel andere Gemeenschappelijke Regelingen zijn in de werking van de governance, de sturingsliįnen van opdrachtgeverschap en eigenaarschap minder strak gescheiden.

Raden
Politiek-bestuurlijke
verantwoordelijkheid

Colleges

Figuur 12. Governancestructuur in werking

De eigenaar richt zich op de continuïteit van de ODZOB. Als opdrachtgever ben je gericht op een goede
en efficiënte taakuitvoering. Als deze beide sturingslijnen vermengd raken, bestaat het risico dat een van
beide rollen 'het onderspit delft' en onvoldoende wordt ingevuld. Als bijvoorbeeld te veel wordt gestuurd
vanuit de opdrachtgeversrol, kunnen keuzes worden gemaakt die negatief zijn voor de continuïteit van
het samenwerkingsverband doordat noodzakelijke investeringen in de organisatie achterwege blijven.
Niet voor niets wordt bijvoorbeeld in de geactualiseerde nota Op afstand verbonden (Eindhoven, 2018
door de raad vastgesteld) een functiescheiding ten aanzien van de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol
als uitgangspunt geformuleerd.

Om te voorkomen dat een van beide rollen beperkt wordt ingevuld, is het nodig dat de colleges afzon
derlijk en in samenwerking expliciete afstemming hebben en afspraken maken over het borgen van de
verschillende rollen. Op dit moment gebeurt dit in ODZOB-verband in onvoldoende mate expliciet.
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Reflectie vanuit gemeentelijk perspectief: mogelijkheid tot sturen
Ambtelijk
De deelnemende gemeenten zijn vanuit ambtelijk perspectief overwegend tevreden over de mate waarin
richting en sturing aan de ODZOB kan worden gegeven. Dit gaat specifiek over de uitvoering van het
werkprogramma. Werkprogramma's worden in goed overleg samengesteld en vastgesteld, en worden
jaarlijks eerst als conceptwerkprogramma ambtelijk voorgelegd aan de deelnemers. Dit gebeurt overwe
gend op basis van de realisatie van de werkprogramma's van de voorgaande járen25. Op deze wijze wor
den ervaringen gebruikt om de behoeften van de deelnemers te laten matchen met hetgeen de ODZOB
kan leveren.

Ambtelijk vinden er accountoverleggen plaats tussen de vaste accountmanager van de ODZOB en de
accounthouder(s) vanuit de deelnemende gemeenten. De frequentie hiervan verschilt per gemeente
(maandelijks26, zeswekelijks27, tweemaandelijks28 of eens per kwartaal29) en is verankerd in een werkwijze
die gemeenten met de accountmanager van de ODZOB afspreken. Gedurende deze overleggen staat de
voortgangsrapportage van het werkprogramma centraal. Ambtelijke accounthouders zijn in de basis te
vreden over de wijze waarop over het werkprogramma wordt uitgevoerd en hoe hier over gerapporteerd
wordt30.

Toch klinken er ambtelijk ook enkele kritische geluiden. Vanwege capaciteitsissues zijn eerder voor enkele
gemeenten niet alle werkprogramma's (basis- en verzoektaken) conform planning uitgevoerd. Dit is ook
een van de redenen dat niet alle gemeenten op dit moment de ODZOB in volledig mandaat taken laat
uitvoeren. Ambtelijk is men kritisch op de proactiviteit van de ODZOB op het moment dat er afwijkingen
zijn in de voortgang van het werkprogramma. Bij afwijkingen wordt de communicatie hierover soms als
onvoldoende ervaren. Echter, op het moment dat zowel de ODZOB als de desbetreffende gemeente op
de hoogte is van afwijkingen, worden er constructieve afspraken gemaakt om de afwijkingen in de werk
programma's te herstellen. Soms is dus bijsturing nodig maar uiteindelijk wordt ambtelijk aangegeven
dat men tevreden is over de mate waarin vanuit hun rol sturing kan worden gegeven op de uitvoering
van de basis- en de verzoektaken van de ODZOB. Met betrekking tot het voorgaande moet wel ter con
text worden meegegeven dat er gedurende het jaar veel additionele verzoektaken bij komen voor de
ODZOB. Dit verklaart ook mede de verschillen die jaarlijks ontstaan tussen de begroting en realisatie van
het werkprogramma. Hier wordt in de Factsheets in Bijlage 1 per gemeente dieper op ingegaan.

Ambtelijk wordt in meerdere gesprekken aangegeven dat men minder grip ervaart als het gaat om stu
ring op het Programma Collectieve Taken. De wijze waarop wordt gerapporteerd over collectieve taken
is niet zo strak ingericht als de wijze waarop over de voortgang van het werkprogramma (basis- en ver
zoektaken) wordt gerapporteerd. Ook is er ambtelijk gediscussieerd over de verplichte deelname aan alle
taken en de bijbehorende verdeelsleutel. Ambtelijk is er behoefte om de sturing op collectieve taken te
verbeteren en ook de bijbehorende verdeelsleutel is volgens deelnemers aan een heroverweging toe.

In ODZOB-verband wordt dit erkend en in samenwerking met het OGP is medio 2019 een werkgroep
gestart voor het herzien van het programma en de bijhorende verdeelsleutel. De werkgroep heeft een
voorstel gedaan voor een nieuw uit te werken methodiek en heeft deze bestuurlijk voorgelegd31. Tijdens
25 O.a. Gespreksverslag Best ambtelijk (30 oktober 2019); Gespreksverslag Laarbeek ambtelijk (13 november 2019)
26 Bijvoorbeeld gemeente Best (zie factsheet)
27 Bijvoorbeeld gemeente Veldhoven (zie factsheet)
28 Bijvoorbeeld gemeente Geldrop-Mierlo (zie factsheet)
29 Bijvoorbeeld gemeente Laarbeek (zie factsheet)
30 In de Handreiking Accountmanagement, die op 27 september 2018 ter kennisname is aangenomen door het AB, worden verdere
handvatten geboden voor het professionaliseren van het accountmanagement bij de ODZOB en de deelnemers.
31 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2023 (27 mei 2019)
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de AB vergadering van 21 november 2019 jl. is besloten de huidige verdeelsleutel de komende twee jaar
te handhaven, herziening uit te stellen en eerst te focussen op betere outcome van de beschikbare mid
delen32.

De capaciteit die ambtelijk beschikbaar is om invulling te geven aan de sturing op de ODZOB, verschilt
sterk per gemeente. In een enkele gemeente overziet één ambtenaar het volledige takenpakket van de
ODZOB. Bij de meeste gemeenten maakt de ODZOB deel uit van een breed takenpakket. Deels lijkt dit
te komen door eigen organisatiekeuzes. Daar waar relatief weinig capaciteit beschikbaar is voor de OD
ZOB, lijkt er sprake van een grote overheveling van taken naar de ODZOB. Er is geen echter eensluidende
verklaring te geven voor deze verschillen.

Bestuurlijk
Bestuurders verschillen van mening over de mate waarin ze in staat zijn sturing te geven aan de ODZOB33.
Er zijn wethouders die vinden voldoende in positie te zijn om hun lokale belangen te kunnen vertegen
woordigen aan de bestuurstafel. Specifiek zijn er twee mechanismen zichtbaar waarmee wordt gepro
beerd de bestuurlijke sturing te vergroten:
-

De lijnen met de verantwoordelijke ambtelijk accounthouder(s) kort houden. Bestuurders spreken
frequent af met de ambtelijke geleding om op de hoogte te blijven van de voortgang van het werk
programma en om AB-vergaderingen en besluiten voor te bereiden.

-

Samen met collega-wethouders wordt subregionaal opgetrokken om bestuurlijke vergaderingen
voor te bespreken en op die manier gezamenlijk positie in te nemen en invloed te verstevigen.

Er zijn daarentegen ook wethouders die vinden dat hun invloed tijdens AB-vergaderingen als een van de
22 deelnemers niet groot is. De omvang van het aantal deelnemers aan AB-vergaderingen, belemmert
volgens hen de snelheid van de besluitvorming. Een andere kanttekening is de 'papieren overload' aan
stukken die bij de vergaderingen horen. Hierdoor is het ingewikkeld om volledig op de hoogte te zijn
van alle onderwerpen. Ook voor ambtenaren vergt dit (te) veel tijd in de voorbereiding en de annotatie.

Ten slotte refereren AB-leden aan de aanzienlijke invloed die de provincie Noord-Brabant aan de be
stuurlijke tafel heeft. In Artikel 11.3 van de GR34 staat: "Besluiten betreffende vaststelling van de begroting,
begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Te
vens dient de meerderheid van stemmen tenminste de helft van de omzet te vertegenwoordigen welke
de Omgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd." De omvang qua opdrachtverlening
(Artikel 11.4) van de provincie is dusdanig groot dat financiële besluiten in de praktijk vaak de steun van
de provincie moeten hebben. Bij andere besluiten geldt geen financieel gewogen stemverhouding.

Deze formele zeggenschap hoeft niet daadwerkelijk door de provincie ingezet te worden om effect te
hebben aan de bestuurlijke tafel, zo wordt door bestuurlijke respondenten aangegeven. De stevige for
mele positie wordt bij tijd en wijle al ver voor de besluitvormingsfase door de provincie ingezet als stu
ringsmiddel om inhoudelijke keuzes tegen te houden. De casus Omgevingswet, waar we later uitgebreider op ingaan, wordt in interviews als enig voorbeeld genoemd waarbij door de provincie is gewezen op
de formele zeggenschap bij financiële besluiten.

Overigens blijkt uit de interviews dat het onderscheid dat in besluitvorming wordt gemaakt tussen finan
ciële besluiten (begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening) en niet-financiële besluiten niet als
hard wordt ervaren. Veeleer wordt het onderscheid als kunstmatig gezien. Op enig moment kan met een
ongewogen stemming een beleidsmatig, niet-financieel besluit worden aangenomen. Als de dekking
daarvoor niet wordt geborgd in de begroting(swijziging) die met een gewogen stemming moet worden

32 Vergadering AB 21 november 2019: Bijlage 5.a AB-voorstel verdeelsleutel collectieve taken_1.pdf
33 Zie de Bijlage: Factsheets per gemeente voor een compleet beeld van de verschillende lokale perspectieven op bestuurlijke sturing
34 Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015 (inwerkingtreding 9 februari 2017)
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aangenomen, dan kan het eerder genomen besluit niet worden uitgevoerd. Over de gehele breedte van
het werkveld van de ODZOB heeft de provincie daarmee een zware stem.

Raden
Raadsleden (en leden van Provinciale Staten) zijn middels de reguliere P&C-cyclus bevoegd om zienswij
zen in te dienen op (concept)begrotingen35. Deze zienswijzen zijn de afgelopen járen slechts beperkt
ingediend. Van de onderzochte gemeenten hebben enkel Eindhoven en Veldhoven in 2019 een ziens
wijze ingediend op de begroting 36\ Best, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel en Waalre hebben in 2019 geen zienswijze ingediend.
De bestudeerde zienswijzen zijn hoofdzakelijk financieel van aard en geënt op de bedrijfsvoeringskosten
van de ODZOB en zijn weinig inhoudelijk van aard. Uit het gros van de zienswijzen kan onvoldoende
worden opgemaakt welke inhoudelijke richting gemeenteraden voor het komende jaar aan de ODZOB
willen meegeven. In die zin nemen raden middels de zienswijzesystematiek in beperkte mate eigenstan
dig expliciet positie in over wat ze van de ODZOB verwachten. Raadsleden verklaren dit doordat zij mer
ken inhoudelijk weinig gevoel te hebben bij hetgeen de ODZOB voor de gemeente doet en kan beteke
nen. De ODZOB en ook de door de gemeente zelf uitgevoerde VTH taken komen, zolang er geen afwij
kingen zijn, buiten het vaststellen van de begroting om, niet terug op de raadsagenda. Raadsleden vragen
zich af wat de toegevoegde waarde is van het indienen van zienswijzen als een van de 22 deelnemers.
Raadsleden ervaren dat zij in die zin in de GR, qua invloed op (grote) afstand te staan.
Toch worden activiteiten als ODZOB on Tour en de begrotingsinformatiebijeenkomsten wel degelijk ge
waardeerd door de raden. Van deze instrumenten wordt door raadsleden echter wisselend gebruikge
maakt. Waar deze gremia sommige raadsleden meer gevoel geven bij de werkzaamheden van de ODZOB
in de dagelijkse praktijk, vinden andere raadsleden deze momenten van informatievoorziening te vrijblij
vend. In het kader van sturing heeft deze groep raadsleden de behoefte om frequenter, en op hoofdlij
nen, meegenomen te worden in de voortgang van de samenwerking tussen hun gemeente en de ODZOB.
In gesprekken met raadsleden wordt vaak verwezen naar de ODZOB waar het gaat om het meer betrek
ken van de raden bij wat ze doet. Echter, formeel bezien moeten raadsleden zich vooral richten tot het
college. Het college vult de opdrachtgevers- en eigenaarsrol in en is beleidsinhoudelijk verantwoordelijk
voor de uitvoering van de taken door de ODZOB. Het college, en in de praktijk specifiek de verantwoor
delijke portefeuillehouders, zijn dan ook het aanspreekpunt voor de raad. Het besef van deze verhoudin
gen is niet altijd breed verankerd in de raden. Raadsleden erkennen desgevraagd dat zij zelf actiever het
college kunnen bevragen als zij een gebrek aan grip ervaren of meer informatie wensen.
Hierdoor komt het bijbehorende samenspel tussen raad en college ten aanzien van de ODZOB beperkt
tot uiting; dit kan het gebrek aan gevoel van grip verklaren. In ODZOB-verband wordt op de verantwoor
delijkheid van het college gewezen; het is de rol van de portefeuillehouder om zorg te dragen voor de
informatievoorziening richting de raad, wordt aangegeven37.
Overigens is de beoordeling door raadsleden van de gevoelde afstand tot de ODZOB, wisselend. De een
vindt dat niet bezwaarlijk omdat de ODZOB vooral wordt beschouwd als een uitvoeringsorganisatie en
de uitvoering Van het college is'. De ander wil eigenlijk meer weten wat de ODZOB doet, wat ze betekent
voor de gemeente en kan betekenen.

Opdrachtgever-opdrachtnemer
Uit de gesprekken met zowel de ODZOB als de regiogemeenten komt naar voren dat de relatie opdracht
gever-opdrachtnemer niet altijd even adequaat functioneert. Zo was het oorspronkelijke idee dat in het
OGP vanuit de gemeenten afdelingsmanagers/teamleiders plaats zouden nemen, met enig mandaat na
mens de gemeente en met een bredere blik op wat er nodig is op het fysieke domein. Daarmee zou ook
35 Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015 (inwerkingtreding 9 februari 2017)
36 Bijlage Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 27 juni 2019
37 Concernplan ODZOB 2019-2022 (23 november 2018)
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op meer strategisch-tactisch niveau gesproken kunnen worden over en afspraken gemaakt kunnen wor
den over het functioneren van de relatie tussen de gemeenten en de ODZOB. In de praktijk is de samen
stelling van het OGP niet op die manier ingevuld. Daarmee kan het OGP minder die strategisch-tactische
functie vervullen dan beoogd. Zowel vanuit gemeentebestuurders als vanuit de ODZOB wordt het idee
gedeeld dat ambtelijk niet altijd het gesprek plaatsvindt op het beoogde strategische niveau. Daar staat
tegenover dat met de huidige invulling van het OGP de operationele, inhoudelijke kennis goed geborgd
is. Juist die inhoudelijke kennis is vaak van belang om de stukken die aan het OGP worden voorgelegd
van een goed advies te voorzien.

Een aspect dat samenhangt met de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, is datje als opdrachtgever
weet watje wilt. Het formuleren van een duidelijke vraag, gebaseerd op een heldere behoefte, is nodig
om goed te kunnen sturen. Het is aan de opdrachtnemer om aan te geven of die vraag kan worden
beantwoord en aan te dringen op het duidelijk verwoorden van die vraag, indien dat ontbreekt. De casus
'bestuursopdracht Omgevingsweť laat zien wat er kan gebeuren als dit samenspel niet goed uit de verf
komt. Daarom gaan wij meer specifiek op deze casus in.

Gemeentelijke sturing: de casus 'bestuursopdracht Omgevingsweť
De ODZOB is in 2016 begonnen met de voorbereidingen van de implementatie van de Omgevingswet, die per 1 januari 2021 in werking
treedt". Dit heeft geresulteerd in het Speelhuismanifest van 15 maart 2019, waarin de gemeentesecretarissen van de 21 regiogemeenten
en de directeuren van de ODZOB, de VRBZO en de GGDBZO de behoefte uitspreken om bepaalde bouwstenen met betrekking tot de
Omgevingswet gezamenlijk op te pakken". Vervolgens is ook tijdens een ambtelijk-bestuurlijke werkconferentie van de ODZOB op 26
september 2019 vastgesteld dat de ODZOB zich moet voorbereiden op de Omgevingswet en dat gezamenlijk opdrachtgeverschap in deze
wenselijk is. In de bestuursopdrachť0 41 zijn deze uitgangspunten uitgewerkt. Op initiatief van de gemeente Eindhoven is daarna een
amendement geformuleerd waarmee wordt voorgesteld tijd te nemen voor een meer gedegen uitwerking. Vervolgens heeft het AB be
sloten om in te stemmen met de ínhoud van de bestuursopdracht, zodat de ODZOB vooruit kan met de voorbereiding op de Omgevings
wet. In maart 2020 wordt opnieuw het gesprek gevoerd met de deelnemers over de middelen die daarvoor nodig zijn'1'’.

Verschillende beelden over opdracht en aonpak
In de beleving van de meeste geïnterviewde gemeenten ging de ODZOB te snel met de voorgestelde bestuursopdracht, ook gelet op het
voorgestelde beslag op de financiële middelen. Tegelijkertijd zag de ODZOB in het Speelhuismanifest voldoende fundament om tot de
bestuursopdracht te komen. Uit de gesprekken met de verschillende geledingen van de ODZOB en de gemeenten blijkt dat niet alle
gemeenten reeds even scherp hebben bepaald hoe zij de Omgevingswet willen gaan aanpakken. De gemeenten Best, Veldhoven en Waalre
hebben bijvoorbeeld uitgesproken gezamenlijk op te trekken ten behoeve van de
Omgevingsweť'. terwijl andere gemeenten dergelijke keuzes nog moeten maken. Er is daardoor geen sprake van een eenduidige op
dracht vanuit gemeenten aan de ODZOB als het gaat om de (Implementatie van de) Omgevingswet.

Raden staan op afstand
Deze casus zegt overigens ook wat over de betrokkenheid van de raden bij de ODZOB. De bestuursopdracht geeft voor een deel richting
aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Bij deze richtinggevende discussie in ODZOB-verband zijn de raden niet be
trokken geweest vanuit hun kaderstellende rol. Een discussie over de Omgevingswet en de voorbereiding daarop had wellicht een uitge
lezen kans kunnen zijn om de raden daarbij te betrekken. Zeker omdat het hun kaderstellende rol kan raken. Zo is een van de bouwstenen
in de bestuursopdracht, geformuleerd als een wenselijke actie, dat invulling wordt gegeven aan een gemeenschappelijk beeld over kern
waarden Omgevingskwaliteit. Deelnemers kunnen deze als handreiking gebruiken bij het opstellen van Omgevingsvisies en Omgevings
plannen. Formeel blijft daarmee de kaderstellende rol van de raad overeind, maar impact op de voorbereiding daarop is zeker aannemelijk.* * 40 41 42

M Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018 (versie 24 11 2016)
-19 Speelhuis Manifest (Bijlage 4.b.5. Bestuursopdracht en financiële dekking programma Omgevingswet, 21 november 2019)
40 Bouwstenen bestuursopdracht (Bijlage 4.b.2. Bestuursopdracht en financiële dekking programma Omgevingswet, 21 november
2019)
41 Notulen Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant d.d. 21 november 2019
42 Gespreksverslag directeur ODZOB (2 december 2019)
41 Gespreksverslag gemeente Best bestuurlijk (30 oktober 2019)
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Opdrachtgever-opdrachtnemer
Kortom, door het ontbreken van een systematische strategisch-tactische invulling van de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie, is door de
ODZOB bij het opzetten van de bestuursopdracht onvoldoende aansluiting gezocht met de gemeenten op college-, beleids- en porteteuillehoudersniveau (de daadwerkelijke opdrachtgevers). Wel is op een hoog abstractieniveau aansluiting gezocht op de gemeentesecre
tarissen, maar die vervullen niet de opdrachtgevers- noch de eigenaarsrol Het komen met de voorgestelde bestuursopdracht wordt door
een deel van de gemeenten niet ervaren als het aandringen op een duidelijke vraag van de opdrachtgevers met betrekking tot de Omgevingswet, maar op het invullen van die vraag.

4.2 Toetsing op de normen
In dit hoofdstuk stonden de onderstaande normen centraal. Aangegeven wordt in welke mate aan de
norm wordt voldaan.
De kleur groen geeft aan dat geheel aan de norm wordt voldaan.
De Klaut oranje geeft aan dat deel; aan de nnmi wordt voldaan

De kleur rood geeft aan dat niet aan de norm wordt voldaan.
Norm

Analyse

Met de kaders worden op

De Gemeenschappelijke Regeling en de vastgestelde werkwijzen bie

een eenduidige wijze uit

den eenduidige uitgangspunten voor de governance en daarmee het

gangspunten vastgelegd

geheel aan sturing, beheersing, verantwoording en toezicht ten aan

hoe de sturing, de be

zien van ODZOB.

heersing, de verantwoor
ding en het toezicht ten
aanzien van ODZOB
wordt geborgd.
De vastgestelde uit
gangspunten ter. aanzien
van sturing, verantwoor
ding en toezicht worden
geheel en consistent toe
gepast.

In de praktijk verloopt het samenspel tussen opdrachtgever en op
drachtnemer suboptimaal. De strategisch-tactische invulling van de re
latie opdrachtgever-opdrachtnemer is onvoldoende. Bij de aanpak van
nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, wordt dit zichtbaar.
Gemeenten vullen de rol van opdrachtgever beperkt in door geen hel
dere opdracht te formuleren. Bij de ODZOB zijn de vraag en behoeften
van gemeenten onvoldoende bekend, waardoor het strategische ge
sprek vaak niet op het juiste niveau en op het juiste moment wordt
gevoerd.
Bij de feítelijke invulling van de governance is geen functiescheiding
aangebracht ten aanzien van de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol.
In de aansturing van de ODZOB lopen deze rollen door elkaar.

De operationele sturing op de uitvoering van het werkprogramma lijkt
in de praktijk wel goed te werken. Veel gemeenten maken gebruik van
de bijsturingsmogelijkheden op de uitvoering van de basis- en verzoektaken wanneer afspraken niet worden nagekomen. Gemeenten
hebben minder grip op de sturing op de collectieve taken. Hiertoe is
een werkgroep ingesteld om te komen met verbetervoorstellen.
Raden ervaren overwegend een grote afstand tot de ODZOB en spre
ken vaak de wens uit om beter en eerder geïnformeerd te worden. For
meel bezien zijn de colleges verantwoordelijk voor de informatievoor
ziening en het organiseren van betrokkenheid van de raden. Dat sa
menspel tussen raad en college ten aanzien van ODZOB komt in de
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praktijk beperkt tot uiting. ODZOB zelf organiseert diverse activiteiten
om raden meer te betrekken, zoals 'ODZOB on Tour' en de begrotingsìnformatiebijeenkomsten. Deze activiteiten worden door de gemeente
raden gewaardeerd, maar wisselend bezocht.
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5. Wat zijn de toekomstige opgaven voor de ODZOB?

5.1 Beschrijving en analyse
Meest relevante opgaven zoals benoemd door de ODZOB
De ODZOB is primair een uitvoeringsgerichte VTH organisatie. De ODZOB stelt in haar Kadernota 2020
dat zij voor een goede taakuitvoering gebaat is bij het in beeld hebben van de problemen en de ambities
van de deelnemers in de fysieke leefomgeving. Ook dient de ODZOB rekening te houden met landelijke,
provinciale en regionale omgevingsfactoren voor zover dit binnen bestaande aanpakken, afspraken en
middelen kan.*1. In voornoemde kadernota zijn opgaven bepaald waar de ODZOB in 2020 op in wil zetten.
Deze zijn uiteengezet in aandachtsgebieden die richting geven voor de uitvoering van de opgaven in
2020. De opgaven kunnen worden gecategoriseerd naar opgaven die extern (vanuit de omgeving) ge
dreven zijn en opgaven die intern (vanuit de organisatie) gedreven zijn.

[ Extern gedreven opgaven

Intem gedreven oIIaven

- Wet VTH en Algemene maatregel van bestuur VTH

- Informatievoorziening

- De Omgevingswet

- Strategische Personeelsplanning

- Klimaat en energie

- Harmoniseren werkafspraken met de deelnemers

- Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
- Wet natuurbescherming
- Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
- Gezonde stedelijke ontwikkeling
- Eén regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsnīveau van VTH-taken

Figuur 13. Opgaven met aandachtsgebieden voor de ODZOB 2020

Dit hoofdstuk focust zich met name op de opgaven die de gemeenten de ODZOB voor de komende járen
toedichten en in welke mate deze aansluiten bij de door de ODZOB aangewezen opgaven. De meest
relevante door de gemeenten benoemde opgaven, zijn hierna uitgewerkt en toegelicht.

Intern gedreven opgaven
Het versterken van de rolduiding van de ODZOB als uitvoeringsorganisatie
Gemeenten pleiten ervoor dat de ODZOB als uitvoeringsorganisatie op verzoek van gemeenten wordt
betrokken in een ondersteunende rol in plaats van dat de ODZOB zelf gemeenten probeert te verbinden
aan haar eigen initiatieven. Dit wordt expliciet gemaakt in met name de ambtelijke en bestuurlijke ge
sprekken. Bij de meeste gemeenteraden lijkt dit thema minder te leven. De meeste raden hebben geen
kaders gesteld aan hetgeen de raad verwacht van wat de ODZOB voor de gemeente doet Dit vraagt
derhalve om een betere invulling van de kaderstelling (hoofdstuk 2) en opdrachtgever-opdrachtnemerschap (hoofdstuk 4).

Herijking collectieve taken
Uit de interviews met de meeste gemeenten blijkt dat er behoefte bestaat aan een herijking van de col
lectieve taken. Daar waar de basis- en de verzoektaken aan de voorkant helder in een werkprogramma
kunnen worden opgenomen, is het voor veel gemeenten onvoldoende duidelijk welke activiteiten er
exact onder collectieve taken vallen en wat de outcome is voor gemeenten individueel en collectief.

44 Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2020 (versie 29 november 2018)
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Ook staat de verdeelsleutel van en de verplichte deelname aan collectieve taken onder druk. Tijdens de
AB vergadering van 21 november 2019 jl. is echter besloten de huidige verdeelsleutel voorlopig te hand
haven en herziening uit te stellen45.

Efficiëntie in werkwijzen
Door portefeuillehouders in het AB wordt gepleit voor een herijking van de vergaderstructuur. Het vo
lume van het aantal deelnemers en onderliggende documentatiestukken vergroot de complexiteit van
vergaderingen en belemmert de snelheid van de besluitvorming.

Ambtelijk hebben enkele gemeenten over de járen heen een goede werkwijze met de ODZOB opge
bouwd. Andere gemeenten ervaren dat een uniforme werkwijze met de ODZOB ontbreekt. Deze ge
meenten zien heil in de ontwikkeling van een samenwerkingsvisie waarin gewerkt wordt met formats met
werkafspraken en heldere indicatoren.

Extern gedreven opgaven
Gemeenten zien voor de ODZOB een ondersteunende rol bij verschillende opgaven en ontwikkelingen
in het domein van de fysieke leefomgeving.

Omgevingswet
De regiogemeenten vinden overwegend dat zij de ODZOB in stelling moeten brengen en vragen om
ondersteuning op de Omgevingswet in plaats van andersom. De Omgevingswet vergt namelijk een po
sitiekeuze van de regiogemeenten zelf, zo geven ze aan. Er zijn verschillen waarneembaar tussen ge
meenten ten aanzien van de mate waarin zij al bepaald hebben hoe ze de Omgevingswet willen invoeren
dan wel de mate waarin zij als koploper of volger willen optreden op dit thema. Dat de ODZOB een
belangrijke rol te vervullen heeft bij de uitvoering van de VTH taken van de Omgevingswet wordt niet in
twijfel getrokken.

Ten aanzien van de gevolgen voor de overheveling van de bruidsschat vanuit het Rijk, zien gemeenten
de mogelijkheid tot harmonisatie met een kennisVadviesrol vanuit de ODZOB. Dit omdat dit thema voor
alle gemeenten hetzelfde gaat betekenen. De bruidsschat wordt bij uitstek gezien als een thema waarbij
de kennis en de capaciteit van de ODZOB efficiencyslagen voor de regiogemeenten kunnen realiseren.

Energietransitie en de Regionale Energiestrategie
Ambtelijk en bestuurlijk is men content dat de ODZOB op de achtergrond betrokken is bij de ontwikke
ling

van

de

Regionale

Energiestrategie

(RES).

De

RES

is

belegd

bij

de

beleidsrijke

Metropoolregio Eindhoven (MRE); de ODZOB is hierop aangesloten maar in een meer proces faciliterende rol. Raadsleden benoemen de Energietransitie ook als urgent thema maar vinden het lastig om in
te schatten wat de ODZOB nu en de komende járen op deze opgave kan betekenen.

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt ook de bevoegdheid die nu bij de provincie ligt
met betrekking tot bodemtaken naar gemeenten overgedragen. De ODZOB voert nu de opdracht van
de provincie uit. Uit de ambtelijke gesprekken blijkt dat bodemkennis bij de kleinere gemeenten over de
járen verdwenen is. Ook is er op dit moment onvoldoende inzicht in de financiële consequenties van de
overdracht van de bodemtaken naar de gemeenten.

Ambtelijk en bestuurlijk wordt de ODZOB daarom als cruciale partij gezien die een bijdrage kan leveren
bij deze opgave. Er is echter nog geen eenduidig beeld over hoe deze rol eruit komt te zien en wat dit

45 Vergadering AB 21 november 2019: Bijlage 5.a AB-voorstel verdeelsleutel collectieve taken_1.pdf
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betekent voor de samenwerking met de gemeenten. Deze opgave geldt overigens voor 19 van de 21
deelnemende gemeenten. Voor de gemeenten Eindhoven en Helmond verandert er niets.

Gevaarlijke stoffen
De gemeenten spreken collectief uit dat de ODZOB een belangrijke bron van kennis is rondom PFAS en
stikstof. In de gesprekken wordt echter alleen duidelijk gemaakt dat de ODZOB hierin een rol van bete
kenis kan spelen. Uit de gesprekken kan niet worden opgemaakt wat gemeenten expliciet van de ODZOB
ven/vachten op dit thema.

Transitie Veehouderij
De Transitie Veehouderij is een thema waarbinnen de verschillen in ambitie en belangen tussen deelne
mers zichtbaar wordt. Gemeenten met een grotere agrarische sector hebben namelijk andere belangen
en ambities op dit thema dan meer stedelijke gemeenten.

Gezonde fysieke leefomgeving
Gemeenten zien een nadrukkelijkere koppeling tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving. Zo Is er
half december 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AiREAS* om het regionaal meetnetwerk in te zetten om vanaf 2020 een gezonde lucht in de leefomgeving te bevorderen voor zowel
stad als platteland. Op deze wijze kan de omgevingskwaliteit in de steeds verder verdichtende regio
worden gemonitord en kunnen beleidsmaatregelen getroffen worden vertaald naar gezondheidseffec
ten,

Totstandkoming gezamenlijkheid beeld van opgaven
Grote thema's in het fysieke domein, zoals de Omgevingswet, de Energietransitie, de overdracht van
bodemtaken, gevaarlijke stoffen en de Transitie Veehouderij worden door zowel de ODZOB als door de
regiogemeenten aangewezen als opgaven waarin de ODZOB een rol kan te spelen. Er lijkt dan ook onder
de geïnterviewde gemeenten een gedeeld beeld te bestaan over de regionale opgaven in de fysieke
leefomgeving.

Echter, uit de gesprekken met alle geledingen van de gemeenten is naar voren gekomen dat er nog geen
duidelijk en expliciet beeld is over de rol en de functie die de ODZOB voor deze grote opgaven kan en
heeft te vervullen. Uit de bestudeerde documenten blijkt dat er geen expliciete opdracht is geformuleerd
aan de ODZOB. Het gesprek over de rol- en positiebepaling van de ODZOB vindt beperkt en/of te laat
plaats, zo blijkt uit de interviews. Duidelijk is wel dat AB-leden er collectief veel voor voelen eerst zelf
regie te voeren op de routebepaling rondom de grote opgaven in het fysieke domein en daar vervolgens
de ODZOB als bron van kennis en capaciteit op aan te haken. Tegelijkertijd voelt de ODZOB de urgentie
om bepaalde opgaven te agenderen in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Daarbij gaat de orga
nisatie soms verder dan een klassieke uitvoeringsorganisatie voor VTH taken, door ook (een poging tot)
beleid op te stellen, zonder dat daar expliciet opdracht voor is gegeven.

Met name raden hebben onvoldoende gevoel bij de inhoudelijke bijdrage die de ODZOB op de grote
opgaven kan bewerkstelligen. Ook op bestuurlijk en ambtelijk niveau is slechts bij weinig ontwikkelingen
bepaald welke rol voor de ODZOB voorzien wordt Uit de gesprekken blijkt wel dat dit voor de komende
periode geagendeerd staat. De casus Omgevingswet is aanleiding geweest om gesprekken over de rot
en positiebepaling ODZOB meer te gaan voeren.

Ai,
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5.2 Toetsing op de normen
Voor de vraag wat de toekomstige opgaven voor de ODZOB zijn, is geen norm opgesteld.

Gemeenten en ODZOB benoemen overwegend dezelfde grote toekomstige opgaven zoals Omgevingswet, Energietransitie en Transitie Veehouderij. Een tijdig gesprek over de rol- en positiebepaling van OD
ZOB bij en ten aanzien van deze opgaven vindt tot nu toe beperkt plaats. Opdrachtgeverschap vindt
vanuit de gemeenten onvoldoende plaats. Raden worden bij kaderstellende discussie over deze opgaven
beperkt tot niet bij betrokken. Het voornemen is dat meer en gestructureerd te gaan doen.
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6. Conclusies

6.1 Hoofdconclusie
Met de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag formuleren wij de hoofdconclusie. In dit on
derzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wilt it J« d«eftn*:it)h«itj «n ilo ilo*l«r*fferKJh«»d van d« ODZOB7

De doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB geeft een wisselend beeld.

Meer tevredenheid over basis- en verzoektaken dan aver collectieve taken
Op uitvoeringsniveau functioneert de ODZOB overwegend positief op de basis- en verzoektakent' De
doelen van deze taken zijn duidelijk gesteld en worden overwegend gerealiseerd en binnen de budget
ten. Gemeenten moeten soms bijsturen op de nakoming van gemaakte afspraken, dit leidt dan tot het
beoogde resultaat
Voor de collectieve taken is beperkt duidelijk wat moet worden bereikt. De doeltreffendheid van de uit
voering van de collectieve taken wordt daardoor ook als beperkt ervaren.

Beleidsrelevantie ODZOB niet duidelijk
De beleidsrelevantie van de uitvoering door de ODZOB is beperkt vastgesteld. Wat het maatschappelijk
effect is van de inzet van de ODZOB en wat de bijdrage is van de ODZOB aan de realisatie van gemeen
telijke beleidsdoelen is niet duidelijk.

Raden op afstand
Raden ervaren overwegend een grote afstand tot de ODZOB en weinig grip. Als de ODZOB door een
raad wordt gezien als een uitvoeringsorganisatie, wordt afstand niet altijd als negatief ervaren.
Het college is verantwoordelijk voor het goed informeren en betrekken van de raad. Het samenspel
tussen raad en college ten aanzien van ODZOB komt beperkt tot uiting.

Doelmatigheid beperkt: Eigenaar: uniformiteit — Opdrachtgever: maatwerk
In de P&C cyclus worden het financieel functioneren van de ODZOB en de kosten van de ODZOB per
gemeente en op het totaal goed inzichtelijk gemaakt. De doelmatigheid van de ODZOB wordt niet sys
tematisch gemonitord en is daarmee niet gestructureerd inzichtelijk te maken.
Wel is het een bestuurlijk en ambtelijk gespreksonderwerp tussen de gemeenten en de ODZOB
De ODZOB blijkt met de totale kosten per directe fte op of net onder het gemiddelde van de bench
mark Omgevingsdiensten te liggen.

De doelmatigheid van de ODZOB wordt wisselend ervaren door de gemeenten. Enerzijds zit veel tijd in
overleg, besluitvorming en werkgroepen. Anderzijds vinden gemeenten het goed dat ze door ODZOB
nauw betrokken worden bij ontwikkelingen en vraagstukken.

Hierbij geldt dat de opzet en aard van de ODZOB maken dat de doelmatigheid altijd beperkt is. Dat
komt vooral door de voorgeschreven governance en besluitvormingsprocessen waaraan kosten zijn

J' De taken die de ODZOB uitvoert, vallen uiteen in basistaken (verplichte afname, wettelijke taken), verzoektaken (vrijwillige afname)
en collectieven taken (stimuleren van ontmoeting, kennisdeling en innovatie).
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verbonden. Samenwerking in en gezamenlijk eigenaarschap van een gemeenschappelijke regeling kost
nu eenmaal tijd en geld.

Het maatwerk dat van de ODZOB wordt verwacht, beperkt de doelmatigheid. Elke gemeente heeft ei
gen VTH-beleid en verwacht bij de uitvoering van de ODZOB-taken dat ingespeeld wordt op de eigen
manier van werken en de 'couleur locale'. Hoe meer maatwerk van ODZOB, hoe minder doelmatig de
ODZOB kan functioneren.

De Regionale operationele kaders hebben bijgedragen aan uniformering van regionaal beleid. Dat
maakt dat de uitvoering slimmer, innovatiever en efficiënter ingeregeld kan worden. Toch blijft de
spanning bestaan tussen enerzijds doelmatigheid/uniformering en maatwerk. Deze spanning raakt ge
meenten in hun rol van tegelijkertijd opdrachtgever en eigenaar.

De eigenaars- en de opdrachtgeversrol worden niet onderscheidend ingevuld. Beide sturingslijnen zijn
in de praktijk vermengd zonder een expliciete afweging vanuit de beide verschillende rollen.

In de aansturing van de ODZOB wordt binnen gemeenten, tussen gemeenten onderling, tussen ge
meenten en ODZOB en in het AB weinig expliciet gesproken over de afstemming tussen de beide rol
len. Dit belemmert de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB.

Samenwerking tussen eigenaar/ opdrachtgever en opdrachtnemer
Er zijn negatieve beelden over de ODZOB en de rolinvulling door ODZOB. Sommige gemeenten stellen
dat de ODZOB te veel zelf initiatief neemt tot beleidsontwikkeling, probeert te veel taken naar zich toe
te trekken of zichzelf een te grote rol toe-eigent. Ze vinden dat de ODZOB als opdrachtnemer taken op
zich neemt en rollen vervult waarvoor zij geen opdracht hebben. Dit speelde bij de recente discussie
over de bestuursopdracht Omgevingswet. Hier wreekt zich dat de invulling van de opdrachtgever "doe
niets waar ik niet om vraag" en eigenaar "wij moeten ons als organisatie voorbereiden op de komst van
de Omgevingswet" niet in expliciete afstemming plaatsvindt.

Tegelijkertijd is het aan de opdrachtgever om duidelijke opdrachten te geven. Nog niet alle gemeenten
kunnen expliciet en duidelijk aangeven wat zij verwachten van de ODZOB als het gaat om de Omge
vingswet. Ze geven al wel aan wat ze (nog) niet willen. Op deze manier is het voor de ODZOB lastig om
zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Juist het explicieter maken van de beleidsrelevantie van de ODZOB, maakt het mogelijk om de raden
meer in positie te brengen ten aanzien van de ODZOB. Niet door in een raad te bespreken of het aantal
bedrijfscontroles is gerealiseerd; dat is uitvoering. Maar wel in welke mate met die uitvoering bijvoor
beeld een veilige fysieke leefomgeving wordt gerealiseerd. Dat is relevant voor de raad. Het is aan de
colleges om die beleidsrelevantie inzichtelijk te maken voor de rade en het is aan de raden om de col
leges daarop aan te spreken.

Gelet op de opgaven, zoals de Omgevingswet, Energietransitie en Transitie Veehouderij, neemt het be
lang van een goed samenspel tussen raad en college ten aanzien van ODZOB toe. Deze opgaven zijn
complex van aard, hebben een grote maatschappelijk impact, kunnen een grote financiële weerslag
gaan krijgen, vergen een integrale, lange termijn aanpak en maken netwerksamenwerking (nog meer)
noodzakelijk. Richting geven aan (de voorbereiding op) de opgaven in de fysieke leefomgeving vergen
een grotere betrokkenheid van raden vanuit hun kaderstellende verantwoordelijkheid dan bij het sec
uitvoeren van VTH-taken.
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Juist bij grote opgaven als de Omgevingswet, Energietransitie en Transitie Veehouderij is het belangrijk
om de rolinvulling en taakopvatting van de ODZOB tijdig en expliciet vanuit beide rollen te bespreken
en bepalen en hierbij een koppeling te maken met watje als gemeente en in gezamenlijk in ODZOBverband wil bereiken. Deze koppeling van governance aan inhoudelijke kaderstelling hebben wij weer
gegeven in onderstaande figuur.
Beleidsrelevantie

Raden
VT|*-beleKtsplannçn
Politiek-bestuurlljke
verantwoordelijkheid

Colleges

Algemeen
bestuur

ROK-milieulDezicht
ROtCverţjjmxnţjvpfleni*»

Dagelijks
bestuur
ODZOB organisatie

Figuur 14. Governance en inhoudelijke kaderstelling
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Bijlage I. Factsheet per gemeente

Gemeente Best

Kostenontwikkeling begroting 2017 - 2020
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Motivatie arrangement
De gemeente Best neemt in 2020 voor C 265.176 verzoektaken af. Dat is 540Zo ten opzichte van het totaal. Bestuurlijk is men van mening dat Best in de
toekomst meer taken door de ODZOB moet laten uitvoeren, aangezien Best schaalnadelen heeften kwetsbaar is vergeleken met de ODZOB. De raad wordt
momenteel niet actief betrokken bij de afweging van het takenpakket dat bij de ODZOB wordt uitgezet.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, een VTH-uitvoeringsprogramma 2019 (2020 is in de maak) en een beleidsplan toezicht en handhaven
2016-2019 (VTH-beleid is ook in de maak). Het uitvoeringsprogramma 2019 is vastgesteld op 29 januari
2019. Het beleidsplan toezicht en handhaven op 26 januari 2016.

ROK Vergunningverlening

Ja, het ROK Vergunningverlening is vastgesteld op 29 oktober 2019.

ROK Milieutoezicht

Ja, het ROK Milieutoezicht is vastgesteld door het college op 18 december 2018.

Sturing

Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

* Best heeft niet alles dat mogelijk is gemanda

» Bestuurlijk vindt men dat het college het hoogste

* De raad van Best heeft op de begroting 2020

teerd bij de ODZOB omdat men momenteel

niveau is waarop het gesprek over sturing moet

geen zienswijzen ingediend. Hiervoor zijn twee

niet volledig tevreden is over de kwaliteit die de

plaatsvinden omdat de ODZOB een uitvoeringsorga

hoofdmotivaties: 1) raadsleden weten inhoude

ODZOB kan leveren. Dit wordt met name gewe

nisatie is.

lijk niet goed welke richting ze de ODZOB mee

ten aan het gebrek aan een integrale benade

» De bestuurder pleit voor overkoepelende thema's

kunnen geven; 2) raadsleden denken als 1 van

ring door de ODZOB en daarnaast aan capaci

(o.a. collectieve taken voor een overkoepelend mana

de 21 gemeenten maar beperkt invloed uit te

teitsproblemen (en gebrek aan ervaren toe

ger die voor meer overzicht en grip vanuit de ge

kunnen uitoefenen op de ODZOB.

zichthouders)

meente kan zorgen.

» Er heeft in Best geen discussie plaatsgevon

* Ambtelijk is er een maandelijks accountover-

« In lijn met het voorgaande vindt de bestuurder dat

den over wat men als raad van de ODZOB ver

leg waarbij de voortgang van het werkpro

er ten aanzien van het OGP een goede bestuurlijke en

wacht als het gaat om informatievoorziening en

gramma agendapunt 1 is. Ambtelijk wordt

ambtelijke voorbereiding en afstemming moet plaats

het afnemen van arrangementen.

hierop gestuurd. Op collectieve taken is men

vinden zodat in het OGP ook het standpunt van Best

ambtelijk niet in control.

goed uit de verf kan komen.

» Raadsleden ervaren in algemene zin op af
stand te staan en hebben geen sturingsmecha

» Voor overkoepelende thema's (o.a. collec

» De bestuurder pleit ervoor dat gemeenten aan de

nismen richting de ODZOB ingebouwd. De raad

tieve taken) pleit men ambtelijk voor een over

voorkant van een coalitieperiode aangeven wat indi

steekt daarbij wel de hand in eigen boezem en

koepelend manager die voor meer overzicht en

viduele speerpunten/prioriteiten op VTH zijn en de

ziet het belang van het vervullen van een meer

grip vanuit de gemeente kan zorgen.

ODZOB vragen hier een rol in te vervullen en hierop

proactieve houding richting de eigen porte

te sturen. Deze discussie vindt nu onvoldoende plaats.

feuillehouder.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
» Best laat als een van de weinige deelnemers niet alle VTH-taken in mandaat uitvoeren.
« Handhaving in het buitengebied is voor Best een belangrijk speerpunt.
» Best heeft in haar Uitvoeringsprogramma VTH 2019 de verwachtingen van de rol van de ODZOB ten aanzien van lokaal beleid geëxpliciteerd.
» Best werkt intensief samen met Waalre en Veldhoven. Op subregionaal niveau is het thema Omgevingsweť onderwerp van discussie en zijn samenwerkingsafspraken geformuleerd.
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Gemeente Eindhoven

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Eindhoven neemt in 2020 voor +A Cl.4 miljoen aan taken af waarvan de helft voor basistaken en de rest voor verzoektaken zoals bodem
en advisering beleid, bestemmingsplannen en bouwaanvragen. Het overgrote merendeel van het inrichtingenbestand wordt echter door de gemeente
zelf opgepakt. In de raad worden op dit moment geen strategische keuzes gemaakt over het takenpakket van de ODZOB. De dip in 2018 is veroorzaakt
door het feit dat ODZOB benodigde advisering Bodemtaken niet langer kon leveren, waardoor gemeente Eindhoven de bodemcapaciteit in de eigen
organisatie heeft uitqebreid.__________________________________________________________________________________________________

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, Handhavingsnota Leefomgeving 2018-2021 en het Toezicht- en Handhavingsprogramma 2018 op
9 maart 2018. Eindhoven hanteert één VTH beleid dat aansluit bij provinciebrede afspraken, voor
zowel de eigen organisatie als de ODZOB.

ROK Vergunningverlening

Nee, voorbereidingen zijn in volle gang. Dit wordt naar verwachting snel vastgesteld.

ROK Milieutoezicht

Ja, op 8 januari 2019.

Sturing
Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

« In de zomer 2018 was er een formele klacht

De bestuurder betwijfelt of de juiste discussies

» De afgelopen járen is er vanuit de raad veel

over de voortgang van het werkprogramma

plaatsvinden op bestuurlijk niveau en of er in de hui

gestuurd op kosten en efficiency middels ziens

nodig omdat in juli pas 89E was uitgevoerd.

dige manier van discussie wel daadwerkelijke sturing

wijzen. Raadsleden zien hier in de praktijk ech

Na proactieve ambtelijke sturing vanuit de ac-

op de ODZOB plaatsvindt. De vergaderstructuur is

ter niets van terug.

counthouderis er vanuit de ODZOB capaciteit

stroperig en de papierberg is enorm.

* De raad vertrouwt de verantwoordelijk porte

vrijgemaakt om het werkprogramma te beha

» Collectieve taken hebben de komende tijd prioriteit

feuillehouder; zolang de raad niets hoort, wordt

len.

en hier gaat bestuurlijk actief op gestuurd worden. De

er conform afspraak met de ODZOB gewerkt.

» Ambtelijk wordt door accounthouder ge

bestuursopdracht Omgevingswet ligt nu op de be

De raad wil daarbij in het vervolg alleen op sig

stuurd op het werkprogramma en het lean en

stuurstafel en Eindhoven heeft hier voor de volgende

nificante afwijkingen geïnformeerd worden,

mean' van de ODZOB. Dit gaat inmiddels

AB-vergadering amendement op ingediend. Dit is de

goed. Op collectieve taken is ambtelijk wel

eerste keer dat dit bij de ODZOB gebeurt.

veel kritiek; het zijn activiteiten waarop mo
menteel geen grip wordt gehouden en die
meer SMART geformuleerd zouden moeten
worden. Via de lijn van het OGP wordt hier nu
de discussie over gevoerd.
* Ambtelijk wordt een cultuur van te veel en
te uitgebreid praten ervaren. Daarnaast zijn er
veel stukken maar te weinig scherpe teksten
ter besluitvormingsvoorbereiding. Ook wor
den de processen as te traag/stroperig erva
ren met te weinig focus op outcome met lean
8; mean
Lokale actualiteiten/bijzonderheden
« Eindhoven heeft een concept-omgevingsvisie ontwikkeld. De pilot Woensel binnen de Ring is opgezet om te onderzoeken hoe men van een abstracte
visie naar een concreet plan kan komen. De ODZOB is deelnemer aan de projectorganisatie van deze pilot.
» Eindhoven heeft twee jaar geleden een app ontwikkeld waarmee binnen twee uur de juiste informatie (potentie van verplicht te realiseren COí-reducerende maatregelen) kan worden opgehaald bij een bedrijfsbezoek. De ODZOB is met de gemeentelijke collega’s mede opgeleid in de toepassing
van de app.
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Gemeente Geldrop-MieHo

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Geldrop-Mierlo neemt in 2020 voor é 145.255 verzoektaken af. Dat is 59*26 ten opzichte van het totaal. Geldrop-Mierlo neemt daarmee relatief
veel verzoektaken af. Het gaat daarbij voor het grootste deel om de inhuur van capaciteit op het gebied van duurzaamheid, externe veiligheid en wel
standstoezicht De gemeente voert zelf taken uit op het gebied van milieu en bodem. Daarnaast is er jaarlijks een aantal ad hoe taken die buiten het
werkprogramma om worden uitgevoerd door de ODZOB. Dit is terug te zien in het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde taken. Geldrop-Mierlo
heeft een relatief klein inrichtingenbestand. In de raad worden op dit moment geen strategische keuzes gemaakt over het takenpakket van de ODZOB.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, op 18 december 2017 is het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld door de raad en op 22 januari
2019 het uitvoeringsprogramma 2019. Dit omvat enkel de TH-taken. De V-taken worden per 2020 in
beleid vervat

ROK Vergunningverlening

Ja, vastgesteld door college op 26 november 2019.

ROK Milieutoezicht

Ja, vastgesteld door college op 12 maart 2019.

Sturing
Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

« De accounthouder ontvangt maandelijks een

» De bestuurder stelt dat sturing richting de ODZOB

» Volgens raadsleden wordt er ambtelijk be

mail met de financiële stand van zaken en de

met name plaatsvindt via de ambtelijke lijn op de

paald en gestuurd op hetgeen Geldrop-Mierlo

doelrealisatie. Tweemaandelijks zit de account

voortgang van het werkprogramma. De verantwoor

van de ODZOB verwacht. Dat wordt niet be
sproken in de raad maar ligt bij het college.

houder samen met contactpersoon vanuit de

delijkheid hiervoor ligt volledig bij de ambtenaar. De

ODZOB. Op basis hiervan stuurt de account

bestuurder wordt vanuit de ODZOB hierover niet ge

» De raad ervaart dat de ODZOB geen kernpri-

houder intern en richting de ODZOB bij op de

ïnformeerd, hetgeen voor de bestuurder een belem

oriteit is voor de verantwoordelijk wethouder.

voortgang.

mering vormt in zijn dagelijkse praktijk als AB-lid.

De raad wordt onvoldoende geïnformeerd over

« De accounthouder is in control op het werk

« De huidige overlegstructuur, inclusief grote hoe

de voortgang van de ODZOB en kan op deze

programma. Er is echter geen grip op sturing

veelheid aan documentatie per agenda, belemmert

wijze geen richting meegeven aan de ODZOB.

rondom collectieve taken. Dit wordt geweten

voor de bestuurder de manier waarop er bestuurlijk

» De raad heeft geen zienswijzen ingediend op

aan het gebrek aan inzicht in onderliggende

sturing aan de ODOZB kan worden gegeven.

de begroting 2020 met het idee te weinig in

projectplannen en het feit dat projecten niet af

houdelijk richting mee te kunnen geven aan de

lopen. De discussie hierover loopt via het OGP.

ODZOB en het gevoel als een van de 21 ge

« De accounthouder stuurt intern op het op

meenten weinig sturing te kunnen geven.

orde hebben van de eigen organisatie, bijvoor
beeld rondom het inrichtingenbestand. Dit be
vordert de wijze waarop sturing gegeven kan
worden aan de ODZOB.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
« Geldrop-Mierlo heeft recentelijk een aantal grote opdrachten weggezet bij de ODZOB. Meest in het oog springend is het grootschalige onderzoek naar
de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit langs de A67.
» Geldrop-Mierlo maakt gebruik van gedetacheerde medewerkers van de ODZOB op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid. Van deze expertise
is in 2019 bijvoorbeeld nog gebruikgemaakt bij de aanbesteding van het volledig elektrische leerlingenvervoer binnen de gemeente.
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Gemeente Gemert-Bakel
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Motivatie arrangement
De gemeente Gemert-Bakel neemt in 2020 voor C 199.133 verzoektaken af. Dat is 29*56 ten opzichte van het totaal. De gemeente besteedt zoveel mogelijk
taken uit aan de ODZOB, aangezien daar vaak de benodigde kennis aanwezig is. Dat is een bewuste keuze._____________________________________

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Nee, dit heeft er onlangs toe geleid dat de gemeente onder actief IBT-toezicht is geplaatst. Er zijn
afspraken gemaakt met IBT en vóór 1 februari 2020 wordt dit vastgesteld door het college.

ROK Vergunningverlening

Ja, op 17 december 2019 vastgesteld door het college.

ROK Milieutoezicht

Ja, op 29 januari 2019 vastgesteld door het college

Sturing

Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

» De afspraken tussen Gemert-Bakel en de

* Subregionaal wordt er samen opgetrokken om

» De raad heeft op de begroting 2020 geen

ODZOB zijn vastgelegd in de DVO die jaarlijks

bestuurlijke vergaderingen door te spreken en op

zienswijzen ingediend.

wordt

die wijze coalitie te kunnen vormen.

* Tweejaarlijks benoemt de raad speerpunten

uitgewerkt

in

een

werkprogramma.

» De accounthouder vanuit Gemert-Bakel heeft

» De bestuurder vertrouwt de ambtelijke lijn om

die via de ambtelijke en de bestuurlijke lijn rich

zelf veel uren beschikbaar om te kunnen schake

sturing richting ODZOB te geven en spreekt de ver

ting de ODZOB moeten worden ingebracht

len met de ODZOB; dit bevordert de wijze waarop

antwoordelijk ambtenaar frequent ter voorberei

» Echter, in de praktijk ervaart de raad op af

sturing wordt gegeven.

ding op vergaderingen en m.b.t. de voortgang.

stand te staan en erkent dat het de verantwoor

» de ODZOB voert vrijwel alle taken voor Gemert-

* De bestuurder vindt dat het bij uitstek een be

delijk wethouder beter moeten controleren op

Bakel uit in mandaat Alleen politiek-gevoelige

stuurlijke keuze is bij welke thema's/ gremia de OD

de wijze waarop het AB stuurt richting de OD

dossiers worden 'in huis' gedaan.

ZOB aan tafel komt.

ZOB.

» Met een vast contactpersoon is maandelijks
contact over de voortgang van het werkpro
gramma; tevens is er wekelijks informeel contact.
» Collectieve taken blijven een discussiepunt. Er
wordt vanuit de lijn van het OGP gesproken over
een moqelijke herziening van de verdeelsleutel.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden

» Gemert-Bakel heeft geen lokaal VTH-beleid vastgesteld. Dit heeft er onlangs toe geleid dat de gemeente onder Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is geplaatst
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt dat Gemert-Bakel vóór 1 februari 2020 lokaal VTH-beleid vaststelt.
» Intensivering van het Toezicht Veehouderij is in Gemert-Bakel een van de speerpunten.
« De verantwoordelijke ambtelijk regisseur is in relatief veel ODZOB-werkgroepen actief en levert in die zin een grote bijdrage aan de kennisontwikkeling
van zowel de ODZOB als de gemeente.
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Gemeente Laarbeek

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Laarbeek neemt in 2020 voor C 641.461 verzoektaken af. Dat is 66X ten opzichte van het totaal. Laarbeek neemt de afgelopen járen steeds
meer verzoekzaken af bij de gemeente. Inmiddels worden vrijwel alle taken op het gebied van VTH door de ODZOB uitgevoerd. Enkele taken op het gebied
van handhaving voert de gemeente nog wel zelfstandig uit, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning, omdat dit in de gemeente een speerpunt is.
Opvallend is dat de realisatie van verzoektaken in 2018 aanzienlijk hoger is dan voorzien in de begroting. Dit komt door onvoorziene en ad-hocopdrachten
vanuit de gemeente.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, vastgesteld door het college op 8 oktober 2019 en op 12 december 2019 door de raad.

ROK Vergunningverlening

Ja, vastgesteld door het college op 8 oktober 2019 en op 12 december 2019 door de raad.

ROK Milieutoezicht

Ja, vastgesteld door het college op 18 december 2019. Ligt op 31 januari 2020 voor aan de raad.

Sturing

Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

« Eens per kwartaal ontvangt de accounthouder

« Bestuurlijk wordt gestuurd op de kerntaken van

» De raad vertrouwt de verantwoordelijk porte

een financieel overzicht van de voortgang van het

de ODZOB ten tijde van de oprichting: ‘lean en

feuillehouder dat, zolang men niets hoort, er

werkprogramma. Hierbij wordt niet gestuurd op

mean'. Momenteel is de expansiedrift' daarbij een

conform afspraak met de ODZOB wordt ge

het aantal taken dat is uitgevoerd. De ODZOB

punt van aandacht waarop sturing plaatsvindt.

werkt. De raad wil alleen op grote afwijkingen

wordt het vertrouwen gegeven om zélf in control

« Subregionaal wordt er samen opgetrokken om

geïnformeerd

te zijn.

bestuurlijke vergaderingen door te spreken en op

factsheets/managementrapportage.

* Er is op afdelingsniveau breder contact met de

die manier coalitie te kunnen vormen.

worden

en

periodiek

via

« De begrotingscyclus wordt aangepakt om po

accounthouder vanuit de ODZOB om afspraken te

sitie te bepalen richting de ODZOB. In de ziens

maken rondom opdrachtgever-opdrachtnemer-

wijze die voor 2020 is ingediend, staat dat de

schap.

raad het eens is met de begroting.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
» Voor Laarbeek is handhaving een belangrijk thema; de ODZOB ondersteunt hier volgens de gemeente goed op.
« Dit speerpunt heeft ertoe geleid dat er de afgelopen periode veel aanvullende verzoektaken bij zijn gekomen op handhavings- en toezichtstaken. Hier
door neemt Laarbeek relatief veel verzoektaken af ten opzichte van andere deelnemers.
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Gemeente Nuenen

Kostenontwikkeling begroting 2017 - 2020
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Motivatie arrangement
De gemeente Nuenen neemt in 2020 voor 6 108.167 verzoektaken af. Dat is 48^. ten opzichte van het totaal. Nuenen heeft nagenoeg alle taken belegd bij
de ODZOB, behalve de vergunningverlening Bouw. De gemeente is niet in staat de overige taken zelf uit te voeren en is tevreden over deze constructie.
M.b.t. de afname van verzoektaken moet wel benadrukt worden dat Nuenen een typische "bouw" of ontwikkelgemeente is. Met name uit deze bouwopgave
(Nuenen West - Luistruik) volgden in 2018 extra opdrachten op het gebied van bestemmingsplannen. Deze zijn daardoor niet structureel en geven een
vertekend beeld van de werkelijkheid.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Het lokale VTH-beleid is in voorbereiding. Conform de planning zou dit in maart of april 2020 moeten
worden vastgesteld.

ROK Vergunningverlening

Het ROK Vergunningverlening is vastgesteld in het AB van de ODZOB. Omdat hier geen financiële
consequenties voor de gemeente Nuenen aanwezig zijn, is dit niet meer voorgelegd aan het college.
Ambtelijk beschouwt men dit als een kleine aanpassing op de gemandateerde werkzaamheden.

ROK Milieutoezicht

Het ROK Milieutoezicht is door het college vastgesteld op 27 maart 2019.

Sturing

Ambtelijk

Bestuurlijk

* VTH taken zijn - op het bouwgedeelte na -

* De portefeuillehouder is ontevreden over de

* Raadsleden voelen zich niet verantwoordelijk voor

onder mandaat ondergebracht bij de ODZOB.

bestuurbaarheid van de ODZOB in de huidige sys

sturing; dat mechanisme hoort bij het college te lig

* Ambtelijk is men tevreden over de wijze

tematiek. De bestuurlijke invloed per gemeente

gen.

waarop op het werkprogramma kan worden

vindt hij te weinig.

» De P8iC-cyclus is voor raadsleden zo ingeregeld dat

gestuurd. Wel pleit men voor een systeem

Gemeenteraad

er geen invloed door individuele gemeenten is.

waarin meer maatwerk voor gemeenten mo
gelijk is.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
» Nuenen is als een van de weinige gemeenten expliciet kritisch over de gemaakte afspraken over de afbakening van het basis- en verzoektakenpakket.
Ambtelijk en bestuurlijk heeft men de voorkeur voor een zogenaamd 'cafetariamodeľ, waarin een betere balans bestaat tussen maatwerk en de efficiëntie
van het dienstverleningsmodel.
» Nuenen heeft, in tegenstelling tot enkele andere deelnemers, een beperkte hoeveelheid agrarische bedrijven binnen de gemeentegrenzen en kent daar
door een klein inrichtingenbestand. Nuenen is een typische "bouw" of ontwikkelgemeente.
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Gemeente Son en Breugel

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Son en Breugel neemt in 2020 voor É 137.324 verzoektaken af. Dat is 43'3'íi ten opzichte van het totaal. Verzoektaken worden bij de ODZOB
belegd op basis van de aanwezige capaciteit en expertise binnen de gemeente. Het inrichtingenbestand is beperkt.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Son en Breugel beschikt over een integraal VTH-beleidAprogramma. In dit programma zijn geen ka
ders gesteld die van belang zijn voor het takenpakket van de ODZOB.

ROK Vergunningverlening

Nog niet; het ROK Vergunningverlening is van latere datum en is (nog) niet vastgesteld.

ROK Milieutoezicht

Ja, het college heeft het ROK Milieutoezicht vastgesteld op 7 mei 2019.

Sturing

Ambtelijk
«

Eens

kwartaal

Gemeenteraad

be

* De bestuurder is onvoldoende in control rich

« De raad heeft op de begroting 2020 geen zienswijzen ingediend.

spreekt de accounthouderde

ting de ODZOB omdat hij, vanwege ambtelijke

» De regionale ontwikkeling staat standaard op de agenda van de com

stand van zaken van

capaciteitsissues op VTH, ervaart geen gelijk

missie of de raad. In de praktijk wordt hiervolgens de raad onvoldoende

werkprogramma met de ac

waardige partner te zijn voor de ODZOB.

invulling aan gegeven. Tegelijkertijd wordt er vanuit de raad niet naar

countmanager

» De bestuurder constateert dat de bestuurlijke

gevraagd. Dat komt doordat raadsleden te weinig zicht hebben op de

aandacht voor de ODZOB vermindert in de re

diensten van de ODZOB.

ODZOB.

per

Bestuurlijk

namens

het

de

gio. De bestuurder wijt dit aan het feit dat er

* Ondanks dat de raad onvoldoende zicht heeft op de ODZOB en daar

enerzijds vertrouwen is in de ODZOB-organisa-

door onvoldoende in control is, wordt op thema's als het milieubeleid

tie maar dat VTH intern niet integraal georgani

en metingen van de luchtkwaliteit, gerapporteerd aan de raad en wor

seerd is.

den de thema's actief behandeld.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
» In 2018 kreeg de gemeente Son en Breugel een onvoldoende voor de taakuitvoering. Sindsdien staat de gemeente onder toezicht van de provincie. In
juli 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot VTH. Hierbij dreigde de provincie met een volgende stap op de bestuurlijke interventieladder,
indien afspraken niet tijdig zouden worden nagekomen.

* De gemeente heeft ingegrepen door de formatie voor toezicht en handhaving uit te breiden. Dit staat feitelijk los van de samenwerking met de ODZOB.
» Een van de doelstellingen van Son en Breugel is om de relatie met de ODZOB in kaart te brengen omdat het versnipperd is binnen de organisatie en
daardoor mogelijk niet efficiënt en effectief. Son en Breugel wil op die manier komen tot een structuur met heldere lijnen en één aanspreekpunt die de
integraliteit bewaakt, waardoor de raad in control komt.
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Gemeente Veldhoven

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Veldhoven neemt in 2020 volgens het werkprogramma voor t 166.497 verzoektaken af. Dat is 52^. ten opzichte van het totaal. Veldhoven
neemt daarmee relatief veel verzoektaken af. Veldhoven is een regiegemeente. Daar waar specialisme en capaciteit ontbreken, worden taken overgedragen
naar de ODZOB. Veiligheid is een speerpunt, met name bij bedrijven.___________________________________________________________________

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, het beleidsplan VTH is vastgesteld door het college op 10 april 2018.

ROK Vergunningverlening

Ja, integraal onderdeel van het uitvoeringsplan VTH 2020 dat is vastgesteld op 21 januari 2020.

Op 21 januari 2020 is het uitvoeringsplan VTH 2020 vastgesteld door het college.

ROK Milieutoezicht

Ja. nogmaals verlengd met vastgestelde Uitvoeringsplan VTH 2020 op 21 januari 2020.

Sturing
Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

» Ambtelijk wordt er gestuurd via de ac-

» De zienswijzen op de begroting worden gezamen

« Raad is verdeeld tevreden over de sturingsmogelijk

de

lijk ambtelijk en bestuurlijk op papier gezet aan de

heden. Enerzijds vinden raadsleden dat, als uitvoe

voorgang van het werkprogramma door

counthouder.

Zeswekelijks

wordt

voorkant en aangeboden aan de raad. De raad kan

ringsorganisatie op afstand, de sturingsinvloed van de

gesproken. Bij onvoldoende voortgang in

over deze zienswijzen dan besluiten. In de raad wor

raad beperkt hoort te zijn. Anderzijds ervaren raadsle

het werkprogramma wordt er via de amb

den de zienswijzen, volgens het bestuurslid, overwe

den vanwege gebrek aan informatie te weinig invloed

telijke lijn geschakeld met de ODZOB.

gend als hamerstuk behandeld.

uit te kunnen oefenen.

* Ambtelijk kan er subregionaal meer

» Bestuurlijk speelt nu de discussie over het aanbren

» De raad heeft zienswijzen ingediend op de begro

verbinding worden gezocht om geza

gen van focus: waar moet de ODZOB wel en waar niet

ting 2020 op de onderwerpen integraliteit van opga

menlijk positie in te nemen richting de

over gaan? Het AB spreekt de ODZOB nu gezamenlijk

ven van GR'en en het ontbreken van krimpscenario's

ODZOB.

aan op de neiging te veel naar zich toe te willen trek

in de begroting. De zienswijzen zijn als hamerstuk be

« Ambtelijk is men onvoldoende in con

ken.

handeld en inhoudelijk vastgesteld in de ambtelijke

trol op de collectieve taken

» Subregionaal worden vergaderingen, in tegenstel

en de bestuurlijke samenwerking.

ling tot andere GR'en, bestuurlijk niet vooraf afge

» De raad heeft behoefte aan korte bondige info over

stemd. Hier zou qua bestuurlijke sturing meer op ge

de ODZOB in relatie tot het eigen VTH-beleid zodat

wonnen kunnen worden.

er, indien nodig, bijqestuurd kan worden

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
» Veldhoven bekijkt per taak welke partij deze het meest doeltreffend en doelmatig kan uitvoeren. Er zijn geen principeafspraken over het wegzetten van
taken bij de ODZOB. De ODZOB is wel de prefered supplier van Veldhoven als het gaat over de taakgebieden VTH.
» Veldhoven werkt intensief samen met Waalre en Best. Op dit subregionale niveau zijn het thema 'Omgevingsweť en samenwerkingsafspraken onderwerp
van discussie.
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Gemeente Waalre

Kostenontwikkeling 2017 - 2020 (begroting)
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Motivatie arrangement
De gemeente Waalre neemt in 2020 voor í 28.798 verzoektaken af. Dat is 29X ten opzichte van het totaal. Waalre neemt daarmee relatief weinig verzoektaken af. Niet-wettelijke taken worden geregeld bij marktpartijen belegd.

Document

Toelichting

Lokaal VTH-beleid

Ja, het beleidsplan Leefomgeving 2019-2013 (VTH) is vastgesteld door het college op 18 juni 2019.

ROK Vergunningverlening

Nee, wordt volgens planning in januari 2020 door het college vastgesteld.

ROK Milieutoezicht

Ja, op 5 maart 2019 vastgesteld door het college.

Sturing

Ambtelijk

Bestuurlijk

Gemeenteraad

« Ambtelijk vindt regelmatig het gesprek

» De portefeuillehouder ervaart invloed uit te kunnen

» De raad heeft als uitgangspunt om altijd zienswijzen

plaats over de voortgang van de ODZOB.

oefenen in AB-vergaderingen. De portefeuillehouder

in te sturen. Deze zijn vaak financieel van aard (over

De communicatie hierover wordt als on

ziet het ook als de rol van kleine gemeenten om zich

headkosten). Voor 2020 is aangegeven heteens te zijn

voldoende ervaren en vergt pro-activiteit

kritisch uit te blijven spreken; met name op de groei

met de begroting.

van de ambtenaar zelf. Voortgangsover-

drift van de ODZOB.

» De ODZOB is bestempeld als collegeregeling. De

zichten zijn niet altijd actueel.

» De portefeuillehouder ervaart bestuurlijk te kunnen

raad vertrouwt portefeuillehouder als toegang tot de

» Omdat Waalre zelf ambtelîjk voldoende

interveniëren in direct contact met de directeur en de

ODZOB en ervaart dat de sturing op de voortgang

kennis en capaciteit heeft, kan ze kritisch

ambtelijke lijn. Ter illustratie: met de directeur ODZOB

vooral een ambtelijke aangelegenheid is.

zijn richting de ODZOB en als gelijkwaar

en met de eigen ambtelijk accounthouder heeft het

dige partner sturen op de voortgang.

gesprek over de mandatering van communicatie mid

* Ambtenaren vanuit Waalre doen be

dels brieven plaatsgevonden. De kwaliteit hierop was

wust mee aan werkgroepen van de OD

onvoldoende. Op dit thema zijn nu meer ervaren me

ZOB om grip te behouden.

dewerkers vanuit de ODZOB ingezet waardoor de
kwaliteit nu wordt gewaarborgd.

Lokale actualiteiten/bijzonderheden
« Waalre profileert zich in de regio als woongemeente. Hierdoor maakt ze andere keuzes ten opzichte van stedelijke gemeenten, zoals Eindhoven en
Helmond. 'Geluid' en 'geur' hebben binnen de gemeente prioriteit.
» Waalre werkt intensief samen met Best en Veldhoven; op dit subregionale niveau zijn het thema Omgevingsweť en samenwerkingsafspraken onderwerp
van discussie.
» De gemeente Waalre zet uit kostenoogpunt relatief veel taken weg in de markt.
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Bijlage II. Overzicht geïnterviewden

Gemeente

Gremium

Datum

Naam

Best

Ambtelijk

30-10-2019

Ellen Gennissen, Roelof Wolf

Best

Bestuurlijk

30-10-2019

Marc van Schuppen

Best

Raad

30-10-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Best

Eindhoven

Ambtelijk

12-11-2019

Hans Verhoeven

Eindhoven

Bestuurlijk

12-11-2019

Rik Thijs

Eindhoven

Raad

12-11-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Ambtelijk

23-10-2019

Hans van Santvoort

Geldrop-Mierlo

Bestuurlijk

23-10-2019

Rob van Otterdijk

Geldrop-Mierlo

Raad

23-10-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel

Ambtelijk

14-11-2019

Wim Willems, Mare Kerkhof

Gemert-Bakel

Bestuurlijk

14-11-2019

Anke van Extel-van Katwijk

Gemert-Bakel

Raad

14-11-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Gemert-Bakel

Laarbeek

Ambtelijk

13-11-2019

Pieter Schouw, llennie van der Wal

Laarbeek

Bestuurlijk

13-11-2019

Frank van der Meijden

Laarbeek

Raad

13-11-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Laarbeek

Nuenen

Ambtelijk

02-12-2019

Gert Koops

Nuenen

Bestuurlijk

02-12-2019

Joep Pernot

Nuenen

Raad

02-12-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Nuenen

Son en Breuqel

Ambtelijk

06-11-2019

Jan van den Braak

Son en Breuqel

Bestuurlijk

06 11-2019

Paul van Liempd

Son en Breuqel

Raad

06-11-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Son en Breuqel

Veldhoven

Ambtelijk

04-11-2019

Marcel van derVen, Leen van Gameren,

Veldhoven

Bestuurlijk

04-11-2019

Jeroen Rooijakkers
Verteqenwoordiqinq raadsleden Veldhoven

Veldhoven

Raad

04-11-2019

Waalre

Ambtelijk

21-11-2019

Heidi Claassen

Waalre

Bestuurlijk

21-11-2019

Alexander van Holstein

Waalre

Raad

21-11-2019

Verteqenwoordiqinq raadsleden Waalre

ODZOB

Accountmanaqers

02-12-2019

Danny van de Waardenburq, Henri van Heeswijk, Monique Reuvers

ODZOB

Directeur

02-12-2019

Marloes Tolsma

ODZOB

Voorzitter DB

02-12-2019

Marc van Schuppen
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Bijlage III. Bronnenoverzicht

Algemeen en ODZOB documenten
»

Aanbiedingsbrieven voorlopige jaarstukken aan raden 2017, 2018, 2019

»

Bijlage Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 27-06-2019

»

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, 27-05-2019

»

Besluit omgevingsrecht (Bor, artikel 7.2) procescriteria

»

Bouwstenen bestuursopdracht (Bijlage 4.b.2. Bestuursopdracht en financiële dekking pro
gramma Omgevingswet, 21 -11 -2019

»

Concernplan ODZOB 2019-2022, 23-11 -2018

»

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, artikel 2 lid 3

»

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015 (inwer
kingtreding 09-02-2017)

»

Handreiking Accountmanagement voor ODZOB en opdrachtgevers, 24-08-2018

»

Jaarrekeningen ODZOB 2016, 2017, 2018

»

Notulen Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 21 november
2019

»

ODZOB Kadernota begroting 2020, 29-11-2018

»

ODZOB Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

»

Ontwerpbegroting 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

»

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018 (versie 24-11 -2016)

»

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2020 (versie 29-11 -2018)

»

Kamerbrief 'Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen', Ministerie van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 29juni 2018

»
»

Notitie toelichting op resultaten Financiële Benchmark, OmgevingsdienstNL
Notulen Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 21 november
2019

»

Provincie Noord-Brabant Arena Pro-Facto (2018) De staat van het mandaat. Onderzoek naar
verbetering van de kosteneffectiviteit van de organisatie en werkprocessen van VTH-taken.

»

Rapport Financiële benchmark bij Omgevingsdiensten, 2017. Beschikbaar gesteld door de
gemeente Eindhoven.

»

ROK Vergunningverlening (ROK-W) ODZOB 2020-2023

»

ROK Milieutoezicht 2018

»

Speelhuis Manifest (Bijlage 4.b.5. Bestuursopdracht en financiële dekking programma Omge
vingswet, 21-11 -2019

»

Vergadering AB 21 november 2019: Bijlage 5.a AB-voorstel verdeelsleutel collectieve ta-

»

Verslag AB-vergadering, 05-10-2017

»

Voorstel Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018, vergadering AB 22 november

kenl.pd

2018

Gemeentespecifieke documenten
NB. Veel documenten die ontvangen zijn via de gemeenten vertonen dubbelingen met de geraadpleegde
documenten vanuit de ODZOB. Deze documenten zijn niet opgenomen in de bronnenlijst hieronder.

Best
»

Afwegingskader en checklist ODZOB BL15-01566

»

Amendement ten aanzien van conceptbesluit Intergemeentelijke Samenwerking, 30-03-2015

»

Beleidsnotitie 'kaders P&C documenten' vier Gemeenschappelijke Regelingen, 19-09-2016

»

Collegebesluit Uitvoeringsprogramma VTH 2019, 29-01-2019
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»

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant tussentijdse rapportage, 29-04-2014

»

Raadsvoorstel Implementatieplan Intergemeentelijke Samenwerking, 30-03-2015

»

Uitvoeringsprogramma VTH 2019 IN19-00016

»

Voorlopige jaarstukken 2018 ODZOB, 11 -04-2019

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

»

Zienswijze ontwerp begroting ODZOB en meerjarenraming 2017-2019, 23-04-2015

»

Zienswijze ontwerp begroting ODZOB en meerjarenraming 2018-2020, 07-04-2016

»

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 8i Voorlopige cijfers
jaarrekening 2018, 29-03-2019

»

Zienswijze ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 19-04-2017

Eindhoven
»

2019 opdracht VTH 2de kwartaal versie 2

»

Artikel Arena consulting 2014-Sep-Okt-P30-P33DemocratischeControleSmits-BuissinkBrady, september-oktober 2014

»

Brabants provinciaal uitvoeringsprogramma IOV 2019 Definitief

»

E-mail 'Formele klacht: niet nakomen van afspraken', 25-1-2019

»

HANDHAVINGSNOTA LEEFOMGEVING 2018 - 20221

»

Raadsinformatiebrief Handhavingsnota Leefomgeving 2018-2021 en het Toezicht- en Handhavingsprogramma 2018

»

Opdrachtverstrekking voor Werkprogramma Eindhoven ODZOB VTH 2019

»

Verantwoording 2e kwartaal TH waarnemingen

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Geldrop-Mierlo
»

191002 AB-voorstel 1 aansluiting werkgeversvereniging GGR

»

191002 Brief gemeenten - provinciale staten lidmaatschap vereniging voor GGR

»

2019-11-26 besluit college Geldrop-Mierlo 2019-055302, vaststelling Regionaal Operationeel
Kader Vergunningverlening, 12-11 -2019

»

Raadsbesluit Handhavingsbeleidsplan 'Samen gericht handhaven!', 06-12-2017

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Gemert-Bakel
»

20171123 Ontwerpbesluit aansluitingsovereenkomst ODZOB-BIZOB

»

20171211 aansluitovereenkomst VRBZO-BIZOB

»

20180101 Detailoverzicht projecten tm december 2017 Gemert-Bakel

»
»

20180315 Uitnodiging raadsinfobijeenkomst ontwerp-Begroting 2019 Verbonden Partij...
20181218 getekende DVO 2019 2022 Gemert-Bakel

»

20190901 Detailoverzicht projecten tm augustus 2019 gemeente Gemert-Bakel

»

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder 2013 Raadsbesluit, 06-02-2014

»

Gebiedsindeling behorende bij geurverordening en geurbeleid

»

Geurverordening Gemert-Bakel raadsbesluit, 06-02-2014

»

Handreiking veehouder en volksgezondheid BPO defversie 09-03-2016

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Laarbeek
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»

B&W besluit document Aanpak Stikstof, 16-07-2019

»

B&W besluit document Rapportage budget ODZOB 2018, 12-09-2018

»

Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Laarbeek - Omgevingsdienst Zuidoost-Bra-

»

OndertekendRaadsinformatiebrief-document Aanpak Stikstof, 10-07-2019

bant, 13-10-2016

»

OndertekendRaadsinformatiebrief Rapportage budget ODZOB 2018

»

Werkafspraken overige WABO taken ODZOB en Laarbeek, 17-05-2016

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Nuenen
»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Son en Breuael
»

Mailwisseling: FW OD on Tour 16 tm 20 september; inschrijven!, 26-08-2019

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Veldhoven
»

17-wk24 Aansluitingsovereenkomst ODZOB - BIZOB, bijlage 2 informatienota

»

18-wk28-l Gem Reusel-De Mierde 15-3-2018 Zienswijze alg reserve ODZOB

»

Beleidsplan VTH Veldhoven, 14-04-2018

»

Informatienota raad Uitvoeringsprogramma VTH, 14-04-2018

»

Uitvoeringsprogramma VTH 2019

»

Vergaderstukken i.h.k.v. de omgang van het bestuur van de gemeente Veldhoven met de di
verse samenwerkingsverbanden (waaronder ODZOB), 15-05-2015

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019

Waalre
»
»

Beleidsplan Leefomgeving 2019-2023, 18-06-2019
Bijlagenboek Leefomgeving 2019-2023, 18-06-2019

»

Overzicht diverse behandelingen ODZOB in de raad van Waalre, 30-09, 2019

»

Werkprogramma 2018

»

Werkprogramma 2019
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Veldhoven
Memo
aan
onderwerp

van
datum

:
:

De raad van de gemeente Veldhoven
Reactie en beantwoording vragen rapport Rekenkamercommissie
'Draaien aan de knop van de ODZOB'
:
:

College B&W
16 juni 2020

aantal bijlagen

Inleiding
Vooruitlopend op en tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 19 mei 2020
heeft uw raad enkele vragen gesteld. De meeste vragen zijn al beantwoord door de
voorzitter van de rekenkamercommissie. De resterende vragen beantwoorden wij
hieronder.

Beantwoording vragen
Vragen VVD
1. Hoe gaan we met de gemeente Veldhoven om met de overheveling van
bodemtaken (omgevingswet) die vanuit de provincie worden overgedragen aan
onze gemeente? Hebben we inzicht in de financiële consequenties hiervan? Hoe is
deze bodemkennis binnen onze gemeente daarin? Welke rol gaat de ODZOB hier
binnen onze gemeente in krijgen?
De bodemtaken die overgedragen worden vanuit de Provincie naar de gemeente
moeten grotendeels wettelijk worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten. In de
huidige situatie voert de ODZOB deze zelfde taken op het grondgebied van Veldhoven
in opdracht van de Provincie uit. Voor de ODZOB zijn en blijven het dus voornamelijk
basistaken. De financiële consequenties betreffen een ombuiging van bestaande
geldstromen. De rijksoverheid zal via het gemeentefonds zorgdragen voor een
bijdrage voor iedere gemeente. Waarschijnlijk wordt pas in het najaar van 2020
bekend hoe hoog de bijdrage per gemeente zal zijn. Wij gaan er van uit dat deze
bijdrage dekkend zal zijn voor de bijbehorende taken. Uiteraard volgen wij de
berichtgeving hierover.
Op dit moment hebben wij in Veldhoven geen bodemdeskundigheid in de eigen
organisatie, een medewerker van de ODZOB voert in dit kader ondersteunende
werkzaamheden voor ons uit.
2. Subregionaal worden vergaderingen, in tegenstelling tot andere GR'en, bestuurlijk
niet vooraf afgestemd. Vanwaar deze keuze? Wordt dit naar aanleiding van dit
adviesrapport aangepast?
Dit is voor Veldhoven geen keuze geweest. Als Veldhoven hebben wij juist actief naar
afstemming gezocht. Deze afstemming is inmiddels opgepakt. Of hier het onderzoek
ook een rol in heeft gespeeld is niet duidelijk.
3.

Voor veel raads- en steunfractieleden blijft de ODZOB en de adviezen/verslagen
hieromtrent erg abstract. Hoe kunnen we dit toegankelijker maken zodat we in het
vervolg onze controlerende taak beter uit kunnen voeren?

De ODZOB biedt actief mogelijkheden aan om kennis te maken met de diverse
activiteiten tijdens de "ODZOB on tour", daarnaast worden jaarlijks, samen met de
andere gemeenschappelijke regelingen, bijeenkomsten gehouden waarbij uitleg wordt
gegeven over de begroting. Hier kunt u uit eerste hand vernemen wat de uitvoering
inhoudt. Wij zijn zeer positief over dit aanbod van de ODZOB.
In aansluiting met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie is een actievere
deelname door de raad van de gemeente Veldhoven aan te bevelen. Vanuit het
verkregen inzicht zullen de formele stukken (kaderdnota, jaarstukken en begroting)
die u worden toegezonden meer tot de verbeelding spreken en kansen bieden om de
controlerende taak beter uit te voeren.

Vraag D66
Wat vindt de poho van het idee van de voorzitter van de RKC om een opleg
A4'tje te voegen bij de stukken die naar de raad gaan (begroting e.d.) met
inzicht wat de ODZOB heeft bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen?
Het college adviseert om geen gebruik te maken van dit voorstel.
Met het doorvoeren van dit voorstel zou je een dubbele uitzondering creëren.
De eerste ontstaat bij de aanpak van de andere gemeenschappelijke regelingen; een
oplegnotitie bij de ODZOB en bij de anderen niet.
De tweede slaat terug op uw constatering dat de ODZOB gezien en benadert moet
worden als een lijnafdeling. Voor de lijnafdelingen worden ook geen oplegnotities
gemaakt.
Daarnaast zal de noodzaak van de oplegnotitie bovendien wegvallen door een goede
invulling te geven aan de overige in de aanbevelingen genoemde punten.
Mocht u toch willen overwegen om over te gaan tot een constructie waarbij
oplegnotities gebruikt gaan worden, dan zal dit in een bredere context, dan de
centrale vraag van dit onderzoek, aan de orde moeten komen.

2Z2

Illlllllllllllllllllll

♦m
Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
20.034 | 20bs00050
datum raad
7 juli 2020
agendapunt
onderwerp
Rapport Rekenkamercommissie Veldhoven 'De
Omgevingswet, een uitdaging voor elke gemeente'

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd 'De
Omgevingswet, een uitdaging voor elke gemeente',
overwegende dat:
4 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan
de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van
het gemeentelijke beleid en bestuur;
4 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het
uitvoeren van de controlerende raak, waarbij het accent ligt op het mogelijk
lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;
4 In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van de invoering van
de Omgevingswet;
gelet op:
4 De Gemeentewet;
4 De Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie;

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissies 'De Omgevingswet, een uitdaging voor
elke gemeente' voor kennisgeving aan te nemen;
2. De aanbevelingen uit het rapport 'Draaien aan de knop van de ODZOB' over te
nemen:
1) Draag het college op om op korte termijn de raad te informeren over alle
relevante aspecten, en de daarbij behorende door de raad te nemen besluiten,
om tijdig aan de minimale wettelijke eisen te voldoen inclusief het realiseren
van de eigen ambities.
2) Draag het college op in 2020 elke 2 maanden een voortgangsrapportage te
agenderen voor bespreking waarin alle relevante (bestuurlijke) aspecten (zie
ook aanbeveling 1) inclusief de risico's zijn opgenomen. Voor 2021 en later kan
met een lagere frequentie volstaan worden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 juli 2020

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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1. Inleiding
In dit bijlagenboek behorend bij het gezamenlijke onderzoek van de RKC's Best, Veldhoven en Waalre
is de relevante informatie opgenomen die heeft geleid tot het opstellen van het hoofdrapport.
In bijlage 2 zijn de minimale wettelijk eisen opgenomen waarbij tevens de relatie naar het Programma
plan Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre september 2019 (hierna aangeduid als Pro
grammaplan) is gelegd. In bijlage 3 is kort aangegeven welke eigen gemeentelijke ambities naast de
minimale wettelijke eisen door de drie gemeenten geformuleerd zijn. Aansluitend is in bijlage 4 kort de
onderzoeksaanpak beschreven. Deze aanpak is overeenkomstig de aan de drie gemeenteraden ver
strekte informatie.
In bijlage 5 is het overzicht opgenomen van de interviews terwijl in bijlage 6 een opsomming van de
groepen documenten is opgenomen. Bijlage 7 beschrijft vervolgens de bevindingen. Daarbij is telkens
een onderscheid gemaakt naar generieke bevindingen die voor de drie gemeenten gezamenlijk kunnen
worden opgeschreven en naar specifiek bevindingen per gemeente.

2. Minimale wettelijke eisen
Wat moeten gemeenten op 1 -1 -2021 minimaal kunnen en hebben om voorbereid te zijn op de Omge
vingswet? Onderstaand overzicht is de checklist van de VNG1 die sinds medio 2018 onderdeel uitmaakte
van de VNG Roadmap1
2. 3
De minimale eisen komen in het Programmaplan met name naar voren in de programmaonderdelen
Werkprocessen en VTH alsmede Informatievoorziening en DSO (bladzijde 14 van het programmaplan).
De minimale wettelijke eisen houden in dat gemeenten:
1.

Kunnen besluiten op grond van de Omgevingswet opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschik
baar stellen.

2.

Gebruikmaken bij het opstellen/bekendmaken en beschikbaar stellen van twee daarvan (het Omge
vingsplan (incl. voorbeschermingsregels) en de Omgevingsvisie) van de SĩOPTĩPOD4 standaard.

3.

Deze besluiten digitaal bekendmaken via de LVBB5 en stellen deze - voor zover het een Omgevings
plan of Omgevingsvisie betreft - beschikbaar via het DSO-LV6.

4.

Kunnen via DSO-LV ingediende vergunningaanvragen, meldingen en informatieverplichtingen ont
vangen en maken hiervoor gebruik van systemen die voldoen aan de SĩAM7-standaard.

5.

En hun uitvoeringsorganisaties8 (RUD, VR, GGD) zijn voorbereid op de gewijzigde vergunningprocedure (met 8 weken als standaard) en zorgen dat initiatiefnemers binnen de wettelijke termijnen
een samenhangend besluit krijgen.

1 Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de versie december 2019. Inmiddels is eind februari 2020 een actue
lere versie gepubliceerd.
2 De Roadmap Invoering Omgevingswet is een uitgebreid advies van de VNG om de implementatie van de Omge
vingswet in een gemeente op te zetten en uit te voeren.
3 Standaarden Overheidspublicaties
4 ĩoepassingsprofielen Omgevingsdocumenten
5 Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
6 Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening
7 Standaard Aanvragen en Meldingen
8 In het hoofdrapport zijn deze organisaties aangeduid als ketenpartners
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6.

Kunnen aan initiatiefnemers meervoudige vergunningen verlenen (verschillende activiteiten via één
vergunning).

7.

Hebben hun legesmodel aangepast op de situatie ná 1 -1 -2021.

8.

Hebben de financiële arrangementen met hun uitvoeringsdiensten herzien (ketenpartner)

9.

Hebben een commissie ingesteld die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen
van een omgevingsvergunning voor een rijksmonument (gemeentelijke adviescommissie).

10. Hebben hun raadsleden, bestuurders, managers en medewerkers toegerust op het anders werken
onder de Omgevingswet. Gemeenten hebben in dit kader hun werkprocessen aangepast naar de
nieuwe wettelijke termijnen en geïncorporeerd, met o.a. aandacht voor interbestuurlijke en integrale
afweging, voor participatie en voor goed vooroverleg met initiatiefnemers en belanghebbenden.
11. En hun uitvoeringsorganisaties kunnen burgers en bedrijven voorzien van betrouwbare en begrij
pelijke informatie over de Omgevingswet.
12. En hun uitvoeringsorganisaties kunnen via klantcontactkanalen (website, telefoon, persoonlijk, brief)
inzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekken en vragen afhandelen.
13. Zijn voorbereid op de beoordeling van participatie-motivatie van initiatiefnemer(s).
14. Hebben een decentraal luchtkwaliteitsplan, indien er al een overschrijding is van de richtspoor lucht
kwaliteit.
In het onderzoek is niet gekeken naar de eisen 9 (gemeentelijke adviescommissie aanvragen omgevingsvergunningen rijksmonumenten) en 14 (decentraal luchtkwaliteitsplan).
Bovenop het absolute minimum adviseert VNG gemeenten aanvullende acties te uit te voeren in aanloop
naar 1-1-2021 zodat de (vier verbeter-)doelen van de Omgevingswet kunnen worden behaald en het
huidige niveau van dienstverlening (tenminste) wordt behouden. Dat betekent dat het volgens de VNG
gewenst is dat gemeenten:
1.

Gemeentelijke inhoud van ruimtelijkeplannen.nl opschonen (concept plannen en verouderde plan
nen verwijderen).

2.

Een gemeentelijke visie ontwikkelen op het Omgevingsplan.

3.

Zich voorbereiden op de verplichte en onverplichte programma's (nieuw kerninstrument) en de
daaraan gekoppelde monitoring.

4.

Het zaakgericht werken op orde hebben. Regels en fysieke omstandigheden op kaart.

5.

Het regelbeheer inrichten c.q. op orde brengen.

6.

Er voor zorgen dat zij in staat zijn voor elke regel het werkingsgebied digitaal te (laten) duiden en
deze mee te geven in het Omgevingsplan (op basis van STOP-TP).

7.

Alvast nadenken over prioritaire informatieproducten (kaartlagen) voor het beoordelen van fysieke
omstandigheden op locatie.

8.

Zorgen dat burgers en bedrijven per 1 -1 -2021 in ieder geval voor de topactiviteiten uit de bruids
schat via (de door het rijk meegeleverde dan wel zelf vervaardigde) vragenbomen kunnen checken
of er een vergunning dan wel melding nodig is.

9.

Zorgen dat zij op tijd zelf in staat is vragenbomen te maken, aan te passen en te publiceren via DSOLV en zorgen dat hiervoor op tijd de vereiste software (die voldoet aan de STTR9-standaard) en
competenties (m.n. vertalen van juridische regels in toepasbare regels en v.v.) in huis zijn.

10. Zorgen dat vragenbomen - waar opportuun - goed worden afgestemd en geïntegreerd met die van
andere bevoegd gezagen (vanuit het principe van één overheid).

9 Standaard Informatiemodel Toepasbare Regels
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11. Toepassen van snelle en simpele dienstverlening voor de eenvoudige verbouwingen in en om het
huis (dakkapel, uitbouw, kappen etc.).
12. Complexere aanvragen waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, afhandelen via goed voor
overleg aan de omgevingstafel10. 11
13. Samen met de uitvoeringsorganisaties en de andere bevoegd gezagen zorgen dat toezicht en hand
having (bijvoorbeeld bij meervoudige vergunningen) goed zijn afgestemd op de bedoelingen en
eisen van de Omgevingswet.

3. Eigen ambities
In het kader van de Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre is in het Programmaplan een
aantal eigen gemeentelijke ambities opgenomen voor de drie gemeenten:
1.

Eind 2020 heeft elke gemeente een compacte, beeldende en digitaal ontsloten11 omgevingsvisie
gereed. Deze omgevingsvisie zijn gereed om de besluitvormingsprocedures in te gaan. De omgevingsvisies zijn gebieds- en themagericht en geven richting aan de rolverdeling tussen overheid en
burger. De omgevingsvisie zijn een duidelijk kader voor de verdere uitvoering;

2.

Uiterlijk per 31 december is er een initieel omgevingsplan bestaande uit de huidige bestemmings
plannen, een concept-verordening leefomgeving en de regels uit de bruidsschat;

3.

Uiterlijk 31 december 2024 is er per gemeente een vastgesteld definitief omgevingsplan dat voldoet
aan de wettelijke eisen.

De eigen gemeentelijke ambities zijn omschreven in het Programmaplan bij de onderdelen Omgevings
visie en Omgevingsplan (bladzijde 13).
Opgemerkt wordt dat de eigenambities onder 2 hoofdzakelijk betrekking heeft op de concept-verordening leefomgeving. De wetgever bepaalt dat de vigerende autonome gemeentelijke verordeningen
voor wat betreft de locatie-specifieke aspecten nog mogen blijven bestaan tot het moment dat het
definitieve omgevingsplan is vastgesteld. De Bruidsschat is een set van rijksregels die aan de gemeente
wordt overgedragen en waar de gemeente zelf nog een besluit over moet gaan nemen. De huidige
bestemmingsplannen12 worden van rechtswege op 1-1-2021 het zogeheten tijdelijk omgevingsplan. Dat
tijdelijke omgevingsplan omvat daarnaast ook de door het rijk overgedragen regels in de Bruidsschat.
De gemeente moet dit accepteren aangezien de wet dit zo bepaalt.

4. Onderzoeksaanpak
De onderzoeksvraagstelling is eenvoudig en luidt als volgt: "Liggen de afzonderlijke gemeenten Best,
Veldhoven en Waaire op schema ten aanzien van de minimale wettelijke eisen13 waar op 1januari2021
aan moet worden voldaan en liggen zj op schema ten aanzien van de eigen ambities zoals die gefor
muleerd zijn tot en met 31 december2024?"

10 Bedoeld is een overlegplatform waar alle relevante disciplines én direct betrokkenen aanschuiven
11 Uitgangspunt is een digitale ontsluiting in meerdere lagen. Met andere woorden: een dynamisch en digitaal do
cument en niet een klassieke PDF die bekeken kan worden.
12 Het gaat hier om onder meer de op 1 -1 -2021 vigerende bestemmingsplannen, beheersverordeningen, besluiten
Wet Voorkeursrecht Gemeenten, voorbereidingsbesluiten en zogeheten afwijkingsbesluiten
13 Zoals geformuleerd door de minister van BZK in haar brief van 29 november 2019 aan de beide Kamers en na
der uitgewerkt door onder meer de VNG in de Roadmap Invoering Omgevingswet. Zie hiervoor de VNG-website.
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De vraagstelling maakt het mogelijk dat voor een eenvoudige onderzoeksopzet gekozen wordt. Uit
gangspunt is een beperkte documentanalyse aangevuld met een aantal interviews per gemeente waar
onder een gesprek met een delegatie van de gemeenteraad per afzonderlijke gemeente. Deze aanpak
richt zich niet op het laagste detailniveau maar op die hoofdlijnen die een adequate beantwoording van
de onderzoeksvraag mogelijk maakt.
Het onderzoek is medio januari 2020 gestart en de oplevering van het eindrapport voor ambtelijk en
bestuurlijk wederhoor wordt voorzien eind maart. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de inter
views en in bijlage 6 is onderverdeeld naar hoofdgroepen welke documenten in het onderzoek betrok
ken zijn.

5. Overzicht interviews
In het kader van het onderzoek zijn in totaal 15 interviews afgenomen aan de hand van vooraf toege
stuurde interviewleidraden. Die interviewleidraden zijn inhoudelijk toegespitst op de expertise c.q. rol
van de geïnterviewde(n).
"

5 februari 09.30 uur wethouder Marc van Schuppen Best

"

5 februari 13.00 uur Jonnie de Wit projectleider informatievoorziening Waalre en over all

"

7 februari 09.00 uur René van den Kerkhof projectleider omgevingsvisie Waalre

"

7 februari 11.15 uur Frank van Engelshoven projectleider werkprocessen over all

"

11 februari 09.00 uur Margot Mutsaers projectleider omgevingsplan Best

"

11 februari 11.00 uur Martijn Groenestein programmamanager

"

11 februari 13.00 uur Marjo Yucesan projectleider omgevingsvisie over all Z Veldhoven

"

11 februari 15.00 uur Suzanne Reuvers projectleider omgevingsplan Veldhoven (schriftelijk)

"

12 februari 10.00 uur wethouder Ad van den Oever Veldhoven

"

12 februari 13.00 uur Wouter Schenk ODZOB

"

12 februari 15.00 uur wethouder Arno Uijlenhoet Waalre

"

14 februari 09.00 uur Eric Bergmeester ambtelijk opdrachtgever

"

17 februari 16.30 uur Raadsgesprek Best

"

19 februari 16.30 uur Raadsgesprek Veldhoven

"

20 februari 16.30 uur Raadsgesprek Waalre

Van de raadsgesprekken zijn geen verslagen gemaakt die zijn teruggekoppeld met de aanwezigen. Van
alle overige interviews zijn aantekeningen gemaakt en die zijn door de geïnterviewden waar nodig van
opmerkingen en aanvullingen voorzien. De aantekeningen zijn vertrouwelijk (iedereen moet alles kun
nen zeggen) en maken conform afspraak geen onderdeel uit van de onderzoeksrapportage.
Bij de opbouw van de interviewleidraden is uitgegaan van een modulaire structuur. De volgende onder
werpen zijn aan de orde gekomen: Strategie/aanpak, Waar staat de raad, Bestuurlijke keten, Strategische
doelen, Digitalisering, Processen en procedures, Risico's. Voor de raadsgesprekken is enkel ingegaan op
de voor de gemeenteraden relevante aspecten. Bij het weergeven van de bevindingen en ook bij het
formuleren van de conclusies en aanbevelingen is dezelfde indeling aangehouden.

6. Overzicht groepen documenten
In het onderzoek is in het kader van de documentenanalyse een groot aantal documenten bekeken.
Opgemerkt wordt dat van uit de onderzoeksvraagstelling en het normenkader het daarbij niet ging om
het detailniveau maar juist om de hoofdlijn.
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De volgende groepen van documenten zijn bekeken over de periode 1 -1-2017 tot en met januari 2020:
"

de raadstukken/verslagen waar in terug te vinden is dat de raad/de raden vragen heeft/hebben
gesteld, moties etc. heeft/hebben ingediend in verband met de Omgevingswet;

"

de presentaties (ook van derden) waarmee de raden kennis van hebben kunnen nemen op aparte
momenten voor de raad/de raden georganiseerd (dan wel vanuit bijv. provincie, VNG etc.);

"

de B&W-documenten per gemeente (inclusief de meer informeel ingebrachte stukken voor bij
voorbeeld brainstormen, informatie-uitwisseling etc.). Uiteraard ook de formele documenten waar
over gesproken is en waarover besluiten zijn genomen;

"

documenten voor de stuurgroep, het programmakernteam, de verschillende projectgroepen.

7. Bevindingen
7.1.
7.1.1.

Generieke bevindingen
Strategie

De concrete strategie om tot de implementatie van de Omgevingswet te komen is vastgelegd
in het Programmaplan. Daarin zijn de acties verwoord om te voldoen aan de minimale wettelijke
eisen (Programmadoelen 3 en 4). En tevens is daar een duidelijk beeld geschetst van de eigen
ambities die voor de drie gemeenten gelijk lopen (Programmadoelen 1 en 2). De Programma
plan is door de colleges vastgesteld (zie ook verder bij 7.1.3. Waar staat de raad).
Het Programmaplan is op hoofdlijnen. Dat geldt voor de verschillende doelen, de verschillende
acties maar ook voor de planning en de benodigde financiële middelen. Er wordt vervolgens
vanuit gegaan dat de onderliggende projectplannen de verdere detaillering aanleveren. De ver
schillende projectplannen worden vastgesteld door de stuurgroep. Het beeld dat ontstaat in de
interviews is dat de colleges noch de raden deze projectplannen vaststellen. De betrokkenheid
bij dan wel besluitvorming door het college zou voor de hand liggen gezien de veelal bedrijfs
voering aspecten in zo'n projectplan. En het voorstelbaar dat de raad er in ieder geval kennis
van neemt om het totale proces van implementatie goed te kunnen volgen. En ook omdat in
een aantal gevallen er financiële consequenties zijn die rechtstreeks betrekking hebben op het
budgetrecht van de gemeenteraad.
Programmadoel 1, het beschikken over een concept omgevingsvisie die compact, beeldend en
digitaal ontsloten is loopt volgens informatie op schema. Weliswaar geven veel geïnterviewden,
waaronder de raadsdelegaties, aan dat het een (te) strakke planning is maar het beeld is dat de
planning haalbaar is. Het grootste risico is wellicht dat in de "Durven-fase"14 het lastig wordt om
tijdig de juiste besluiten te nemen door de gemeenteraden. Daarmee kan druk ontstaan om
eind 2020 het concept document per gemeente hebben.
Programmadoel2, het werken op 1-1-2021 met het initieel omgevingsplan is van rechtswege15
zonder meer haalbaar. In de interviews is echter weinig naar voren gekomen met betrekking tot

14 De basis van de aanpak voor de omgevingsvisie is de lijn Dromen-Denken-Durven-Doen. Deze aanpak zegt iets
over de hoofdopzet van het proces (verdeeld in 4 fasen) maar niets over de inhoud. Die verschilt per gemeente.
15 Alle vigerende bestemmingsplannen, beheersverordeningen, voorkeursrechtsbesluiten worden van rechtswege
op 1-1-2021 één initieel omgevingsplan. En de regels uit de zogeheten bruidsschat blijven gelden tot het moment
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de verordening fysieke leefomgeving. In zo'n verordening zitten alle onderdelen uit de nu vige
rende autonome gemeentelijke verordeningen met locatie specifieke aspecten. Deze concept
verordening is later de basis voor de integratie van al die aspecten in het nieuwe integrale om
gevingsplan. Voor zover er in de interviews over gesproken is ontstaat het beeld dat op 1-1
2021 nog geen verordening fysiek leefomgeving per gemeente tot stand is gebracht. En dat
betekent dat op dat moment in elke gemeente nog gewerkt moet worden met een veelheid aan
verordeningen waar de locatie specifieke aspecten in zijn opgenomen*
16.
Op dit moment is er nog geen grote aandacht voor de juridische vormgeving van het definitieve
omgevingsplan. Het belangrijkste argument dat in de interviews naar voren komt is dat men
eerst de omgevingsvisie af wil hebben om daarna door te gaan met het omgevingsplan. De
logische consequentie is dat vraagstukken zoals "welk type regels willen wij gaan hanteren" nu
nog niet aan de orde zijn terwijl uitspraken daarover al wel van invloed kunnen zijn op het wer
ken met het initiële omgevingsplan. Ter toelichting: als de gemeente van plan is met ruimere,
flexibeler regels te gaan werken maar dat is nog niet vastgelegd dan zal een vergunningaan
vraag nog steeds aan de huidige strakke, minder flexibele regels getoetst moeten worden om
dat er geen aanleiding is daar van af te wijken. Met andere woorden: de gemeente blijft nog op
de oude manier naar planinitiatieven kijken terwijl de Omgevingswet juist een andere aanpak
beoogt.
Tot slot: uit verschillende interviews kan worden afgeleid dat er nog geen voorstellen aan de
raad zijn gedaan over de zogeheten delegatiebevoegdheid. Dat is ook nog niet noodzakelijk.
Aangenomen wordt dat de huidige set van afspraken blijft gelden. Die set dient uiterlijk 1-1
2029 herzien te zijn. maar het kan wel bijdrage aan de wijze van werken met het initiële omge
vingsplan. Kern van de afsprakenset is de vraag welke planinitiatieven oor de raad worden be
handeld en welke planinitiatieven door het college kunnen worden afgehandeld. Het werken
met de oude set is in veel gevallen niet in lijn met de verbeterdoelen van de Omgevingswet.
7.1.2.

Financiële consequenties en borging

In het Programmaplan is apart aangegeven welke financiële consequenties de implementatie
van de Omgevingswet per gemeente heeft. Volgens alle geïnterviewden zijn deze ramingen,
uitgaande van de kennis van nu, toereikend. In principe zijn de benodigde middelen geborgd
in de respectievelijke gemeentebegrotingen.
In geen van de gemeenten is al zicht op de financiële consequenties voor het werken met de
Omgevingswet na de implementatie. Dan gaat het om het werken "in de geest van de Omge
vingswet", het effectief en efficiënt kunnen toepassen van de nieuwe processen en procedures
inclusief de nieuwe werkafspraken met onder meer de ODZOB, de VRBZO en de GGD. Ook is er
nog geen zicht op de afname van het aantal vergunningaanvragen en de consequenties op
bijvoorbeeld Toezicht en Handhaving. En er is nog geen zicht op de extra tijdsinzet in verband
met participatie, vooroverleg en het eventueel faciliteren van initiatiefnemers bij het uitwerken
van planinitiatieven. Dat is logisch blijkt in de interviews want er moet in alle gemeenten nog

dat de gemeente daar anders over heeft besloten. Zonder (aanvullende besluiten worden deze regels per 1 -1 -2029
onverkort onderdeel van het definitieve omgevingsplan.
16 Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het totale overzicht van verordeningen met locatie specifieke aspecten.
De ervaring opgedaan in andere, vergelijkbare, gemeenten leert dat het gaat om 15 tot 30 verordeningen.
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het nodige werk verzet worden voor de processen en procedures en het operationeel krijgen
van de digitalisering (verschillen komen in de specifieke paragrafen aan bod). Ook is het lastig
volgen veel geïnterviewden om een inschatting te maken van het lagere aantal vergunningen
(met dus de consequenties op de legesverordening) per 1 -1 -2021.
In principe zijn de werkzaamheden voor de implementatie geborgd in de begrotingen. Maar het
ontbreekt aan integrale voortgangsrapportages per gemeente en voor het totale programma.
Dat wil niet zeggen dat er geen signalen worden gegeven als onderdelen minder of niet volgens
planning verlopen maar een overall benadering die verwacht kan worden bij de programmasturing op een omvangrijk en langlopend programma in de samenwerking met 3 gemeenten is
er niet. Het beeld ontstaat dat hier ook niet om gevraagd wordt door de verschillende actoren
in de totale programmasturing. Daar zit met name de focus op de aparte programmaonderde
len17. Een bijkomende factor is dat niet alle onderdelen in het Programmaplan specifiek zijn
uitgewerkt en onderbouwd en in sommige gevallen ontbreken er zelfs onderdelen. Dat kan de
verklaring zijn waarom de integrale voortgangsrapportage (bijvoorbeeld met een stoplichten
schema) niet goed op te stellen is.
Opgemerkt wordt dat in sommige interviews naar voren komt dat er ook niet om integrale
voortgangsrapportages gevraagd is. Dat geldt zowel voor de Stuurgroep, de colleges en de
gemeenteraden.
7.1.3.

Waar staat de Raad

Het algehele beeld dat ontstaat in zowel de interviews met de raadsdelegaties als met overige
geïnterviewden is dat de raden wel van veel informatie zijn voorzien. De raadsdelegaties zijn
daarbij van mening dat het wel veel algemene, hoofdzakelijk op kennisoverdracht gerichte, in
formatie is maar dat er weinig onderwerpen voor besluitvorming zijn voorgedragen. En het
beeld is dat de raadsinformatie zich met name richt op het Programmaonderdeel Omgevingsvisie en nagenoeg niet op de consequenties van de minimale wettelijke eisen. In enkele inter
views komt naar voren dat de raad niet over de bedrijfsvoering gaat en dat er om die reden voor
de raad dus een focus is op de omgevingsvisie. Dat spoort dan ook weer met de eigen ambitie
om eind 2020 de concept omgevingsvisie klaar te hebben. In een enkel interview wordt opge
merkt dat het de vraag is in hoeverre de prioriteiten goed worden gesteld. Immers de gemeente
mag volgens de wet tot 1 -1 -2024 wachten met het vaststellen van de omgevingsvisie terwijl de
minimale wettelijk eisen in verband met vergunningverlening al op 1 -1 -2021 ingaan.
Opvallend is dat de raden wel op de hoogte zijn van de kernboodschap (en in Waalre is zelfs
een Startdocument opgesteld als opvolger van een Koersdocument) maar dat de gemeentera
den het Programmaplan niet hebben besproken op de verschillende voor de raad essentiële
onderdelen terwijl dat Programmaplan wel als leidraad voor de verder implementatie wordt
gebruikt. In een aantal interviews komt naar voren hoe zich dit verhoudt tot de kaderstellende
en de controlerende rol van de raad.

17 De programmaonderdelen zijn: Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Werkprocessen en Informatievoorziening
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Zo is er in zijn algemeenheid bij de raden geen beeld welke besluiten er in ieder geval in 2020
door de raden dienen te worden genomen. Onderwerpen als de delegatiebevoegdheid, de in
richting van de participatie, het niveau van dienstverlening hebben direct of indirect een relatie
met de minimale eisen. De raadsdelegaties geven aan niet op de hoogte te zijn van de minimale
wettelijke eisen en de consequenties daarvan voor bijvoorbeeld vergunningverlening, toezicht
en handhaving.
De raadsdelegaties geven aan dat zij nagenoeg geen concrete voortgangsinformatie krijgen
waardoor het in hun optiek lastig is om de controlerende rol uit te voeren. Tegelijkertijd geven
zij aan dat zij er zelf ook niet om vragen. Dat wordt voor een deel geweten aan de drukke
agenda, andere majeure beleidsuitdagingen en de onbekendheid van de materie naast de omgevingsvisie. Bij de interviews met de raadsdelegaties komt duidelijk naar voren dat zij niet al
leen van de colleges een actievere rol richting raad verwachten maar dat zij juist zelf ook veel
actiever moeten worden.
7.1.4.

Bestuurlijke keten

Voor de drie gemeenten geldt dat er met name "intern gericht" gewerkt is. Met andere woorden:
de relaties naar de ketenpartners c.q. de verbonden partijen (ODZOB, GGD en VR) zijn nog niet
voldoende gelegd. Dat heeft onder meer gevolgen voor de voortgang van het inrichten van de
processen en de procedures (zie ook bij 7.1.6.), voor de digitalisering en voor het inzichtelijk
krijgen van de financiële aspecten.
Ook ontstaat het beeld dat er in de verschillende organisaties op verschillende momenten aan
hetzelfde gewerkt wordt. Weliswaar is indertijd het zogeheten Speelhuismanifest18 opgesteld
waar een aantal samenwerkingsafspraken op regionaal niveau is gemaakt maar dat manifest
heeft nog geen bestuurlijk draagvlak ten tijde van dit onderzoek. Op dit moment loopt een
traject om het Speelhuismanifest ook bestuurlijk te aanvaarden.
De ODZOB heeft al een aantal stappen gezet waaronder het doorrekenen van mogelijke finan
ciële consequenties en het uitzetten van een vragenlijst onder de deelnemende gemeenten om
een beeld te krijgen van de verwachtingen bij die gemeenten. De resultaten van die vragenlijst
waren ten tijd van het onderzoek nog niet beschikbaar.
Het beeld dat ontstaat is dat er nog veel gedaan moet worden voor de afstemming met andere
overheden en de ketenpartners. Overigens geldt dat al deze partijen in het kader van het ont
wikkelen van de omgevingsvisie wel uitgenodigd zijn maar dat voor het voldoen aan de mini
male wettelijke eisen nog het nodige dient te gebeuren. In een enkel interview wordt dit als een
serieus risico benoemd in relatie tot de minimale wettelijke eisen.
7.1.5.

Strategische doelen

Uitgangspunt in de startfase (toen nog alleen Best en Veldhoven) was de set van strategische
doelen.: Ruimte maken, ruimte geven, speelruimte, ruimte delen en ruimte voor verandering. In
de interviews komt naar voren dat deze doelen nog wel worden onderschreven maar dat de
18 Het Speelhuismanifest is opgesteld op 15 maart 2019 en is een gezamenlijk ambtelijk document van 21 ge
meenten in Zuid Oost Brabant en de provincie, de twee waterschappen in het gebied alsmede de ODZOB, VRBZO
en GGD. Het is een strategisch document waarin de intenties zijn vastgelegd om samen op te trekken.
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vertaling daarvan niet door alle geïnterviewden wordt gezien. Desgevraagd wordt aangegeven
dat het redelijk abstracte begrippen zijn, die perfect waren voor de opstart van het totale project,
maar dat nu in de huidige fase de zaken veel concreter gemaakt dienen te worden. Daarbij kan
gedacht worden aan de concrete invulling van onder meer de participatie, de dienstverlening.
Maar ook zaken als: hoe richten wij het proces planinitiatief en het proces vergunningaanvraag
in uitgaand van die oorspronkelijke strategische doelen. Dat beeld ontstaat ook in de gesprek
ken met de raadsdelegaties.
7.1.6.

Processen en procedures

Hier zitten grote verschillen tussen de drie gemeenten waarbij naar voren komt dat Waalre een
groot aantal zaken wel al geregeld heeft terwijl in Best en Veldhoven nog het nodige gedaan
moet worden. In de paragrafen met de specifieke bevindingen wordt hier op teruggekomen.
Een generieke bevinding is wel dat de ODZOB (en alhoewel niet altijd apart benoemd ook de
GGD en de VR) nog onvoldoende betrokken is bij het ontwikkelen van de processen en proce
dures. Dit is opvallend aangezien er, zo wordt ook in de interviews onderkend, verschillen gaan
optreden met betrekking tot de diverse milieuaspecten (de zogeheten overgedragen basista
ken19) en dat heeft weer invloed op de met de ODZOB te maken werkafspraken.
Volgens een aantal geïnterviewden is het opzetten van de nieuwe processen en procedures niet
zo moeilijk: er zijn al voorbeelden op verschillende websites (waaronder Gemma Online) te vin
den. En ook de ODZOB geeft aan dat er vanuit een optiek van uniformiteit snel werk gemaakt
kan worden. Dat biedt dan meteen voldoende basis voor de digitalisering.
7.1.7.

Digitalisering

Ook hier zitten grote verschillen tussen de drie gemeente. Waalre heeft al kunnen proefdraaien
middels een aansluiting op het tijdelijke DSO20. Voor Best en Veldhoven geldt dat nog niet alle
programmatuur is aangeschaft en dus ook nog niet intern operationeel is. In de paragrafen
specifieke bevindingen wordt hier op teruggekomen.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de digitalisering op zich niet als probleem gezien
wordt. De keuze voor de mogelijke leverancier was veel eerder bepalend voor de voortgang.
Ook het werken met het DSO en het vullen van dat systeem wordt niet als een probleem gezien.
Dat vraagt in de drie gemeenten nog wel de nodige inzet maar er worden geen onoverkomelijke
"hobbels" voorzien. Hooguit dat qua tijd misschien voor de omgevingsvisie niet aan de eigen
ambitie wordt voldaan (eind 2020 digitaal ontsloten) maar dan betreft dat de wens om een
interactieve ontsluiting te realiseren. Technisch gesproken is het altijd mogelijk om de concept
omgevingsvisie digitaal te ontsluiten maar dan betreft dat het inzien van een kaart in PDF-formaat. Dus niet interactief terwijl dat wel het uitgangspunt is.

19 In de huidige situatie wordt door de ODZOB inrichtingen gecontroleerd waarbij alle activiteiten binnen de in
richting beoordeeld moeten worden. In de nieuwe situatie na invoering van de Omgevingswet gaat het enkel om
(sommige) activiteiten binnen een inrichting en dat kan ínhouden dat er (grote) wijzigingen in het takenpakket van
de ODZOB gaan ontstaat.
20 DSO = Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dat systeem vervangt de huidige systemen Ruimtelijke Plannen, Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Op 1-1-2021 start de basisversie die lang
zaam uitgebouwd wordt naar een breed systeem. In 2020 kan men proefdraaien op een tijdelijke versie.
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7.1.8. Risico's

In het Programmaplan zijn 3 risico's benoemd:
"

Het risico dat de samenwerking niet goed, niet effectief en niet efficiënt verloopt: geen van
de geïnterviewden geeft aan dat dit ook als een risico ervaren wordt.

"

Het risico dat het bestuur en/of de organisatie niet goed aangehaakt zijn en dat daardoor
draagvlak ontbreekt voor de veranderingen ais gevolg van de Omgevingswet: De hoofdlijn
is dat ook dit niet als een groot risico gezien wordt door de geïnterviewden. Opvallend is
dat de raadsdelegaties wel aangegeven dat zij voldoende informatie krijgen maar dat het
niet altijd duidelijk is wat zij met die informatie moeten. En de raadsleden geven aan met
name op het vlak van sturen geen tot weinig relevante informatie te krijgen. Overigens blijkt
niet dat dit negatieve effecten op het draagvlak heeft.

"

Het risico dat de budgettaire kaders onvoldoende zijn om in te spelen op de komst van de
Omgevingswet: Geen van de geïnterviewden geeft aan dat hier risico's zitten waarbij wel
vaak wordt opgemerkt dat het met de kennis van nu is.

Naast deze risico's zijn in de interviews nog de volgende andere risico's naar voren gekomen
die in principe in alle drie gemeenten in meer of mindere mate spelen:
"

Tijdig hetjuiste personeel qua capaciteit en qua kwaliteit in kunnen zetten: in de interviews
komt naar voren dat de motivatie binnen de gemeenten om aan de omgevingswet te wer
ken geen probleem is. Wel is het de vraag of, ondanks de juiste financiële borging, in alle
organisaties de prioriteiten van het totale werkpakket ten opzichte van die welke voor de
Omgevingswet moeten worden omschreven het mogelijk wordt gemaakt tijdig aan de mi
nimale wettelijke eisen te voldoen. In enkele interviews is aangegeven dat dit aanvullende
besluiten vergt.

"

Verschil in snelheden: ondanks de gelijkgestemdheid, de gemeenschappelijke aanpak en de
samenwerking in de programmastructuur kan het verschil in snelheden leidt tot afstemmingverliezen. In de interviews is door de "voorlopers" aangegeven dat zij de doelen van de
eigen gemeente stellen boven het wachten op de "achterblijvers".

7.2.

Specifieke bevindingen gemeente Best en gemeente Veldhoven

7.2.1.

Algemeen

Veldhoven en Best zijn indertijd gezamenlijk gestart. In aanvang was er een samenwerking van
twee programmamanagers bij de beide gemeenten. Er was sprake van een voortvarende start
waarbij de accenten lagen op samenwerken, bewustwording en kennisdelen. In de aanvangsperiode is er veel aan gedaan om de raden en de organisatie in het proces te betrekken. Opgemerkt
wordt dat dit proces stilvalt bij het vertrek van de programmamanager van de gemeente Best.
Pas na het opschalen van het programma met Waalre en het aantrekken van één programma
manager voor het totale programma voor de drie gemeenten en het inrichten van de werkstruc
tuur wordt het programma begin 2019 weer voortvarend opgepakt.
Omdat Veldhoven en Best qua aanpak, stand van zaken en komende vraagstukken min of meer
vergelijkbaar zijn worden deze twee gemeenten voor de specifieke bevindingen samengevoegd.
7.2.2.

Processen en procedures

Op dit moment is er nog onvoldoende voortgang bij het ontwikkelen van de processen en pro
cedures ondanks het feit dat er al heel veel materiaal voorhanden is via bijvoorbeeld de VNG en

RKC's Best, Veldhoven en Waalre Onderzoek invoering Omgevingswet bijlagenboek april 2020

versie 1.0

11

Gemma Online. Uit enkele interviews komt naar voren dat het lastig is om die uitgewerkte voor
beelden op te pakken. Voor een deel heeft dat ook te maken met de beschikbaarheid van ca
paciteit21. Zoals bij de generieke bevindingen is aangegeven moet ook in Best en Veldhoven
nog het nodige gedaan worden om de juiste afstemming met de ketenpartners en de andere
overheden te bewerkstelligen. Deze zaken dienen wel te gebeuren anders wordt het lastig zo
geven enkele geïnterviewden aan om aan de minimale wettelijk eisen per 1 -1 -2021 te voldoen.
7.2.3.

Digitalisering

In Best en Veldhoven zijn ten tijde van het onderzoek nog geen definitieve keuzes gemaakt met
betrekking tot de plansoftware22 en de zogeheten VTH-applicatie23. Uit de verkregen informatie
komt naar voren dat er nog inkoopprocedures dienen te worden afgerond. Hoewel de geïnter
viewden op dit punt aangegeven dat het wel allemaal goed komt is toch de constatering dat
hier een kritiek pad naar voren kan komen en dat in combinatie met de voortgang van de pro
cessen en de procedures.
7.2.4.

Overige punten

Ook in Best en Veldhoven zal de uitwerking van de delegatiebevoegdheid24 ter hand genomen
moeten worden. Dit aspect kan invloed hebben op de te ontwikkelen processen en procedures.
En zoals bij de generieke bevindingen al vermeld is ook de legesverordening 2021 nog een punt
van aandacht gezien de verwachte afname van legesinkomsten terwijl de kosten waarschijnlijk
op hetzelfde niveau zullen blijven. Uitgaande van de normale procedures rondom de begro
tingsopstelling en -behandeling zal al op korte termijn de nodige duidelijkheid geschapen moe
ten worden over aantallen vergunningen, de werkwijze/samenwerking met de ODZOB. In de
interviews komt niet duidelijk naar voren dat dit allemaal tijdig zijn beslag zal krijgen.
7.3.

Specifieke bevindingen gemeente Waaire

7.3.1.

Algemeen

Waalre heeft in een later stadium er op aangedrongen om mee te mogen doen met het pro
gramma zoals dat in Best en Veldhoven was ontwikkeld. Belangrijkste overwegingen toen waren
efficiency, kennisdeling en kostenbesparing.
Waalre heeft haar eigen projectorganisatie en haar eigen werkwijze in tact gelaten en is gaan
meedoen in de programmaorganisatie. Dat verklaart volgens de geïnterviewden uit Waalre
waarom daar een aantal zaken nog steeds volgens schema verloopt en dat de gemeente naar
alle waarschijnlijkheid zonder grote problemen aan de minimale wettelijke eisen gaat voldoen.
Ook wordt aangegeven dat de kleine organisatie met de korte lijnen het in hun optiek makke
lijker maakt om op tijd de verschillende afspraken op te pakken en na te komen.
7.3.2.

Processen en procedures alsmede digitalisering

21 Inmiddels is besloten om extra capaciteit in te zetten en een aantal vraagpunten vanuit de projectgroep naar
een hoger niveau te escaleren om de nodige besluiten te nemen.
22 Noodzakelijk om straks via het DSO inzicht te krijgen in de specifieke (on)mogelijkheden per locatie
23 VTH staat voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De applicatie betreft de noodzakelijke digitale
ondersteuning voor de afhandeling van meldingen en vergunningaanvragen.
24 Zie ook paragraaf 7.1.2.
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In principe heeft Waalre deze aspecten goed onder controle. Uit de interviews in Waalre komt
naar voren dat er voldoende voortgang is om aan te nemen dat het voldoen aan de minimale
wettelijk eisen per 1-1-2021 geen probleem zal zijn. Dit beeld wordt overigens gedeeld door
verschillende andere geïnterviewden.
7.3.3.

Aandachtspunten

Voor Waalre geldt dat er een aantal aandachtspunten is die ook voor de andere gemeenten aan
de orde zijn. De meeste daarvan zijn benoemd bij de generieke bevindingen zoals het uitwerken
van de delegatiebevoegdheid, de afspraken met de ketenpartners en vervolgens de legesverordening. Met name de aspecten waar ook procedurele consequenties aan vast kunnen zitten
dienen toch op korte termijn te worden opgepakt aangezien die van invloed kunnen zijn op
zowel de inrichting van de processen en de procedures maar ook vervolgens op de afronding
van de digitalisering.
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8. Wederhoorprocedure
8.1 Reactie van het college van burgemeester en wethouders
*20V\T0Z569*

Rekenkamercommissie gemeente Veldhoven
J.J.M. van den Heuvel (voorzitter)
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

: 7 april 2020
ons kenmerk
: 20UIT02369
: IBAN
: NL08BNGH 0285 0087 14
: Reactie rapportage Invoering Omgevingswet Best-Vetdtioven-Waalre

Geachte voorzitter, beste Jan,

Op 17 maart 2020 ontvingen wij de rapportage over de stand van zaken
implementatie van de Omgevingswet in de gemeenten Best, Veldhoven en Waalre. Dít
onderzoek hebben de drie rekenkamercommissies gezamenlijk opgepakt.
Op de eerste plaats willen wij u danken voor de voortvarendheid waarmee de
commissie het onderzoek heeft opgepakt. We kunnen daardoor snel uw bevindingen
en aanbevelingen betrekken bij de planning en de activiteiten binnen het programma.
Met deze brief geven wij u onze reactie op

de bevindingen en de conclusies in de

rapportage.

Algemeen
Met uw tussentijdse 'review' hebben we een document dat ons enerzijds bevestiging
geeft over de koers die we varen en ons anderzijds aangeeft op welke accenten in het
programma nog extra inspanning nodig is.
De invoering van de Omgevingswet heeft nameiijk ingrijpende gevolgen voor de
gemeentelijke organisatie. Er komt nogal wat bij kijken om ervoor te zorgen dat de
gemeenten tijdig klaar zijn om te kunnen werken met én volgens de wet. De wetgever
heeft daar in zekere zin rekening mee gehouden. Wat nú van belang is ,richt zich op
het op orde hebben van de basis: zorgen dat processen, systemen en producten klaar
zijn zodat de dienstverlening van de gemeente bij inwerkingtreding op peil is. Dat is
een complexe klus. De drie gemeenten zijn daarom al enige tijd aan de slag. In eerste
instantie (2017-2018) lag de nadruk op bewustwording en verkenning en verdieping.
Begin 2019 hebben de drie gemeenten afspraken gemaakt om samen de opgave aan
te gaan pakken.
Bij de drie gemeenten maken zijn inmiddels diverse projectgroepen aan de slag om
het gezamenlijke doel te bereiken. Met het besef dat niet alles bij inwerkingtreding
klaar hoeft te zijn. De transitie- en transformatieperiode loopt immers nog tot 2029.
Het is dus belangrijk te focussen. We beschikken over een lijst van vereiste en
geadviseerde acties van de VNG. Hoewel die lijst nog dynamisch is, hanteren we deze
om de acties te benoemen, te plannen en bij te sturen waar nodig.

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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Wat de ínhoud betreft, kunnen wij ons vinden in algemene lijn van de bevindingen en
de conclusies in de rapportage. Een aantal bevindingen hebben wij zelf ook al gedaan
En

inmiddels een aantal acties uitgezet om hiermee aan de slag te gaan. In een

statusupdate komen wij hier bij de raden op terug.

Reactie op de conclusies
Hieronder treft u een aantal op- en aanmerkingen op de conclusies uit de rapportage.
1.

Organisatie en strategie, laatste bullet: Wij vinden deze conclusie wat kort door de

bocht. We merken op dat een belangrijk deel van de opgave rust bij het ordenen van
de interne bedrijfsvoering. Dit onderwerp rust qua verantwoordelijkheid nadrukkelijk
bij de colleges en de managementteams. Dit onderwerp heeft zijn plek op de agenda's
van de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgeversoverleggen.
2.

Financiën, derde bullet: Hier vermeldt het rapport dat samenwerking tot doel heeft

een kostenbesparing op te leveren. Dat is niet juist; dat is nooit een primair doel
geweest. De drie gemeenten werken samen omdat ze verschillende voordelen
verwachten te halen:
«

snel de ínhoud van alle relevante wet- en regelgeving doorgronden;

*

leren van elkaar en met elkaar;

*

delen van ervaringen en vernieuwende ideeën;

*

aansluiten bij geest van de Omgevingswet: meer regionale samenwerking;

*

het beste halen uit iedere organisatie;

*

gezamenlijke bijeenkomsten zijn efficiënter;

»

slim inzetten van capaciteit en geld.

Dit betekent o.a. dat we samen projecten uitvoeren en qua timing en processen zoveel
mogelijk bij elkaar aansluiten. Overigens zijn er wel degelijk kostenvoordelen te
benoemen (bijvoorbeeld het delen van de capaciteit voor het programmamanagement
en de gezamenlijke aanpak, inhuur en aanbesteding van opdrachten).
3. Waar staat de raad, derde bullet: Wij brengen in herinnering dat de raden
voorafgaand aan de start van het programma eik een besluit hebben genomen over
een startnotitie (Waalre) of keuzedocument (Best en Veldhoven) waarin de
belangrijkste kaders zijn neergelegd. Deze kaders zijn ons uitgangspunt en worden
gevolgd.
4. bestuurlijke keten, eerste bullet: Wij herkennen ons niet geheel in deze conclusie.
De gemeenten en hun ketenpartners zijn ai sinds begin 2019 nadrukkelijk samen aan
de slag voor de Omgevingswet. Dit heeft inmiddels geleid tot samenwerking op
diverse fronten. Zo hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de ketenpartners
het zogeheten Speelhuismanifest opgesteld, waarin nut en noodzaak benoemd worden
en de samenwerking nader gestalte krijgt. Dit leidt concreet tot een aantal activiteiten
(waaronder de aanschaf en inrichting van software, het omgevingsloket, de
bruidsschat en de dienstencatalogi).
5. Processen en procedures ťzowel de generieke ais de specifieke concíusiesì: Uw
conclusies veronderstellen een sterk verschil in snelheden. Dit herkennen wij niet en is
op het onderdeel van de werkprocessen feítelijk onjuist. Natuurlijk is er verschil tussen
de gemeenten. Dat biedt juist ook kansen om van eikaars ervaringen te leren. Waalre
heeft al vroegtijdig keuzes gemaakt rond de dìgitaliseringsopgave. Daarin loopt deze
gemeente zeker voor op de andere twee. Daar hebben díe gemeenten profijt van.
Rond (werk)processen is een nuancering op zijn plaats. Best heeft een
(stage)opdracht uitgevoerd naar de bestaande processen en de gevolgen van de
nieuwe wet. Waalre heeft de huidioe processen in kaart gebracht.
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Veldhoven is namens de drie gemeenten aangesloten bij de pilot Omgevingsloket/DSO
die de Odzob initieert. Kennis hierover wisselen de drie met elkaar uit. De
werkprocessen onder de Omgevingswet pakken de drie gemeenten gezamenlijk op.
Dit geldt feítelijk ook voor de afstemming van de werkprocessen met de ketenpartners
waaronder specifiek de omgevingsdienst.
Reactie op de aanbevelingen
Hieronder gaan we in op de aanbevelingen uit de rapportage.

Aanbeveling 1: ... op korte termijn de raad... informeren ...

Reactie colleges: Eind april/begin mei komen de colleges met een statusupdate,
waarin het bovengenoemde een piek heeft gekregen.
Aanbeveling 2: ... elke 2 maanden een voortgangsrapportage ....

Reactie colleges: Uiteraard is een goede informatievoorziening van belang. Wij zíjn
echter van oordeel dat dit ook effectief en ondersteunend aan de hoofdopgave moet
zijn. We vinden een tweemaandelijkse voortgangsrapportage erg frequent. Hierdoor
ontstaan veel informatiemomenten met mogelijk nauwelijks informatie
Om effectief en efficiënt te opereren stellen wij voor om eens per drie maanden via de
griffie een voortgangsbulletin aan de raad te sturen. Verder staan de komende periode
diverse momenten gepland met de raad (o.a. de bijeenkomsten over de
omgevingsvisie, maar daarnaast ook momenten waar de onder 'Aanbeveling l/
genoemde besluiten aan de orde komen). Om het werkbaar te houden, zien wij deze
'natuurlijke' momenten als geschikte tijdstippen om de raad op hoofdíijnen mee te
nemen in de voortgang van de invoeringsactivîteiten, bijvoorbeeld met een korte
presentatie.
Aanbeveling 3: ... het Programmaplan [uitbreiden] met het overzicht van alle minimale
wettelijke vereisten én de eigen ambities ....

Reactie colleges (In aanvulling op onze reactie onder 'Aanbeveling 2'): Deze actie is
inmiddels uitgerold. De VNG heeft per 20 februari 2020 een geactualiseerde lijst
gepubliceerd. Deze vormt nu de basis van waaruit de programmaorganisatie opereert.
Met rood-oranje-groen houden we bij hoe alles loopt. Dat geeft overzicht.
Aanbeveling 4:
het Programmaplan, ... als basis voor de komende
voortgangsrapportages.

Reactie colleges: Zie voorgaande reacties. Met dien verstande dat het van belang is
dat onderscheid blijft bestaan tussen de kaderstellende, budgetterende en
controlerende verantwoordelijkheden van de raad en de uitvoerende
verantwoordelijkheden (waaronder de bedrijfsvoering) van de colleges.
Aanbeveling 5: ... met [o.a.] ODZOB komen tot juiste processen en procedures ....

Reactie colleges: Op 10 maart 2020 heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden
tussen de gemeenten en de omgevingsdienst. Dit heeft inmiddels geleid tot uitspraken
en inzichten over welke organisatie waarvoor aan de lat staat en waar samenwerking
nuttig en noodzakelijk is. In ieder geval voor een aantal onderwerpen
(omgevingsloket, bruidsschat, dienstencatalogi, bodemtaken, vragen en mogelîjk
meerdere) slaan de gemeenten en de ketenpartners de handen ineen.
Aanbeveling 6:... legesverordening 2021....

Reactie colleges: Inmiddels is een werkgroep gestart om een inschatting van de
gevolgen van de Omgevingswet voor personeel en organisatie te maken,
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Aanbeveling 7:

processen en procedures ....

Reactie colleges: De acties gericht op de werkprocessen zijn in volle gang. De
basisprocessen zijn tijdig gereed. Hierna gaan de individuele gemeentelijke
organisaties aan de slag om ze af te stemmen op de eigen bedrijfsvoering.
Aanbeveling 8:

de digitalisering....

Reactie colleges: De acties die nodig zijn om tijdig te beschikken over de gewenste
software zijn aan de gang. Op dit moment vindt de voorbereiding plaats. We
verwachten aan het einde van kwartaal 2 van dit jaar te kunnen starten met de
update/upgrade van (een deel van) de benodigde software.
Let wel: een deel van de software is nog niet beschikbaar bij onze leveranciers. We
moeten een slag om de arm houden en zijn ons bewust van het kritieke pad dat we
lopen.
Impact coronavirus

Niemand had waarschijnlijk kunnen bevroeden dat een virus een crisis zou
veroorzaken zoals die zich nu wereldwijd in volle omvang openbaart. Het is echter
werkeiijkheid geworden. Alles komt hierdoor in een ander perspectief te staan.
We weten momenteel nog niet tot hoe lang deze situatie zich voordoet. Wel hebben
we direct in beeld gebracht wat de mogeiijke consequenties zijn van deze situatie voor
de verschillende onderdelen in het programma. Aan de hand hiervan kijken we wat
nodig is en zorgen we voor bijsturing. Ook staan we in nauw contact met onze
partners, waaronder de VNG, om te bezien wat dit betekent en hoe realistisch gezien
de omstandigheden de inwerkingtredingsdatum dan nog is.
Tot Slot

Wij zien de definitieve rapportage met belangstelling tegemoet.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met
programmamanager Martijn Groenestein. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14
0499 of per mail via m.aroenestein@aembest.nl.
Met vriéndelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester
waarnemend secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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8.2 Nawoord rekenkamercommissie.

Algemeen
De Rekenkamercommissies van Best, Veldhoven en Waalre danken de Colleges van B&W
voor hun snelle reactie op het concept rapport.
De colleges van B&W Best, Veldhoven en Waalre hebben vrijwel eenzelfde reactie opge
steld op het concept rapport. Begrijpelijk, gezien de nauwe samenwerking tussen de drie
gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet. Daarmee wordt overigens voorbijge
gaan aan het feit dat de procedure voor hoor en wederhoor in Best en Waalre anders is
dan in Veldhoven. In laatstgenoemde gemeente wordt het rapport na een feitencheck van
uit het College aangeboden aan de raad. Het college geeft, voorafgaand aan de raadsbehandeling, nog geen bestuurlijke reactie op de aanbevelingen. In Best en Waalre is dat wel
gebruikelijk. Gelet op de samenwerking en de gewenste afstemming tussen de drie ge
meenten, is de RKC Veldhoven van mening dat afwijking van de behandelprocedure in deze
situatie alleszins gerechtvaardigd is.
Voorts merkt de RKC op dat op 1 april 2020 de Minister besloten heeft de invoering van de
Omgevingswet niet op 1-1-2021 te laten plaatsvinden. Er is nog geen nieuwe datum ge
noemd maar aangenomen mag worden dat het uitstel in ieder geval een half jaar zal zijn.
Dat betekent dat onder meer de gemeenten iets meer tijd hebben om de eigen voorberei
dingen tijdig af te ronden en de implementatie van de Omgevingswet succesvol te laten
verlopen. Het uitstel is voor de RKC geen aanleiding om de onderzoeksrapportage te her
zien. Immers in de rapportage wordt de stand van zaken per medio februari 2020 om
schreven en zijn naar aanleiding daarvan de conclusies en aanbevelingen opgesteld.
Naar aanleiding van de reactie van de drie Colleges van B&W wil de RKC het volgende
opmerken.
De RKC ziet dat de colleges voor wat de inhoud betreft zich kunnen vinden in de algemene
lijn van de bevindingen en de conclusies van de onderzoeksrapportage. Een aantal van
deze bevindingen hebben de colleges zelf ook gedaan. En inmiddels is een aantal acties
uitgezet om hiermee zelf aan de slag te gaan. De RKC waardeert het bijzonder dat er, nog
voordat de onderzoeksrapportage aan de gemeenteraad is aangeboden, al acties door de
colleges in gang zijn gezet. De colleges zeggen toe in een statusupdate er bij de raad op
terug te komen.
Vervolgens gaan de colleges in op de verschillende conclusies en de aanbevelingen.
Conclusies
In de reactie van drie colleges ziet de RKC geen aanleiding om de conclusies aan te passen
of de aanbevelingen anders te formuleren. Onderstaand worden de redenen daarvoor aan
gegeven door nader in te gaan op de vijf opmerkingen vanuit de drie colleges.
1. Organisatie en strategie, laatste bullet:
De colleges merken op dat een belangrijk deel van de opgave om de Omgevingswet in te
voeren rust bij het ordenen van de interne bedrijfsvoering en om die reden bij het college
en het managementteam thuishoort. In de ogen van de RKC is de Omgevingswet veel
breder dan het ordenen van de interne bedrijfsvoering. Het gaat onder meer ook om de
versterking van de kaderstellende rol van de raad en duidelijke richtingen met betrekking
tot participatie en dienstverlening. Vervolgens willen wij benadrukken dat het in genoemde
conclusie ging over het feit "dat er geen integrale (schríftelijke) voortgangsrapportages
zijn waarin de relevante bestuurlijke aspecten zijn opgenomen". Wellicht ten overvloede:
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er is nog altijd een actieve informatieplicht door het college en de raad heeft onverkort het
budgetrecht. Het afdoen door de colleges met het argument dat het in belangrijke mate
over bedrijfsvoering gaat vindt de RKC niet terecht.
2. Financiën, derde bullet:
De RKC wil de colleges er op wijzen dat de conclusie gaat over "Eén van de doelen etc.".
Alle andere argumenten voor de intergemeentelijke samenwerking die de colleges in de
reactie weergeven zijn de RKC volledig bekend en ook bij de voorbereiding van de rappor
tage meegenomen. Waar de RKC specifiek op doelt, is het feit dat, en dat beaamt het
college, er wel degelijk kostenvoordelen te behalen zijn. De RKC stelt vast dat die nergens
benoemd dan wel onderbouwd worden.
3. Waar staat de raad, derde bullet:
Het is de RKC bekend dat er in Best en Veldhoven een Keuzedocument en in Waalre een
startnotitie is vastgesteld door de raad. Tegelijkertijd stelt de RKC vast dat er geen (inte
grale) voortgangsrapportages zijn Om die reden is het voor de raden lastig om de contro
lerende rol adequaat in te vullen. Voor de volledigheid wijst de RKC er op dat in het Keu
zedocument en de startnotitie niets is gezegd over de minimale wettelijke eisen. En tevens
geldt dat de raden niet bekend zijn met het Programmaplan. Weliswaar heeft de raad
informatie gekregen, maar dat was vooral in het begin van het proces. Later had de infor
matie vrijwel alleen betrekking op de op te stellen omgevingsvisie. Een integraal overzicht
van de te zetten stappen, de daarbij behorende informatie en de voortgang daarin, bij
voorbeeld aan de hand van het programmaplan, is niet aangetroffen.
4. Bestuurlijke keten, eerste bullet:
De colleges geven aan dat er sinds begin 2019 een samenwerking is tussen de gemeenten
en de ketenpartners en dat dit geresulteerd heeft in het zogeheten Speelhuismanifest. De
RKC is bekend met dat manifest maar hecht er aan te stellen dat ten tijde van dit onderzoek
dat manifest nog niet bestuurlijk gedragen was. En de RKC benadrukt dat de conclusie dat
de ketenpartners nog onvoldoende betrokken zijn zonder meer gebaseerd is op de infor
matie uit verschillende interviews.
5. Processen en procedures:
De colleges geven aan dat de conclusie van de RKC over het verschil in snelheden op met
name het onderdeel werkprocessen feitelijk onjuist is. Dat bevreemdt de RKC. Immers in
veel interviews is dit juist benoemd door de geïnterviewden. In enkele interviews is zelfs
aangegeven dat "er meer sturing op het proces zou moeten zitten" en "dat sommige me

dewerkers zich anders dienen op te stellen", omdat anders niet tijdig over de nieuwe (be
schrijvingen van) de werkprocessen beschikt zou kunnen worden.
Aanbevelingen
Wat betreft de reactie van de colleges op de aanbevelingen wil de RKC het volgende op
merken.
In grote lijn worden de aanbevelingen opgepakt of zijn inmiddels in gang gezet. Dat is
goed te constateren. Onderstaand wordt kort op de acht aanbevelingen ingegaan.
Aanbeveling 1:
Het is goed te lezen dat de colleges eind april/begin mei a.s. met een update komen van
de stand van zaken. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarbij worden betrokken.
Aanbeveling 2:
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Mede gelet op het feit dat in april/mei a.s. de eerste voortgangsrapportage verschijnt, kan
de RKC zich vinden in een voortgangsrapportage per kwartaal voor de periode daarna. Het
ligt voor de hand deze voortgangsinformatie in te richten volgens het vastgestelde pro
gramma Omgevingswet.
Aanbeveling 3:
Het is goed te lezen dat deze aanbeveling inmiddels is opgepakt.
Aanbeveling 4:
Het is inderdaad van belang dat bij de voortgangrapportages ingespeeld wordt op de ver
schillende rollen van raad, college en ambtelijke organisatie.
Aanbeveling 5:
Het is belangrijk dat de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners wordt ver
stevigd. Het gaat er de komende periode vooral om de intenties en de gemaakte afspraken
daadwerkelijk waar te maken.
Aanbeveling 6:
Het is goed te lezen dat inmiddels een werkgroep is gestart om de personele en organisa
torische consequenties van de Omgevingswet in beeld te brengen.
Aanbeveling 7:
De in gang gezette acties liggen in lijn van de aanbeveling.
Aanbeveling 8:
Ook voor deze aanbeveling geldt dat met de in gang gezette acties de essentie van deze
aanbeveling wordt gerealiseerd.

Tenslotte

Tot slot wil de RKC de mensen bedanken, die hun medewerking hebben verleend aan dit
onderzoek.
Gedoeld wordt op een aantal raadsleden, met wie in iedere gemeente een groepsgesprek
heeft plaatsgevonden, de portefeuillehouders uit de drie colleges en een aantal vertegen
woordigers uit de ambtelijke organisaties uit de drie gemeenten. Door hun constructieve
medewerking is het mogelijk geweest het onderzoek in een kort tijdsbestek uit te voeren.
In het bijzonder gaat onze dank uit naar Martijn Groenestein (programmamanager Omge
vingswet) voor de aanlevering van de relevante informatie en de interne afstemming bij
de uitvoering van dit onderzoek.
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1. INLEIDING

WAAI KI

Wat onderzoeken we?

Hoe en wanneer is dit onderzoek uitgevoerd?

De stand van zaken van de implementatie van de
Omgevingswet in de gemeenten Best, Veldhoven en Waalre
met daarbij tevens een doorkijk naar de voortgang van de
eigen ambities met betrekking tot de Omgevingswet in die
gemeenten.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode januari
tot en met maart 2020 en is als volgt uitgevoerd:
* Inventarisatie en documentenanalyse
Verzamelen en analyseren relevante documenten

m

Ter verdieping van de documentanalyse. De
geïnterviewde personen staan vermeld in het
bijiagenboek

Waarom dit onderwerp?
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Er is
een Programmaplan opgesteld waarin enerzijds wordt
aangegeven hoe op hoofdlijnen aan de minimale wettelijke
eisen op genoemde datum wordt voldaan en anderzijds hoe
invulling wordt gegeven aan de eigen ambities die door de
door de drie afzonderlijke gemeente geformuleerd zijn.

Interviews.

»

(Concept)rapportage

«

Formele behandelingsprocedure
Doorlopen gebruikelijke procedure van hoor en
wederhoor. Definitieve rapportage opgesteld en
aangeboden aan de raad.

Wat zijn de doelstellingen?
Peildatum?
Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te bieden in de
stand van zaken van de implementatie van de
Omgevingswet en de voortgang van de eigen ambities.
Daarnaast is het doel aanbevelingen aan de raden, en via
de raden aan de colleges en de ambtelijke organisaties, uit
te brengen opdat waar nodig (tijdig) besluiten genomen
kunnen worden en (aanvullende) acties uitgezet kunnen
worden om het Programmaplan in de afzonderlijke
gemeenten te realiseren.

De documentanalyse en de interviews zijn uitgevoerd in de
periode tot en met 20 februari 2020. Dat betekent dat
ontwikkelingen na die datum niet zijn meegenomen in de
bevindingen en bij het formuleren van de conclusies en de
aanbevelingen.
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2. OPZET EN WERKWIJZE
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Schematisch ziet de aanpak er als volgt uit:
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LEESWIJZER
In het hoofdrapport gaan wij kort in op de doelstelling van het onderzoek en de daarvan afgeleide onderzoeksvragen.
Aansluitend hebben wij conclusies getrokken uit de bevindingen. De bevindingen vindt u in hoofdstuk 7 van het Bijlagenboek.
In dat bijlage boek vindt u ook nadere informatie over de bij het onderzoek betrokken personen alsmede een indicatie van de
geraadpleegde documenten.
Uitgaande van de bevindingen trekken wij in het Hoofdrapport allereerst conclusies om vervolgens onze aanbevelingen te
formuleren. Bij de conclusies maken wij onderscheid in generieke conclusies door voor de drie onderzochte gemeenten gelden
en specifieke conclusies per gemeente. Zo'n zelfde onderscheid hebben wij aangebracht bij de aanbevelingen.
De kern van het hoofdrapport richt zich op de voor de gemeenteraad relevante bestuurlijke aspecten met waar nodig een
doorkijk naar achterliggende informatie die van wezenlijk belang is voor genoemde aspecten.
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ONDERZOEKSVRAGEN:
In het kader van het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:
1. Liggen de afzonderlijke gemeenten Best, Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de minimale wettelijke eisen
waar op 1 januari 2021 aan moet worden voldaan?
2.

Liggen de afzonderlijke gemeenten Best Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de eigen ambities zoals die
geformuleerd zijn tot en met 31 december 2024?".

NORMENKADER:
In het onderzoek is uitgegaan van de volgende normen:
1. De gemeente voldoet op 1-1-2021 aan de minimale wettelijke eisen
2. De gemeente is op koers voor de eigen ambities zoals geformuleerd in het Programmaplan met als einddatum 31-12-2024
Ten aanzien van norm 1 is in het Bijlagenboek in hoofdstuk 2 de set van minimale eisen opgenomen. In hoofdstuk 3 van het
Bijlagenboek zijn de eigen ambities omschreven.

BEVINDINGEN:
De beschrijving van de bevindingen vindt u in hoofdstuk 7 van het Bijlagenboek

Besti’
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GENERIEKE CONCLUSIES
Organisatie en strategie
* De start van het implementatietraject is een goed onderbouwde set van documenten en een groot aantal informatieve
bijeenkomsten.
m Op dit moment wordt gewerkt aan de hand van het Programmaplan september 2019. Hierin is een brede, integrale
aanpak opgenomen met een focus op strategie. Voor de meer operationele uitwerking zullen de komende tijd
projectplannen worden vastgesteld.
* Er is een duidelijke werkstructuur opgezet waarbinnen de taken en bevoegdheden voor de verschillende
onderdelen/functie zijn benoemd. Tevens zijn algemene (ondersteunende) taken benoemd. De bemensing van de
werkstructuur is concreet ingevuld.
- Elke projectgroep werkt aan de hand van een concrete opdracht. Per werkgroep is intern voldoende zicht op voortgang,
knelpunten en noodzakelijke stappen om de taakstelling van de projectgroep te halen.
m De tijdsbesteding per projectgroep is niet volledig uitgewerkt.
" Er is geen integrale (schríftelijke) rapportage van het projectkernteam aan de ambtelijk opdrachtgever en er is geen
integrale rapportage van de ambtelijk opdrachtgever aan de stuurgroep.
- Er is geen integrale (schríftelijke) voortgangsrapportage voor de colleges en raden waarin de relevante (bestuurlijke)
aspecten aan de orde komen. Daarmee is het lastig bestuurlijk te sturen en te controleren.
Financiën
« In het Programmaplan zijn de daaraan verbonden financiële consequenties aangegeven en per gemeente zijn de financiële
consequenties voor zover opgenomen in het Programmaplan geborgd.
* Er kunnen vraagtekens geplaats worden bij de volledigheid van de ramingen van de tijdsbesteding per projectgroep. Dat
betekent dat er ook vraagtekens bij de volledigheid van de ramingen in het Programmaplan geplaatst kunnen worden.
* Eén van de doelen van de samenwerking van de drie gemeenten is een kostenbesparing. De omvang van deze mogelijk
kostenbesparing is nergens onderbouwd en er wordt nergens ingegaan op de werkelijke financiële voordelen van de
samenwerking.
» In geen van de gemeenten is al inzicht in de financiële consequenties van het werken met de minimale wettelijke eisen en
in de veranderingen die optreden in de samenwerking met onder meer de ODZOB. Dat betekent dat er nog geen werk is
gemaakt van het opstellen van een aangepaste legesverordening en de doorvertaling naar de financiële consequenties in
de concept begroting 2021 en de meerjarenraming.
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VERVOLG GENERIEKE CONCLUSIES
Waar staat de raad:
De raden zijn goed meegenomen als het om algemene informatie over de Omgevingswet gaat en in het bijzonder over
de aanpak van de omgevingsvisie
* De raden zijn onvoldoende geïnformeerd over de minimale wettelijke eisen en de eventuele consequenties daarvan voor
het implementatietraject. De raden zijn (nog) niet in beeld als het gaat over (eventueel) noodzakelijke besluiten om aan
de minimale wettelijke eisen te voldoen en de raden hebben nog geen zicht op de structurele financiële consequenties
van het werken met de Omgevingswet.
* De raden kunnen hun controlerende rol niet goed invullen vanwege het ontbreken van heldere kaders vooraf en
duidelijke voortgangsinformatie gedurende het implementatietraject. De raden zijn niet tot onvoldoende bekend met het
Programmaplan.
* De raden hebben de afgelopen tijd zelf geen actieve rol gezocht als het gaat om het verwerven van de minimaal
noodzakelijke kennis om de in verband met de Omgevingswet noodzakelijke kaderstelling en aansluitend controle uit te
kunnen voeren. Het bezoeken van enkele bijeenkomsten (over onderdelen van de Omgevingswet) heeft niet geleid tot
een goed totaalbeeld bij de raadsleden.
*

Bestuurlijke keten:
* De ketenpartners (ODZOB, Veiligheidsregio, GGD maar ook provincie en waterschap) zijn nog onvoldoende betrokken bij
het invulling geven aan en de uitwerking van de minimale wettelijke eisen en dat kan gevolgen hebben voor het voldoen
aan de minimale wettelijke eisen.
* Voor de eigen ambities en met name de omgevingsvisie zijn de ketenpartners wel in het proces opgenomen. Het
omgevingsplan komt in een later stadium aan de orde.
Strategische doelen:
* De oorspronkelijke strategische doelen (Ruimte maken, ruimte geven, speelruimte, ruimte delen, en ruimte voor
verandering) worden nog wel gehanteerd maar niet duidelijk is op welke wijze deze vertaald worden in de acties
benodigd voor het voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Het "gat" tussen deze strategische doelen en het voldoen
aan de wettelijke eisen is niet gedicht.
* De oorspronkelijke doelen worden concreter betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en later het
omgevingsplan.
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VERVOLG GENERIEKE CONCLUSIES
Processen en procedures
* Het (door-)ontwikkelen van de processen en procedures gebeurt in de drie gemeenten (sterk) verschillend. Bij de
specifieke conclusies wordt hier op teruggekomen. Het niet tijdig op orde hebben van de juiste procedures betekent dat
niet voldaan wordt aan de minimale wettelijke eisen.
* Het (te) laat betrekken van onder meer de ODZOB bij het (door-)ontwikkelen van de processen en procedures kan er toe
leiden dat er onaanvaardbare vertraging optreedt.
Digitalisering
* De stand van zaken van de digitalisering is in de drie gemeenten (sterk) verschillend. Bij de specifieke conclusies wordt
hierop teruggekomen. Een consequentie kan zijn dat niet tijdig aan de minimale wettelijke eisen wordt voldaan.
* Met betrekking tot de eigen ambities kan het achterblijven van de digitalisering tot gevolg hebben dat de omgevingsvisie
niet op de in het Programmaplan omschreven gewenste manier digitaal ontsloten en raadpleegbaar is eind 2020.
Risico's
* Er zijn meer risico's onderkend ten opzichte van de opsomming in het Programmaplan. Genoemd kunnen worden de
extra risico's zoals het verschil in snelheden tussen de drie gemeenten en de mogelijkheid om tijdig het juiste personeel
(capaciteit, kwaliteit).
* Er wordt niet expliciet over alle onderscheiden risico's gerapporteerd en dat kan betekenen dat er (onvoorziene) situaties
optreden waar (te) laat op wordt geanticipeerd. Dat heeft dan eventueel gevolgen voor het voldoen aan de minimale
wettelijke eisen maar ook voor het realiseren van de eigen ambities in de drie gemeenten.
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SPECIFIEKE CONCLUSIES PER GEMEENTE
Processen en procedures
* In de gemeente Best en Veldhoven is nog onvoldoende voortgang geboekt bij het (door-)ontwikkelen van de processen en
procedures. Dat kan tot gevolg hebben dat niet aan (alle) minimale wettelijke eisen wordt voldaan.
* De gemeente Waalre ligt wel op koers om voor wat betreft de processen en procedures aan de minimale wettelijk eisen te
voldoen.
* Voor het onderdeel processen en procedures heeft de samenwerking van de drie gemeenten (nog) niet geleid tot een
gezamenlijke aanpak waarbij overigens specifieke aandachtspunten per gemeente mogelijk dienen te zijn.
Digitalisering
* De gemeente Waalre heeft de minimaal noodzakelijke digitalisering op orde en heeft ook al in een proefopstelling
meegedaan met de landelijke testomgeving om te beoordelen in hoeverre straks aan de minimale wettelijke eisen wordt
voldaan.
* De gemeenten Best en Veldhoven dienen nog de nodige stappen te zetten voor de aanschaf en het inrichten van de
digitale omgeving. Het niet tijdig gereed hebben van deze omgeving betekent automatisch dat niet aan alle minimale
wettelijke eisen wordt voldaan.
* Voor het onderdeel digitalisering heeft de samenwerking van de drie gemeenten (nog) niet geleid tot een gezamenlijke
aanpak. Hier zou juist de beoogde meerwaarde van de samenwerking gevonden kunnen worden in bijvoorbeeld één
programma voor Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving.
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BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN
1. Liggen de afzonderlijke gemeenten Best, Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de minimale wettelijke eisen
waar op 1 januari 2021 aan moet worden voldaan?
- Voor een aantal onderdelen (digitalisering, processen en procedures) geldt dat er ten opzichte van de stand van zaken
die tijdens het onderzoek is aangetroffen er zonder meer aanvullende inspanningen geleverd moet worden om op 1
januari 2021 aan de minimale wettelijke eisen te voldoen. Bij de generieke en specifieke eisen is dat voldoende
toegelicht. Daarvan uitgaande kan worden aangegeven dat met name de gemeenten Best en Veldhoven nog niet op
het juiste schema liggen.
- Om er zeker van te zijn dat er voldoende inzicht ontstaat waardoor tijdig de juiste, aanvullende, besluiten kunnen
worden genomen om (terug) op schema te komen is een goed systeem van integrale voortgangsrapportages
noodzakelijk.
2. Liggen de afzonderlijke gemeenten Best Veldhoven en Waalre op schema ten aanzien van de eigen ambities zoals die
geformuleerd zijn tot en met 31 december 2024?".
* Gezien de termijn waarbinnen de eigen ambities gerealiseerd dienen te worden kan worden aangenomen dat de
afzonderlijke gemeenten voldoende op schema liggen. Er is geen reden om aan te nemen dat er op 31 december
2020 geen initieel omgevingsplan is en er is geen reden om aan te nemen dat er op 31 december 2024 geen definitief
omgevingsplan is.
* Op één onderdeel, het eind 2020 beschikken over een compacte, beeldende en digitaal ontsloten omgevingsvisie
gereed voor besluitvorming, zijn twee twijfelpunten:
o De voortgang van de digitalisering in met name de gemeenten Best en Veldhoven kan er toe leiden dat er voor een
eenvoudige wijze van "digitaal ontsloten" dient te worden gekozen in afwijking van de uitgangspunten;
o De planning voor de rest van 2020 voor de drie gemeenten kan worden gekenmerkt als "een kritiek pad". Dit is op
zich geen probleem en die planning is in principe haalbaar maar dan mag er op geen enkel onderdeel vertraging
optreden.
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GENERIEKE AANBEVELINGEN
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ADRESSERING

Wat kan er - op basis van de antwoorden op
voorgaande vragen - worden geleerd voor de
verdere aanpak van de invoering van de
Omgevingswet.
Aanbevelina 1:
Draag het college op om op korte termijn de
raad te informeren over alle relevante
aspecten, en de daarbij behorende door de
raad te nemen besluiten, om tijdig aan de
minimale wettelijke eisen te voldoen inclusief
het realiseren van de eigen ambities.

Aanbevelina 2:
Draag het college op in 2020 elke 2 maanden
een voortgangsrapportage te agenderen voor
bespreking waarin alle relevante
(bestuurlijke) aspecten (zie ook aanbeveling
1) inclusief de risico's zijn ogenomen. Voor
2021 en later kan met een lagere frequentie
volstaan worden.

OVERWEGINGEN
Hierbij gaat het om de aanbevelingen, die voortkomen
uit de beantwoording van voorafgaande
onderzoeksvragen.

Gemeenteraad

Dit is noodzakelijk om de kaderstellende rol van de raad
goed in te kunnen vullen en tijdig afwegingen te maken
welke besluiten "des raads" zijn en welke besluiten door
het college dienen te worden genomen. Op basis van dat
overzicht bepaalt de raad zelf wat voor de raad relevant
is waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan onder
meer dienstverlening, participatie, de werkafspraken
raad - college en de financiële consequenties.

Gemeenteraad

Daarmee wordt voorkomen dat de raad onvoldoende
haar controlerende rol kan invullen. Kies een
rapportagevorm die voor de verschillende geldingen
(raad, college, stuurgroep, ambtelijke organisatie) helder
en bruikbaar is.
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GENERIEKE AANBEVELINGEN
Aanbevelina 3:
Actualiseer op korte termijn het
Programmaplan en breidt dit plan uit met het
overzicht van alle minimale wettelijke
vereisten én de eigen ambities en draag er
zorg voor dat een en ander ook doorwerkt in
de projectplannen.
Aanbevelina 4:
In aansluiting op aanbeveling 3: Gebruik het
Programmaplan, en aansluitend de
verschillende projectplannen als basis voor
de komende voortgangsrapportages.

Aanbevelina 5:
Ga op korte termijn, al dan niet samen met
andere gemeenten, het overleg met de
ketenpartners en met name de ODZOB aan
om te komen tot juiste processen en
procedures waardoor op 1-1-2021 meldingen
en vergunningaanvragen volgens de
wettelijke vereisten kunnen worden
afgehandeld.

ADRESSERING

OVERWEGINGEN

Bestuurlijk
opdrachtgever
en Stuurgroep

Deze actualisatie dient binnen één maand afgerond te
zijn en inzicht te geven waar voor het zomerreces
eventuele bijsturing nog nodig is. Dit geldt in ieder geval
voor die aspecten waar de raad (aanvullend) over dient
te besluiten zoals aangegeven in aanbeveling 1.

College

Deze aanpak waarborgt dat er inzicht blijft inde relatie
oorspronkelijke aanpak, behaalde resultaten en nog te
ondernemen acties. De voortgangsrapportages zijn
hierdoor een actief instrument voor de korte termijn
(minimale wettelijke eisen) en langere termijn (eigen
gemeentelijke ambities tot en met 31-12-2024).

College

Specifieke aandacht in dit proces is in elke gemeente de
rol van eigenaar én de rol van opdrachtgever van de
gemeente ten opzichte van de ketenpartners. En elke
gemeente dient voor zichzelf uit te maken welke
uitgangspunten relevant zijn. Er kan een spanningsveld
ontstaan tussen de uitgangspunten van de ketenpartners
(uniformering en standaardisering) en de individuele
wensen per gemeente (maatwerk, lokale bestuurlijke
afwegingsruimte).
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SPECIFIEKE AANBEVELINGEN VOOR DE
GEMEENTEN BEST EN VELDHOVEN
Aanbevelinq 6:
Zorg op korte termijn voor een realistische
inschatting van het aantal meldingen en
vergunningaanvragen en vertaal dit naar de
concept legesverordening 2021. Leg zo nodig
voorafgaand aan de begrotingscyclus de
financiële consequenties van het werken met
de omgevingswet aan de raad voor.

Aanbevelina 7:
Draag zorg voor het op korte termijn
formuleren van de eigen uitgangspunten én
invulling van de processen en procedures
Zoek daarbij aansluiting bij landelijk
modellen en standaarden.
Aanbevelina 8:
Zorg op korte termijn voor een concrete
planning en concrete besluiten zo dat de
digitalisering geen knelpunt wordt om te
voldoen aan de minimale wettelijke eisen.

ADRESSERING

OVERWEGINGEN

College

Om te beginnen worden meer situaties van rechtswege
vergunningvrij. Dat leidt tot minder
vergunningaanvragen. Daarnaast is het uitgangspunt van
de Omgevingswet dat er meer aan vooroverleg en
draagvlakonderzoek gedaan wordt. Dit leidt tot een
verschuiving van kosten "naar de voorkant van het
initiatief voorafgaand aan de vergunningaanvraag". Beide
zaken hebben een effect op de grondslag voor de
legesberekening en dus de legesverordening.

College

Dit is noodzakelijk en dient te gebeuren voordat met de
ketenpartners verder wordt overlegd over de afstemming
van de processen en procedures (zie ook aanbeveling 4).
Onderwerpen waar aan gedacht moet worden zijn
bijvoorbeeld participatie en dienstverlening.

College

Een keiharde randvoorwaarde om aan een groot aantal
minimale wettelijk eisen te voldoen is een volwaardig
werkende aansluiting op de Landelijk Voorziening Digitaal
Stelsel Omgevinsgwet. Daarnaast is de eigen ambitie in
de drie gemeenten om eind 2020 een omgevingsvisie in
procedure te brengen die digitaal ontsloten is en waarbij
"in lagen gewerkt" kan worden.

REACTIE COLLEGE VAN B. ŭ W. EN NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE
Door het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven

*

is een inhoudelijke reactie gegeven op de inhoud van ons rapport.

Het behalen van financiële voordelen is nooit een primair doel

Financiën:

In dit hoofdstuk worden de essenties van de reactie van het

geweest van de samenwerking. Wel zijn er diverse andere

college weergegeven, alsmede het beknopt weergeven nawoord

voordelen te verwachten. Zie daarvoor het bijlagenboek.

van de rekenkamercommissie daarop. Voor de herkenbaarheid is
het nawoord van de rekenkamercommissie cursief opgenomen. De
volledige tekst van de brief van het college en het nawoord van de
rekenkamercommissie zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van het
bijlagenboek.

De rekenkamercommissie wijst er op dat de conclusie gaat over
"'eén van de doelen etc.". Waar specifiek op gedoeld wordt is, dat
er wel kostenvoordelen te behalen zijn maar dat die nergens
benoemd, dan wel onderbouwd worden.
*

ALGEMEEN:

Waar staat de raad:

Wij brengen in herinnering dat de raden voorafgaand aan het

Het college kan zich vinden in de algemene lijn van de bevindingen

programma een startnotitie (Waalre) of keuzedocument (Best en

en de conclusies in de rapportage.

Veldhoven) hebben vastgesteld waarin de belangrijkste kaders zijn

De rekenkamercommissie constateert met genoegen, dat het
college de bevindingen en conclusies in grote lijnen onderschrijft.
Zij waardeert het bijzonder dat er, nog voordat de onderzoeks
rapportage aan de gemeenteraad is aangeboden, al acties door de
colleges in gang zijn gezet.
Door het college van de gemeente Best werd nog gewezen op het
uitstel van de wet. Het uitstel is voor de RKC geen aanleiding om
de onderzoeksrapportage te herzien. Immers in de rapportage
wordt de stand van zaken per medio februari 2020 omschreven en
zijn naar aanleiding daarvan de conclusies en aanbevelingen
opgesteld.

neergelegd.

Deze documenten zijn bij de rekenkamercommissie bekend. Zij
stelt echter vast dat er géén integrale voortgangsrapportages zijn,
waardoor de controlerende taak door de raad lastig is in te vullen.
Bovendien is in die documenten niets gezegd over de minimale
wettelijk eisen. Verder is de raad niet bekend met het
Programmaplan en heeft hij daarover alleen in het begin van het
proces informatie gekregen.
*

Bestuurlijke keten:

Wij herkennen ons niet in deze conclusie. 21 Gemeenten in
Zuidoost-Brabant en de ketenpartners hebben het zogenaamde
Speelhuismanifest opgesteld, waarin nut en noodzaak benoemd
worden en de samenwerking nader gestalte krijgt.

CONCLUSIES:
*

Organisatie en strategie:

Deze conclusie is wat kort door de bocht. Dit onderwerp behoort
tot de verantwoordelijkheid van college en managementteam.

Het afdoen door de colleges met het argument dat het in
belangrijke mate over bedrijfsvoering gaat vindt de RKC niet
terecht. In de ogen van de rekenkamercommissie is de
Omgevingswet veel breder dan het ordenen van de interne
bedrijfsvoering. Bovendien ging het bij deze conclusie met name
over het feit, dat er géén integrale (schriftelijke
voortgangsrapportages zijn waarin de relevante bestuurlijke
aspecten zijn opgenomen. Wij wijzen verder nog op de actieve
informatieplicht van het college en het budgetrecht van de raad.

De rekenkamercommissie is bekend met dit manifest maar hecht
er aan te stellen, dat ten tijde van ons onderzoek dit manifest nog
niet bestuurlijk gedragen was. Verder willen wij benadrukken dat
de conclusie dat de ketenpartners nog onvoldoende betrokken zijn
direct voortvloeit uit de gehouden interviews.
*

Processen en procedures:

De conclusies veronderstellen een sterk verschil in snelheden. Dit
herkennen wij niet en is op het onderdeel van de werkprocessen
feitelijk onjuist.

Deze opmerking bevreemdt de rekenkamercommissie omdat dit
juist zo benoemd is in veel interviews. Soms is zelfs aangegeven
dat er meer sturing op het proces moet zitten en dat sommige
medewerkers zich anders op moeten stellen, omdat anders niet
tijdig over de nieuwe werkprocessen beschikt zou kunnen worden.
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AANBEVELINGEN:
Aanbeveling 1: (op korte termijn raad ....informeren)

Het is goed om te constateren dat veel aanbevelingen al zijn
opgepakt of in gang gezet. Het betreft dat met name de
aanbevelingen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Eind april/begin mei komen de colleges met een statusupdate.
Aanbeveling 2: (elke 2 maanden een voortgangsrapportage)
Een goede informatievoorziening is van belang, maar moet ook
effectief en ondersteunend zijn. Tweemaandelijks is erg
frequent, naast geplande momenten met de raad stellen wij
voor om 3-maandelijks een voortgangsbulletin naar de raad te
sturen.
Aanbeveling 3: (Programmaplan uitbreiden met overzicht
minimale wettelijke eisen én de eigen ambities)

Ten aanzien van de reactie op aanbeveling 2 kan de
rekenkamercommissie zich vinden in een 3-maandelijkse
rapportage.
Ten aanzien van aanbeveling 5 wordt nog opgemerkt, dat het
belangrijk is dat de samenwerking tussen de verschillende
ketenpartners wordt verstevigd en dat het vooral belangrijk is
om de intenties en gemaakte afspraken daadwerkelijk waar te
maken.

Deze actie is inmiddels uitgerold. Met rood-oranje-groen houden
we bij hoe alles loopt, dat geeft overzicht.
Aanbeveling 4: (Programmaplan ... als basis voor komende
voortgangsrapportages)
Zie voorgaande reacties, maar bewaar onderscheid in kader
stellende, budgetterende en controlerende verantwoordelijk
heden enerzijds en uitvoeringsverantwoordelijkheden ander
zijds.
Aanbeveling 5:

(met {o.a.} ODZOB komen tot juiste processen

en procedures)
Op 10 maart 2020 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden
tussen gemeenten en ODZOB dat heeft geleid tot uitspraken en
inzichten wie waarvoor staat en waar samenwerking nuttig en
noodzakelijk is.
Aanbeveling 6: ( legesverordening 2021)
Inmiddels is een werkgroep gestart om de gevolgen van de
Omgevingswet voor personeel en organisatie inzichtelijk te
maken.
Aanbeveling 7: (processen en procedures)
Acties zijn in volle gang. Basisprocessen zijn tijdig gereed.
Aanbeveling 8: (digitalisering)
Acties zijn aan de gang. Verwachting is dat eind 2e kwartaal
gestart kan worden met update/upgrade van de benodigde
software,

Tot slot wil de rekenkamercommissie alle mensen bedanken, die
constructief hun medewerking hebben verleend aan dit
onderzoek.

♦m
Veldhoven
Memo
aan
onderwerp

:
:

De raad van de gemeente Veldhoven
Reactie en beantwoording vragen rapport Rekenkamercommissie 'De
Omgevingswet: een uitdaging voor elke gemeente'

van
datum

:
:

College B&W
16 juni 2020

aantal bijlagen

:

1

Inleiding
Op 17 maart 2020 hebben wij de rapportage ^e Omgevingswet: een uitdaging voor
elke gemeente' van de Rekenkamercommissie ontvangen. In een brief van 7 april
2020 hebben wij een inhoudelijke reactie gegeven op deze rapportage. Vooruitlopend
op en tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 19 mei 2020 heeft uw raad
enkele vragen gesteld. Een aantal vragen zijn al beantwoord door de voorzitter van de
rekenkamercommissie. De overige vragen, of in aanvulling op de antwoorden van de
voorzitter, beantwoorden wij in voorliggende memo. Tevens is als bijlage de eerste
Voortgangsrapportage bijgevoegd.
Beantwoording vragen
Vragen D66
1. Kan de wethouder concrete voordelen opnoemen van de samenwerking tussen de
drie gemeenten? Wat zou er anders/slechter zijn als we niet hadden samengewerkt
met Best en Waalre? Het bijlagenboek rept alleen op een relatief hoog
abstractieniveau van (schaal)voordelen.
Samen met Veldhoven, Best en Waalre zijn we aan de slag gegaan. Hierbij werken we
samen in project- en werkgroepen bij diverse activiteiten. De voordelen hiervan zijn
niet concreet door berekend, maar we zien wel directe voordelen door het delen van
kennis, capaciteit en kosten. Voorbeelden hiervan zijn:
> De gemeenten delen de inzet en kosten van het programmamanagement;
> De gemeenten hebben gezamenlijk een adviesbureau voor de omgevingsvisies
aangetrokken. Er is een integraal projectteam met medewerkers van de drie
gemeenten, zodat expertise overgedragen wordt, kennis en inzet wordt gedeeld en
kosten bespaard;
> De gemeenten hebben gezamenlijk leer- en ontwikkeltrajecten ingekocht, met
bijkomend kostenvoordeel;
> De gemeenten Best en Veldhoven trekken gelijk op voor wat betreft de
digitaliseringsopgave (delen kennis en stemmen activiteiten en processtappen op
elkaar af);
> Bij de werkprocessen stelt een projectgroep een voorbeeldset samen die
vervolgens voor alle drie de gemeenten beschikbaar komt.
2.

Wat veroorzaakt in Veldhoven de vertraging nu en misschien ook in de toekomst?
Ik lees bijvoorbeeld dat de software mogelijk niet beschikbaar is? Waarom is dat
voor andere gemeenten geen probleem?
Allereerst willen wij hierbij opmerken dat Veldhoven niet uniek is als het gaat om de
software-aanschaf. In de brief van de minister van 1 april 2020 staat dat landelijk
gezien de aanschaf en implementatie van software nog niet voortvarend verloopt. Hier
zijn verschillende oorzaken voor te benoemen:

>

Voor de implementatie van het DSO zijn nog flink wat stappen nodig (en zonder
dat DSO kan de Omgevingswet niet in werking treden).
> Het beschikbaar komen van de Standaard voor publicatie van
omgevingsdocumenten (STOP) loopt vertraging op (met name van belang voor
RO-software, die dus nog niet af is).
Op dit moment zijn we aan de slag met de aanschaf van de noodzakelijke software.
Dit geldt allereerst voor de VTH-software, later volgen de RO- en regelbeheermodules.
3. Het rapport schrijft dat een keiharde voorwaarde om aan een groot aantal
minimale wettelijke eisen te voldoen is een volwaardig werkende aansluiting op de
landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet. De ambitie is om dit eind
2020 werkend te hebben. Wat is daarvoor nodig? Hoe groot is de kans dat dit lukt?
Wat zijn de gevolgen als dit niet gerealiseerd wordt. Mede rekening houdend met
een minimaal uitstel van invoering van de wet met een halfjaar.
Zoals al tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering is aangegeven heeft de
minister de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld. Inmiddels is er ook al
een nieuwe datum voor de inwerkingtreding bekend gemaakt, namelijk 1 januari
2022. Deze termijn is voldoende om tijdig de digitaliseringsopgave afgerond te
hebben.
4. Het rapport spreekt van het ontbreken van een doorvertaling van de financiële
consequenties voor de begroting van 2021 en de meerjarenraming. Wat is de
reden daarvan en kunnen we dit wel nog verwachten?
De invoeringskosten zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Voor de
gevolgen voor de organisatie en de bedrijfsvoering zijn op langere termijn gevolgen te
verwachten. Deze verspreiden zich over een langere periode en hangen onder meer af
van organisatie- en beleidskeuzes. Dit jaar starten we met een verkenning hierover
(met de drie gemeenten samen).
Vragen VVD
5. In de conclusies wordt betwijfeld of de termijnen gehaald worden. Door de vinger
op de zere plekken te leggen kunnen de betrokkenen gericht een tandje erbij
zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. Nu de inwerkingtreding van de
Omgevingswet uitgesteld is zou dat ruimte kunnen bieden. Zelf zijn wij
voorstander van vasthouden aan de oude termijnen om reservetijd achter de hand
te houden. Die kan gebruikt worden om tegenvallers op te vangen zodat alles
zeker tijdig klaar is. Hoe ziet het college dat?
We houden zoveel mogelijk vast aan de oude planning. De extra tijd is vooral welkom
voor onderdelen waarvoor al sprake was van een kritiek pad, zoals de
digitaliseringsopgave (aanschaf, implementatie en testfase van software en
processen).
6. In reactie op de in Aanbeveling 2 geopperde 2-maandstermijn stelde het college
voor deze te verruimen naar 3 maanden. De RKC neemt de suggestie over maar
ligt het risico van verslapping dan niet op de loer?
Inmiddels hebben we maatregelen genomen en een eerste voortgangsrapportage
opgesteld, zie bijlage. Elke drie maanden zullen wij een voortgangsrapportage
opleveren. Gelet op de urgentie van het programma, ligt naar onze mening
verslapping niet op de loer. Mocht er tussentijds iets gebeuren wat van belang is, dan
zullen wij dit uiteraard melden.
7.

We trekken met de twee andere gemeenten op. Dat dat vooralsnog geen meetbaar
financieel voordeel sorteert vinden wij als Veldhovense VVD teleurstellend, ook al
was dat niet het doel.
Hierover willen wij opmerken dat de voordelen op hoofdlijnen wel te benoemen zijn:
kostenverlaging programmamanagement (betaald door Best, ca C 40.000 per jaar),
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kostendeling leertraject (kostenbesparing van ca C 15.000), ontwikkeltraject
omgevingsplan (ca C 5.000 euro) en een kostenbesparing voor het
omgevingsvisietraject (naar schatting C 10.000 tot C 25.000).
Vragen GBV
8. Klopt het dat de aangehaalde up-date stand van zaken Omgevingswet nog niet
voor de raad beschikbaar is?
o
Zo ja, kan de raad deze up-date nog voor behandeling van bovenvermeld
rapport op dinsdag 19 mei verwachten?
De eerste Voortgangsrapportage over de stand van zaken is bijgevoegd.
9. Kan de raad (het concept) verordening fysieke leefomgeving en (het concept)
Omgevingsplan verwachten voordat de Omgevingswet van kracht wordt?
o
Zo ja, is dan al inzichtelijk wanneer wel?
o
Zo nee, hoe wordt dan omgegaan met de van kracht zijnde verordeningen
en bestemmingsplannen?
" Benaderd in de geest van de nieuwe Omgevingswet?
- Of volgens de wettelijke regels?
»
Wat betekent dit indien bezwaren onverhoopt tot rechtszaken
zouden leiden?
Iedere gemeente beschikt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet over een
omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bevat van rechtswege:
o
Huidige bestemmingsplannen
o
Regels van de bruidsschat
o
Regels van de verordeningen die betrekking hebben op fysieke
leefomgeving.
Volgens het projectplan stellen wij geen verordening fysieke leefomgeving op! Wel
komt er een werkdocument waarbij de meeste regels uit de verschillende
verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn gebundeld. Dit
werkdocument samen met de huidige bestemmingsplannen en de regels uit de
bruidsschat vormen dan het tijdelijke omgevingsplan. Nadat de Omgevingswet in
werking is getreden zal verder vorm worden gegeven aan het opstellen van het
omgevingsplan.
10. Kan aangegeven worden wat de te verwachten impact van de nieuwe
Omgevingswet op de begroting gaat zijn (zoals bijv. kosten invoering,
legesinkomsten)?
De invoeringskosten zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Voor de
gevolgen voor de organisatie en de bedrijfsvoering zijn op langere termijn gevolgen te
verwachten. Deze verspreiden zich over een langere periode en hangen onder meer af
van organisatie- en beleidskeuzes. We starten hierover dit jaar een verkenning (met
de drie gemeenten samen).
11. Er was een bijeenkomst voor de raad gepland om de gevolgen van de OW uit te
leggen. Helaas vervallen. Is er een nieuwe bijeenkomst voorzien?
Voor de raad was een bijeenkomst gepland in het kader van de droomfase van de
Omgevingsvisie op 12 maart welke door de corona maatregelen niet door kon gaan.
Deze bijeenkomst is vervangen door het uitzetten van een enquête. De volgende
bijeenkomst in het kader van de omgevingsvisie wordt gehouden op 18 juni. Hiervoor
heeft uw raad inmiddels een uitnodiging ontvangen.
Lokaal Liberaal
12. Kan de wethouder al melden hoe het zit met het uitstel van de invoering van de
wet?
Op 20 mei jl. heeft de minister bekend gemaakt dat de nieuwe datum voor de
inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 is.
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Inleiding
De Omgevingswet komt eraan!

Goed geïnformeerd

Voor inwoners, ondernemers en ook voor de overheid zelf is het
omgevingsrecht

een

ingewikkeld

gebeuren

geworden.

De

Omgevingswet moet hierin verandering brengen. Door eenvoudigere
regels, snellere procedures, meer lokale afwegingsruimte en meer
vanuit de leefomgeving gedacht.

Veel activiteiten die nodig zijn om de opgave te realiseren, hebben te
maken met de bedrijfsvoering van de gemeenten. Zij spelen zich
meer

op

de

achtergrond

af.

Ze

zijn

echter

cruciaal

voor

de

gemeentelijke dienstverlening.
Via deze update informeren wij u over de meest relevante zaken.

De opgave
Om

te

kunnen

gebeuren.

Het

regelgeving.

werken
gaat

met

niet

Participatie,

en

alleen
de

volgens
om

de

wet,

moet er

veranderingen

samenwerking

in

met

en

veel

Leeswijzer

wet-

en

Deze eerste update is wat uitgebreider. Bedoeld om u wat dieper

in

de

mee te nemen in

het programma.

U vindt eerst wat algemene

samenleving, krijgt ook meer nadruk in de wet en vormt in een

informatie over de Omgevingswet. U treft informatie aan over het

aantal gevallen een verplicht onderdeel.

programma dat de drie gemeenten inzetten. U vindt een overzicht

Het

instrumentarium

verandert.

Processen

en

ondersteunende

van

de

belangrijkste

moment.

andere manieren van werken aanleren. Dat geldt voor medewerkers

onbelangrijk - gaan we in op de meest recente ontwikkelingen en

van

geven we een vooruitblik naar de periode 2021 - 2023.

en

gemeentelijke

partners,

maar

ook

voor

beslismomenten.

Ook staat er een

overzicht

gemeente

belangrijkste

dit

software veranderen en de mensen die met de wet werken, moeten

de

van

acties van

Tot

slot

-

niet

bestuurders, raadsleden, initiatiefnemers en inwoners.
Op verschillende plekken in dit document staan koppelingen naar
achtergrondinformatie.

Deze

zijn

te

herkennen

als

blauwe,

onderstreepte tekst.

3

Omgevingswet in vogelvlucht
Algemeen
De

Beoogde verbeteringen

Omgevingswet

vormt

de

basis

voor

een

samenhangende

De wetgever heeft vier verbeterdoelen geformuleerd:

benadering van de fysieke leefomgeving. Als de Omgevingswet en de
vier onderliggende amvb's in werking treden, vervangen ze een
kleine tweehonderd wetten, amvb's en regelingen.
Naast

de

Omgevingswet

staan

vier

aanvullingswetten:

t- - m
i ril m

Bodem,

[n

Grondeigendom, Geluid en Natuur.

1
Į

Doel van de wet
Het doel van de Omgevingswet is:
#

Een

veilige

en

gezonde fysieke

leefomgeving

en

een

goede

omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
*

De

fysieke

leefomgeving

doelmatig

beheren,

gebruiken

Inzichtelijkere
regels

Leefomgeving
centraal

Lokale
afwegingsruimte

Snellere
procedures

en

ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Tijdspad van de transitie Į transformatie
2021

Klaar voor de start: in werking treden Omgevingswet

Eind 2023

Vaststellen omgevingsvisie

Eind 2028

Vaststellen omgevingsplan + einde transformatie
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Omgevingswet in vogelvlucht
Instrumenten
Met

de

Participatie

komst van

gemeenten

tot

de wet verandert

hun

beschikking

het instrumentarium

hebben.

Meer

weten

over

dat
de

instrumenten? Klik dan chie^

Participatie

is

een

belangrijke

pijler

onder

de

Omgevingswet.

Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en
zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit

V

Beleidscyclus

^ ^

De instrumenten staan in een

op tafel komen. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak,
betere besluiten en tijdwinst. De schrijft niet voor hoe participatie
Monitoring en
evaluatie

bepaalde verhouding tot elkaar.

moet plaatsvinden. Wel regelt de wet wanneer participatie verplicht

Omgevingsvisie

is.

Omgevingswaorden
Toezicht en
handhaving

Hoe precies toont de figuur,
waarin de instrumenten een

Omgevmgs
vergunning f
projectbesluit

positie hebben gekregen binnen
de beleidscyclus.

Algemene regels
(omgevingsplan)

Digitalisering

Instructieregels
Programma's

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is

Programmatische
aanpak

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de
leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket.
Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de
Omgevingswet.

Instrumenten Omgevingswet gepositioneerd in de beleidscyclus

Anders werken
Meer

nog

een

schaffen, bedrijfsvoering aan te passen en de systemen aan te sluiten

verandering . Veel gehoord is de term 'ja, mits in plaats van nee,

op het DSO. Ook maken ze afspraken met ketenpartners over de

tenzij'.

digitale samenwerking.

Dit

dan

De gemeenten zijn op dit moment bezig om de software aan te
de

vraagt

wet-

een

en

regelgeving,

andere

mindset

beoogt

voor

de

wet

medewerkers

die

doorgaans gewend zijn de regel van de wet toe te passen.
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Betekenis voor
... medewerkers van de gemeente

... inwoners

Medewerkers worden mogelijkmakers. Minder handelen vanuit de

Inwoners die kleine verbouwingen of aanpassingen aan huis of op
het erf willen doen, hebben in de toekomst niet vaak meer een
vergunning nodig. Dat scheelt tijd en scheelt geld. In enkele gevallen
volstaat een

melding.

makkelijker te vinden.

Informatie
Inwoners

over wat wel
moeten

ook in

en

niet

een

kan,

is

vroegtijdig

stadium betrokken worden. Dit vergroot hun invloed op hun eigen
leefomgeving.

Initiatiefnemers hebben nog maar met één bevoegd gezag en één
te

maken.

Initiatiefnemers

moeten

zelf

de

participatie

organiseren rond hun plannen. Voordeel hiervan is dat ze vroegtijdig
weten of het plan haalbaar is en hoe ze het plan moeten vormgeven
om

het

te

moet zijn; de zorg voor de kwaliteit van de omgeving blijft immers
een belangrijke rol spelen. Dat vergt een andere houding en gedrag.
Het komt aan op integraal werken. Medewerkers krijgen ook nieuwe
of andere

rollen.

Ketenpartners

moeten

hun werkprocessen

op

elkaar afstemmen. Gemeenten moeten goed nadenken over hoe ze
hun manier van dienstverlenen gaan inrichten.

... initiatiefnemers
loket

regel, meer vanuit de bedoeling. Niet dat alles ineens maar mogelijk

realiseren.

initiatiefnemers

De

Wet

kwaliteitsborging

zelf verantwoordelijk

voor

regelt

het voldoen

aan

dat
de

(bouw)technische eisen. Daartegenover staat dat informatie beter
en makkelijker vindbaar is, dat er minder onderzoeken nodig zijn en
dat tijdswinst is te halen met kortere procedures.

Minder

Meer

Weren (nee tenzij)
Reqels opleqqen (startseindbeeld)
Sturen
Gedetailleerd regelen
Complexe reqels
Procedurele rechtszekerheid
Centyraal reqelen
Sectoraal denken
Verkokerinq hokįesdenken
Wantrouwen
Middeldenken

Stimuleren (Ja Mits1 ja tenzij)
Ideen faciliteren (orqanisch ontwikkelen)
Dienen
Ruimte en vrijheid bieden
Voorspelbare reqels en qebruiksqemak
Snelle besluitvorminq
Lokaal maatwerk
Inteqraal denken
Ontschotten en samenwerken
Vertrouwen
Doeldenken
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Betekenis voor
... bestuurders en raadsleden

De raden van Best Veldhoven en Waalre zijn intensief betrokken bij
de totstandkoming van de omgevingsvisie. Elke raad stelt uiteindelijk

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet zijn er op de

omgevingsvisie (koers en strategie) vast en

achtergrond, ietwat buiten het zicht van de gemeenteraad, heel veel

bepalende rol

activiteiten

handelingsvrijheid voor inwoners en ondernemers. De raad stelt ook

in

uitvoering.

Deze

activiteiten

richten

zich

op

de

bij

de ontwikkelrichting van

omgevingsplan

(regelgeving)

vast

en

heeft daardoor een
de gemeente en

bepaalt

daarmee

de

bedrijfsvoering, de primaire verantwoordelijkheid van het college. Te

het

in

denken valt aan werkprocessen en software om de dienstverlening

hoeverre activiteiten direct toelaatbaar zijn via het en het bepalen

klaar te maken voor de nieuwe wet. Maar ook het opleiden en

welke activiteiten met of zonder vergunning te realiseren zijn.

trainen van medewerkers. Dit vormt de basis om ons werk te kunnen
doen.

Het college voert het beleid uit, net als nu. Wel krijgt het college van
B&W

meer

bevoegdheden
Ook

krijgt

zoals
het

het

kunnen

college

de

afwijken

van

mogelijkheid

het

Meer op de voorgrond gaat het over koers, strategie en beleid. Dan

omgevingsplan.

om

komt de raad uitdrukkelijk aan zet. Zo moet de raad vóór invoering

programma's vast te stellen en uit te voeren. Programma's bevatten

van de Omgevingswet nog een hele reeks beslissingen nemen. Denk

gerichte beleidsmaatregelen om de ambities uit de omgevingsvisie

bijvoorbeeld aan de instelling van een nieuwe commissie ruimtelijke

en de omgevingswaarden uit het omgevingsplan te realiseren.

kwaliteit, maar ook het vaststellen van de legesverordening of VTHbeleid. Meer hierover onder het kopje 'beslismomenten raad en
college'.
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Programma: kaders
Kaders voor de uitvoering
De

gemeente

Waalre

heeft

in

december

2018

een

startnotitie

vastgesteld. De gemeenten Veldhoven en Best hebben begin 2018
het

Keuzedocument

hoofdlijnen

en

vastgesteld.

kaders

In

waarbinnen

deze
de

documenten

implementatie

staan

de

opgepakt

wordt.

De VNG heeft een lijst met minimale eisen beschikbaar gesteld. De
eisen hebben betrekking op dat wat minimaal noodzakelijk is om uit
te voeren om te kunnen werken met en volgens de wet. De lijst
wordt van tijd tot tijd geactualiseerd.

De meest recente lijst is

gedateerd op 20 februari 2020

De

basis

voor de implementatie wordt gecompleteerd

met het

programmaplan waarin de aanpak op hoofdlijnen is uitgewerkt.
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Programma: tijdslijn
Fasegewijze aanpak

2018

Fase 1 (ca 2016-2018)
In 2016 en 2017 zijn de gemeenten gestart met bewustwording en

Fasel

2019

TSí-j

2020

Fase 2

verkenning, wat leidde tot de eerder genoemde documenten.

Fase 2 (2019 - 2021)
Het doel van deze fase is op tijd klaar zijn voor de komst van de wet:
de basis, onze dienstverlening, moet op orde zijn. Vanaf dag één

Bewustwording,
verkenning,
ambitie e
uitgangspunten

Uitvoeirng van
acties gericht op
het op orde
brengen van de

Dóórontwikkeling
von o.a. personeel,
digitalisering en
producten beleid

basis

en uitvoering

willen we namelijk onze inwoners kunnen helpen bij het realiseren
van hun plannen, vergunningen verlenen, informatie verstrekken etc.
Hier

gaat

het

dus

om

kennis

en

vaardigheden,

processen

en

ondersteunende software. Ook zijn de gemeenten gestart met de
omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Fase 3 (2021-2029)
Als de basis staat, start de dóórontwikkeling. Hier ligt de nadruk op
de dóórontwikkeling op diverse vlakken. Meer hierover onder het
kopje 'Doorkijk...' waar we de blik op 2021 - 2023 richten.
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Programma: aanpak

r 1
L J

Samen aan de slag!
De gemeenten Best, Veldhoven en Waalre hebben ervoor gekozen

A/aalri

om samen de opgave aan te pakken. Dat heeft voordelen zoals het
kennis

delen

en

leren

van

elkaar.

En

dat

past

goed

bij

de

Omgevingswet. Net als samenwerken.

Doel, ambities, strategie (programmaplan) en
concrete aanpak (projectplannen)

Bij de start van het programma hebben de gemeenten samen het
doel bepaald, evenals de strategie en de aanpak.
Omgevings

Werk

informatie

visie

processen

voorziening

Samen maken,
bepalen

Sommige onderdelen pakken de gemeenten echt samen op. Dit is
het geval

bij de omgevingsvisie.

Er is één plan van aanpak.

De

gemeenten hebben één bureau in dienst dat het proces begeleid.
Qua tijdslijn en stappen lopen de drie gelijk op. Qua Ínhoud en

Gezamenlijk

Activiteiten

Gnomeflhih

pion von

benoemd in

urtg. punten

oonpok,

rtrntegíľ

proces, tijdlijn,

bosisprocessen

1 bureau

voorbereiden

details in de aanpak behouden de drie hun couleur locale.
Drielokole

Dit geldt voor een deel ook voor het omgevingsplan. Daar maken de
gemeenten bijvoorbeeld gebruik van één gezamenlijke adviseur om

visies, lokale
Sommige

accenten, ook

events samen,

Inaonpak

andere meer

kennis en kunde te ontwikkelen en een leidraad op te stellen.

gefijk op (in

«W
Hoe

meer

de

bedrijfsvoering,

werkzaamheden
des

te

meer gaat

zich

richten

het in

op

de

Activiteiten
benoemd in
pion von
aonpak

Samenbrengen
ideeën over
leertraject

Vnlqordeltļkc
verschillen,
samen kennis
ophalen en
handreiking
opstellen

lokale

Sommige

lokale

oplossingen

uamingen

i'ibe’Jcingh

(aanschaf,
upp/ade.

samen, andere

update Min
«teméįi)

regionaal

bedrijfsvoering
en systemen

apart,

'

Afstemmen
en faciliteren

aanbod

lokale

de samenwerking om

afstemmen, uitwisselen en faciliteren. De figuur hiernaast beeldt dat

uit.
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Programma: organisatie
Raden
De raden stellen de kaders vast. Zij controleren elk hun college. Voor
de omgevingsvisie hebben de raden een actieve rol in het proces. De
raden moeten voor een aantal onderwerpen besluiten nemen (zie
elders in dit document).

Programma
l

Colleges

manager ,

Afstemmingsoverleg
op coōrdinatievlak

De colleges zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en nemen waar
nodig besluiten. Via de portefeuillehouders worden de colleges op
de hoogte gehouden over de voortgang van het programma.

Samen maken

Ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers
De

stuurgroep

bestaat

uit

de

opdrachtgevers

en

de

Faciliteren

programmamanager. Eén portefeuillehouder treedt op als bestuurlijk
opdrachtgever.

Eén

opdrachtgever.

De

van

de

stuurgroep

managers
neemt

treedt

besluiten

op
en

ambtelijk

Samen leren

informeert

colleges en raden.

Ambtelijke uitvoering

I

Informatievoorziening

De programmamanager wordt ondersteund door een kernteam. Er is

W

Werkprocessen

P

Omgevingsplan

een

V

Omgevingsvisie

L

Leren

coördinator

in

elke

bedrijfsvoering te regelen.

gemeente

om

zaken

in

de

eigen

CP

Communicatie en

AOG

Ambt. Opdrachtgever

BOG

Bestuurl. Opdrachtgever

MT

Managementteam

Participatie

Overzicht van activiteiten
Maart 2020

Activiteiten binnen het programma

à
(oycrta4') i

De figuur hiernaast toont de activiteiten uit de
Qmoevmqsvisie

lijst met minimale eisen van de VNG. Dit zijn in
hoofdzaak

de

noodzakelijke
gemeenten

technische

activiteiten.

aan

de

slag

en

juridische

Daarnaast
met

een

Vtfiuvťlt'’"

Yes we did it!

zijn

Omgevingsplan

Ŷrt
vMtļttniA

l

Yes we did it!

crYÍr
^ vei

de

leertraject

waarin de organisatie en het bestuur getraind
worden

op

het

vlak

van

(VngpUn. batliit

(basis)kennis,

vvy^

vaardigheden en rollen.
ytr*4tjiA.

Vtrtfrtkk*-"

ťuv*HixxJot*''
ovvr M'

Communicatie
en Participatie

Activiteiten op regionaal niveau
In

april

2019

hebben

overheden

en

Leren

Yes we did it!

Yes we did it!

ketenpartners een manifest opgesteld. Hiermee
onderkennen

zij

het

belang

van

een

goede

yí. imwVa

(keten)samenwerking. Het manifest heeft geleid

ļtJuLCA»'****'

tot vier concrete acties gekomen die de partners

fvJUT'-

samen

oppakken:

dienstencatalogus,

de
de

productenbruidsschat,

XOJfdM**1*'

IcwoAifr**

ĻUSliA**

en

įjnĄUtttd'

^C.u^nA-X^'
Ŷr(rcVy

het

omgevingsloket en samen leren.

ajíMr^įl‘n'

Werkprocessen

yJltk

Yes we did it!

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) is

-foť-iUW- **v

Informatievoorziening
ļuuwr^

į^ujfcr-vC*'*'

Yes we did it!

Hťw^"

op het vlak van VTH en milieu een belangrijke
uitvoeringspartner voor de gemeenten. Ook de
Odzob is aan de slag met taken om klaar te zijn
voor de wet.

vj-.iiiener

5^U- HU^Inįtr'AM’

WftW.'—

ļ

ķ^**'*A'
- fļvtC-k,
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Beslismomenten college en raad
Besluit

OVER ALL

Voortgang

OMGEVINGSVISIE

Vaststellen koersdocument omgevingsvisie

OMGEVINGSPLAN

College

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Raad

2020

2020

2021

2021

2021

2021

Anders

Coll/Rd
Raad

Vaststellen omgevingsvisie

Raad

Vaststellen (nota van) uitgangspunten omgevingsplan

Raad

PM, planning
gerelateerd aan
vaststellen
omgevingsvisie

Vaststellen definitief omgevingsplan

Raad

Q4 2024, doch
uiterlijk q4 2028

PROGRAMMA

OVERIGE

Besluit over uitgangspunten en aanpak kerninstrument Programma's

College

PM

Besluit over het verplichte programma Luchtkwaliteit

College

PM

Aanpassen legesmodel (incl. verordening) (inpassen in P&C cyclus)

Raad

X

Besluit adviesrecht op buitenplanse activiteiten bij vergunningverlening

Raad

X

Instellen van een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Raad

X

College

X

Herziening beleid Vergunningen Toezicht en Handhaving

1 Raad
Vaststellen participatiebeleid

Raad

X

Aanwijzen gevallen van buitenplanse omgevingsplan activiteiten, waarvoor participatie

Raad

X

verplicht wordt gesteld
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Actualiteit (uitstel invoeringsdatum)
Uitstel van de invoeringsdatum

Wat de gemeenten Best, Veldhoven en Waalre betreft, is dat zeker

Op 1 april 2020 heeft de minister een brief gestuurd aan de partners.

het geval.

Daarin staat dat de invoeringsdatum van de wet wordt uitgesteld.
Directe aanleiding voor dit besluit vormt de coronacrisis, waaraan

Drie redenen om door te pakken

rijk,

1.

provincie,

gemeenten

en

andere

partijen

hun

handen

vol

De vaart zit er goed in, dus willen we niet vertragen.

hebben. In de brief noemt de minister nog de volgende redenen (op

Er is veel energie en enthousiasme om aan de slag te zijn. En men

hoofdlijnen):

voelt urgentie. Om daar te komen heeft veel inspanning gekost. Nu

"

temporiseren zou enorm jammer en een desinvestering zijn.

Voor de implementatie van het DSO zijn nog flink wat stappen
nodig (en zonder dat DSO kan de Omgevingswet niet in werking
treden)

"

m
*

2.

Het beschikbaar komen van de Standaard voor publicatie van

We moeten nog veel werk verzetten om de basis op orde te
brengen en klaar te zijn voor de nieuwe wet.

omgevingsdocumenten (STOP) loopt vertraging op

We hebben al veel activiteiten opgepakt. Andere pakken we later dit

De aanschaf en imlementatie van lokale software verloopt niet

jaar op. Maar hoe het ook zij, ze moeten gebeuren. Ook met wat

voortvárend

extra tijd betekent het aanpoten. Het geeft ons meer gelegenheid

Bepaalde wetgeving is nog niet klaar (Aanvullingswet natuur,

om de gewenste manier van werken meer aandacht te geven.

Aanvullingsbesluit natuur, aanpassingen in de Wet elektronische
bekendmakingen en de Algemene wet bestuursrecht).

3.

Het gaat het niet om de invoeringsdatum, maar om onze eigen
ambities

We houden de voet op het gaspedaal!

voor

de

dienstverlening

aan

onze

inwoners

en

ondernemers.

Naar verwachting komt spoedig duidelijkheid over de nieuwe datum.

De

De

ontwikkelingen in onze samenleving. De acties die we uitvoeren zijn

minister

vervolgen.

roept

partijen

op

om

de

implementatie te

blijven

opgave

van

de

Omgevingswet

is

een

gevolg

van

de

dus ook hard nodig om onze dienstverlening aan te sluiten bij de
behoeften uit de samenleving.
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Strategische doelpn RVW mbt Ow
Dp basis np orde; klaar voor de wpt
Bewustwording,
verkenning, ambities
en uitgangspunten

Ruimte maken

Dóórontwikkeling; werken met en volgens de wet

Omgevingsvisie opstellen
Tijdelijk omgevingsplan
Leertraject *
handreiking
Omgevingsplan

įū

ft
3

Opstellen nota van
uitgangspunten
definitief
omgevingsplan
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Omgevingswet
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nt
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Ruimte geven

|

Ruimte voor initiatief, waarborgen voor kwaliteit

We handelen vanuit vertrouwen.
We zijn In staat om los te laten
waar hel kan en onze inwoners en
ondernemers te faciliteren waar
gewenst. We regelen alleen wat
nodig is en dát regelen w e goed.
Onder andere door vindbare
samenhangende en eenvoudige
regels.
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Visieontwikkeling dóórontwikkeling
digitalisering rulmtellįkdomein
voortzetten leertrajecten

ŕitíuncíBle yļjÿļĮĹĘj&įúčh
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Bij ontwikkeling van onze
leefomgeving staat kwaliteit
voorop en is het doel leidend, in
plaots van de regels. We hanteren
heldere spelregels om mee te
werken. Ontwikkelen gebeurt
bovendien In samenspraak:
ontwikkelende partijen gaan en
staan in gesprek met de mensen
in hun omgeving.

pjjpsiuųi/giù au mguĮDum

Oorspronkelijke invoeringsdatum
Halfjaar uitstel
Een jaar uitstel
Twee jaar uitstel
Activiteiten uit het huidige
programmaplan
'Vervolgprogramma'
Activiteiten met xtra tijd

3*

C^
T3
3
CĹ
0.
CL

o

3
Q.

IV

Visie op veranderopgave na Ow

Gevolgen Ow doorvoeren in organisatie en bedrijfsvoering

Ruimte delen
Onze leefomgeving is van ons
oliemaat: het is ons thuis. Inwoners,
ondernemers en gemeente
dragen eigenaarschap voor de
kwaliteit erven Samen zijn we
verantwoordelijk voor hoe we
omgaan met onze leefomgeving.
We werken samen en komen tot
betere, snellere en Integraal afge
wogen besluiten leefomgeving.

Ruimte voor verandering
Cl

rt

DO

htmiğżmùtà
mmsam

fţ

Maatwerk on f exiblitct zijn de
sleutelwoorden. Per situatie en per
gebied kijken we samen mei
inwoners en ondernemers welk
ontwikkeiperspectief er Is en wat
nodig is voor een effectief
beheer, behoud en ontwikkeling
van onze leefomgeving. We
maken gebruik van de afwegings
ruimte die de wet ons biedt.

We tonen lef om steeds te
vernieuwen. We slaan open voor
nieuwe ideeën. We werker,
zoveel mogelijk digitaal. De zorg
voor een fijne, veilige en gezonde
leefomgeving betekent ook
keuzes maken, opkomen voor de
belangen van onze samenleving
en soms dingen Ie laten die niet
bijdragen aan onze doelen.

Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Vooruitblik op fase 3

Het

Na inwerkingtreding van de wet begint het eigenlijke werk pas. Als

beleidsplannen

de basis is gelegd, volgt de fase van dóórontwikkeling.

doorvertaald

document

in

komt
van

in

de

de

het

plaats

van

gemeente.

tactische

alle
De

beleid

andere

visie

van

de

strategische

moet

worden

gemeente:

het

omgevingsplan en de programma's.

Van visie naar beleid
De omgevingsvisie is hét strategische koersdocument over de gehele
(fysieke) leefomgeving. De visie bevat naast een vergezicht op 2040
een strategie hoe er te komen. Ook gaat de visie in op de rol van
gemeentebestuur, inwoners, ondernemers en alle andere partners.

Omgevingsplan
Bij inwerkingtreding van de wet beschikken de gemeenten over een
omgevingsplan

van

rechtswege.

Dit

plan

bestaat

grofweg

uit

bestemmingsplannen, regels uit verordeningen en regels die het rijk
overdraagt (de bruidsschat). Tot 2029 heeft de gemeente de tijd om
deze

regels

in

een

definitief omgevingsplan

te

verwerken.

Uit

oogpunt van inzichtelijkheid en gebruiksgemak voor de inwoner
willen de drie gemeenten uiterlijk eind 2023 over een definitief
omgevingsplan

beschikken.

toepasbare regels

maken,

Met

actuele

waarmeer

regels

het

kunnen

we

gebruiksgemak

ook
voor

inwoners nog verder omhoog gaat.
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Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Programma's

Naast de hiervoor genoemde processen kent GEMMA Online

Programma's bevatten beleidsmaatregelen om de gewenste kwaliteit

een groep van 27

van de (fysieke) leefomgeving te realiseren.

waarmee gemeenten van doen hebben, waarvan zo'n 17 processen

overige processen

nog

voor producten of diensten

die te maken hebben met het indienen en behandelen van bezwaar
De

wetgever

verplicht.

Dit

stelt

voor

enkele

geldt

voor

in

onderwerpen

bepaalde

gevallen

een
voor

programma

geluid

en

en beroep, het doen van meldingen, opsporing en handhaving en
activiteiten van belanghebbenden en initiatiefnemers.

luchtkwaliteit. In beginsel is de gemeente verder vrij om voor
andere thema's, projecten of gebieden programma's in het leven te

De

roepen.

deelgenomen rond het concept
Best

Uitzondering

op

deze

vrijheid:

gemeenten

kunnen

drie

is

gemeenten

een

hebben

initiatief in

eind

2019

aan

enkele

serviceformules.

gang gezet

om

dit

workshops

In de gemeente

concept

vanuit

de

dienstverlening binnen enkele domeinen uit te rollen. Voor het

omgevingswaarden opnemen in het omgevingsplan. Via monitoring

verbeteren

moet de gemeenten vaststellen of deze omgevingswaarde gehaald

serviceformules een effectief instrument. Serviceformules stellen de

wordt. Zo niet, dan móet de gemeente een programma vaststellen

behoefte van inwoners en ondernemers centraal. Ze helpen om

om de waarde alsnog te halen.

sector- en afdeling overstijgend de dienstverlening te verbeteren.

Dóórontwikkeling 'Anders werken'

Nog

de processen voor snelle en
simpele dienstverlening ingericht voor eenvoudige topactiviteiten

implementatie van de Omgevingswet de rol van houding en gedrag

In 2021 en daarna moet de gemeente

(zoals eenvoudige verbouwingen in en om het huis, t.w. dakkapel,
uitbouw, kappen etc.).

meer

van

dan

cruciaal.

De

centraal

stond

dienstverlening

bij

manier
moet

andere

van

van

grote

werken

veranderen.

meegenomen en getraind worden.

de

hele

transities,

waarbij

gemeente

wordt

tijdens

zijn

de

onzekerheidsreductie

Medewerkers

moeten

hierin

Vooruitblik fase 3 (2021-2023)
Résumé

*

Opstellen nota van uitgangspunten definitief omgevingsplan
Bepalen hoe om te gaan met regels bruidsschat
Bepalen welke activiteiten vergunningsplichtig, vergunningsvrij,
of meldingplichtig worden
Opstellen definitief omgevingsplan
Opstellen en aanleveren toepasbare regels voor gebruik
vergunningcheck
Opstellen en uitvoeren programma's geluid en luchtkwaliteit

basis.

*

Opstellen en uitvoeren overige programma's (o.b.v. omg.visie)

De verwachting is dat het DSO op termijn wordt doorontwikkeld

*
*

Inrichten monitoring en evaluatie
Inrichten snelle en simpele dienstverlening topactiviteiten

volgens

van

*

In kaart brengen overige werkprocessen

omgevings-

*

Uitwerken en verankeren overige werkprocessen

informatie etc). De digitale dienstverlening krijgt een boost en er

*

Invoeren serviceformules binnen werkprocessen

komt meer aandacht voor monitoring en evaluatie. Dit laatste krijgt

*

Monitoren, evalueren en doorontwikkelen werkprocessen

al vorm door het regionale meetnet voor de luchtkwaliteit. Hoe dit

*

Voortzetten leertrajecten

er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Daarom is het nodig om als

»

Visieontwikkeľmg

Dóórontwikkeling Digitalisering
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de drie gemeenten
aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO. Hierdoor zijn

*
*
*

gemeenten in staat om o.a. besluiten en (juridische en toepasbare)
regels te publiceren, aanvragen te ontvangen en samen te werken
met

ketenpartners

gemeenten

over

plansystemen,

het

en
een

initiatiefnemers.
aantal

lokale

regelbeheersystemen

oorspronkelijke

omgevingsdocumenten,

idee

meet-

en

en

(dus

Hiervoor

beschikken

systemen
vth-systemen).

ook

als

gemeente zelf een visie te ontwikkelen op dit vlak.

(ruimtelijke
Dit

is

vindplaats

rekengegevens,

de

«
*

de

dóórontwikkeling

digitalisering

ruimtelijk

domein

Dikgedrukt = geadviseerd in lijst van minimale eisen VNG (is uiteindelijk verplicht)
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Technische vragen SENIOREN VELDHOVEN RKC-rapport Woonbeleid
T.b.v. behandeling onderzoek rekenkamercommissie woonbeleid in raad 07-07-2020
»

Hoeveel woningen heeft de gemeente in eigendom?
16 woningen

»

Hoeveel woningen worden commercieel verhuurd?
7 woningen (waarvan 4 woningen via een woningcorporatie (kamergewijs)
worden verhuurd).

»

Voor hoeveel woningen heeft gemeente antikraak overeenkomsten en is er op
die woningen zicht dat ze op korte termijn aan de koop/huur voorraad worden
toegevoegd?
4 woningen. Dit wordt ingezet als woningen niet meer commercieel worden
verhuurd vanwege sloop of doorverkoop.

»

Zijn er in Veldhoven ook woningen die door krakers bewoond worden en treed
de gemeente hier handhavend op en/of is de gemeente voornemens
handhavend op te treden?
Dit is vertrouwelijke informatie waardoor hier geen aantallen kunnen worden
gedeeld. Als er woningen gekraakt worden, wordt hier door de gemeente
handhavend op opgetreden.

♦m

Illlllllllllllllllllll

Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

: 20.020 | 20bs00029
: 7 april 2020
: Rapport rekenkamercommissie Veldhoven 'Van Woonvisie
naar actuele programma's'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven, genaamd 'Van Woonvisie
naar actuele programma's' van januari 2020,
overwegende dat:
4 De rekenkamercommissie Veldhoven onderzoek verricht naar en adviseert aan
de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van
het gemeentelijke beleid en bestuur;
4 De uitkomsten van de onderzoeken de gemeenteraad ondersteunen bij het
uitvoeren van de controlerende taak, waarbij het accent ligt op het mogelijk
lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan;
4 In het rapport aanbevelingen zijn opgenomen ten aanzien van het woonbeleid;
gelet op:
4 De Gemeentewet;
4 de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie;

b e s l u i t :

1. Het rapport van de rekenkamercommissie Veldhoven 'Van Woonvisie naar actuele
programma's' voor kennisgeving aan te nemen;
2. De aanbevelingen uit het rapport 'Van Woonvisie naar actuele programma's' over te
nemen:
1) Vraag aan het college om een lichte actualisering van de woonvisie;
2) Vraag aan het college om een jaarlijks uitvoeringsprogramma woonbeleid en
combineer het eerste uitvoeringsprogramma eventueel met de geactualiseerde
woonvisie;
3) Vraag aan het college bij de actualisering van de woonvisie ook aan te geven
op welke wijze de wijkgerichte benadering inhoud krijgt;
4) Geef - eventueel bij de actualisering van de woonvisie - explicieter aan welke
instrumenten in welke situatie ter realisering van het woonbeleid worden
ingezet, mede in het licht van de eigen gemeentelijke rolopvatting;
5) Zoek actief naar de mogelijkheden om per locatie te differentiëren in de
verschillende eisen en belangen en zorg ervoor dat in totaliteit de ambities uit
de woonvisie worden gerealiseerd; en

6)

Zet de actieve en constructieve samenwerking in het stedelijk gebied (SGE) en
met de lokale partners door en geef ruimte aan de partners om de beoogde
doelstellingen te realiseren.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 7 april 2020

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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INLEIDING

Wat onderzoeken we?

Hoe en wanneer is dit onderzoek uitgevoerd?

In dit onderzoek staat het woonbeleid van de
gemeente Veldhoven centraal.
Nagegaan is welk beleid er op dit gebied in
Veldhoven is vastgesteld en op welke wijze
uitvoering wordt gegeven aan dat beleid.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode juni november 2019 en is als volgt uitgevoerd:
*

Verzamelen en analyseren relevante
documenten
*

Wat zijn de doelstellingen?

Met het onderzoek wordt beoogd:
inzicht bieden in het woonbeleid, de uitvoering
daarvan en in de wijze, waarop de verschillende
betrokkenen hun rol spelen. Op basis hiervan
worden aandachtspunten voor het toekomstig
woonbeleid meegegeven.

Interviews.

Ter verdieping van de documentanalyse. De
geïnterviewde personen staan vermeld in het
bijlagenboek

Waarom dit onderwerp?

Door meerdere fracties is dit onderwerp
aangedragen. Daarbij zijn verschillende aspecten
benoemd. Zo is gewezen op de druk op de
woningmarkt, het huisvesten van de verschillende
doelgroepen en de woningverdeling. De vraag komt
daarbij op of een en ander verloopt overeenkomstig
het uitgezette woonbeleid.

Inventarisatie en documentenanalyse

*
*

(Concept)rapportage
Formele behandelingsprocedure

Doorlopen gebruikelijke procedure van hoor en
wederhoor.
Definitieve rapportage opgesteld en aangeboden
aan de raad.

OPZET, AANPAK EN RAPPORTAGE
Schematisch ziet dit er als volgt uit

DOELSTELLING
ONDERZOEK
- r
CONCLUSIES

J

Ĺ
ONDERZOEKSVRAGEN

AANBEVELINGEN
BEVINDINGEN

LEESWIJZER
Wij hebben onderzoek verricht naar de onderzoeksonderwerp Woonbeleid in Veldhoven. Op de volgende pagina's hebben we
onze conclusies samengevat en voor u gerelateerd aan de onderzoeksvragen en het normenkader. Het onderzoek zelf is
echter meer omvattend. De uitgebreide versie van de bevindingen treft u aan in het Bijlagenboek.

0

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

Is als basis voor het beleid een
beleidskader aanwezig voor het
wonen in Veldhoven en wordt dit
beleidskader periodiek
geactualiseerd?

Als basis voor het woonbeleid
is een beleidskader aanwezig,
dat door de gemeenteraad is
vastgesteld en actueel wordt
gehouden, gelet op onder meer
de ontwikkelingen in het beleid
van rijk en provincie en de
ontwikkelingen in de woning
markt.

*

*

*

*

*

De gemeente beschikt met een door de raad
vastgestelde woonvisie over een beleidskader
wonen;
De woonvisie heeft een integraal karakter en geeft
op hoofdlijnen duidelijk richting aan het Veldhovens
woonbeleid;
Met de doorvertaling naar de zogenaamde 'keuzes'
zijn de meer abstracte geformuleerde ambities
geconcretiseerd;
Over de actualisering van de woonvisie zijn geen
specifieke afspraken gemaakt, maar die wordt
afhankelijk gesteld van 'grote veranderingen in de
woningmarkt'; een totale actualisering heeft nog niet
plaatsgevonden; wel vinden actualiseringen plaats in
de context van de begroting of in afzonderlijke
raadsvoorstellen op onderdelen van de visie. Een
integrale actualisering heeft echter niet
plaatsgevonden; ook de regionale woondeal met het
rijk maakt de actualisering van de woonvisie
wenselijk
Het werken met een woonvisie en jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's vormt een goede
planningsystematiek in die zin dat de hoofdlijnen
van beleid een jaarlijkse doorvertaling kunnen
krijgen naar aantallen woningen, de differentiatie
van woningen, te ontwikkelen of aan te passen
woonmilieus, acties en maatregelen in de sfeer van
duurzaamheid, zorg, openbare ruimte, e.d..

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 4,5 en 6
van het Bijlagenboek

©

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

Heeft dit beleidskader een
integraal karakter en geeft het
duidelijk richting aan het te
voeren woonbeleid?

Het beleidskader omvat de
verschillende onderwerpen, die
vallen onder het woonbeleid en
is afgestemd met andere
beleidsvelden.

*

*

De woonvisie heeft een integraal karakter en geeft
op hoofdlijnen duidelijk richting aan het Veldhovens
woonbeleid;
Met de doorvertaling naar de zogenaamde 'keuzes'
zijn de meer abstracte geformuleerde ambities
geconcretiseerd;

Beschrijving van de bevindingen vindt u op pagina 5 van het
Bijlagenboek

Zijn de posities en de rollen van
de verschillende betrokkenen
daarbij in beeld gebracht?

In de woonvisie zijn posities en
rollen van de verschillende
betrokkenen in beeld gebracht.

*

De posities en rollen van de verschillende betrokken
zijn in algemene termen benoemd in de woonvisie
en als voornemen is opgenomen tot nadere
uitwerking over te gaan bij concrete projecten;

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 5 en 6
van het Bijlagenboek

Is er sprake van een
systematische doorvertaling
naar uitvoeringsprogramma's en
prestatieafspraken en wie wordt
daarover geïnformeerd?

Het woonbeleid wordt syste
matisch doorvertaald in
uitvoeringsprogramma's en de
betrokken spelers (intern en
extern) worden hierover
geïnformeerd.

*

*

*

*

Van een systematische doorvertaling van de
woonvisie naar jaarlijkse uitvoeringsprogramma's is
geen sprake; ook zijn geen wijkvisies opgesteld,
zoals bedoeld in de woonvisie;
Wel is inmiddels voor de wijk Zonderwijk een
woonprogramma vastgesteld en heeft het college
besloten dit ook voor andere wijken te doen;
Vanuit de samenwerkingspartners wordt het belang
van een jaarlijks te actualiseren meerjarig
uitvoeringsprogramma uitdrukkelijk onderschreven;
In de afgelopen periode zijn wel jaarlijks
prestatieafspraken gemaakt tussen betrokken
woningcorporaties, huurdersverenigingen en de
gemeente; een tijdige start, duidelijke prioriteiten
en een stevige coördinatie vanuit de gemeente [ ţ?

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

worden - zowel bij de voorbereiding als bij de
uitvoering van de prestatieafspraken - van groot
belang geacht door de partners.
Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 7 en 8
van het Bijlagenboek

Welke instrumenten worden op welke
wijze ingezet om het beleid te
realiseren?

Om de uitvoering van het
woonbeleid te bevorderen
wordt een breed scala van
instrumenten ingezet
(bijvoorbeeld: afspraken in
het stedelijk gebied en met
woningbouwcorporaties,
planregels bij bestemmings
plannen over woningbouwdifferentiatie, grondbeleid, een
proactieve rol bij herstruc
turering, functieverandering,
woningsplitsing, e.d.).

-

*

*

*

De gemeente Veldhoven hanteert een breed scala
van instrumenten bij de uitvoering van het
woonbeleid;
Het is niet steeds duidelijk, wanneer, welke
instrumenten moeten worden ingezet. Een echte
reflectie over de inzet van instrumenten, gelet op
de gekozen gemeentelijke rollen, heeft niet
plaatsgevonden;
Door bij de woningbouw een grote hoeveelheid
eisen vanuit duurzaamheid, zorg, betaalbaarheid,
ruimtelijke kwaliteit, e.d. op één locatie te
stapelen komt de realiseerbaarheid onder druk te
staan; het kan helpen per locatie een meer
gedifferentieerde aanpak te volgen;
De ambitieroos, zoals die voor Zilverackers wordt
gehanteerd, vormt een interessante invalshoek
voor deze differentiatie; daarbij wordt opgemerkt
dat de betaalbaarheid (als onderdeel van
vraaggerichtheid) en de mogelijkheid voor snelle
realisatie in de huidige woningmarkt ook
belangrijke kwaliteiten vormen.

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 9 t/m 12
van het Bijlagenboek

__

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

In welke mate wordt het beleid ook
daadwerkelijk gerealiseerd?

Het voorgenomen beleid
wordt ook daadwerkelijk
uitgevoerd in termen van de
realisatie van woningen
(kwantitatief en kwalitatief),
herstructurering en
verbetering van woningen,
toewijzing, e.d.

*

*

*

De in de woonvisie aangekondigde jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's zijn niet van de grond
gekomen en wat betreft de wijkvisies is alleen
voor Zonderwijk een zogenaamd woonprogramma
vastgesteld;
Aan de 11 beleidskeuzes uit de woonvisie is
daadwerkelijk uitvoering gegeven; daarbij zijn
belangrijke resultaten geboekt (met uitzondering
van de uitvoeringsprogramma's en wijkvisies);in
het verlengde van de keuzes gaat het om
realisatie van zaken als het aandeel sociale
huurwoningen in het programma,
levensloopbestendige woningen, kleinere
woningen, flexibele tijdelijke huisvesting,
verduurzaming woningvoorraad, gescheiden
rioolsystemen, de invoering van startersleningen
e.d.;
Sinds de vaststelling van de woonvisie hebben
zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die
consequenties hebben voor de realisatie van het
Veldhovens woonbeleid; bijvoorbeeld: de
immense druk op de woningmarkt, de uitspraak
van de Raad van State over het Programma
Aanpak Stikstof, de regionale woondeal. De
consequenties daarvan hebben nog geen
doorvertaling gekregen in een aangepaste
woonvisie.

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina's 13 t/m
18 van het Bijlagenboek

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

Hoe is het samenspel tussen de
verschillende interne spelers (raad,
college, ambtelijke organisatie) en
externe spelers (woningbouwcor
poraties, zorginstellingen, regio) bij
zowel de beleidsbepaling als de
beleidsuitvoering?

Bij de bepaling van het
woonbeleid en bij de
uitvoering daarvan werkt de
gemeente goed samen met
de verschillende intern en
extern betrokken spelers.

*

*

*

Er wordt binnen de gemeente constructief
samengewerkt bij de opstelling en uitvoering van
de woonvisie; verschillende coördinatiemecha
nismen worden daarvoor gebruikt: tal van
bilaterale overleggen (bestuurlijk en ambtelijk),
projectteams, afstemming bevorderende rol van
bijvoorbeeld gemeentesecretaris en hoofd Regie
en Ontwikkeling, programmamanagement. Binnen
het college worden raakvlakken met het
woonbeleid vanuit de eigen portefeuille tijdig
besproken (bilateraal, in de strategische
overleggen en reguliere vergaderingen).
De gemeenteraad kan in de context van de P&C
cyclus of separate voorstellen op onderdelen van
de woonvisie de rol als kadersteller en controleur
invullen. Door het partiële karakter van de
voorstellen is het zicht op het totale voortgang op
de uitvoering van de woonvisie beperkt. De in de
visie genoemde uitvoeringsprogramma's kunnen
hierin een goede rol spelen;
Binnen het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven)
wordt - ook in vergelijking met andere regio's constructief samengewerkt tussen de 9
gemeenten. Daarmee wordt goed ingespeeld op
het gegeven dat het om een regionale
woningmarkt gaat. De rol van de gemeente
Veldhoven wordt daarbij door anderen als 'actief
en constructief' gekwalificeerd, zowel bestuurlijk
als ambtelijk;

ONDERZOEKSVRAGEN, NORMENKADER EN CONCLUSIES
ONDERZOEKSVRAGEN

NORMENKADER

CONCLUSIES

*

*

Het samenspel tussen gemeente en andere
externe partners wordt eveneens als positief
ervaren. Gesproken wordt over een 'soepele
samenwerking'. Wel wordt aandacht gevraagd
voor aspecten als: voldoende ambtelijke
capaciteit, de snelheid van handelen en het tijdig
opstarten van processen (bijvoorbeeld rondom de
prestatieafspraken).
Externe partners geven aan dat de jaarlijkse
vaststelling van meerjarige uitvoeringsprogramma's, die ook goed zijn afgestemd op
wijkvisies of wijkactieplannen of woonprogramma's per wijk, van grote betekenis zijn. Vooral
ook om helderheid naar elkaar te hebben, goed
zicht te houden op het totaal van de uitvoeringsacties en de samenhang daartussen. Het kan
worden gezien als een belangrijk afstemmingsinstrument en ook goed worden gebruikt voor de
communicatie naar alle betrokken partners (raad,
college, ambtelijke organisaties woningcorpo
raties, ontwikkelaars, adviescommissies , zorg
organisaties, e.d. ).

Beschrijving van de bevindingen vindt u op de pagina 19 t/m 22
van het Bijlagenboek

Samenvattend beeld

Alles overziende komt de Rekenkamercommissie tot
een positief beeld over het Veldhovens woonbeleid
en de uitvoering daarvan. Dit komt voort uit de
beschikbare visie, de bereikte resultaten alsook de
samenwerking met lokale partners en in het
Stedelijk Gebied Eindhoven. Dat laat onverlet dat er
ook aandachtspunten voor verbetering zijn. Daarop
wordt ingegaan bij de navolgende aanbevelingen.

AANBEVELINGEN
AANBEVELINGEN

ADRESSERING

Wat kan er - op basis van de
antwoorden op voorgaande
vragen - worden geleerd voor
het toekomstig woonbeleid?
Aanbevelina 1:

OVERWEGINGEN

Hierbij gaat het om de aanbevelingen, die voortkomen uit de
beantwoording van voorafgaande onderzoeksvragen.

Gemeenteraad

*

Vraag aan het college om een
lichte actualisering van de
woonvisie.

*

*
Aanbevelina 2:
Vraag aan het college om een
jaarlijks uitvoeringsprogramma woonbeleid en
combineer het eerste
uitvoeringsprogramma
eventueel met de
geactualiseerde woonvisie.

Gemeenteraad

*

De woonvisie is bijna vier jaar oud en daarin is ook aangekondigd
dat er geactualiseerd wordt als er zich 'grote veranderingen op de
woningmarkt' voordoen. Deze veranderingen hebben zich evident
voorgedaan, zowel in het functioneren van de woningmarkt
(immense krapte) als in de beleidsomgeving (PAS, de regionale
woondeal, duurzaamheidsbeleid, e.d.).
Hou de actualisering licht door gebruik te maken van voorstellen
over onderdelen van het woonbeleid, die afgelopen járen zijn
gepasseerd. Breng daarbij de samenhang aan en laat zien welke
consequenties de nieuwe ontwikkelingen hebben. Daarbij kan
voorts worden aangesloten bij de meer abstracte beleidsambities
uit de huidige woonvisie.
Met een actueel beleidskader beschikken de gemeente en partners
ook weer over een heldere richting voor het gezamenlijk handelen.
Een jaarlijks uitvoeringsprogramma is een uiterst interessant
voertuig voor een jaarlijkse actualisering van plannen, projecten,
studies en activiteiten om de doelen uit de woonvisie te realiseren.
Ook uit een oogpunt van goede samenhangende
informatievoorziening naar de vele interne en externe betrokkenen
en de communicatie met hen vormt een dergelijk
uitvoeringsprogramma een bruikbaar instrument. Het draagt bij
aan overzicht, samenhang, inzicht in de actuele stand van zaken
en voorkomt incidentalisme en beantwoording van
energievretende ad-hoc vragen.
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Aanbevelina 3:

Gemeenteraad

Vraag aan het college bij de
actualisering van de woonvisie
ook aan te geven op welke wijze
de wijkgerichte benadering
ínhoud krijgt.
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Aanbevelina 4:
Geef - eventueel bij de actuali
sering van de woonvisie explicieter aan welke instrumen
ten in welke situatie ter realise
ring van het woonbeleid worden
ingezet, mede in het licht van de
eigen gemeentelijke rolopvatting.

College en
ambtelijke
organisatie
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Het uitvoeringsprogramma biedt de mogelijkheid tot
overzicht op de voortgang in de uitvoering van de woonvisie
over de volle breedte. De prestatieafspraken zijn daarvan
een (belangrijk) onderdeel. Alle betrokken partners (intern
en extern) kunnen daarmee werken vanuit een
samenhangend totaalprogramma.
Samenwerkingspartners vinden een dergelijk
uitvoeringsprogramma belangrijk.
Het opstellen van wijkvisies, zoals benoemd in de
woonvisie, heeft nog geen echte doorvertaling gekregen.
Wel is voor Zonderwijk een zogenaamd woonprogramma
opgesteld.
Onduidelijk is op dit moment welke werkwijzen of
planvarianten worden voorgestaan: wijkvisies,
woonprogramma's per wijk, wijkactieplannen of een
werkwijze, die specifiek is afgestemd op de betreffende
wijk.
Partners vragen om actie en duidelijkheid in deze.
De gemeente beschikt over een breed scala van
instrumenten bij de realisering van het woonbeleid.
Wanneer, welke instrumenten waarom worden ingezet is
niet steeds duidelijk.
Een bewuste inzet van instrumenten in verschillende
situaties maakt de kans op een succesvolle aanpak groter.
Zo werken bepaalde instrumenten vooral in nieuwe
woongebieden en zijn andere weer vooral van toepassing in
bestaande gebieden. Ook het beleid richting diverse
doelgroepen vraagt om inzet van bepaalde instrumenten.
Maatwerk blijft overigens steeds wenselijk.
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Zoek actief naar de
mogelijkheden om per locatie te
differentiëren in de verschillende
eisen en belangen en zorg ervoor
dat in totaliteit de ambities uit de
woonvisie worden gerealiseerd.
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Aanbevelina 6:
Zet de actieve en constructieve
samenwerking in het stedelijk
gebied (SGE) en met de locale
partners door en geef ruimte aan
de partners om de beoogde
doelstellingen te realiseren.
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Door bij de woningbouw een grote hoeveelheid eisen vanuit
duurzaamheid, zorg, betaalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit,
e.d. op één locatie te stapelen komt de realiseerbaarheid
onder druk te staan.
De ene locatie is meer geschikt voor bijvoorbeeld
stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid en bij een
andere locatie kan weer meer ingezet worden op snelle
beschikbaarheid of betaalbaarheid.
De ambitieroos, zoals die voor Zilverackers wordt
gehanteerd, vormt een interessante invalshoek voor deze
differentiatie; daarbij wordt opgemerkt dat de
betaalbaarheid (als onderdeel van vraaggerichtheid) en de
mogelijkheid voor snelle realisatie in de huidige
woningmarkt ook belangrijke kwaliteiten vormen.
Door in het jaarlijks uitvoeringsprogramma deze
differentiatie te totaliseren, wordt inzichtelijk of de
doelstellingen over de volle breedte worden bereikt.
Zowel in het SGE als in het samenspel met de lokale
partners wordt de bestuurlijke en ambtelijke rol positief
gewaardeerd.
Op die wijze wordt goed ingespeeld op het gegeven dat het
gaat om een regionale woningmarkt.
Daarmee zijn de ook kansen op een succesvolle uitvoering
van het lokale woonbeleid gediend.
Partners geven aan soms meer speelruimte te willen om op
hun wijze doelen te realiseren.
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Veldhoven

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief’ Neem dan contact op met Diana
Kramer van het cluster Ruimte Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeentelPveidhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040

Rekenkamercommissie Veldhoven
T.a.v. Dhr. J.M. van Berlo
Postbus 10101
S500GA VELDHOVEN
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Beste heer Van Berlo,

Wij ontvingen van u het conceptrapport over het onderzoek naar het Veldhovens
woonbeleid en de uitvoering daarvan. O heeft ons college gevraagd het rapport te
bekijken op feítelijke onjuistheden. Ons college heeft het conceptrapport gelezen en
onderstaand treft u de reactie van ons college over de geconstateerde feítelijke
onjuistheden aan.

Feítelijke onjuistheden
In het conceptrapport hebben

wij

de volgende feítelijke onjuistheden aangetroffen;

Bijlage biz. 9 wordt gesproken over de grondexpioitatiewet Dit moet zijn de
wet ruimtelijke ordening.
Bijlage blz. 16, onder kopje 8: “De SGE gemeenten hebben afgesproken dat
slechts 25*M» van het vrijkomende aanbod verhuurd mag worden aan
woningzoekenden, die urgent zijn verklaard." Dit is met juist. De SGEgemeenten hebben afgesproken dat het streven is dat maximaal 25*^ van het
vrijkomende aanbod aan urgenien wordt verhuurd. Om die reden wordt dit
aandeel per kwartaal gemomtord. Waar nodig kunnen gemeente en corporaties
dan het gesprek aangaan om te bepalen of het nodig ts om maatregelen te
nemen om overschrijding van die 25*Hi (in de toekomst) te voorkomen of in te
perken
Bijlage, blz. 21/22, de zin 'Het feit dat hier geen sprake is van een stedelijk
woondeal, zoals elders m Nederland, maar van een regionale Woondeal * is
met juist Inmiddels zijn m andere delen van het land ook regionale Woondeals
gesloten. Op het moment van de gesprekken met de Rekenkamercommissie
was dit nog met aan de orde.

*f3
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NAWOORD REKEN KAMERCOMMISSIE
De Rekenkamercommissie dankt het college voor haar reactie. De conceptrapportage is op de drie genoemde punten
aangepast.
Tenslotte wil de Rekenkamercommissie de verschillende personen danken, die middels aanlevering van informatie en
gesprekken een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. In het bijzonder geldt dit voor Diana Kramer.
Dank daarvoor I
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"Van woonvisie naar
actuele programma's"
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november 2019
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Bijlage 1

1. BEVINDINGEN BELEIDSKADER WONEN
Onderzoeksvragen:
» Is als basis voor het beleid een beleidskader aanwezig voor het wonen in Veldhoven
en wordt dit beleidskader periodiek geactualiseerd?
» Heeft dit beleidskader een integraal karakter en geeft het duidelijk richting aan het
te voeren woonbeleid?
» Zijn de posities van de verschillende betrokkenen in beeld gebracht?

Normenkader:
» Als basis voor het woonbeleid is een beleidskader aanwezig, dat door de gemeente
raad is vastgesteld en actueel wordt gehouden, gelet op onder meer de ontwikkelin
gen in het beleid van rijk en provincie en de ontwikkelingen in de woningmarkt.
» Het beleidskader omvat de verschillende onderwerpen, die vallen onder het woon
beleid en is afgestemd met andere beleidsvelden.
» In de woonvisie zijn posities en rollen van de verschillende betrokkenen in beeld
gebracht.
1.1 De woonvisie als beleidskader
De gemeente heeft met de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 een prominente
rol gekregen in de volkshuisvesting. Ze is verantwoordelijk voor het opstellen van een
volkshuisvestingbeleid dat aangeeft waarop de corporaties in haar gemeente moet preste
ren. Zonder actueel volkshuisvestingsbeleid kunnen er geen prestatieafspraken worden
gemaakt.
Vanaf begin 2016 is in samenwerking met diverse stakeholders gewerkt aan een nieuwe
integrale woonvisie voor Veldhoven. Dit heeft geleid tot het concept 'Keuzes maken; woon
visie 2016 en verder', dat in juni 2016 door het college is vastgesteld en ter inzage is
gelegd. Na de verwerking van de zienswijzen heeft de raad de definitieve woonvisie vast
gesteld in oktober 2016.
De woonvisie 'Keuzes maken - Woonvisie 2016 en verder' beschrijft de strategie en de
daaruit volgende keuzes voor de thema's die relevant zijn voor de volkshuisvesting. Als
thema's worden benoemd: betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg,
bijzondere doelgroepen en duurzaamheid.
De volgende keuzes worden in de visie benoemd:
»

»
»
»
»

'Het aandeel sociale woningen blijft minstens op het peil van nu. Wat betreft de voorraad sociale
koop beweegt deze mee met de ontwikkelingen in de inkomenshoogte van de bevolking, omdat
op de prijsontwikkeling hiervan weinig invloed uit te oefenen is. Het aandeel sociale huurwoningen
(onder de liberaliseringsgrens van C 711) van corporaties blijft minstens op het huidige percen
tage van 220Zo gehandhaafd.
Er moeten meer gelijkvloerse, levensloopbestendige en voor zorg aangepaste woningen aan de
voorraad worden toegevoegd.
Er moeten meer kleine, goedkope woningen aan de voorraad worden toegevoegd (die kunnen
uiteraard ook levensloopbestendig zijn).
Er worden op korte termijn flexibele, tijdelijke, kleine woningen gebouwd voor het huisvesten van
urgent woningzoekenden.
Er worden huurwoningen aan de voorraad toegevoegd met een vrije sector huur.
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»
»
»
»

»
»

De gemeente, corporaties en wijkbewoners ontwikkelen wijkvisies waarin onder meer de identiteit
van de wijk, het woonmilieu, wordt vastgelegd.
Bij inbreiding, herstructurering of transformatie wordt bij planontwikkeling rekening gehouden
met de identiteit van de wijk.
Bij huisvesting van urgent woningzoekenden wordt rekening gehouden met spreiding over de
diverse wijken, de draagkracht en identiteit van wijken.
De woningvoorraad wordt verduurzaamd;
- corporaties brengen hun bestaande voorraad naar gemiddeld energielabel B;
- nieuwbouwwoningen zijn (aanpasbaar naar) nul-op-de-meter, waardoor de afspraken in het
provinciale project 'De Stroomversnelling' gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat in 2050
13.500 woningen nul-op-de-meter zijn.
Er wordt ingezet op gescheiden rioolsystemen, groene daken en wijken en waterberging.
De mogelijkheid om een blijverslening en duurzaamheidslening aan te bieden wordt uitgewerkt.

1.2 Integraliteit en richtinggevend karakter van het beleidskader
In de woonvisie worden expliciet relaties gelegd met andere beleidsvelden om op die ma
nier de integraliteit te bevorderen.
Zo wordt niet alleen ingegaan op de 'traditionele volkshuisvestingsonderwerpen' als de
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, de woningmarkt, verschillende typen
doelgroepen, het karakter van de wijken en woonmilieus, de betaalbaarheid en beschik
baarheid van woningen en de woonruimteverdeling. Ook onderwerpen als regionale posi
tionering en afstemming, openbare ruimte, klimaatverandering en duurzaamheid, de leef
baarheid van de wijken en de ruimte voor inwoners daarbij en de sociale opbouw van
wijken krijgen uitdrukkelijk aandacht.
Daarbij worden ook relaties gelegd met beleid, dat via ander lijnen is uitgezet. Hierbij kan
worden gedacht aan de afspraken in het Stedelijke Gebied Eindhoven, het klimaat- en
duurzaamheidsbeleid, de afstemming met de maatschappelijke ondersteuning en zorg.
Ook wordt in de woonvisie onder de noemer 'hoe doen we dat?' op hoofdlijnen aangegeven
hoe de aanpak wordt gezien.
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat de visie een integraal karakter heeft. Ook
worden - op visieniveau - duidelijke richtingen ingezet. De doorvertaling in een aantal
keuzes, zoals onder 1.1 genoemd, geven ook al een nadere concretisering aan. Bij de
verdere doorvertaling naar de aangekondigde uitvoeringsprogramma's kan deze concreti
sering verder worden doorgezet.
1.3 De posities en rollen van de verschillende betrokkenen
In de woningwet 2015 zijn de rollen van gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoordiging vastgelegd. Gezamenlijk maken zij prestatieafspraken op basis van een actuele
woonvisie.
Maar er zijn meer spelers in beeld bij het woonbeleid en de uitvoering daarvan. Zo kan
binnen de gemeente gedacht worden aan de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
Bij de externe spelers kan - naast de corporaties en huurdersverenigingen - worden ge
dacht aan inwoners, projectontwikkelaars, zorgorganisaties, e.d. .
In de woonvisie wordt in algemene termen ingegaan op de posities en rollen van de ver
schillende betrokkenen. Aangegeven wordt dat de verschillende keuzes uit de woonvisie
verder moeten worden uitgewerkt en dat dit moet gebeuren met verschillende partijen en
ieder met een eigen tijdspad. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld:
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'Aan de hand van deze woonvisie maakt de gemeente een jaarlijks bij te stellen uitvoeringsprogramma. Hierin worden de activiteiten/projecten, prioriteiten, verantwoordelijke partijen en de bud
getten benoemd. Dit programma wordt in nauwe samenspraak met inwoners en corporaties opge
steld. Indien wenselijk en noodzakelijk kunnen ook zorg- en welzijnspartijen betrokken worden. De
bewaking van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ligt bij de gemeente.'
'De inzet in de sociale woningvoorraad zal door corporaties moeten worden opgepakt. De prestatie
afspraken zijn een instrument om duidelijke doelstellingen vast te leggen, met als onderdelen be
taalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. De gemeente is verantwoor
delijk voor het tot stand komen van de prestatieafspraken. Deze zullen eind 2016 voor 2017 zijn
vastgelegd. '
'Bij nieuwbouwontwikkeling is het aan de gemeente om goede randvoorwaarden neer te leggen (en
er ook aan vast te houden) die overeenkomen met de keuzes die in deze visie staan. Dat betekent
soms dat er gekozen moet worden voor kwaliteit en (sociaal) rendement op de lange termijn in plaats
van winst op de korte termijn.'
'Rondom duurzaamheid zal de gemeente op veel onderdelen het voortouw nemen, onder meer de
klimaatbestendige stad en bewustwording. In een nog te ontwikkelen gemeentelijk beleid over duur
zaamheid wordt dit verder uitgewerkt.'
In de thematische hoofdstukken over 'Wonen- de mens centraal' , 'Wonen op maat voor
specifieke doelgroepen', 'De basis op orde' en 'Zorgen voor de toekomst' wordt wel wat
specifieker op mogelijke betrokkenen ingegaan, maar daarbij gaat het ook meer om ter
men als 'benaderen, overleggen, samenwerking zoeken, e.d.. De kijkrichting wordt wel
gegeven, maar op welk wijze een en ander vorm krijgt en welke actie van wie wordt ver
wacht, dat krijgt nog geen concrete uitwerking.
1.4 Periodieke actualisering
In de woonvisie wordt niet aangegeven of en wanneer er een evaluatie plaatsvindt. Wel is
in het raadsvoorstel bij de visie de volgende kanttekening geplaatst:
'De woonvisie is geen blauwdruk en is te herijken als er grote veranderingen in de woningmarkt te
zien zijn. De woonvisie wordt nu dan ook niet voor een vooraf bepaalde periode vastgesteld. Om in
te kunnen spelen op de actualiteit van de woningmarkt en maatschappij wordt op basis van de
woonvisie jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld.'
Tot nu toe heeft geen integrale actualisering van de visie plaatsgevonden. De beleidsont
wikkelingen en eventuele nieuwe beleidsmaatregelen en acties komen wel aan de orde in
de begrotingen en de jaarverslagen van de gemeente. Zo is bijvoorbeeld in de begroting
2019 - als aanvullende actie op de woonvisie - aangekondigd de mogelijkheden voor starters
in koop en huur te verbeteren.
Ook zijn op onderdelen van beleid aanvullende voorstellen aan de raad aangeboden. Hierbij
kan worden gedacht aan: de woonvisie Stedelijk Gebied Eindhoven, een regeling voor ur
gent woningzoekenden, een voorstel over de Regionale Woondeal, de bepaling van de
grondprijzen, de prestatieafspraken met de woningcorporaties, keuze locaties huisvesting
urgenten/statushouders, evaluatie Volkshuisvestingsfonds en aanvullend flankerend be
leid, invoeren van leningen voor woningeigenaren, e.d. .
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2. BEVINDINGEN UITVOERINGSPROGRAMMA'S EN PRESTATIEAFSPRAKEN
Onderzoeksvragen:
» Is er sprake van een systematische doorvertaling naar uitvoeringsprogramma's en
prestatieafspraken en wie wordt daarover geïnformeerd?

Normenkader:
»

Het woonbeleid wordt systematisch doorvertaald in uitvoeringsprogramma's en de
betrokken spelers (intern en extern) worden hierover geïnformeerd.

2.1 De doorvertaling van de visie naar uitvoeringsprogramma's
Rondom de vaststelling van de woonvisie is afgesproken dat later een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Daarover wordt het volgende gesteld:
'De activiteiten die ondernomen moeten worden om de visie te realiseren, worden later in 2016 in
een uitvoeringsprogramma beschreven en afgestemd op de prestatieafspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt in principe jaarlijks bijgesteld, terwijl de woonvisie een wat robuuster karakter heeft,
zonder dat het een blauwdruk wordt.'
Voorts wordt daarover vermeld dat in een dergelijk uitvoeringsprogramma de activitei
ten/projecten, prioriteiten, verantwoordelijke partijen en de budgetten worden benoemd.
Het is de bedoeling dat dit programma in nauwe samenspraak met inwoners en corporaties
wordt opgesteld. Indien wenselijk en noodzakelijk kunnen ook zorg- en welzijnspartijen
betrokken worden. De bewaking van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ligt bij
de gemeente.
Ook wordt erop gewezen dat voor het 'handen en voeten geven' aan de woonvisie er ook
budget beschikbaar zal moeten zijn. In het uitvoeringsprogramma zou dat ook benoemd
moeten worden. Geconstateerd wordt dat deze doorvertaling van de woonvisie naar uit
voeringsprogramma's niet heeft plaatsgevonden.
In de gesprekken wordt erop gewezen dat dit vooral te maken heeft met onvoldoende
ambtelijke capaciteit. Wel is in maart 2018 een 'bespreekdocument Woonvisie 2018-2020'
opgesteld, waarmee beoogd werd de discussie met betrokkenen te voeren. De bedoeling
was om aan de hand hiervan projecten en acties te benoemen. Hoewel daarover een bij
eenkomst heeft plaatsgevonden heeft er geen verdere uitwerking plaatsgevonden.
In enkele gesprekken wordt de relatie gelegd tussen de uitvoeringsprogramma's en de
wens om zicht te hebben op de ontwikkelingen in de wijken. Daarbij blijkt vooral behoefte
aan een totaal overzicht: welke potentiële woonlocaties dienen zich in de toekomst in de
verschillende wijken aan? Daarbij zou dan ook moeten worden verkend welke woningbouwprogramma's het best passen in de verschillende wijken. Daarbij zou dan ook reke
ning gehouden moeten worden met aspecten als: het karakter van de wijk (nu en straks),
de toevoeging van welke typen woningen, gelet bijvoorbeeld op doorstroom kansen, de
sociale samenstelling van de wijk, de specifieke kenmerken van potentiële bouwlocaties in
de wijken, e.d. .
Met een dergelijk totaal beeld kan het toekomstig gemeentelijk woningprogramma worden
'gelokaliseerd' in de verschillende wijken en een differentiatie per locatie worden aange
bracht.
In de woonvisie wordt daaraan overigens ook aandacht besteed. Zo wordt gesteld:
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'Het vasthouden en verstevigen van krachtige wijken moet in de wijken met alle betrokken partijen
vorm krijgen. Voor zover in de wijken nog geen wijkvisies zijn, worden deze opgesteld. De gemeente
neemt het initiatief, maar de visies kunnen door bewoners of corporaties worden gemaakt. In de
wijkvisie is het onderzoeken van de identiteit een van de belangrijkste items. Deze identiteit is dan
maatgevend in de keuzes die later in de wijk worden gemaakt. Keuzes wat betreft het voorzienin
genaanbod, eventuele herstructurering, verder ontwikkelen van woonservicezones, kleinschalig toe
voeging van woningen en ingrepen in de openbare ruimte. Een lange adem is nodig om vast te
houden aan de identiteit en er consequent aan te werken.
De hier beoogde wijkvisies zijn - evenals de uitvoeringsprogramma's - nog maar in zeer
beperkte mate van de grond gekomen. Zo zijn vanuit het Woonbedrijf eerste aanzetten
gegeven voor D' Ekker en Oranjewijk, maar deze zijn door de gemeente niet opgepakt en
verbreed naar wijkvisies.
Wel is in september 2019 voor de wijk Zonderwijk een zogenaamd woonprogramma door
het college van B&W vastgesteld. Dit woonprogramma moet worden gezien als een invul
ling van verschillende doelen uit de woonvisie 2016: 'de basis op orde, betaalbaarheid en
beschikbaarheid.' Het college heeft daarbij tevens besloten om ook voor de andere wijken
een dergelijk woonprogramma op te stellen.
2.2 De doorvertaling naar prestatieafspraken
In de Woningwet is opgenomen dat gemeente, corporaties en huurders jaarlijks prestatie
afspraken moeten maken, die een uitwerking vormen van de doelstellingen uit het ge
meentelijke volkshuisvestingsbeleid: de woonvisie.
In de gemeente Veldhoven zijn voor de periodes 2017-2021, 2018-2022 en 2019-2023
prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Veldhoven,
woningcorporaties ^huis, Woonbedrijf en Wooninc. en de huurdersorganisaties Huurdersraad ^huis, Stichting Huurdersvertegenwoordiging van Woonbedrijf (St HVW), Stichting
Huurdersplatform Wooninc. (SHW).
De afspraken hebben telkens betrekking op
»

Rollen van de betrokken partijen

»

Beschikbaarheid van woningen

»

Betaalbaarheid van woningen

»

Duurzaamheid en energie

»

Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg

»

Leefbaarheid

»

Organisatie en samenwerking

Geconstateerd kan worden dat op deze thema's telkens de actuele stand van zaken, de
ontwikkelingen en de keuzes voor de komende jaren concreet invulling krijgen. De ge
meenteraad is hierover steeds geïnformeerd en heeft de prestatieafspraken voor kennis
geving aangenomen.
In verband met de voorbereiding van de prestatieafspraken wordt door enkele samenwer
kingspartners aangegeven dat een vroegere start van het proces wenselijk is. Belangrijk
daarbij is ook dat de gemeente met duidelijke prioriteiten komt en zorgt voor een goede
afstemming tussen de verschillende beleidsvelden. Ook bij de uitvoering van de prestatie
afspraken is een stevige procesrol vanuit de gemeente wenselijk en moet de gemeente
Scherpte laten zien en voldoende capaciteit' inzetten, zo wordt opgemerkt.
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3. BEVINDINGEN M.B.T. GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE INSTRUMEN
TEN
Onderzoeksvragen:
»

Welke instrumenten worden ingezet om het beleid te realiseren?

Normenkader:
»

Om de uitvoering van het woonbeleid te bevorderen wordt een breed scala van in
strumenten ingezet.

3.1 Mogelijke instrumenten
Om de ambities uit de woonvisie te realiseren zal de gemeente steun dienen te verwerven
van medeoverheden, private partijen, maatschappelijke instellingen en burgers. Steeds
meer zal daarbij in 'coproductie' moeten worden gewerkt.
Het maken van wederzijdse prestatieafspraken met sociale verhuurders vormt daar een
wezenlijk onderdeel van, maar ook het verwerven van draagvlak bij de bevolking, het
maken van zakelijke afspraken met private partijen en het sluiten van overeenkomsten
met maatschappelijke instellingen vormen noodzakelijke ingrediënten voor het tot uitvoe
ring brengen van de woonvisie.
De gemeente kan daarbij van een breed repertoire van instrumenten gebruik maken. Ge
dacht kan worden aan instrumenten als:
»

Wet Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen en anterieure overeenkomsten)

»
»

Wet voorkeursrecht gemeenten
Woningwet met prestatieafspraken, Bouwbesluit, Besluit Beheer Sociale Huursec
tor
(BBSH)

»

Omgevingsvergunning

»
»
»
»

Huisvestingswet (met urgentieverordening)
Grondexploitatiewet
Grondprijsbeleid
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

»

Woonkeur (een certificaat voor woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten)

»
»
»
»

Duurzaam bouwen ( met ladder van verstedelijking)
Startersleningen
Collectief opdrachtgeverschap
Bovenlokale afspraken met andere gemeenten en provincie

3.2 De inzet van instrumenten
De gemeente maakt bij de inzet van instrumenten een afweging 'tussen regulering en de
inzet van (wettelijk) beschikbare instrumenten versus insteek omgevingswet en missie,
visie en kernwaarden van de gemeente.' Hoe deze afweging wordt gemaakt is niet steeds
zichtbaar. Daarmee wordt ook niet duidelijk waarom bepaalde instrumenten wel of niet
worden ingezet. In dat opzicht zou het goed zijn is om eens expliciet stil te staan bij de
vraag: welke instrumenten worden in welke situatie ingezet. Het vergroten van het inzicht
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hierin kan bijdragen aan een meer systematische inzet van instrumenten. Daarmee ont
staat ook meer duidelijkheid voor de totale organisatie en het bestuur. De professionaliteit
in het gemeentelijk opereren wordt daarmee versterkt.
Uit de documentenanalyse en de gesprekken komt naar voren dat in Veldhoven een groot
aantal instrumenten is ingezet om de ambities uit de woonvisie te realiseren. Gedoeld
wordt onder meer op:
»

Het inspelen op de vraag van inwoners door periodiek regionaal woningmarkton
derzoek en de monitoring van de afzetbaarheid van woningen in de afzonderlijke
locaties;

»

De afstemming op regionale schaal via het overleg in het Stedelijk Gebied Eindho
ven (SGE);

»

Het vastleggen van de kwaliteiten van de woonmilieus via de vaststelling van be
stemmingsplannen;

»

Het maken van afspraken over prijssegmenten in huur- en koopsector (in intentieafspraken met programma, in contracten en in prestatieafspraken);

»

Het meegeven van wensen of eisen vanuit de gemeenten in anterieure overeen
komsten en in samenwerkings- en koopovereenkomsten;

»

De jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties;

»

De evaluatie van het Volkshuisvestingsfonds en de daaruit voortkomende speur
tocht naar een nieuw flankerend beleid, dat voor een deel kan bijdragen aan het
oplossen van de financiële knelpunten bij de bouw van sociale huurwoningen. Daar
bij wordt vooral gedacht aan de keuze voor een nieuwe categorie grondprijs en aan
maatwerk per project;

»

De invoering van leningen voor woningeigenaren voor starters op de koopwoningenmarkt, voor de aanpassing van woningen voor senioren en voor de bevordering
van duurzaamheidsmaatregelen;

»

De realisatie van tijdelijke starterswoningen;

»

De realisatie van tijdelijke woningen voor urgent woningzoekenden, waaronder sta
tushouders;

»

De vaststelling van een Urgentieverordening (in SGE verband) om te regelen dat
kwetsbare doelgroepen met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huur
woning;

»

Het organiseren van een versnellingsopgave (via de Woondeal) om met een ver
snelling in het aanbod (200 woningen per jaar extra gedurende vier jaar) in te
spelen op de grote vraag op de woningmarkt;

»

Via een grondbeleid, dat vooral faciliterend is bij nieuwe gebiedsontwikkeling, ter
wijl een actief grondbeleid wordt gevoerd bij reeds in uitvoering zijnde grondexploi
taties en voor de aanleg van gemeentelijke infrastructuur' ; bij sommige projecten
wordt gewerkt met PPS (Publiek Private Samenwerking). Een en ander conform de
Kadernota Grondbeleid (2017);

»

De gemeenten in het Stedelijk Gebied hebben als uitwerking van het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013 een grondprijsmethodiek bepaald ten behoeve van
sociale huurwoningen, met als doel om onnodige scheefheid te voorkomen. Hieruit
is een bandbreedte voor de grondprijzen voortgekomen die tussen C 275 en C 350
ligt. Daarnaast kunnen gemeenten flankerend beleid inzetten. Veldhoven hanteert
flankerend beleid als maatwerkoptie bij projecten;
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»

De jaarlijkse vaststelling van de grondprijzen, gerelateerd aan de marktontwikke
lingen (op basis van de regionale verkoopcijfers van de NVM);

»

Het werken met duidelijk gestructureerde projectopdrachten met aandacht voor:
de randvoorwaarden, het betrekken van de verschillende disciplines om de integraliteit te bevorderen, tijdsplanning, relatie met andere projecten, risico's, commu
nicatie, e.d. ;

»

Via de processen van Samenspraak wordt gepoogd inwoners bij de ontwikkelingen
in de omgeving te betrekken.

Uit de gesprekken blijkt dat niet steeds duidelijk is wanneer, welke instrumenten op welke
locaties het best ingezet kunnen worden. Bij verschillende rollen van de gemeente kunnen
verschillende instrumenten worden ingezet, met soms veel ruimte voor de partners en
soms weinig.
In dat verband wordt er op gewezen dat de gemeente ook ruimte moet geven aan de
partners om de hoe-vraag te beantwoorden in het licht van de doelen van de woonvisie.
Als voorbeeld wordt daarbij gegeven dat woningbouwprojecten inderdaad veel duurzamer
moeten, maar dat hoeft niet altijd middels één instrument zoals de nul-op-de-meter wo
ning.
In de gesprekken wordt ook gesteld dat verschillende acties en instrumenten een partieel
en sectoraal karakter hebben. Daarmee ontstaat het gevaar van een 'stapeling' van al deze
sectorale wensen op één locatie. Wanneer bijvoorbeeld voldaan moet worden aan eisen
als nul-op-de-meter en een hoge stedenbouwkundige kwaliteit en een relatief lage prijs en
een snelle realisatie dan ontstaan problemen.
De verenigbaarheid van de verschillende doelstellingen uit de woonvisie is bij de praktische
uitwerking nogal eens problematisch. In dat opzicht wordt in de gesprekken een meer
gedifferentieerde toepassing bepleit: geef bijvoorbeeld op de ene locatie vooral aandacht
aan een relatief gunstige prijs en snelle realisatie, terwijl op een andere locatie zwaar
ingezet wordt op de eisen van architectonische kwaliteit en/of duurzaamheid.
Om die differentiatie vorm te geven kan gebruik worden gemaakt van onderstaande ambitieroos, zoals die voor Zilverackers wordt gehanteerd. Hierbij worden 7 kernkwaliteiten
onderscheiden: innovatie, mobiliteit, vraaggericht ontwikkelen, groen tot aan de voordeur,
gemeenschap en verbinden, duurzaamheid en de DNA van de plek.
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3 Fantastisch

2 Goed

1 Minimaal

lecht

Met de mate, waarin aan deze kernkwaliteiten wordt voldaan, kan bewust worden gevari
eerd. Niet alleen op een te ontwikkelen locatie, maar ook op de schaal van Veldhoven (en
het SGE zelfs). Differentiatie dus in plaats van stapeling. Daarbij wordt in de gesprekken
opgemerkt dat betaalbaarheid en snelle realisatie ook belangrijke kwaliteiten zijn in de
huidige woningmarkt.
Met een toepassing van deze 'kernkwaliteiten' ontstaan mogelijkheden voor de totale ge
meente (en zelfs stedelijk gebied) de essenties uit de woonvisie te realiseren en tegelijk
recht te doen aan de specifieke kenmerken van de verschillende locaties. Dat veronderstelt
dan wel dat er een goed zicht bestaat op de relatie tussen de locaties en hun bijdrage in
het totale woningbouwprogramma. Ook dit onderstreept de wenselijkheid van een (meer
jarig) programma. Dan wordt zichtbaar op welke wijze via deze gedifferentieerde aanpak
per locatie het totaal aan ambities uit de woonvisie wordt gerealiseerd.
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4 BEVINDINGEN M.B.T. REALISATIE VAN BELEID
Onderzoeksvragen:
» In welke mate wordt het beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Normenkader
»

Het voorgenomen beleid wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd in termen van de re
alisatie van woningen (kwantitatief en kwalitatief), herstructurering en verbetering
van woningen, toewijzing, e.d. .

4.1 De woonvisie over de realisatie
Wat betreft de realisatie wordt in het raadsvoorstel bij de Woonvisie gesteld:
'Realisatie van de visie gebeurt door het op te stellen uitvoeringsprogramma met daarin een be
schrijving van concrete activiteiten voor de korte termijn. Bij het maken van het uitvoeringsprogramma en het uitvoeren van de activiteiten worden uiteraard de wijkbewoners en andere stakehol
ders betrokken. Dit programma wordt jaarlijks vernieuwd. De realisering van de keuzes ligt voor een
deel bij de woningcorporaties. In de prestatieafspraken die gemaakt worden, krijgt dit dan ook een
plek. Maar ook ontwikkelaars krijgen bij hun initiatieven randvoorwaarden mee voor het bouwen van
toekomstbestendige woningen. De wijkvisies worden in samenspraak met de belangrijkste stakehol
ders in de wijken gemaakt, dat zijn niet alleen de inwoners en corporaties, maar ook zorg- en welzijnspartijen en indien relevant politie en het onderwijs.
Alle voorgenomen maatregelen kunnen niet in een keer worden uitgevoerd. Het college zal na vast
stelling van de woonvisie dan ook jaarlijks een uitvoeringsprogramma moeten vaststellen, waarmee
een tijdspad wordt uitgestippeld. Daarin wordt ook opgenomen wat de uitvoering betekent in de zin
van menskracht en geld.'
Eerder is al geconstateerd dat de uitvoeringsprogramma's niet zijn opgesteld. Wel zijn
prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.
4.2

De uitvoering van de gemaakte keuzes in de woonvisie

Ter concretisering is een aantal beleidskeuzes in de woonvisie opgenomen. Deze worden
hierna behandeld. Aan de hand daarvan wordt zichtbaar in welke mate de uitvoering van
de woonvisie daadwerkelijk ter hand is genomen.
1. 'Het aandeel sociale woningen blijft minstens op het peil van nu. Wat betreft de voor
raad sociale koop beweegt deze mee met de ontwikkelingen in de inkomenshoogte van
de bevolking, omdat op de prijsontwikkeling hiervan weinig invloed op uit te oefenen
is. Het aandeel sociale huurwoningen (onder de liberaliseringsgrens van C 711) van
corporaties blijft minstens op het huidige percentage van 220Zo gehandhaafd.'
In 2017 en 2018 zijn 294 woningen in de sociale huur gerealiseerd. In 2017 ging het om
33 woningen (en eenheden met zorg) in Leuskenhei en 20 woningen in Djept. In 2018
betrof het 18 zorgcluster woningen, 30 tijdelijke woningen aan de Blaarthemseweg en 32
tijdelijke woningen in Oerle. In de sociale koop zijn in deze jaren geen woningen gereali
seerd.
Voor de jaren 2017 en 2018 ligt het aandeel van de sociale huur ruimschoots boven het
hiervoor genoemde percentage in de taakstelling. Het aandeel van de sociale huur in de
woningproductie was in 2017 3807o en in 2018 4507o.
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In Zilverackers is als taakstelling 220Zo sociale huur opgenomen. De eerste woningen zijn
in aanbouw. In de prestatieafspraken worden de verdere afspraken over Zilverackers vast
gelegd.
Ook in projecten van derden wordt aangestuurd op aandelen sociale huur. Dit gebeurt met
maatwerk per wijk: in wijken met een laag percentage wordt zeker een aandeel sociale
huur gevraagd.
In de praktijk is het op dit moment lastig, zo wordt aangegeven, om met de huidige
bouwprijzen een ontwikkelende partij tot overeenstemming te laten komen met woning
corporaties. Om die reden wordt er soms voor gekozen om sociale huur door een com
merciële partij te laten realiseren. De prijsniveaus binnen het sociale segment liggen daar
bij hoger ^C720) dan bij nieuwbouw door een corporaties ^C650). Gesteld wordt dat
hiermee ook een belangrijke doelgroep wordt bediend: de mensen die vanwege hun inko
men net geen sociale huurwoning mogen huren.
2.

'Er moeten meer gelijkvloerse, levensloopbestendige en voor zorg aangepaste wonin
gen aan de voorraad worden toegevoegd.'

In 2017 zijn 33 nultredenwoningen aan de voorraad toegevoegd (290Zo van de jaarproduc
tie). Het ging daarbij om 8 eengezinswoningen en 25 appartementen.
In 2018 ging het om 51 nultredenwoningen in de vorm van appartementen gerealiseerd
(280Zo van de jaarproductie).
Tot 2018 is er met ontwikkelaars gekozen voor een werkwijze waarbij een gelijkvloers
woonprogramma als meerwerk wordt aangeboden. Nadeel hiervan is dat dit niet op voor
hand zichtbaar is voor potentiële kopers. De woningen worden dan ook niet als zodanig in
de markt gezet. Met deze werkwijze wordt het doel dus onvoldoende bereikt.
In diverse plannen worden appartementen die levensloopbestendig zijn aangeboden en
voorbereid. Dit kunnen zowel grotere plannen zijn, zoals het zorgcluster Oerle en Leuskenhei (2018 gerealiseerd) als kleine plannen, zoals de 6 zorgwoningen aan de Oude Kerk
straat die nu gerealiseerd worden.
In nieuwe plannen, die gunstig gelegen zijn voor ouderen, worden waar mogelijk afspraken
gemaakt over de realisatie van een aandeel nultredenwoningen. Met de corporaties wordt
momenteel overleg gevoerd over de mogelijkheden voor wonen met zorg.
3.

'Er moeten meer kleine, goedkope woningen aan de voorraad worden toegevoegd (die
kunnen uiteraard ook levensloopbestendig zijn).'

Geconstateerd wordt dat corporatiewoningen, sociale koopwoningen en vrije sector huur
woningen, die in de nieuwe plannen (zoals Huysackers) worden gerealiseerd, beduidend
kleiner zijn dan in eerdere plannen.
Het is ook zichtbaar in woningen, die in verschillende projecten liggen. Zo hadden de so
ciale huurwoningen en -koopwoningen in Oerle-zuid nog vaak en beukmaat van 5.4 meter
en is dat nu 4.8 meter. Ook de minimale diepte van de tuinen is aangepast, zodat er
minder grond hoeft te worden afgenomen.
De maximale prijs speelt hierbij overigens ook een grote rol: in projecten van derden is te
zien dat door het stellen van maximale prijzen de woningen gemiddeld genomen wat klei
ner zijn en er minder vaak drie of vier slaapkamers worden opgenomen.
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Wat betreft de sociale koop is het aanbod beperkt. Zo blijkt dat op dit moment (september
2019) op Funda slechts 4 woningen (4 appartementen) te koop zijn onder C200.000. Tus
sen C200.000 en C250.000 worden er 12 woningen aangeboden en tussen C200.000 en
C300.000 staan er 34 woningen te koop. Een deel hiervan is al verkocht onder voorbehoud.
Sociale koop is op dit moment lastig te realiseren i.v.m. het prijsniveau in de woningmarkt
en bouwprijzen, zo wordt gesteld. Dit hangt samen met een fors eisenpakket, dat bij de
nieuwbouw wordt opgelegd. Het gaat om kwalitatieve eisen zoals gasloos, nul op de meter,
ruimtelijke kwaliteit en ook de stijgende grondprijzen spelen een rol.
Sociale koop (^200.000) is in Woonvisie kwantitatief beperkt (80Zo). In de nu lopende
projecten kan dit vaak niet worden gerealiseerd. omdat de bouwkosten te hoog liggen.
Op dit moment worden geen specifieke startersprojecten voorbereid.
4.

'Er worden op korte termijn flexibele, tijdelijke, kleine woningen gebouwd voor het
huisvesten van urgent woningzoekenden.'

Er zijn drie locaties gerealiseerd (met ongeveer 90 woningen), de vierde locatie is in aan
bouw (30 eenheden in Bosackers). Er loopt op dit moment een evaluatie van de huidige
locaties. Binnenkort start ook een onderzoek naar mogelijke nieuwe locaties, waarbij rea
lisatie door een corporatie of door een commerciële partij tot de mogelijkheden behoort.
5.

'Er worden huurwoningen aan de voorraad toegevoegd met een vrije sector huur.'

Er zijn in 2017 en 2018 geen vrije sector huurwoningen opgeleverd. Projecten hiervoor zijn
veelal pas na het vaststellen van de woonvisie opgestart. Op dit moment gaat het om
ongeveer 400 woningen, die in dit segment worden voorbereid. Onderdeel daarvan zijn de
projecten 't Stoom (9 vrije sector-huurwoningen), Zandven-oost (22 vrije sector-huurwoningen) en Huysackers (45 vrije sector-huurwoningen), die momenteel gerealiseerd wor
den of dit jaar zijn opgeleverd.
Ook in Huysackers (en straks ook de rest van Zilverackers) worden vrije sector huurwo
ningen in het programma opgenomen. Bij de verschillende projecten wordt ingezet op het
maken van afspraken over de specifieke realisatie van het middenhuur segment (C7201000).
Voorts wordt erop gewezen dat op dit moment gewerkt wordt aan specifiek beleid voor de
middenhuur. Een beleidsnotitie is in voorbereiding.
6.

'De gemeente, corporaties en wijkbewoners ontwikkelen wijkvisies waarin onder meer
de identiteit van de wijk, het woonmilieu, wordt vastgelegd. '

Er zijn tot op dit moment geen wijkvisies opgesteld. Door partners in de wijken zoals wo
ningcorporaties en Seniorenraad is daar wel op aangedrongen.
Momenteel wordt door een aantal maatschappelijke partners en de gemeente in het kader
van een pilot gebiedsgericht werken in d'Ekker en in Cobbeek samengewerkt. Het gaat
daarbij om het stimuleren van inwoners om thema's, die zij zelf interessant vinden, op te
pakken. Of 'wonen' hierbij aan de orde komt is op voorhand niet duidelijk. In beide wijken
zijn onlangs grootschalige renovaties uitgevoerd of nog in uitvoering door Woonbedrijf en
'thuis. Gelet daarop ligt het opstellen van een wijkvisie hier minder voor de hand, zo wordt
gesteld. Wel kan worden gedacht aan een wijkactieplan.
In de gesprekken wordt erop gewezen dat het niet altijd om een wijkvisie hoeft te gaan,
maar dat het ook het karakter kan hebben van een wijkprogramma of een wijkactieplan,
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waarin de ruimtelijke en sociale voornemens, maatregelen en acties in samenhang worden
opgenomen.
In dit verband wordt overigens ook verwezen naar de visie op Maatschappelijke Participa
tie, die na de woonvisie is vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de rol van de gemeente
niet alleen moet faciliteren, maar ook stimuleren en verbinden. In meer kwetsbare wijken
zijn vooral die laatste rollen essentieel. In minder kwetsbare wijken wordt voor een meer
faciliterende rol gekozen.
7.

'Bij inbreiding, herstructurering of transformatie wordt bij planontwikkeling rekening
gehouden met de identiteit van de wijk.'

Als pilot is voor Zonderwijk een zogenaamde woonprogramma opgesteld. Over de inhoud
van het woonprogramma wordt het volgende opgemerkt:
'Het woonprogramma Zonderwijk geeft met de foto van de wijk inzicht in de huidige opbouw van de
wijk (de cijfers komen uit de wijkatlas 2016 en van woonstichting 'thuis). Daarnaast worden, soms
aan de hand van specifieke locaties, mogelijke ontwikkelingen aangegeven. Het blijft natuurlijk on
zeker of en wanneer potentiële locaties tot ontwikkeling komen. De vraag om op binnenstedelijke
locaties in eigendom van derden te kunnen gaan ontwikkelen komt ad hoc binnen bij de gemeente.
En daarbij heeft de gemeente vaak maar beperkte invloed op het moment van realisatie. De ge
meente heeft wel sturingsmogelijkheden op locaties waar de gemeente eigenaar is van de grond,
zoals in Zonderwijk voor twee locaties het geval is.'
Het woonprogramma voor Zonderwijk is in september 2019 door het college vastgesteld.
Op basis van het woonprogramma worden de locaties Springplank (gebied rondom 't Twee
span) op korte termijn en Poolster op middellange termijn tot ontwikkeling gebracht. Ook
is de werkwijze bij de opstelling van een dergelijk woonprogramma geëvalueerd. Op basis
van deze evaluatie is besloten om voor alle wijken een woonprogramma op te stellen.
Bij de opstelling van dergelijke woonprogramma's spelen de volgende overwegingen:
'Om voldoende kwaliteit in de wijken te behouden of deze te versterken is de gemeente kritisch op
de kwaliteit en omvang van inbreidingslocaties in bestaande wijken. Vanwege de druk op alle seg
menten van de woningmarkt en de scheve verdeling van de sociale huurwoningen over de verschil
lende wijken, is het wenselijk vooraf goed na te denken waar er voor welke doelgroepen en in welke
prijsklasse gebouwd kan worden. Dit woonprogramma biedt inzicht in gewenste en ongewenste
aanpassingen in de woningvoorraad van de wijk, bijvoorbeeld door inbreiding, transformatie of her
structurering. '
8.

'Bij huisvesting van urgent woningzoekenden wordt rekening gehouden met spreiding
over de diverse wijken, de draagkracht en identiteit van wijken. '

Binnen het SGE zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van urgent woningzoekenden.
Per 1 januari 2016 is de Urgentieregeling in werking getreden. In het gehele Stedelijk
Gebied Eindhoven wordt volgens dezelfde regels al dan niet urgentie verstrekt aan wo
ningzoekenden, die een vangnet nodig hebben inzake woonruimte.
De SGE gemeenten hebben afgesproken dat slechts 250Zo van het vrijkomende aanbod
verhuurd mag worden aan woningzoekenden, die urgent zijn verklaard. Op deze manier
wordt verdringing van de reguliere woningzoekende tegengegaan.
Een belangrijk knelpunt bij de uitvoering van het beleid voor deze doelgroep vormt de
beperkte beschikbaarheid van vrijkomende sociale huurwoningen en de lage mutatiegraad
daarbinnen. Binnen deze beperkingen leveren de corporaties 'maatwerk' bij de huisvesting
van urgent woningzoekenden. Het maatwerk houdt in dat corporaties zelf bepalen welke
woningen zij inzetten voor urgenten. Zij voeren gesprekken met urgenten en kijken daarbij
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verder dan alleen de 'urgentie-problematiek', zodat ook bijkomende factoren kunnen wor
den meegewogen bij het doen van een aanbieding voor de huisvesting.
9.

'De woningvoorraad wordt verduurzaamd; corporaties brengen hun bestaande voor
raad naar gemiddeld energielabel B; nieuwbouwwoningen zijn (aanpasbaar naar) nulop-de-meter, waardoor de afspraken in het provinciale project 'De Stroomversnelling'
gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat in 2050 13.500 woningen nul-op-de
meter zijn.'

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties is opgenomen welke maatregelen ge
nomen worden om de hiervoor genoemde ambities dichterbij te brengen. Het gaat hierbij
om duurzaamheidsmaatregelen bij renovatie en nieuwbouw.
De uitwerkingen zijn concreet, specifiek en uitvoeringsgericht. De maatregelen hebben
betrekking op thema's als: het aantal nul-op-de-meter woningen, de afstemming tussen
de zogenaamde 'routekaarten CO 2 neutraal' woningen en de gemeentelijke plannen voor
de energietransitie, het stimuleren en mogelijkheden bieden van zonnepanelen, maatre
gelen voor afkoppeling van hemelwaterafvoer van het riool, hergebruik materialen uit bij
de renovatie en groot onderhoudsprojecten, bevordering van het energiebewustzijn bij
bewoners.
Voor het overige zullen veel van de uitvoeringsmaatregelen vorm moeten krijgen via de
uitvoering van de energietransitie, die momenteel wordt opgesteld. Om dit te stimuleren
is onlangs een programmamanager aangesteld.
10. 'Er wordt ingezet op gescheiden rioolsystemen, groene daken en wijken en waterberging.'
Gescheiden riolering is inmiddels een vast uitgangspunt in het beleid. Op de mogelijkheden
van waterberging wordt in de ruimtelijke plannen expliciet ingegaan. Groene daken worden
als aandachtspunt meegenomen, maar levert tot nu toe nog weinig resultaat op.
Zowel beleidsmatig als in de context van projecten wordt actief gespeurd naar de afstem
ming tussen de verschillende disciplines op het terrein van duurzaamheid en openbare
ruimte. Ook worden gemeentelijke projecten aangegrepen om een voorbeeldfunctie te ver
vullen.
11. 'De mogelijkheid om een blijverslening en duurzaamheidslening aan te bieden wordt
uitgewerkt. '
In september 2019 zijn de verordeningen voor de starterslening en de stimuleringslening
door de gemeenteraad vastgesteld. Per 1 januari 2020 worden deze van kracht. De sti
muleringslening omvat het verduurzamen van de woning en het aanpassen (tbv langer
zelfstandig thuis) van de woning en het verwijderen van asbest. Deze gecombineerde re
geling komt in de plaats van de blijverslening en de duurzaamheidslening.
4.3 Nieuwe ontwikkelingen
In het voorafgaande is steeds bezien op welke wijze en in welke mate het beleid, zoals in
de woonvisie is vastgesteld, tot uitvoering komt. Daar is dit onderzoek op gericht. Maar
daarnaast wordt ook geconstateerd dat zich vele nieuwe ontwikkelingen voordoen op het
beleidsveld wonen en de aanpalende beleidsvelden als duurzaamheid, economie en zorg.
Wat betreft het laatste beleidsveld kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de instelling van
vijf woonservicezones in Veldhoven, waar woonomgeving en voorzieningen afgestemd zijn
op bewoners die zorg nodig hebben. De maatschappelijke structuurvisie omschrijft een
woonservicezone als "een gebied waar iedereen - met of zonder beperkingen - zo lang mogelijk
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zelfstandig en comfortabel kan wonen, doordat hier voldoende voorzieningen op het gebied van wo
nen, welzijn en zorg aanwezig zijn."Het gaat om een samenhangend geheel van voorzieningen of
activiteiten dat als natuurlijke ontmoetingsplek binnen de wijk fungeert. De woonservicezone kan
worden gevormd door een of meerdere maatschappelijke voorzieningen, maar ook commerciële
voorzieningen of door voorzieningen in de openbare ruimte. De invulling verschilt per wijk, afhanke
lijk van de omvang en samenstelling van de wijk, de reeds aanwezige voorzieningen en de ontwik
kelingen die zich voordoen.'
Een dergelijk concept heeft raakt belangrijke raakvlakken met onderdelen van de woonvisie (de leefbaarheid in de wijken, de afstemming met zorg, e.d.).
Voorts wordt ook gedoeld op de ontwikkelingen op de woning- en bouwmarkt, met een
immense schaarste aan woningen, bouwcapaciteit, bouwmaterialen en bouwklare pro
jecten, gecombineerd met een grote woningvraag van bijvoorbeeld starters en immigran
ten. De druk op de markt is daarmee ook in Veldhoven zeer groot.
Maar ook in de regelgeving hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo is bij
voorbeeld de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof van
grote invloed op de bouwmogelijkheden.
In alle gesprekken klinkt de zorg door over de huidige woningmarkt en de beperkte mo
gelijkheden om deze problemen snel op te lossen. Gesteld wordt dat snelle beschikbaarheid
momenteel een belangrijke 'kwaliteit' is naast de vele wensen, waarmee bij nieuwbouw
en vernieuwbouw rekening moet worden gehouden.
In relatie daarmee wordt ook gewezen op de ^oondeal' als forse versnellingsopgave.
Hierin is afgesproken om vier jaar achtereen 200 woningen per jaar extra te bouwen. Deze
versnellingsopgave wordt momenteel (september 2019) voorbereid via twee sporen:
»

enerzijds versnellen van projecten, met mogelijkheden voor de korte termijn;

»

anderzijds een meer structurele lijn, waarbij organisatievoorstellen worden gedaan
voor de komende 4 jaren.
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5. BEVINDINGEN M.B.T. HET SAMENSPEL VAN BETROKKEN SPELERS
Onderzoeksvragen:
»

Hoe is het samenspel tussen de verschillende interne spelers (raad, college, amb
telijke organisatie) en externe spelers (woningbouwcorporaties, zorginstellingen,
regio) bij zowel de beleidsbepaling als de beleidsuitvoering?

Normenkader:
»

Bij de bepaling van het woonbeleid en bij de uitvoering daarvan werkt de gemeente
goed samen met de verschillende intern en extern betrokken spelers.

5.1 Het binnengemeentelijk samenspel
Het binnengemeentelijke samenspel rondom (de uitvoering van) het woonbeleid laat ver
schillende vormen zien:
»

Het samenspel tussen raad en college krijgt vooral vorm via de vaststelling van
belangrijke beleidskaders rondom het woonbeleid, zoals de woonvisie, beleidska
ders over maatschappelijke participatie, duurzaamheid, e.d. . Ook met de vaststel
ling van de begroting geeft de raad een kader mee voor het woonbeleid in het
komend jaar. De doorvertaling van dit beleid vindt veelal plaats via door de raad
vastgestelde bestemmingsplannen. De raad is ook in beeld bij de bespreking van
thematische producten als de regionale woondeal en de beleidsvisies en afspraken
in SGE verband. Tenslotte wordt in dit verband gewezen op de raadsinformatiebrieven, bijvoorbeeld over de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
Wel wordt daarbij in enkele gesprekken aangetekend dat hardheid en de concreet
heid van de informatie aandacht verdient. Waar de woonvisie vooral een kwalitatief
karakter heeft, moet er wel een systematische doorvertaling plaatsvinden in kwan
titeiten, plannen en acties naar de uitvoering, zo wordt gesteld.
Daarmee wordt het ook mogelijk een beter zicht te krijgen op het geheel en de
samenhang tussen de verschillende onderdelen van het woonbeleid en tussen de
verschillende uitvoeringsacties. Een dergelijk overzicht kan de raad ook helpen zijn
rol als kadersteller en controleur goed in te vullen.

»

Op het niveau van het college van B&W vindt het samenspel vooral plaats in de
strategische overleggen van het college en de reguliere vergaderingen van het col
lege. Daarbij kan de afstemming tussen de verschillende invalshoeken en porte
feuillehouders plaatsvinden. In de praktijk wordt daaraan ook daadwerkelijk inhoud
gegeven. Voorts zijn de bestuurlijke lijnen tussen de afzonderlijke wethouders kort:
mede door een goede collegiale sfeer zoekt men elkaar tijdig op en informeert men
elkaar over aspecten, die het woonbeleid raken. Ook de schakelende rol van het
hoofd Regie en Ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol: door het periodieke
overleg met alle portefeuillehouders kan hij de signalen en afstemmingspunten
meenemen van de ene naar de andere wethouder.

»

Op ambtelijke niveau spelen de gemeentesecretaris, het hoofd Regie en Ontwikke
ling, de programmamanagers fysiek en sociaal, de senior beleidsadviseur wonen
en de projectleiders een grote rol om de interne samenwerking op het beleidsveld
wonen tot stand te brengen. Soms worden via stuurgroepen de samenwerking ge
stimuleerd. Een belangrijk hulpmiddel bij het samenspel binnen de gemeentelijke
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organisatie is vooral ook het projectmatig werken. Onder leiding van projectleiders
worden de verschillende disciplines rondom gemeentelijk woningbouwplannen ge
organiseerd. Voor elke locatie wordt daarbij gewerkt met een projectplan, waarin
een planteam is benoemd, de randvoorwaarden zijn benoemd, de planning is uit
gezet, wie de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever is, e.d.
Deze projectmatige aanpak draagt in belangrijke mate bij aan de afstemming tus
sen de verschillende disciplines, die bij het woonbeleid zijn betrokken. Maar ook
wanneer wordt gekeken naar thema's, die het woonbeleid nauw raken, is sprake
van een actief intern samenspel. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de samenwer
king met:
-

collega's duurzaamheid i.v.m. verduurzaming woningvoorraad en duurzame
nieuwbouw op project- en initiatiefniveau, in prestatieafspraken met corporaties
en door afstemming over hoofdlijnen over beleidsstukken;

-

collega's zorg en welzijn i.v.m. opgave wonen en zorg op project- en initiatiefniveau, in prestatieafspraken met corporaties en door afstemming over hoofd
lijnen beleidsstukken;

-

structurele afstemming met collega's integrale veiligheid over leefbaarheid in de
wijken;

-

ad hoc afstemming met generalisten en specialisten over cases met kwetsbare
huishoudens die een probleem met de huisvesting ervaren;

-

via SGE op bestuurlijk niveau afstemming met corporaties en marktpartijen wo
ningmarkt en de daaruit voortvloeiende ambtelijke afstemming met die partijen;

-

projectleiders over projecten in verband met de afstemming met ontwikkelende
partijen over het te realiseren programma;

-

met clusters projecten, grondzaken, handhaving en toezicht over de monitoring
ontwikkelingen woningbouwprogramma;

-

met grondzaken over de afstemming over ontwikkelingen grondbeleid voor wo
ningbouw.

Overigens is daarbij de overzichtelijkheid van de organisatie (en de korte lijnen
daarbinnen) ook een positieve factor.
5.2 Het samenspel met externe spelers
Bij het gemeentelijk woonbeleid zijn ook veel externe spelers betrokken. De samenwerking
met hen is mede bepalend voor een succesvolle uitvoering van het woonbeleid.
5.2.1 Bij de totstandkoming van de woonvisie
Een brede afvaardiging van alle stakeholders heeft in samenspraakbijeenkomsten mee
kunnen denken over de thema's, de strategie en de keuzes. Voor deze bijeenkomsten is
de raad als toehoorder uitgenodigd. De raad is tijdens een beeldvormende raadsvergade
ring geïnformeerd over de ontwikkelingen op de woningmarkt door onder meer een externe
spreker van de TU Delft. Ook heeft de raad in een oordeelsvormende vergadering aan de
hand van een discussiedocument overwegingen ten aanzien van de thema's aan het col
lege meegegeven. Naar aanleiding van een suggestie in die richting tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering is daarna via de mail een aantal willekeurige burgers gevraagd
naar hun mening over de thema's en de keuzes die daarin worden voorgesteld. Een pro
jectgroep waarin medewerkers van corporaties en enkele beleidsafdelingen van de ge
meente zitting hadden, heeft die input meegenomen en gewogen. Dit heeft geleid tot de
concept woonvisie die het college in juni 2016 heeft uitgebracht.
20

De conceptvisie heeft zes weken ter inzage gelegen, waardoor nog meer burgers de mo
gelijkheid hebben gehad hun inbreng te leveren. Er is geen wettelijke verplichting om een
woonvisie ter inzage te leggen, maar op basis van de gemeentelijke inspraakverordeningen
is er wel voor gekozen. Deze integrale visie heeft namelijk veel raakvlakken met het da
gelijks leven van burgers, waardoor het belangrijk is dat zij hierover hun mening kunnen
vormen. Behalve de officiële aankondiging van de tervisielegging is er ook een artikel in
het Veldhovens Weekblad gepubliceerd.
Tijdens de ter inzage termijn is de conceptvisie besproken met het management van de
woningcorporaties en met de huurdersvertegenwoordiging van die corporaties. De opmer
kingen die tijdens dat overleg zijn gemaakt zijn, zijn als mondelinge zienswijzen behan
deld.
Daarnaast zijn er op de conceptversie twee schriftelijke zienswijzen (van de Seniorenraad
Veldhoven en de Metropoolregio Eindhoven) binnen gekomen. De zienswijzen hebben al
leen betrekking op bepaalde terminologie die tot verwarring kan leiden, op onderwerpen
die niet geheel juist zijn beschreven of gemist worden. Inhoudelijke zienswijzen zijn niet
ontvangen; van een strategische verandering ten opzichte van de concept woonvisie was
dan ook geen sprake. De tekstuele wijzigingen zijn verwerkt. In de nota van zienswijzen
was na te lezen wat de zienswijzen waren.
5.2.2 Bij de uitvoering van de woonvisie
In de woningwet 2015 zijn de rollen van gemeente, corporatie en huurdersvertegenwoor
diging vastgelegd. Gezamenlijk maken zij prestatieafspraken op basis van een actuele
woonvisie. Met deze wettelijke vereisten wordt het samenspel bij de uitvoering ingevuld.
Door projectteams voor de verschillende woningbouwlocaties wordt de samenwerking in
eerste instantie vormgegeven door periodiek overleg met corporaties en andere ontwikke
laars. In een latere fase worden de resultaten van deze samenwerking vertaald in bijvoor
beeld intentie- en samenwerkingsovereenkomsten. Weer later kunnen deze worden door
vertaald in een verkoopovereenkomst (bij grondeigendom van de gemeente) of in een
anterieure overeenkomst (bij grondeigendom van de ontwikkelaar). In dergelijke overeen
komst kan het te realiseren woonprogramma worden aangegeven.
Bij de projectmatige aanpak worden verschillende fases onderscheiden. In dat verband
komt in de gesprekken naar voren dat de zogenaamde 'fasen verslagen' in het proces meer
aandacht behoeven. Dit om een goed aansluiting van de verschillende fases te krijgen en
ruis te voorkomen. Ook wordt er in de gesprekken op gewezen dat het belangrijk is de
marktkennis van de externe spelers goed te benutten.
In verband met de uitvoering zijn ook de afspraken binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven
(SGE)van groot belang. Daarmee wordt ingespeeld op het gegeven dat de woningmarkt
functioneert als een regionale woningmarkt.
Met andere gemeenten en de provincie wordt samengewerkt op de schaal van het Stedelijk
Gebied Eindhoven. De afspraken, die op die schaal worden gemaakt, werken door in het
Veldhovense woonbeleid. De samenwerking verloopt, zeker ook in vergelijking met nadere
regio's, goed. Het feit dat hier geen sprake is van een stedelijke woondeal, zoals elders in
Nederland, maar van een regionale Woondeal op de schaal van het SGE spreekt in dat
opzicht boekdelen.
In de overleggen van de portefeuillehouders wonen van de 9 SGE gemeenten vindt daad
werkelijk afstemming plaats tussen de gemeenten over onderwerpen als het aanbod van
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verschillende typen woonmilieus, de woningbehoefte en de bijbehorende woningbouwaantallen, een urgentieregeling voor woningzoekenden en een gezamenlijk webportaal om het
totale woningaanbod in beeld te brengen.
Zo is bijvoorbeeld op basis van het Afsprakenkader wonen SGE (Stedelijk Gebied Eindho
ven), dat op 19 december 2017 in de raad is vastgesteld, een bestuursopdracht geformu
leerd om tot nadere afspraken te komen over de negen majeure woningbouwlocaties in de
regio, waaronder Zilverackers. Deze bestuursopdracht is inmiddels afgerond en laat zien
dat de aanbevelingen en suggesties voor Zilverackers, goed aansluiten op de insteek van
de strategische verkenning van de Drie Dorpen van Zilverackers.
Uit de interne en externe gesprekken blijkt dat Veldhoven binnen het SGE, zowel ambtelijk
als bestuurlijk, een actieve rol speelt om deze samenwerking te voeden en vorm te geven.
Veldhoven wordt gekwalificeerd als een actieve en constructieve partner.
Het overleg met woningcorporaties is sterk gericht op het maken van de jaarlijkse (wette
lijk verplichte) prestatieafspraken. Op basis van deze prestatieafspraken wordt concreet
invulling gegeven aan de diverse bouwplannen. Door de woningcorporaties wordt aange
geven dat de samenwerking met de gemeente bij het opstellen van de prestatieafspraken
in het algemeen goed verloopt. Gesproken wordt over een 'soepele samenwerking'.
Wel wordt de wens uitgesproken om de voorbereidingen voor deze afspraken wat eerder
op te starten en daarbij ook prioriteiten vanuit de gemeente aan te reiken. De beperkte
personele capaciteit bij de gemeente op dit beleidsveld maakt dit overigens lastig, zo wordt
door de corporaties geconstateerd. Dat leidt er ook toe dat het tempo in de uitvoering van
afspraken nog wel eens onder druk staat.
Het overleg met ontwikkelaars vindt plaats aan de hand van concrete projectlocaties. Daar
voor worden afspraken gemaakt over het programma, in termen van aantal en soort wo
ningen, de eisen vanuit ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, parkeren, e.d.
Vanuit de Seniorenraad wordt aangegeven dat men wel wordt benaderd bij de uitvoering
van het woonbeleid, maar dat men graag wat eerder en intensiever zou worden ingescha
keld. De contacten met de gemeente worden als ^oed' gekwalificeerd, en toch wordt men
soms verrast door een voorstel. Een visie op de middellange termijn voor de seniorenhuis
vesting wordt gemist, mede gelet op de ontwikkelingen in de Veldhovense bevolkingssa
menstelling als (dubbele) vergrijzing. Daarbij wordt een wijkgerichte benadering voorge
staan, waarin de ontwikkelingen in de bevolking, de woningvoorraad en de voorzieningen
in samenhang worden beschouwd. Het idee van de woonservicezones wordt onderschre
ven. Daarbij is voor mensen met een zwaardere zorgbehoefte al veel geregeld. De uitwer
king voor mensen met een lichtere zorgbehoefte vraagt echter nog wel aandacht, zo wordt
gesteld. Dit zou ook vorm kunnen krijgen via een meerjarig uitvoeringsprogramma ( het
liefst uitgewerkt voor de verschillende wijken). Aan de hand daarvan zou ook het overleg
met de externe partners kunnen worden gestructureerd, zo wordt aangegeven.
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Bijlage 2

Overzicht geïnterviewde personen1
Hoofd Regie en Ontwikkeling gemeente Veldhoven
Projectleider gemeente Veldhoven
Directeur Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl
senior beleidsadviseur wonen gemeente Veldhoven
wethouder wonen gemeente Veldhoven
voorzitter Seniorenraad
voorzitter portefeuillehouders overleg wonen SGE
Directeur en medewerker woonstichting 'Thuis'
Directeur corporatie Wooninc

1

In verband met de privacyregels van de AVG blijft naamsvermelding in dit overzicht achterwege.
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De raad van de gemeente Veldhoven
Reactie en beantwoording vragen rapport Rekenkamercommissie
'Van Woonvisie naar actuele programma's'

van
datum

:
:

College B&W
16 juni 2020

aantal bijlagen

Inleiding
Vooruitlopend op en tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 19 mei 2020
heeft uw raad enkele vragen gesteld naar aanleiding van het rapport van de
rekenkamercommissie 'Van Woonvisie naar actuele programma's'. In deze memo
beantwoorden wij de gestelde vragen.
Vragen GBV:
1a. Benieuwd naar uitvoerbaarheid van de aanbevelingen en vraagt om algehele
reactie van het college op het rapport.
Fijn dat het woonbeleid op hoofdlijnen positief gewaardeerd wordt.
Korte reactie op alle aanbevelingen:
1. Vraag aan het college om een lichte actualisering van de woonvisie
Is uitvoerbaar. Was al gepland. I.v.m. vertraging in regionaal
woonbehoefteonderzoek zal vaststelling 2021 worden. In de tussentijd zullen
door het college uitwerkingen op de huidige woonvisie worden vastgesteld, die
binnen de huidige kaders vallen. De raad kan hierover worden geïnformeerd.
2.

Vraag het college om een jaarlijks uitvoeringsprogramma woonbeleid en
combineer het eerste uitvoeringsprogramma eventueel met de geactualiseerde
woonvisie.
Is uitvoerbaar. Het college denkt dat uitvoeringsprogramma's kunnen helpen
om de uitvoering van de woonvisie beter te stroomlijnen en meer balans te
brengen tussen dagelijkse gang van zaken (o.a. projecten) en gestructureerde
en strategische uitwerkingen van beleid.

3.

Vraag aan het college bij de actualisering van de woonvisie ook aan te geven
op welke wijze de wijkgerichte benadering inhoud krijgt.
Is uitvoerbaar. Dit moet ook worden afgestemd met het wijkbeheer en de pilot
gebiedsgericht werken.

4. Geef - eventueel bij de actualisatie van de woonvisie - explicieter aan welke
instrumenten in welke situatie ter realisering van het woonbeleid worden
ingezet mede in het licht van de eigen gemeentelijke rolopvatting.
Dat kan meegenomen worden bij de actualisatie van de woonvisie. Laat het
inzetten van de instrumenten waar mogelijk aan het college, zodat flexibiliteit
gewaarborgd blijft en maatwerk kan worden geleverd.

Vragen D66:
2a. Uit de bevindingen volgt dat er geen systematische doorvertaling is van woonvisie
naar jaarlijkse uitvoeringsprogramma's of wijkvisies. Kan het college uitleggen
waarom dit al die tijd is blijven liggen? Er wordt in het rapport gesproken over
ambtelijke capaciteit, maar dat is een kwestie van prioriteren en keuzes maken.
Vanwege beperkte capaciteit (met name in 2017-2018) is gekozen voor
pragmatische uitvoering boven formeel vastleggen beleid. Op basis van een
aanzet tot een uitvoeringsprogramma is vervolgens prioriteit gegeven aan
voortgang op de woningbouwprojecten, de samenwerking stedelijk gebied (o.a.
evaluatie urgentieregeling, afsprakenkader, SGE visie op wonen), betrokkenheid
bij de woondeal, prestatieafspraken met corporaties, de starters- en
stimuleringsleningen en meer recent de aanpak woningbouwversnelling. Op
andere onderdelen is wel voorwerk gedaan maar op onderdelen (nog) niet tot
besluitvorming gekomen.
2b. Hoe gaat het college er voor zorgen dat we in de toekomst wel invulling geven
aan dat deel van de Woonvisie?
Inmiddels is de capaciteit op het beleidsveld wonen uitgebreid. Het college wil bij
de actualisatie van de woonvisie concretiseren hoe invulling wordt gegeven aan de
uitvoeringsprogramma's en daarbij de raad te voorzien van een
meerjarenplanning. In de tussentijd verwacht het college op onderdelen zelf
uitwerkingen van het beleid te kunnen vaststellen, die richting geven aan de
invulling van de woonvisie binnen de door de raad vastgestelde kaders.
2c. Wanneer kan de raad een geactualiseerde Woonvisie tegemoet zien?
In 2020 wordt in SGE-verband een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dit is
belangrijke input voor de actualisatie van de Woonvisie. De uitkomst van het
onderzoek wordt eind 2020 begin 2021 verwacht. Daarna kan een snelle
actualisatie van de Veldhovense woonvisie plaatsvinden. Wel moet nog worden
nagedacht over het participatieproces rondom die actualisatie. Vaststelling van de
actualisatie zal dus op zijn vroegst halverwege 2021 kunnen plaatsvinden.

Vragen BPV:
3a. In hoeverre kunnen de aanbevelingen uit het rapport snel uitgevoerd worden door
het college? Ziet het college beperkingen in de uitvoering van én een
efficiencyslag maken én een betere communicatie?
Voor termijnen zie antwoord 2c. Op sommige onderdelen kan al uitvoering van de
woonvisie plaatsvinden door besluitvorming in het college. Het college zal de raad
hierover informeren via een raadsinformatienota. Ook rondom de
woningbouwversnelling zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening
door het college aan de raad. Ook voor de actualisatie van de woonvisie zien wij
dus mogelijkheden om de communicatie rondom het woonbeleid te verbeteren.
Vragen Lokaal Liberaal:
4a. De doorvertaling van wijkvisie en woonvisie is niet gebeurd vanwege onvoldoende
ambtelijke capaciteit. Hoe zit dit?
Zie 2a. De capaciteit is ingezet op andere onderwerpen binnen het beleidsveld
wonen, waarmee meer concrete invulling is gegeven aan de uitwerking van de
woonvisie.
4b. Ook de beoogde wijkvisies zijn nog maar in beperkte mate van de grond
gekomen. Waarom zijn die niet opgepakt door de gemeente?
Wat betreft wijkvisies: die term is enige tijd na de vaststelling van de woonvisie
'gereserveerd' voor visies en plannen voor de wijk die door wijkbewoners zelf
geïnitieerd zijn en waarin de gemeente faciliterend optreedt. Er zijn in de
afgelopen jaren niet van dergelijke initiatieven geweest.
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De gemeente heeft wel het initiatief in het opstellen van woonprogramma's. Dit
zijn beschrijvingen per wijk die inzicht geven in de samenstelling van bevolking en
woningvoorraad in een wijk en die, aan de hand van een participatieproces,
aandachtspunten en kansen geven voor het programma van eventuele
woningbouwontwikkelingen in die wijk. Voor Zonderwijk is inmiddels zo'n
woonprogramma vastgesteld door het college. Op basis van een evaluatie is de
insteek voor het vervolg van de woonprogramma's voor de andere wijken
bepaald. Omwille van de prioritering, zoals genoemd in 2a zijn deze echter nog
niet van de grond gekomen. We verwachten dit in de tweede helft van 2020 op te
kunnen pakken, tenzij er heel dringende andere prioriteiten gesteld moeten
worden .
Vragen Senioren Veldhoven:
5a. De wethouder heeft eerder toegezegd een onderzoek uit te zullen voeren naar de
doorstroming (ouderen die te groot wonen). Graag ziet SENIOREN VELDHOVEN
dat dit onderzoek wordt toegespitst op wijkniveau. Vraag: komt dat ook in dat
onderzoek?
In 2020 wordt onderzoek uitgevoerd naar ’wonen met zorg', waarin de behoefte
van o.a. senioren in Veldhoven naar voren moet komen. Op dit moment wordt
hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Of het mogelijk is om op wijkniveau
concrete informatie te krijgen over de mogelijkheden of behoefte aan
doorstroming is op dit moment nog niet duidelijk. In de woonprogramma's (zie
antwoord 4b) zal zeker aandacht worden besteed aan dit onderwerp.
Vragen VSA:
6a. Hoe kan het dat er nog geen actualisatie heeft plaatsgevonden en er nog geen
uitvoeringsprogramma's en maar één wijkprogramma is vastgesteld?
Zie antwoord 2a. De capaciteit is ingezet op andere onderwerpen binnen het
beleidsveld wonen, waarmee meer concrete invulling is gegeven aan de
uitwerking van de woonvisie.
7a. Naar onze idee zijn er geen inwoners, zorg- en welzijnspartijen betrokken geweest
bij het opstellen van het woonprogramma Zonderwijk. Het is ons opgevallen dat
geen van hen door de Rekenkamer is geïnterviewd. Klopt deze aanname? En zo
ja, hoe moeten we de uitrol van dit woonprogramma naar andere wijken lezen?
Worden dan wel deze partijen betrokken? En wordt er rekening gehouden met
karakteristieken van de wijk?
Nee, deze aanname klopt niet. Er zijn enkele bewoners en andere betrokkenen uit
het gebied geïnterviewd en gehoord voor de input van het woonprogramma.
Voor de uitrol van dit woonprogramma naar andere wijken geldt dat de werkwijze
is geëvalueerd en iets aangepast is ten behoeve van een breder draagvlak in de
wijk. Voor toekomstige woonprogramma's worden deze partijen dan ook weer
betrokken. In de programma's wordt ook rekening gehouden met karakteristieken
van de wijk.
8a. Op welke termijn wordt er begonnen met de woonprogramma's /
uitvoeringsprogramma's voor de andere wijken? Wat is de reden van het niet
oppakken van de eerste aanzetten van Woonbedrijf voor D'Ekker en Oranjewijk?
Wat betreft de termijn voor de woonprogramma's en uitvoeringsprogramma's:
deze vraag is eerder beantwoord, zie antwoord 4b. De aanzetten van Woonbedrijf
zijn nog niet opgepakt omdat Woonbedrijf deze aanzetten nog niet met de
gemeente gedeeld heeft.
9a. De definitieve woonvisie is in 2016 door de raad vastgesteld. Tot op heden heeft
er geen evaluatie plaatsgevonden. Op welke termijn gaat dit wel gebeuren. Ons
inziens een belangrijke stap om het woonbeleid te kunnen actualiseren?
Deze vraag is eerder beantwoord, zie antwoord 2c.
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10a.Wat betekent dit voor die mensen die vanwege hun inkomen wel in aanmerking
komen voor sociale huur? Welke oplossing wordt hen geboden?
Er worden vooral sociale huurwoningen door corporaties toegevoegd. In de
prestatieafspraken met corporaties geven we hier invulling aan. Bij de actualisatie
van de woonvisie wordt overwogen om dit expliciet te maken of uit te splitsen in
sociale huur via corporatie en via een ontwikkelaar.
11a.Gaan we in de toekomst nog meer tijdelijke woningen bouwen om het
afgesproken percentage sociale huur te behalen?
Het afgesproken percentage sociale huur van 220Zo blijft het uitgangspunt tot
actualisatie van de woonvisie. Op dit moment is er voldoende in voorbereiding om
dat percentage te halen. Tijdelijke woningen zou een oplossing kunnen zijn om
het aanbod in de sociale huur te vergroten.
12a.Gaat het college snel aan de gang om starters aan een betaalbare woning te
helpen?
In projecten wordt gekeken naar mogelijkheden om goedkope woningen te
realiseren. Daarnaast hebben we de Starterslening via Svn lopen. Deze is al een
aantal malen aangevraagd en vergeven. Verder lopen er ontwikkelingen met
betrekking tot een lotingsregeling gericht op starters, echter moet er eerst verder
onderzoek gedaan worden over de wetmatigheid van het instrument. Dit kunnen
wij zonder een verder onderzoek nog niet invoeren.
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Veldhoven
Informatienota raad

Urgente voorzieningen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Voor vragen
Telefoonnummer: 14 040
E-mail: gemeente@veldhoven.nl
Datum B en W: 28 mei 2020
Registratienummer: 20bs00066
Kennisnemen van
De stand van zaken van de realisatie van de urgente onderwijs voorzieningen voor St.
Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos.
Inleiding
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van
onderwijshuisvesting. Om aanvragen van schoolbesturen met betrekking tot
onderwijshuisvesting integraal te behandelen is op 18 februari 2020 het toekomstig
ambitieniveau van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) door uw raad
vastgesteld. Hierbij zijn de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een
drietal urgente voorzieningen: St. Jan Baptist, Zilverackers en Zuiderbos. Tevens heeft
uw raad de portefeuillehouder gevraagd om opnieuw met de partners in gesprek te
gaan om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de
financiële druk op de begrotingsjaren 2020-2025 vermindert. Vandaag is door de
gemeente Veldhoven het laatste schoolbestuur geïnformeerd over de stand van zaken
ten aanzien van de tijdelijke voorzieningen. Tevens blijkt informatie over de stand van
zaken door een externe partij gedeeld met de pers. Het college heeft hierop besloten
uw raad daarom vanavond nog te informeren middels deze raadsinformatienota. Wij
zullen u voor 1 september 2020 informeren over de temporisering van de uitvoering
van het IHP.
Kernboodschap
St. Jan Baptist
Bij Basisschool St. Jan Baptist is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door
toename van het aantal leerlingen. In schooljaar 2019/2020 is er voor deze leerlingen
gebruik gemaakt van ruimte bij Basisschool de Berkacker. Vanuit het principe dat
leerlingen zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs volgen is door uw raad besloten de
onderwijscapaciteit voor de uitbreiding op de locatie in Oerle te laten plaatsvinden. Dit
biedt Nummereen direct de mogelijkheid om ook haar extra benodigde capaciteit voor
twee groepen te realiseren.
Inmiddels is de aanbesteding afgerond, heeft op 28 mei de definitieve gunning
plaatsgevonden en wordt in de week van 1 juni de bouwvergunning ingediend. De
afgelopen weken heeft in voorbereiding op de gunning een intensief traject
plaatsgevonden met Veldvest, Nummereen, de leverancier en de gemeente Veldhoven
om te komen tot een definitief ontwerp, waarmee door alle partijen is ingestemd.
Deze voorziening zal voor aanvang van schooljaar 2020/2021 door de school en
kinderopvangorganisatie tijdig in gebruik kunnen worden genomen, indien er geen
onverhoopte vertraging optreedt door bijvoorbeeld een gegronde bezwaarprocedure.

Zilverackers
In de wijk Zilverackers ontstaat als gevolg van de woningbouw noodzaak voor het
realiseren van onderwijsaanbod. In eerste instantie wordt hiervoor een tijdelijke
voorziening gerealiseerd om de periode van de bouw van een permanente voorziening
te overbruggen. Deze voorziening zal tevens worden ingezet om het
capaciteitsprobleem bij Dick Bruna op te vangen. Momenteel wordt er vanwege een
tekort aan ruimte binnen de school namelijk gebruik gemaakt van twee lokalen van
kinderopvangorganisatie IkOOK! De gemeenteraad heeft verzocht een fasering in de
tijdelijke voorziening in Zilverackers aan te brengen.
Het onderzoeken van deze mogelijkheid heeft daadwerkelijk geresulteerd in een
overwogen keuze om te komen tot een fasering. Echter loopt de realisatie van deze
tijdelijke voorziening vertraging op. Op basis van de huidige planning zal oplevering
plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2020. De vertraging is ontstaan door onder
andere het aanbrengen van voorgenoemde fasering, het uitzoeken van de
haalbaarheid hiervan en de afstemming tussen schoolbesturen over de keuze voor één
kinderopvangorganisatie. Bovendien konden door de Coronamaatregelen onderlinge
afstemming en besluitvorming tussen diverse partijen lastiger vorm krijgen.
Met de schoolbesturen worden door de gemeente afspraken gemaakt om de periode
die ontstaat door de vertraging te overbruggen. Met schoolbestuur RBOB de Kempen
en het bestuur van opvangorganisatie IkOOK! wordt bekeken of de BSO-ruimte in
deze periode voor de leerlingen van Dick Bruna ingezet kan blijven worden. Hiervoor
zal in dat geval door de kinderopvangorganisatie een marktconforme huur bij de
gemeente in rekening worden gebracht. Wanneer tijdens de overbruggingsperiode
gebruik kan worden gemaakt van deze lokalen hoeven de leerlingen niet te worden
overgeplaatst naar een ander schoolgebouw. Veldvest ziet de mogelijkheid de
leerlingen uit de wijk Zilverackers, voor deze periode bij de Brembocht onder te
brengen.
Zuiderbos
Bij Zuiderbos is sprake van een urgent capaciteitsprobleem door toename van het
aantal leerlingen. Haar huidige gebouw is geschikt voor 56 leerlingen, maar huisvest
nu 80 leerlingen. Het gebouw van Zuiderbos ligt op een goede locatie vanwege de
inhoudelijke samenwerking met Herlaarhof. Voor de realisatie van de tijdelijke
voorziening bij Zuiderbos is overeenstemming met Stichting Severinus nodig.
Gesprekken met Severinus hebben geleid tot een positief resultaat en de verwachting
is dat deze voorziening, mits er geen vertraging optreedt door een gegronde
bezwaarprocedure, op tijd of met enkele weken vertraging bij de huidige locatie
gerealiseerd kan worden. Indien blijkt dat de voorziening niet direct na de
schoolvakantie opgeleverd kan worden, kunnen de leerlingen binnen het huidige
schoolgebouw les krijgen. Deze mogelijke noodoplossing is afgestemd met Zuiderbos.
Vervolg
Continuering van de inzet om de voorzieningen zo spoedig mogelijk te realiseren.
Communicatie en samenspraak
Betrokken schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zullen ouders en leerlingen
informeren
Bijlagen
niet van toepassing
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VERZOEK TOT AGENDERING VAN EEN
ONDERWERP
Een
1.
2.
De

Veldhoven

raadslid kan een onderwerp op de conceptagenda van een oordeelsvormende of besluitvormende vergadering plaatsen door:

Een verzoek tot agendering minimaal 3 weekenden voorafgaand aan de vergadering
Het verzoek op schrift te onderbouwen en in voldoende mate te motiveren;

griffie toetst

-

in overleg met de raadsvoorzitter(s)

-

aan bovenstaande

2

criteria.

per mail aan de griffie te doen toekomen;

Van

criteria

1

kan worden afgeweken middels

informeren van de fractievoorzitters.

Honorering

van een verzoek wordt zo spoedig mogelijk op de conceptagenda geplaatst.

Datum

raadsvergadering:

Onderwerp:

Aanleiding

De

raad wordt hiervan in kennis gesteld.

7 juli 2020

informatienota onderwijshuisvesting

van de agendering

(benoem

constatering

Z

):

krantenbericht Zinformatienota

Informatienota onderwijshuisvesting

MOTIVERING VOOR AGENDERING:
Aangekondigde vertraging van de realisatie van de noodvoorzieningen vraagt om
een nadere toelichting gelet op de motie van de gemeenteraad en verschillende
oproepen om voor tijdige realisatie (voor aanvang van het komende schooljaar)
gereed te hebben. De Coronamaatregelen maken dit des te meer noodzakelijk
voor onderwijzend personeel en ouders.

Beschrijf

concreet de bespreekpunten voor de vergadering:

Wij willen van het college/wethouder nadere duiding van de oorzaken van de
vertraging en de mogelijkheid tot het stellen van vragen over proces en inhoud.

Vragen
1.
2.

aan het college:

Door wie of wat zijn de vertragingen veroorzaakt? (per locatie)
Wanner zijn de verwachtingen op vertraging bekend geworden en wat heeft de
wethouder/het college daar aan gedaan. (per locatie)
3. Waarom zijn de te doorlopen procedures niet parallel gevolgd?_____________

4. Welke toezegging kan de wethouder/het college doen over de uiterlijke data per
locatie.

Veldhoven

SENIOREN VELDHOVEN

VELDH
SAMEN
ANDRS

LOKAAL
LIBERAAL

Veldhoven

Burger Partij Veldhoven

Oichtbij, écht betrouwbaar

MOTIE
Onderwerp
Datum
Ingediend door
Naar aanleiding van

Motie vreemd aan de agenda - Bravoflex
18 juni 2020
CDA Veldhoven, VSA, Lokaal Liberaal, BurgerPartij Veldhoven,
SENIOREN VELDHOVEN
Gepland jaarlijks overleg met de provincie Noord-Brabant over
dienstregeling OV

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 7 juli 2020;
Kennis genomen hebbend van het feit dat:
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»

Op korte termijn het jaarlijks overleg gepland staat met de provincie NoordBrabant over de dienstregeling en exploitatie van het OV in Brabant-regio
Eindhoven;
In de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre het pilot project Bravoflex
als aanvulling op het OV-netwerk wordt gepositioneerd en dat het hiermee een
extra vervoersmogelijkheid is die wordt aangeboden.
Bij aanvang van de pilot en ten behoeve van de financiering Bravoflex is
gepositioneerd als alternatief voor geschrapte lijnen.
De pilot eind dit jaar afloopt en de middelen in principe vrijvallen.
Er in februari 2020 een maximum van 65 reizigers per werkdag gebruik
maakten van Bravoflex in deze drie gemeenten.
Bravoflex wordt gefinancierd uit het exploitatiebudget (C660.000) en
incidentele geldpotjes (C281.146).
Het exploitatiebudget, omgerekend gaat het om 20.000 dienstregelingsuren
(DRU's) die structureel worden ingezet voor Bravoflex.
De kostendekkingsgraad van Bravoflex zeer laag ligt en dat gemiddeld één ritje
in februari C46,- belastinggeld kostte.
In de exploitatieplannen van 2019 en 2020 daarnaast 7.325 DRU's
respectievelijk 15.096 DRU's niet zijn ingezet. Hier is wel voor betaald, maar
deze zijn/worden niet gebruikt.
Mensen met een kleine beurs, gelet op de hogere kosten/eigen bijdrage van
gemiddeld Euro 7,- per rit, geen gebruik kunnen maken van deze vorm van
'openbaar vervoer'.
Op deze dienst ook geen kortingskaarten geldig zijn.

Veldhoven
Overwegende dat:
»

»

»

»

»

»

Er in de komende tijd, gelet op financiële mogelijkheden van overheden en
inwoners, vooral ingezet moet worden op basisvoorzieningen voor zoveel
mogelijk mensen en er geen ruimte meer is voor 'luxere' voorzieningen
Na 1,5 jaar geconcludeerd mag worden dat Bravoflex mislukt is. De
doelstellingen van reizigersaantallen worden bij lange na niet behaald. Het
blijkt niet aan een behoefte te voldoen, want maar weinig mensen in de
gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre maken gebruik van deze dienst.
Het is daarnaast niet toegankelijk voor alle inwoners, aangezien
reisrechtproducten en kortingsproducten (zoals gratis OV voor studenten en
gratis OV voor minima) niet worden geaccepteerd en de ticketprijs hoger ligt
dan regulier OV. Er tevens veel klachten zijn over gebruiksvriendelijkheid van
de app.
Het geld dat nu in Bravoflex wordt gestopt, beter besteed kan worden aan een
kwalitatieve upgrade van het reguliere openbaar vervoer. Het reguliere ov kan
namelijk nog behoorlijk verbeterd worden in Eindhoven, Veldhoven en Waalre.
De niet-bestede DRU's kunnen daar ook aan worden besteed.
Het bestaande openbaar vervoer als basisvoorziening nog meer gestimuleerd
moet worden zodat het een goed alternatief is voor de auto. Daarvoor moet de
bus wel vaak rijden en op een redelijke loopafstand te bereiken zijn. Het moet
daarnaast betaalbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners.
De dienstregelingsuren (exploitatiebudget) die vrijkomen bij het afschaffen van
Bravoflex gestoken moet worden in voorstellen die ten goede komen aan
hogere reizigersaantallen, een (nog) betere bereikbaarheid van stadslijnen en
een betere bereikbaarheid van Eindhoven met de omliggende belangrijke
locaties in de gemeenten Veldhoven en Waalre.
Er in Veldhoven voldoende alternatieven zijn voor collectief vervoer van
doelgroepen(Taxbus en Veldhopper) en Bravoflex daarin weinig/geen
toegevoegde waarde heeft.
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Veldhoven
verzoekt het college:
1. Om er in het Tactisch Ontwikkel Team (TOT) voor te pleiten om het geld
(dienstregelingsuren) dat structureel vrijkomt bij het stoppen met Bravoflex
Eindhoven in te zetten voor een verbetering van het reguliere openbaar
vervoer in de gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven (geformuleerd bij
punt 2).
2. Daarvoor in kaart te brengen wat de consequenties (aantal in te zetten DRU's,
verwachte reizigersgroei, voor- en nadelen) zijn bij invoering van elk van de
volgende scenario's (inclusief mogelijkheid om met kleinere bussen te rijden):
a. Alle reguliere stadslijnen in Eindhoven rijden minimaal twee keer per
uur;
b. Uitbreiding van de buslijnen die tot aan- of recht door Aalst en Waalre
gaan om daarmee de ontsluiting van de wijken Voldijn, Ekenrooi en
Waalre-dorp te verbeteren;
c. Verbeteren van de bereikbaarheid met OV in Veldhoven op
bedrijventerrein Habraken, de nieuwe woonwijken Oerle-Zuid en
Huysakkers en woonzorgcentrum Merefelt;
d. Zowel net voor als net na de spits de frequentie van de stadsbussen en
de bussen naar de buitenranden van de stad vaker te laten rijden
(inclusief de mogelijkheid tot een beperkt aantal lijnen);
e. De laatste bus na de laatste trein te laten rijden (conform motie BM.03,
5-11-2019);
f. Op vrijdag- en zaterdagavond bussen later te laten rijden (inclusief de
mogelijkheid tot lagere frequentie en een beperkt aantal lijnen).
3. De uitkomsten hiervan te presenteren aan de gemeenteraden van Eindhoven,
Waalre en Veldhoven, zodat zij vervolgens een advies kunnen formuleren dat
de colleges in het TOT kunnen inbrengen. Waarbij een of meerdere voorstellen
daadwerkelijk worden ingevoerd op een moment dat het openbaar vervoer
weer voNedig/'normaaľ functioneert.
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

26 stemmen - (VERWORPEN)

Voor

12 stemmen ( )

Tegen

14 stemmen ( )
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