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Stedelijke ontwikkeling, wonen, beheer openbare ruimte en sociaal domein technische 
vragen:

1. Bij stedelijke ontwikkeling staat dat Meerveldhoven een fysieke 
kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Vergis ik me maar waaruit blijkt dat dan?
De tekst geeft aan dat in het verleden een aantal wijken in Veldhoven 
een fysieke kwaliteitsimpuls hebben gekregen en dit nu gebeurt in 
Zonderwijk en 't Look. Voor Meerveldhoven was dit onder andere 
nieuwe bestrating in de Kapelstraat-zuid, realisatie van Mariaoord en 
het gebied rondom de Ligt.

2. Welke prestatieafspraken zijn er gemaakt met woningcorporaties?
Er zijn nog geen afspraken met de woningcorporaties gemaakt, naar 
verwachting gebeurt dit december 2016.

3. Groot verschil begroting 2016 en 2017 voor inrichting openbaar gebied. 
Waarom?
Investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen en 
parken) werden niet geactiveerd en in één keer gedekt uit een reserve 
of voorziening. In het gewijzigde BBV worden deze investeringen (net 
als investeringen met economisch nut) geactiveerd en afgeschreven 
gedurende de toekomstige gebruiksduur. Dit verklaart het groot 
verschil begroting 2016 en 2017 voor inrichting openbaar gebied.

4. Wat houdt Social Impact Bond precies in?
Een SIB is een innovatief financieel instrument om maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. De SIB constructie is opgebouwd uit een 
aantal partijen, waaronder een overheid, een sociaal ondernemer, 
investeerder(s), een beoordelaar (assessor) en eventueel een 
intermediair. Deze combinatie van partijen maakt het voor een sociaal 
ondernemer mogelijk een innovatieve maatschappelijke interventie uit 
te voeren. De investeerder stelt vooraf de benodigde financiering voor 
de interventie beschikbaar. Bij een bewezen besparing betaalt de 
overheid het geïnvesteerde bedrag terug met eventueel een rendement 
uit de gerealiseerde besparing. De resultaten worden gemeten door 
een onafhankelijke beoordelaar.

Deel 1 Algemeen, Inleiding
VRAAG 5: Bij de kengetallen mis ik een opgave van het aantal medewerkers 
en FTE's van de gemeentelijke organisatie
Gevraagd. De binnen de gemeentelijke organisatie beschikbare overzichten van het 
aantal medewerkers en het aantal FTE's per discipline/afdeling zoals gebruikelijk wordt 
gerapporteerd alsmede de totale organisatiekosten per discipline/afdeling. Ik vraag 
dus niet een nieuw overzicht samen te stellen doch de gebruikelijke rapportage (
uiteraard zonder namen) of is dat per takveld te specificeren zie ook BIJLAGE A
Op het niveau van afdeling en discipline kennen wij geen gebruikelijke 
rapportages richting de raad zoals gesteld in de vraag. Voor inzicht in de 
ontwikkeling van de formatie zie onderstaand staatje.

Primitieve begroting (boekwerk)
2014 2015 2016 2017

loonkosten 18.793 19.273 19.793 20.168
fte 276,64 276,71 288,75 285,52

inhuurkosten 1.860 921 697 2.322



Deel 2 Beleidsbegroting
2.1.9 Economie Hoofdkader
VRAAG 6 : we willen Veldhoven en de regio minder kwetsbaar maken voor 
conjunctuurschommelingen: één van de, zo niet grootste werkgever in Veldhoven is 
ASML, een heel conjunctuurgevoelig bedrijf. Is aan te geven hoeveel medewerkers bij 
ASML werken, in relatie tot het totaal aantal werknemers in Veldhoven die ook 
woonachtig zijn in Veldhoven waarvan na info op de raadsbijeenkomst regionale
samenwerking blijkt 29,4 0Zo in Veldhoven woonachtig te zijn?
In 2014 waren er 737 werknemers uit Veldhoven werkzaam bij ASML en ca 
2500 werknemers uit de andere gemeenten binnen het stedelijk gebied. 
Onbekend is of deze cijfers zijn gekoppeld aan vaste formatieplaatsen of over 
het totale personeelsbestand.

VRAAG 7: de Veldhovense ondernemers zo blijkt uit de programmabegroting zijn 
tevreden met wat Veldhoven hen biedt. Is ook bekend met welke argumentatie 
potentieel geïnteresseerde ondernemers uiteindelijk toch niet voor Veldhoven hebben 
gekozen?
Het is beperkt bekend wanneer ondernemers niet voor Veldhoven kiezen. 
Bedrijven hebben vaak geen contact met de gemeente als zij zich willen 
vestigen op bestaande bedrijventerreinen. Bij interesse in vestiging op nieuw 
bedrijventerrein, wordt de vraag altijd in het regionale 
samenwerkingsverband 1-Loket besproken. Hierbij worden diverse 
mogelijkheden geboden en komt het bedrijf op een plaats in het Stedelijk 
Gebied dat het beste past voor het bedrijf en de regio.

VRAAG 8: Tijdens de Raadsbijeenkomst Regionale Samenwerking Wonen & Werken op 
3 oktober is gesproken over een bijdrage door Veldhoven tbv EUR 328.000 in het 
kader van toepassing van een verdeelsleutel. Is deze EUR 328.000 opgenomen in de
begroting 2017? Kan deze namelijk niet als zodanig herkenbaar vinden.
Deze is nog niet opgenomen in de begroting 2017. Na besluitvorming 
hierover wordt het definitieve bedrag in de eerstvolgende 
kwartaalrapportage verwerkt.

VRAAG 9: op productnummer 6200 Economische zaken is in 2017 EUR 495.000
begroot. Gaarne een onderbouwing hiervan.
Zie bijgevoegde overzicht "bijlage 1 "

2.1.15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering
VRAAG 10 op blz 80 is aangegeven het aantal FTE per 1000 inwoners. Is hierbij 
uitgegaan van het kengetal sociaal van blz12 per 1 jan 2017, zijnde 44.500 maw van 
6,3*44,5 is 280,35 FTE en aan apparaatkosten totaal 90,90 *44.500 is EUR 
4.045.050?
Er is hier vanuit gegaan van 44.500 inwoners per 1 januari 2017.

VRAAG 11 op blz 80 bovenaan staat bij d Externe inhuur 10,30Zo van de totale 
loonsom incl totale kosten inhuur externen. Wat is het absolute bedrag aan inhuur 
externen?
Het absolute bedrag aan inhuur bedraagt: C 2.322.000.



VRAAG 12: in het overzicht Wat gaat dat kosten op blz 81 bovenaan wordt met ingang 
van 2017 de regel Overhead ingevoerd ( neem aan op basis van veranderde 
regelgeving. Is er ook een vergelijkend cijfer overhead te geven voor 2015 en
waarom lopen de overheadskosten op met 2,6 0Zo naar 2020?
Conform de gewijzigde voorschriften BBV is er een nieuwe definitie van 
overhead, deze luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking 
hebben op het primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. 
Overhead wordt nog wel toegerekend aan grondexploitaties, investeringen 
en andere (subsidie)projecten. Ook in de relevante tarieven worden 
overheadkosten verwerkt.
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in programma 15 op 
product 6614.
Voor 2015 (jaarrekening) hebben wij deze nieuwe voorschriften niet 
toegepast en is derhalve ook niet in deze begroting, kolom rekening 2015, 
opgenomen.
De verhoging van de kosten overhead met 2,60Zo heeft diverse oorzaken, 
waaronder de indexering en toerekening aan grondexploitaties en projecten.

VRAAG 13 is inmiddels bekend wat de uitkering in het gemeentefonds wordt per
gehuisveste statushouder (toelichting blz 82 product nr 6613
Bij het sluiten van het uitwerkingsakkoord werd voor 2016 en 2017 
uitgegaan van een gelijk aantal te plaatsen vergunninghouders, namelijk 
43.000 per jaar. Daarmee komt het bedrag per geplaatste vergunninghouder 
voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect op 
C 2.848,84 en voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - 
participatie en integratie op C 1.581,40. Voor Veldhoven verwachten wij 112 
personen te huisvesten (C 496.000).

VRAAG 14, Blz 94 punt 3 tabel: is vastgoed niet verzekerd of alleen de derving van de 
huuropbrengsten niet?
De derving van huuropbrengsten is niet verzekerd.

VRAAG 15, Blz 94 punt 5 tabel: ongeautoriseerde toegangsrisico slechts 0,5 mln?
Inderdaad schatten wij de mogelijke financiële consequenties van dit risico in 
op C 500.000. Gedacht kan worden aan kosten door stagnatie wanneer de 
ICT infrastructuur uitvalt, kosten voor uitwijk, extra inzet voor recovery en 
restore en kosten door mogelijk misbruik van onze bedrijfsgegevens.

VRAAG 16 Blz 103 tabel: waarom is de verliesvoorziening BGE in de 
solvabiliteitsberekening niet meegenomen? Zo ja dan is de solvabiliteitsratio 
aanzienlijk slechter. Voorschrift?
Het is gebruikelijk om de solvabiliteitsratio te berekenen vanuit de 
vermogenspositie op de balans. De voorziening op de bouwgrondexploitatie 
is in de balans gepresenteerd (verplicht volgens
verslaggevingsvoorschriften) als aftrekpost op de waardering van de 
bouwgrond en niet als voorziening aan de creditzijde van de balans.

5. Bereikbaarheid
vervanging burgemeester van Hoofflaan (gedeelte abdijlaan - Bosschebaan) wordt 
aangemerkt als "noodzakelijk omdat de volledige constructie van de weg bezweken is 
als gevolg van moderne belasting die op de weg plaatsvindt. Kosten 1.4 miljoen in 
2020.



VRAAG 17: zat deze weg al in het wegenbeheer (post 6173) of is dit een aparte post?
Dit is een aparte post. In de voorziening wegen zit enkel onderhoudsgeld. 
Voor vervanging moet een apart krediet aangevraagd worden.

6. Natuur en recreatiebeheer
6151: er zit een vermindering in "onderhoud van groen tov 2016 in 2017 van 250Zo 

(3891 naar 2737) wat is hiervan de reden? Ook de baten dalen sterk van 856 naar 
75?
VRAAG 18: Wat is hiervan de oorzaak?
Investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen en parken) 
werden niet geactiveerd en in één keer gedekt uit een reserve of voorziening. 
In het gewijzigde BBV worden deze investeringen (net als investeringen met 
economisch nut) geactiveerd en afgeschreven gedurende de toekomstige 
gebruiksduur. Dit verklaart het groot verschil begroting 2016 en 2017 voor 
openbaar groen.

8. Milieu en duurzaamheid
De kosten van de omgevingsdienst zijn in 2016 C 1665 K terwijl voor 2017 ingezet op 
C 1042 K, dus reductie van 40Zo ....
VRAAG 19: waardoor wordt dit veroorzaakt en is dit reëel ?
Conform de gewijzigde voorschriften BBV is er een nieuwe definitie van 
overhead, deze luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking 
hebben op het primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. 
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in programma 15 op 
product 6614.

Bijlage A en B:
Bijzonderheden (bijlage A)
0.10 Mutaties reserve: van C 2525 K in 2017naar C 408 K in 2018:
VRAAG 20: waardoor wordt dit veroorzaakt?
Dit is een verschil van C 2.117 k. In 2017 valt de reserve sociaal deelfonds 
conform vigerend beleid voor een bedrag van C 1.861 k vrij ten gunste van de 
vrije reserve. Deze incidentele mutatie 2017 tussen twee reserves vindt 
plaats via taakveld 0.10 mutatie reserve. Verder wordt in 2017 een bedrag 
van C 340 k onttrokken uit de vrije reserve t.b.v. de vennootschapsbelasting 
terwijl dit bedrag in 2018 C 70 k bedraagt (verschil C 270 k). Het overige 
verschil van C - 14 k betreft dat er in 2018 meer wordt onttrokken uit de 
reserve basis op orde en dekkingsreserve HNG.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur : stijging in inkomsten van 200Zo in 2018 tov 
2017 en lasten bijna 40Z:
VRAAG 21: is deze kosten tgv herstructureringsproject of kosten voor infra 
(programma 5) ?
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur heeft betrekking op programma 
1 Stedelijke ontwikkeling voor wat betreft baten en lasten van 
bouwgrondexploitaties (deel bedrijventerreinen) en programma 9 Economie 
voor wat betreft baten en lasten mbt ontwikkeling en herstructurering 
bedrijven. De meerjarige fluctuatie in de baten en lasten op dit taakveld komt 
door de bouwgrondexploitaties (deel bedrijventerreinen).

Nieuw beleid (bijlage B):
- VRAAG 22: Wat is NUG ?

Een Nugger is een Niet-UitkeringsGerechtigde met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Artikel 7 van de Participatiewet 
bepaalt dat gemeenten deze doelgroep moet ondersteunen bij 
reïntegratie.
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BBV
Hoe komt de C 9 mln euro opbouw vrije reserve door de uitwerking van het BBV tot 
stand?
Op pagina 3 wordt vermeld dat de uitwerking van de BBV leidt tot een structureel 
nadeel, oplopend tot C 780 k in 2020. Daar tegenover staat dan dat de vrije reserve in 
de periode van 2016 t/m 2020 met C 9 mln toeneemt doordat de dekking van 
investeringen maatschappelijk nut hier niet meer aan onttrokken worden. Echter de 
daartoe strekkende pagina 141 bekijkend loopt de vrije reserve in vanaf 1-1-207 van 
C 8.425 op naar C 14.836 op 1-1-2021, waar ook de vrij van van C 2.605 van de 
reserve sociaal deelfonds is verdisconteerd .
Het effect van het nieuwe BBV is zo'n C 9 mln. Dit komt doordat in de periode 
2016-2020 verschillende reserves & voorzieningen (reserve grote werken en 
de voorziening bovenwijkse voorzieningen) werden gevoed uit de vrije 
reserve zodat investeringen in de openbare ruimte in één keer konden 
worden gedekt. Ook werden er investeringen uit de openbare ruimte in deze 
periode in één keer uit de vrije reserve gedekt. Nu heeft het BBV 
voorgeschreven dat de investeringen in de openbare ruimte (BBV-term: 
investeringen met een openbaar nut) niet meer in één keer mogen worden 
gedekt uit een reserve of voorziening. Er moet geactiveerd en afgeschreven 
worden. De geplande bijdragen aan deze investeringen vanuit de vrije 
reserve komen daarmee te vervallen. De geeft een eenmalig voordeel voor de 
vrije reserve van C 9 mln. Dit is ook te zien door de reservepositie uit de 
begroting 2016 te vergelijken met de reservepositie uit de begroting 2017.
De geplande stand van de vrije reserve uit de begroting 2016 bedraagt per 1
1-2020 C 2,8 mln (pagina 131) en in de begroting 2017 per 1-1-2020 C 13,6 
mln (pagina 141).

Reserve sociaal deelfonds
Hoe verhoudt zich het onttrekken van C 2.605 in 2017 uit de reserve deelfonds sociaal 
domein (3.3.5 op pag 141) zich:
a. tot de tekst in het erratum mbt pag. 5 Ombuiging reserve sociaal deelfonds waar 
staat dat: "Hierdoor blijft de reserve op het niveau van C 1,6 mln" en
b. tot de tekst in het erratum dat in het eerste kwartaal van 2017 aan de raad een 
financiële evaluatie hierover voorgelegd wordt en de vraag hoe hiermee om te gaan 
na 2017.
C 1,6 mln betreft de stand per 1 januari 2016 (stand laatste jaarrekening).
C 2,6 mln is de stand van de reserve deelfonds sociaal domein eind 2017 
volgens deze begroting welke conform besluitvorming raad (amendement) is 
verwerkt. In 2017 wordt een risico analyse verricht of en in hoeverre de 
reserve lokaal sociaal deelfonds moet blijven bestaan, de resultaten hiervan 
worden aan de raad voorgelegd.

Zorg dicht bij huis
Op pagina 1 en 51 staat het volgende mbt Budget Versterken basisstructuur (Zorg 
dicht bij huis") : 6408 Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning: "Het is 
mogelijk om op dit product incidenteel C 50 te bezuinigen." De vraag is waaruit deze 
mogelijkheid blijkt, mede gezien het gegeven dat het WBP voor 6408 van C 1.275 in 
2016 stijgt naar C 1.303 in 2017 (p 49).
De genoemde bezuiniging van C 50 is incidenteel voor 2017 met daarbij de 
kanttekening dat er vertraging kan ontstaan in het versterken van de 
basisstructuur. Deze bezuiniging kan niet structureel gemaakt worden want 
versterken kost geld.
Uit dit product worden namelijk vooral organisaties gesubsidieerd die een 
belangrijke rol spelen in de basisstructuur. Organisaties geven aan dat de 
complexiteit van doelgroepen waar ze mee te maken hebben toeneemt.



Op dit moment wordt echter terughoudend omgegaan met eventuele 
ophoging van deze subsidies om dit in samenhang te kunnen bekijken. In 
2017 zal dit aan de orde zijn.

Bedrijfsvoering
Bij 2.5.5 Bedrijfsvoering wordt op pagina 109 aangegeven dat de mensen van het 
Generalistenteam en het Specialistenteam ipv via een detachering naar de gemeente 
nu in dienst genomen zijn. Dit betreft 20 fte. Bij de bedrijfsvoering kosten zien we op 
pagina 111 bij specificatie personele bedrijfsvoering kosten de post inhuur van C 697 
in 2016 stijgen naar C 2.322 in 2017.
De vraag is of deze post de kosten vertegenwoordigen van de genoemde 20 fte en zo 
ja, waarom dit bij inhuur wordt geboekt en niet bij loonkosten. Zo nee, wat deze 
stijging van inhuur veroorzaakt.
Inderdaad bevat het bedrag van C 2.322 de inhuurkosten van het 
generalisten- en specialistenteam. In september 2016 is het formele besluit 
door het college genomen om deze personele capaciteit in dienst te nemen. 
De hiermee samenhangende begrotingswijziging (van inhuur naar 
loonkosten) wordt verwerkt in de kwartaalrapportage.

Algemene vraag is welke cijferreeks gebruikt wordt als we het hebben over Begroting 
2016?
Als makkelijk voorbeeld neme men het overzicht van baten en lasten op pagina 130 
en vergelijke men dit met de natieve begroting 2016 (p. 122). De Kwarap II 2016 
kent geen overzicht zoals op pagina 130.
Kolom Begroting 2016 is de primitieve begroting 2016 inclusief de 
begrotingswijzigingen tot en met kwartaalrapportage II-2016.

GBV

Pagina's 1, 3, 81 en 82
Zowel op de pagina's 1 en 3 als op de pagina's 81 en 82 is sprake van een verlaging 
van personele kosten ad C 57.000,--. Beide met een geheel andere uitleg. Graag 
verduidelijking i.v.m. of bezuiniging op de opleidingskosten voor de invoering van de 
omgevingswet (grootste transitie in de afgelopen en komende jaren) wel zinvol is.
De extra kosten voor opleiding voor de transitie van de omgevingswet zal 
binnen bestaande opleidingsmiddelen uitgevoerd worden. Door daarnaast 
ook nog de personeelskosten te verlagen met C 57.000 zal er een vertraging 
plaatsvinden voor opleiding in het kader van bevorderen van mobiliteit.

Pagina 8
3e paragraaf van 1.3.2: Waarom delen we de begroting niet in volgens deze 
richtlijnen? Dat bespaart "aanzienlijke administratieve lasten".
Hiervoor is voor de begroting 2017 niet voor gekozen dit vergt enige tijd en 
de besluitvorming van deze aanpassing was te kort om dit binnen deze 
begroting indien gewenst aan te passen. Voor de begroting van 2018 wordt 
een voorstel voorbereid.

Pagina 10-Algemeen
2e Alinea: Hier wordt een richttermijn van 10 jaar aangegeven.
Zijn er BIE gronden (Bouwgronden in exploitatie) die voor een gemotiveerde afwijking 
in aanmerking komen?
Ja, dat zijn de grondexploitaties van Habraken en Zilverackers De Drie 
Dorpen. De projecten Habraken en Zilverackers De Drie Dorpen hebben 
allebei een langere looptijd dan 10 jaar. Deze langere looptijd is nodig om het 
geheel van De Drie Dorpen dan wel een deelfase van Habraken af te ronden. 
In het laatste jaar van de planning van beide exploitaties wordt er overigens 
geen grond meer verkocht. In dit laatste jaar wordt met name het 'woonrijp' 
maken van het plangebied afgerond. De woning- en bedrijvenmarkt wordt



nauwgezet gevolgd. Om inzicht te verkrijgen in de markttechnische 
haalbaarheid van het concept programma en om inzicht te krijgen in de 
bereidheid van marktpartijen om (al dan niet risicodragend) de ontwikkeling 
van (een deel van) Huysackers ter hand te nemen, is een marktconsultatie 
uitgevoerd voor het eerste dorp Huysackers. Voor beide exploitaties is de 
regionale discussie over de woningbouwprogrammering en de plancapaciteit 
van nieuwe bedrijventerreinen van belang. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting.

Wanneer wordt de systematiek BOVO geactualiseerd?
Jaarlijks worden de investeringen Bovenwijkse infrastructurele 
Voorzieningen en de investeringen Grote Werken geactualiseerd en opnieuw 
doorgerekend. Aan de hand van de benodigde investeringskredieten wordt de 
bijdrage per woningequivalent voor de diverse bouwgrondexploitaties 
bepaald. Met ingang van 2016 is de BOVO-systematiek gewijzigd ten aanzien 
de een BOVO-bijdrage. Deze is nu gekoppeld aan de grootte van de woning 
en de betaling van een deel van de BOVO-bijdrage kan plaatsvinden na het 
onherroepelijk worden van de bestemmingsplanwijziging.
Op basis van de huidige voorschriften BBV is het niet meer mogelijk om ten 
laste van een bouwgrondexploitatie een afdracht voor BOVO te doen. De 
totale BOVO-investering dient te worden afgeschreven. Deze mutaties zijn al 
in de begroting 2017 verwerkt. De inmiddels verwerkte afdrachten uit de 
bouwgrondexploitatie voor BOVO kunnen echter gehandhaafd blijven. 
Voorbeeld hiervan zijn de afdrachten uit Oerle-Zuid en De Drie Dorpen voor 
de Kempenbaan en de Zilverbaan. Verdere actualisatie van de BOVO- 
systematiek is thans niet voorzien.

Tabel onder aan pagina: Omdat we via deze begroting 2 indelingen goedkeuren 
("onze" indeling en de door het Rijk voorgeschreven indeling) keuren we in feite 
fijnmaziger goed dan op programmaniveau. Heeft dit geen consequenties voor de 
autorisatie van het college. Is het college nu niet slechts bevoegd te schuiven zolang 
het binnen één programma en binnen één taakveld blijft?
Voor de sturing en controle door raad blijft de indeling in programma's en 
binnen programma's in collegeproducten van toepassing.
In bijlage A zijn de baten en lasten ingedeeld in taakvelden. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de nieuwe BBV voorschriften. Dit is een extra slag die 
gemeenten moeten opnemen voor de informatieverstrekking aan derden 
zoals het CBS en het ministerie van BZK.
Deze bijlage A heeft geen consequenties voor de autorisatie van het college.

Pagina 12
Wwb-Wij: Sterke verhoging van 475 naar 533 van 2016-2017. Volgende jaren niet. 
Waar ligt dit aan?
Voor 2017 heeft een bijstelling plaatsgevonden op basis van de realisatie 
2016. Voor 2018 e.v. is deze bijstelling nog niet doorgevoerd, omdat de 
verwachting is dat de arbeidsmarkt weer aantrekt voor de doelgroep met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van daadwerkelijke realisatie kan 
bijstelling in komende jaren plaatsvinden.

Pagina 13
Kengetallen financieel: externe financiering neemt af. De netto schuld per inwoner 
neemt toe in 2018 en wordt daarna lager. Wat is de verklaring hiervoor?
In deze tabel is een fout geslopen de correcte schuld per inwoner is:

kengetallen financieel

Netto schuld per inwoner

1-1-2016

3.571

1-1-2017 1-1-2018

3.625 3.612

1-1-2019

3.369

1-1-2020

3.113



Pagina 22
Doelstelling 3: De corporaties hebben 240Zo van 6208 1490 huurwoningen in hun
bezit. Klopt dit wel? Dit lijkt ons zeer weinig.
De corporaties hebben niet 240Zo van het huuraanbod maar van het totale 
woningaanbod in hun bezit.

Pagina 25 en verder
Meetindicatoren: De meetindicatoren zijn bij uitstek het middel om de doelstellingen 
SMART te formuleren. Doordat de meetindicatoren niet van een doelwaarde zijn 
voorzien wordt controle van de doelstellingen niet of nauwelijks mogelijk. Tenzij de 
doelstelling beperkt is tot het melden van de gerealiseerde waarde, bijvoorbeeld bij 
"Diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners", gerealiseerd ...
Is dit geen gemiste kans? De doelstelling spreekt over verminderen met 150Zo t.o.v. 
2013. Dat had dus heel gemakkelijk gekwantificeerd kunnen worden.
De doelstellingen zijn voor alle gemeenten in het Integrale Veiligheidsplan 
Basisteam De Kempen voor alle gemeenten eenduidig geformuleerd. Iedere 
gemeente heeft zich tot doel gesteld om het aantal woninginbraken met 150Zo 

te doen dalen. Dit kan per gemeente in een aantal vertaald worden. Ook kan 
het worden weergegeven in aantallen per 1000 inwoners (de 
slachtofferkans).
Hieronder zijn deze aantallen voor Veldhoven weergegeven.

Gemeente
Veldhoven

jaar
2013

Doel
-150Zo

jaar
2014

jaar
2015

geëxtrapol
2016

Diefstal/inbraak woning 

Slachtofferkans per 1000 inw.

Aantal inwoners

253

5,7

44.092

215 157

3,6

44.155

133

3,0

44.166

159

3,6

44.317

Is de bezuiniging op de verlichting niet strijdig met het zorgen voor een veilige 
woonomgeving?
Deze bezuiniging is niet strijdig met het zorgen voor een veilige 
woonomgeving. De bezuiniging zorgt alleen voor een vertraging in het 
bijhouden van areaal gegevens.

Pagina 26 Veiligheid
Onderaan als opmerking is de datum 10 mei (uitleg ondermijning) genoemd. Wordt 
hiermee de op pagina 28 genoemde 8 december 2015 bedoeld?
Dat klopt. Er wordt inderdaad de bijeenkomst op 8 december 2015 bedoeld.

Doelstelling 3 jeugd: worden ouders ook meegenomen in het plan van aanpak?
Jazeker.

Pagina 27
Onder 'geweld': we continueren het huidige beleid. Is er daardoor dan een daling van 
het aantal incidenten zichtbaar?
De geweldsincidenten hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld in 
Veldhoven:
Gemeente jaar Doel jaar jaar geëxtrapol

Veldhoven 2013 ^013 2014 2015 2016

Geweld 150 ^50 136 116 137

Slachtofferkans per 1000 inw. 3,4 3,1 2,6 3,1
Aantal inwoners 44.092 44.155 44.166 44.317

Hoewel de doelstelling nog steeds gehaald wordt is er sinds 2015 weer een 
stijging zichtbaar. Daarom wordt momenteel een analyse van de 
geweldsincidenten gemaakt, zodat voor het uitvoeringsprogramma 2017 - 
2018 de aanpak nog kan worden aangescherpt.



Tabel: zijn er vanaf 2017 geen baten meer te vermelden?
In de begroting 2016 waren al geen baten opgenomen voor programma 3 
Veiligheid. Voor kolom 2016 begroting 2017 is de raming voornamelijk 
gebaseerd op een incidentele baat over 2015 die gemeld is in 
kwartaalrapportage II 2016.

Pagina 35 Bereikbaarheid
Doelstelling 6 (N69) is op onderdelen aangepast zoals;
Onder A: Punt 3: Hierin is geen nulmeting meer opgenomen
De gemeente verricht periodiek verkeerstellingen op het wegennet, die 
voldoende basis bieden om de consequenties van de aanleg en te zijner tijd 
openstelling van de nieuwe verbinding inzichtelijk te maken.

Onder B: is onderstaande tekst deels vervangen en deels vervallen
Impliceert dit dat er geen nulmeting en geen aanvullende (beheers)overeenkomsten
met de Provincie en Rijkswaterstaat worden afgesloten?
Nee, er zullen nog steeds beheersovereenkomsten moeten worden gesloten. 
Ten aanzien van de aansluiting A67 is de verwachting dat eind 2016/begin 
2017 een overeenkomst met Rijkswaterstaat en de Provincie kan worden 
gesloten. De gesprekken over het beheer van de N69 zullen naar verwachting 
ná een uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan weer worden 
opgepakt.

De gemeente heeft medio 2015 een overeenkomst met de provincie gesloten waarin 
op hoofdlijnen de afspraken ten aanzien van de meerkosten al zijn zeker gesteld.
Hoe wordt er dan duidelijkheid gegeven over de exacte kostenverdeling?
Deze afspraken over meerkosten betreffen de kosten die gepaard gaan met 
de realisatie van de aansluiting op de A67. De overeenkomst die nu in 
voorbereiding is betreft een uitwerking van deze afspraken.

Pagina 37
St. Jansstraat: investering - welke bijdrage uit het rioolfonds i.v.m. vervanging? Met 
de vervanging worden toch ook kosten voor het wegdek meegenomen. Kan de 
investering dan niet lager worden?
Nee, de investering wordt niet lager. Een rechtmatig deel wordt toegerekend 
aan het rioolfonds. Hier is bij de bepaling van het benodigd krediet rekening 
mee gehouden.

Pagina 45 en 48
Collectieve voorzieningen: we stimuleren organisaties om voorzieningen te 
ontwikkelen. Maar wat willen de afnemers?
Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van voorzieningen is dat
aan deze voorzieningen behoefte is in de samenleving of specifieke groepen.
Op deze manier wordt rekening gehouden met de wensen van onze afnemers.
Pagina 46
Doelstelling 4 jeugdzorg: Inzet op gezinsbetrokkenheid en afspraken met aanbieders 
van jeugdzorg. Missen we het betrekken van scholen hierbij?
De betrokkenheid van het onderwijs vinden wij inderdaad een belangrijk 
onderdeel.

Pagina 51 en 70
Op pagina 51 is opgenomen dat de taakstelling zwembad van 132.000 later wordt 
ingevuld.
Op pagina 70 is een WBP ad 621.000 voor de zwemsport opgenomen?
Staan deze invullingen los van elkaar of is het beide wel of beide niet?
Op dit moment is er nog geen bezuiniging op de subsidie voor zwemsport 
doorgevoerd. Om die reden is het subsidiebedrag voor zwemsport in 2017 
gelijk gebleven aan 2016. Een uitzondering hierop is de



accommodatiesubsidie aan Njord. Hierop is, zoals eerder besloten bij de 
kerntakendiscussie deel 1, een korting doorgevoerd van 250Zo. De 
bezuinigingstaakstelling (C 132.000) op zwemsport die gepland stond voor 
2017 komt te vervallen, aangezien de situatie rondom het zwembad in 2017 
nog niet wijzigt.

Pagina 58-59
Wat voor effect wordt er verwacht voor Habraken met de komst van de Brainport 
Campus?
De komst van Brainport Innovation Campus (BIC) heeft naar verwachting 
geen grote gevolgen voor Habraken. Beide terreinen hebben een verschillend 
profiel: BIC is specifiek voor kennisintensieve bedrijven in de toelever- en 
maakindustrie, op Habraken kunnen zich in principe alle soorten bedrijven 
vestigen.

En wat zijn de gevolgen mogelijk voor de Health Innovation Campus?
Ook hier geldt dat het soort bedrijven dat zich mogelijk vestigt op BIC niet de 
bedrijven zijn die zich op de Health Innovation Campus (HIC) vestigen. 
Beiden zijn in de regionale programmeringsafspraken een special met een 
andere doelgroep: BIC voor kennisintensieve bedrijven in de toelever- en 
maakindustrie, HIC is voor bedrijven die zich richten op onderzoek en 
innovatie van zorg en technologie.

Pagina 60
Storting reserves en voorzieningen: Klopt het dat deze storting terecht komt in 
"Stimuleringsfonds Brainport"? Daar zit per 1-1-2017 360KC in. In de periode 2015 - 
2020 doen we er niets mee dan alleen aanvullen. Waar is dit geld (concreet) voor 
bedoeld?
Deze storting komt inderdaad terecht in het Stimuleringsfonds.
Het Stimuleringsfonds is niet gekoppeld aan Brainport maar aan de 
Metropoolregio. Met het Stimuleringsfonds wil de Metropoolregio Eindhoven 
innovatieve samenwerkingsprojecten ondersteunen om zo een bijdrage te 
leveren aan de regionale economie. Het is bedoeld ter stimulering van 
initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Dat hieraan bij het bedrijfsleven 
behoefte is, blijkt uit de grote belangstelling voor het fonds. Het 
Stimuleringsfonds werkt met een tendersysteem, waarbij twee keer per jaar 
aanvragen kunnen worden ingediend. Sluitingsdata liggen ieder jaar op 1 
april en 1 oktober. Voor de nieuwe tender najaar 2016 zijn 50 
projectaanvragen ingediend. Veruit het grootste deel gaat om aanvragen 
voor studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots. Voor deze vroege fase 
van financiering weten ondernemers het Stimuleringsfonds steeds beter te 
vinden.

Pagina 70
Zin met betrekking tot kunstgrasvelden is taalkundig incorrect.

Is al duidelijk welke financiële gevolgen zijn gemoeid met het sluiten van het 
zwembad en is daar rekening mee gehouden?
De financiële gevolgen van het sluiten van het zwembad worden momenteel 
in beeld gebracht en zullen worden voorgelegd aan uw Raad in de 
raadsvergadering van december 2016. Aangezien nu nog niet duidelijk is wat 
de financiële gevolgen zijn, is hiermee ook nog geen rekening gehouden.

Pagina 74
Hebben wij inzicht in hoeveel mensen nu daadwerkelijk kijken naar uitzendingen van 
de raadsvergaderingen?
Onderstaand het overzicht over de inzichtelijkheid van kijkers:



Soort vergadering datum aantal kijkers live aantal kijkers OnDemand1

Raad (besluitvormend) 11-okt-16 137 99

Raad (oordeelsvormend) 20-sep-16 79 147

Raad (besluitvormend) 13-sep-16 29 244

Raad (besluitvormend) 12-jul-16 221 616

Raad (oordeelsvormend) 21-jun-16 217 370

Raad (besluitvormend) 14-jun-16 73 320

Raad (oordeelsvormend) 24-mei-16 91 194

Raad (besluitvormend) 10-mei-16 530 1117

Raad (oordeelsvormend) 19-apr-16 81 181

Raad (besluitvormend) 22-mrt-16 210 360

Raad (oordeelsvormend) 1-mrt-16 80 187

Raad (besluitvormend) 16-feb-16 120 708

Raad (oordeelsvormend) 26-jan-16 116 265

Raad (besluitvormend) 15-dec-15 219 3795

Raad (oordeelsvormend) 24-nov-15 83 293

Raad (oordeelsvormend) 23-nov-15 166 279

Raad (Algemene Beschouwingen) 10-nov-15 375 1036

Raad (besluitvormend) 13-okt-15 102 511

Raad (oordeelsvormend) 22-sep-15 41 215

Raad (besluitvormend) 15-sep-15 66 508

Raad (oordeelsvormend) 1-sep-15 57 258

Raad (besluitvormend) 14-jul-15 83 444

Raad (besluitvormend) 23-jun-15 29 368

Raad (oordeelsvormend) 23-jun-15 115 246

Raad (oordeelsvormend) 9-jun-15 69 285

Raad (besluitvormend) 19-mei-15 224 662

Raad (oordeelsvormend) 28-apr-15 58 385

Raad (besluitvormend) 14-apr-15 225 780

Raad (oordeelsvormend) 24-mrt-15 298 637

Raad (besluitvormend) 17-mrt-15 148 502

Raad (besluitvormend) 24-feb-15 406 976

Raad (oordeelsvormend) 27-jan-15 140 436

Raad (oordeelsvormend) 26-jan-15 154 361

1 On Demand is een dienst die de gebruiker in de gelegenheid stelt om de uitzending op een later moment 
terug te bekijken.

Pagina 78
Lasten 6140 Dienstverlening: Moeten we hieruit concluderen dat we stoppen met 
dienstverlening ?
Neen, Dit heeft betrekking op de gewijzigde voorschriften volgens de BBV. 
Ten eerste is er een nieuwe definitie van overhead, deze luidt: alle kosten die 
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 
primaire proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking 
hebben op het primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. 
Overhead wordt nog wel toegerekend aan grondexploitaties, investeringen 
en andere (subsidie)projecten. Ook in de relevante tarieven worden 
overheadkosten verwerkt. Dienstverlening is aangemerkt als overhead 
(indirecte) kosten. De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in 
programma 15.

Documentverstrekking en mutatie is niet kostendekkend. -/- 300. Waarom is dat?
Niet alle uren van documentverstrekking en mutaties (bv controles of 
buitenlandse documenten) kunnen worden doorgerekend aan de klant.



Pagina 88
Marktgelden: Volgens het programma economisch beleid zijn de lasten van de 
weekmarkt 9kC en de baten 26KC. Hoezo zijn deze dan niet kostendekkend ?
Op pagina 60 staan de begrote cijfers voor 2017.
Bij de lasten van ong. C 9K moeten de overheadkosten (ong. C 13K) en 
electra e.d. (ong. C 2K) worden geteld. Een totaal derhalve van ongeveer C 
24K. De overheadkosten worden nu op een afzonderlijk productnummer 
geboekt.
Bij de baten van C 26K zitten ook de reclame- en promotiegelden (C 2K).
Deze zijn, niet zoals de bedoeling was, besteed maar worden nog in reserve 
gehouden en hebben nog geen bestemming. Totaal C 24K.

Pagina 88
Is de afname van het aantal honden waarneembaar of wordt er niet meer cq. minder 
geregistreerd?
Op straat is de afname van het aantal honden niet waarneembaar. De 
belastingmoraal neemt af. Dit betekent dat burgers minder genegen zijn hun 
hond aan te geven bij de gemeenten. Door periodiek controles uit te oefenen 
wordt geprobeerd de belastingmoraal te handhaven.

Pagina 90
Tabel Leges: Wat behoort tot Titel III, Hoofdstuk 2. Dit gezien het lage 
dekkingspercentage.
In de legestabel staat titel- en hoofdstuksgewijs aangegeven voor welke 
onderwerpen er in dat hoofdstuk leges worden geheven. In hoofdstuk 2 van 
Titel III gaat het over de leges voor het organiseren van evenementen of 
markten.
Conform eerder genomen raadsbesluit is de dekking hiervan aanzienlijk 
lager.

Pagina 104
Leningenportefeuille: De lening van ASN is toch per 21-12-2016 afgelost? Deze zou 
daarom niet meer in deze tabel (stand 31-12-2016) opgenomen moeten zijn. Hoe is 
met deze lening gerekend in de onder de tabel op blz 105 gemelde bedragen?
De lening is ultimo 2016 volledig afgelost en zou daarom niet meer in dit 
staatje moeten staan. De bedragen die vermeld zijn op pag. 105 zijn correct.

Pagina 107
Saldo rente taakveld treasury: Wij kunnen de tekst niet rijmen met de tabel op 
pagina 106.
Tekst: Saldo 424 
Tabel: Saldo -16 
Graag uitleg
In de tabel staat het correcte bedrag. Door een 'late' correctie is abusievelijk 
het bedrag in de tekst niet meer aangepast.

Pagina 115
Gehele pagina: Zijn de bedragen op deze pagina (en alleen deze pagina) ineens in 1C 
in plaats van 1.000C
Inderdaad zijn op deze pagina de bedragen die de aandelenbelangen 
vertegenwoordigen absoluut opgenomen en niet in C 1.000. Ook de op deze 
pagina aangegeven risicobedragen zijn absoluut weergegeven.

Pagina 141/142
Onttrekking BOVO: Het bedrag van de onttrekking onder de tabel 2.655KC komt niet 
overeen met het genoemde bedrag in de tabel 2.101KC. Graag uitleg
In verband met de nieuwe regelgeving BBV vervalt de voorziening 
bovenwijkse voorzieningen (bovo) per 31-12-2016. Oorspronkelijk was er



gepland dat er in 2016 vanuit de vrije reserve een bedrag van C 3,6 mln 
noodzakelijk was om alle investeringen te kunnen doen vanuit deze 
voorziening. Nu dit niet meer nodig is, is er maar een storting van afgerond C 
969 k nodig vanuit de vrije reserve om de voorziening met saldo 0 per 31-12
2016 af te sluiten. Het verschil is C 2.655.184. De C 2.101 k in uw vraag 
betreffen de uitgaven (onttrekking) gemoeid met de investeringen die we in 
2016 nog mogen dekken uit de voorzieningen bovo, vanaf 2017 mag dit niet 
meer.

Bij erratum
Tav sociaal deelfonds: bij de jaarrekening 2015 werd de stand 1,637miljoen. In 2016 
zal er nog een storting komen naar verwachting, zoals ook aangekondigd in Kwarap II. 
Wat wordt de stand van het fonds dan per 1 januari 2017?
Bij kwartaalrapportage III 2016 zal deze worden bijgesteld. Op dit moment 
is dit nog niet exact duidelijk hoeveel deze mutatie zal zijn.

PvdA

Algemeen:

Door het Rijk is 100 miljoen beschikbaar gesteld voor Stichting Leergeld en 4 andere 
organisaties.

1. Vraag: Hoeveel krijgt de gemeente Veldhoven hiervan uitgekeerd? Op welke 
wijze zal de gemeente Veldhoven dat bedrag gaan inzetten voor Stichting 
Leergeld en andere verenigingen en stichtingen?
De gemeente Veldhoven ontvangt jaarlijks een bedrag van ongeveer 
C 110.000 van de zogenaamde Klijnsma-middelen. Deze middelen zijn 
bedoeld
ter voorkoming van schulden en het bestrijden van armoede bij 
kinderen. In de vergadering van 7 oktober 2014 heeft de raad de nota 
Minimabeleid 2014-2018 vastgesteld en daarmee besloten de uitvoering 
van het bestrijden van armoede bij kinderen neer te leggen bij Stichting 
Leergeld. Voor de stichting Leergeld is nu een bedrag van C 60.000 
beschikbaar.

2.1.4 Beheer Openbare Ruimte

De baten- en lastentabel laten een verlaging zien op productnummer 6165: Verlichting
(blz. 31).

2. Vraag: Wat is daar de verklaring voor?
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en 
investeringen maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van 
deze verschillen.

De lasten voor de hondenvoorzieningen gaan omlaag (prod.nr. 6166, blz. 31). Echter, 
de hondenbelasting gaat omhoog, omdat het aantal honden is gedaald, maar ook 
omdat de kosten zijn gestegen (blz. 88).

3. Vraag: Wat is verklaring van deze, schijnbare, tegenstelling?
De kosten voor voorzieningen zijn enigszins gedaald door efficiëntere 
bedrijfsvoering. Echter het aantal honden is eveneens afgenomen. 
Daarnaast zijn de op pagina 31 genoemde cijfers voor de lasten niet 
volledig. Voor de berekening van het tarief wordt gebruik gemaakt van 
de totale lasten die betrekking hebben op de honden. Het gevolg hiervan 
is dat het tarief toch is gestegen.



2.1.5 Bereikbaarheid

Door ondernemers in het Citycentrum wordt momenteel onderzoek gedaan naar het 
gemis en het mogelijk opnieuw invoeren van een betaalde fietsenstalling.

4. Vraag: In hoeverre staat het ondernemers vrij om zelf een betaalde 
fietsenstalling te exploiteren en op welke steun vanuit de gemeente kunnen ze 
rekenen voor dit initiatief?
Ja, staat ze vrij om zelf een fietsenstalling te exploiteren. Per initiatief 
wordt onderzocht welke ondersteuning mogelijk is.

2.1.6. Natuur - en recreatiebeheer

5. Vraag: Wanneer mogen we uw rapportage verwachten omtrent de rotondes die u 
als meetindicator onder doelstelling drie benoemt? Blz. 39 en 40
In het 4e kwartaal van 2016.

Prod.nr. 6151
6. Vraag: Welke invloed heeft deze omvorming (van gazons in bermen) op het 

huidige beplantingsplan voor de reconstructie van 't Look? Blz. 41
In de nieuwe plannen van 't Look wordt al rekening gehouden met de 
veranderde samenstelling van het groen in de wijk. Verhoudingsgewijs 
wordt er in de nieuwe plannen meer gazon aangelegd.

Er zijn nu al klachten over verkeersveiligheid door hoge vegetatie bij bijvoorbeeld de 
Heerbaan.

7. Vraag: Wat zijn de gevolgen voor de verkeersveiligheid als de bermen standaard 
in uw plan 1x per jaar gemaaid gaan? Blz. 41
Geen. De veiligheid wordt gewaarborgd door de zichthoeken wel 
frequent te maaien en vallen daarom buiten deze aanpassing van het 
maairegime.

2.1.7 Sociaal domein

Algemeen
8. Vraag: Bij veel van de doelstellingen en meetindicatoren onder 2.1.7 staat 

gereed in/implementatie in/vindt plaats in 2016. Wat gaan we in 2017 doen, 
aangezien de begroting betrekking heeft op het komende jaar en niet het jaar 
2016?
De doelstelling en meetindicatoren zijn door de raad vastgesteld. Onder 
de doelstellingen wordt toegelicht wat wij in 2017 gaan doen. In een 
enkel geval zoals bij doelstelling 3 is de meetindicator niet gehaald en 
wordt voorgesteld de planning aan te passen.

9. Vraag: Waar vinden we de Voedselbank en kan de Voedselbank gebruikmaken 
van het Sociaal Deelfonds?
De voedselbank is geen gesubsidieerde instelling en derhalve niet terug 
te vinden in de programmabegroting. Instellingen kunnen geen gebruik 
maken van het sociaal deelfonds.

10. Vraag: Kan een mantelzorger subsidie/gelden krijgen via het Sociaal Deelfonds?
Het sociaal deelfonds is niet bedoeld voor het verstrekken van subsidies, 
maar is door de gemeenteraad ingesteld voor de uitvoering van de 
wettelijke taken op het gebied van de WMO, Participatiewet en 
Jeugdwet.



Doelstelling 3 (blz. 43)
11. Vraag: Wanneer kan de raad het visiedocument op transformatie en innovatie 

verwachten?
Zoals in de begroting is aangegeven (toelichting bij doelstelling 3) zal 
het visiedocument in 2017 ter besluitvorming aan de raad worden 
aangeboden.

Doelstelling 5 (blz. 44)
12. Vraag: Hoeveel van de stageplekken en leerwerkplekken gaat de gemeente zelf 

aanbieden binnen de organisatie?
In de 2016 heeft de ambtelijke organisatie 31 stageplekken en 
leerwerkplekken ingevuld. Wij verwachten eenzelfde aantal plaatsen te 
kunnen realiseren voor 2017.

Lastenoverzicht. Blz. 50
Zowel de lasten- als de batentabel laten zien dat de baten en lasten van alle 
producten in programma 7 ongeveer hetzelfde blijven over de jaren 2017 t/m 2020. 

Vraag: Hoe is dat te verklaren? Zijn er geen ontwikkelingen te verwachten die 
hier de komende jaren invloed op zullen hebben? (preventieplannen, 
vreemdelingen etc.).

In de Meerjarenbegroting zijn landelijke ontwikkelingen meegenomen en 
lokale ontwikkelen (voor zover bekend) ook. Het nieuwe beleid is 
financieel vertaald in de tabel 'Wat gaat dat kosten'. In deze begroting 
zijn daarnaast binnen dit programma geen bezuinigingen doorgevoerd. 
Verder zijn de baten en lasten die samenhangen met de 3 transities 
(conform wensen van de raad) budgetneutraal verwerkt. Hiermee geven 
de financiële cijfers van programma 7 een stabiel beeld.

Prod.nrs. 6411 en 6450. Blz 51
Vanaf 2018 geldt voor de product nummers 6411 en 6450 geen verrekening via het 
Sociaal Deelfonds (volgens de tabel, onderaan).

13. Vraag: Waar/hoe worden deze posten dan wel betaald?
Budget voor 2018 en verder zijn opgenomen in deze Meerjarenbegroting 
"betalingen" gaan via deze budgetten.

14. Vraag: Wat houdt het in dat er bij 6450 (specialistische jeugdhulp) een negatief 
bedrag staat (laatste rij in de tabel op blz. 51)?
Dit betreft de bijstelling van het budget van product 6450 conform 
gestelde op pagina 52 onder "6411 en 6450 Verrekening via sociaal 
deelfonds".

Prod.nr. 6436 (NUG'ers)
15. Vraag: Waarom is er geen bedrag opgenomen voor NUG'ers wat een wettelijke 

taak is? Blz 52.
Sinds 2015 heeft de gemeente wettelijke taken voor deze doelgroep. Tot 
en met 2016 was de doelgroep klein en werden de (incidentele) 
activiteiten financieel opgevangen binnen de budgetten van het product 
Uitstroombevordering. De omvang van de doelgroep groeit, wat specifiek 
beleid voor deze doelgroep noodzakelijk maakt naast intensivering en 
structurele borging van activiteiten en inspanningen. Vandaar dat 
hiervoor vanaf 2017 als nieuw beleid middelen voor worden 
aangevraagd.

16. Vraag: Er wordt voor C 175.000 aan structureel nieuw beleid in de begroting 
opgenomen zonder dekking. In 2017 wordt dit eenmalig via de reserve sociaal 
deelfonds gefinancierd. Hoe wordt dit daarna gefinancierd?



Met dit nieuw beleidsvoorstel hangen jaarlijkse lasten samen van 
C 175.000. Het eerste jaar (2017) worden deze gedekt uit de reserve 
lokaal sociaal deelfonds. Voor de periode daarna lopen de lasten mee in 
het saldo van de begroting.

Prod.nrs. 6436, 6430 en 6427 (blz. 52)
17. Vraag: Waarom worden de tekorten I posten 6436, 6430 en 6427 gedekt 

(gefinancierd) via het Sociaal Deelfonds? Blz. 52
Vraag: Hoe worden deze posten/product nummers na 2017 gefinancierd (staan 
niet opgenomen in de tabel op bladzijde 51)? Of krijgen deze initiateven geen 
vervolg na 2017 en waarom dan niet?

Het nieuw beleid op 6430, 6427 en 6436 voor wat betreft de pilot is 
alleen voor het jaar 2017. Deze initiatieven worden jaarlijks bekeken op 
de benodigde investeringsbehoefte. Vandaar de keuze voor financiering 
via het sociaal deelfonds. Het sociaal deelfonds is volgens de 
voorliggende meerjarenbegroting alleen in 2017 beschikbaar.
De lasten van het nieuw beleid voor NUG'-ers op product 6436 lopen 
vanaf 2018 mee in het saldo.

Prod.nrs. 6411 en 6450
Er worden verschillende betalingen gedaan via het Sociaal Deelfonds. Blz. 52.

18. Vraag: Hoe verhoudt zich dit tot het overschot van C 621.000,-? Kunnen we 
hieruit concluderen dat het overschot anders (zonder deze betalingen) nog eens 
zo'n C 450.000 hoger was geweest?
Het bedrag van C 621.000 betreft voordelen op uitgaven binnen de 3 
transities die niet worden gestort. Een geplande toevoeging aan een 
reserve wordt verantwoord als last. Door deze storting/ toevoeging niet 
te doen, zijn de lasten lager en dat leidt tot een voordeel voor het saldo. 
Dit kan niet in verband worden gezien met de onttrekking aan de reserve 
voor de dekking (voor 1 jaar) van nieuw beleid.
Het bedrag van C 621.000 is dus geen overschot.

19. Vraag: Is dit bedrag (overschot van C 621.000) geoormerkt en welke garantie 
kunt u geven dat dit bedrag toch ten goede komt aan het sociale domein?
Het bedrag van C 621.000 is geen overschot. Wanneer dit bedrag wel zou 
zijn gestort in de reserve lokaal sociaal deelfonds, zou het bedrag per 
31-12-2017 zijn toegevoegd aan de vrije reserve omdat de reserve lokaal 
sociaal deelfonds een looptijd heeft van 2015 tot en met 2017.

Prod.nr. 6420 (Blz. 51)
Het subsidiebeleid zal in 2017 nog niet worden gewijzigd, omdat pas eind 2016 
duidelijkheid is over de stopzetting van de subsidie aan het zwembad. Blz. 51.

20. Vraag: Klopt het wel dat de subsidie aan het zwembad bij dit programma is 
ondergebracht? En hoe verhoudt zich dat tot het subsidiebedrag van C 621.000,- 
dat op blz. 70 genoemd staat?
Ja het klopt dat deze subsidie bij dit programma is ondergebracht. Het 
bedrag van C 621.000 is opgebouwd uit C 567.000 voor Stichting Sport 
en Recreatie Den Ekkerman en C 54.000 accommodatiesubsidie voor 
Njord.

2.1.8 Milieu en Duurzaamheid

Doelstelling 3 (Blz. 53) is gericht op het kostenneutraal inzamelen van afval.
21. Vraag: Waar kunnen we terugvinden dat de gemeente voornemens is om de 

kledinginzameling in eigen hand te nemen, waardoor Stichting Vekemans Fonds 
gekort wordt.
Dit is niet specifiek benoemd. Beantwoording heeft plaats gevonden op 
11 oktober, bij het beantwoorden van een artikel 42 brief van het CDA.



22. Vraag: In hoeverre maakt het bedrag van C 50.000 echt het verschil op een 
totale lastenpost (voor afvalinzameling) van 3.7 miljoen (blz. 55)?
Het bedrag van C 50.000,- wat niet specifiek benoemd is in de begroting, 
maakt wel onderdeel uit van de afvalstoffenheffing.

23. Vraag: Wat is de verklaring voor het verschil in baten op afval van 4.6 miljoen en 
lasten van 3.7 miljoen? (blz. 55)
Het verschil op het product afval betreft voornamelijk de BTW op externe 
kosten. Aan de lastenkant ziet men de BTW niet terug, omdat die wordt 
teruggevorderd bij het BTW- compensatie fonds. Hierdoor mag men bij 
het berekenen van de inkomsten rekening houden met de BTW, 
waardoor op het product afval een verschil tussen baten en lasten zit ter 
hoogte van de BTW op de externe kosten.
De volledige kostendekkendheid opzet staat op pagina 87 van de 
begroting.

In het verleden zijn wij uitgeroepen tot Millenniumgemeente:
24. Vraag: Zijn wij nog millenniumgemeente en wat doen we daar aan?

Veldhoven is inderdaad nog steeds een Millenniumgemeente. Er zijn 
echter geen millenniumdoelen meer. Sinds 2016 zijn er vanuit de 
Verenigde Naties "Global Goals for sustainable Development" gesteld.
Wij oriënteren ons met de vraag hoe vorm te geven aan deze Global 
Goals, eventueel in samenwerking met andere gemeenten en Brainport 
Development.

2.1.10 Onderwijs

Enkele jaren terug is een plan uitgewerkt en uitgevoerd om schoolverzuim en het 
aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. (blz 63).

25. Vraag: Wat is de stand van zaken wat betreft dat plan en wordt daar nog 
uitvoering aan gegeven? Hoe heeft het aantal voortijdig schoolverlaters zich de 
laatste jaren ontwikkeld?
Tot schooljaar 2015/2016 gaf de regio (gemeenten en scholen) 
uitvoering aan het convenant voortijdig schoolverlaters via verschillende 
maatregelen. Voor het schooljaar 2016/2017 t/m 2019/2020 is een 
nieuw regionaal programma opgesteld voor de aanpak van voortijdig 
schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Eind 2016 
wordt rondom dit programma een samenwerkingsovereenkomst af 
gesloten tussen scholen en 21 gemeenten uit de regio.
Het percentage jongeren, dat voortijdig school verlaten, is in Veldhoven 
de afgelopen schooljaren omlaag gegaan van 1,6 /o in schooljaar 
2012/2013 naar 1,4 /o in schooljaar 2014/2015 (volgens voorlopige 
cijfers).

2.1.11 Kunst en Cultuur

Doelstelling 2 (blz. 65)
Er is geen meetindicator voor het evenementenbeleid in 2017.

26. Vraag: Wat gaan we daar in 2017 voor doen Z Hoe gaan we het beleid meten of 
toetsen?
In het najaar 2016 wordt het evenementenbeleid geëvalueerd. Dan zal 
duidelijk worden of het huidige evenementenbeleid al dan niet 
geactualiseerd c.q. gewijzigd dient te worden. In afwachting daarvan is 
nu geen meetindicator opgenomen.

Prod. Nr. 6302. Er wordt voorgesteld om structureel C 26.000 te bezuinigen op het 
onderhoud van beeldende kunst (blz. 67).



27. Vraag: Wordt er niet vooruitgelopen op het samenspraakproces over de nota 
Kunst & Cultuur en is het niet verstandig om dit als kader mee te geven?
Aangezien er geen sprake is van structureel onderhoud aan beeldende 
kunst, kan op de structureel geraamde uitgaven worden bezuinigd 
zonder hiermee vooruit te lopen op het samenspraakproces. Overigens is 
bij de kerntakendiscussie het onderhoud aan beeldende kunst reeds als 
kader meegegeven voor de op te stellen nota.

2.1.12 Sport en Recreatie

Doelstelling 5 (blz. 69)
28. Vraag: Wat zijn de verwachte lange termijneffecten van privatisering van 

kleedaccommodaties en onderhoud van sportaccommodaties?
Vrijwel alle kleedaccommodaties en verenigingskantines op de 
Veldhovense sportparken zijn in eigendom overgedragen aan de 
gebruikmakende clubs. In 2016/2017 zal de laatste nog niet 
geprivatiseerde accommodatie worden overgedragen. Groot onderhoud 
wordt nog door gemeente uitgevoerd, klein onderhoud is vanwege 
bezuinigingen overgedragen aan verenigingen. Lange termijneffect is nu 
nog niet aan te geven. Wel kan worden gesteld dat verenigingen positief 
zijn over de privatisering.

29. Vraag: Wat als verenigingen dit niet kunnen of niet willen?
Privatisering wordt niet dwingend opgelegd. Wanneer verenigingen dit 
niet kunnen of willen blijven de accommodaties in eigendom van de 
gemeente. Voor vereniging is sprake van maatwerk.

2.1.13 Lokale Democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstelling 2 (blz. 73)
Aantal keuzenota's bij belangrijke dossiers wordt uitgebreid.

30. Vraag: Welke verwachte beleidsstukken in 2017 komen hiervoor in 
aanmerking?
Keuzenota's worden aan de raad voorgelegd door het college van B&W. 
Op dit moment is dit nog niet bekend welke keuzenota's in 2017 
hiervoor in aanmerking komen.

2.1.15 Algemene Dekkingsmiddelen en Financiering

Prod.nr. 6611
De kerntakendiscussie heeft enkel geleid tot een bezuiniging op groen en wegen. Er is
geen invulling gegeven aan C 248.000,- van de gestelde bezuiniging van C 338.000,-.
Blz. 82.

31. Vraag: in hoeverre krijgt deze kerntakendiscussie nog een vervolg om aan de 
extra gestelde bezuinigingen van C 248.000,- te voldoen?
Het vervolg ligt besloten in het besluit dat de gemeenteraad op 22 maart 
j.l. heeft genomen over de kerntakendiscussie deel 2. Met dat besluit zijn 
twee onderzoeksopdrachten vastgesteld om te komen tot een invulling 
van de taakstelling van C 340.000,--, zoals deze in de 
meerjarenbegroting per 2016 was verwerkt. De gemeenteraad heeft het 
college daarbij verzocht om zorg te dragen voor de uitvoering van deze 
beide opdrachten. De opdrachten zijn op taakniveau voorzien van een 
tijdsplanning en een aanduiding van de wijze, waarop de resultaten van 
de onderzoeken aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.



32. Vraag: wat heeft de gehele kerntakendiscussie gekost aan ambtelijke capaciteit 
en gemaakte uren?
Er heeft geen registratie plaatsgevonden van de gepleegde 
capaciteitsinzet. Een globale analyse leidt tot de inschatting dat de 
capaciteitsinzet minimaal 2000 uur heeft bedragen.

Paragrafen

De OZB zou jaarlijks met 2,50Zo worden verhoogd. Echter, zowel het eigenarendeel 
woningen, het eigenarendeel niet woningen als het gebruikersdeel niet-woningen gaat 
in percentages omlaag (blz. 86). Ook op blz. 91, waar de woonlasten voor een 
gemiddeld gezin worden getoond, laat geen verhoging zien van 2,50Zo. Daar is de 
stijging/verhoging slechts C 1,41 (0,5oZo).
Ook wanneer de totale baten van de OZB wordt bekeken op blz. 92, dan is dat geen 
stijging/verhoging van 2,5Z. Volgens dat overzicht zou de stijging zo'n 2Z bedragen.

33. Vraag: Waaruit blijkt de verhoging van 2,5Z? Waar zien we die terug?
Het tarief is enerzijds afhankelijk van de jaarlijks opnieuw vast te stellen 
WOZ waarden. Anderzijds wordt het tarief bepaald door de te genereren 
opbrengsten. De stijging is primair het gevolg van de opbrengst die 
gegenereerd moet worden nl. 2,50Zo stijging. Vervolgens moet deze 
opbrengst worden versleuteld over de verschillende categorieën die voor 
de heffing van de OZB in aanmerking komen. De totale WOZ waarden van 
deze afzonderlijke categorieën zijn daarvoor bepalend.

VSA

Algemeen (dit deel mag ook mondeling)
VSA heeft een aantal vragen met het verzoek tot nadere productspecificatie.
Kunnen onderstaande productnummers nader kort gespecificeerd worden? Welke 
activiteiten/producten 'extern' en wat personele kosten/overhead 
In hoeverre zijn personeel/overhead hierin (nog) opgenomen/ relatie pag 131 
overhead. Zie bijgevoegde overzicht "bijlage 1 " voor onderstaande producten

6151 openbaar groen
6428 samenlevingsopbouw/overige
6430 participatiewet
6434 minimabeleid
6436 uitstroom-bevordering
6450 specialistische jeugdhulp
6200 economische zaken
6254 volwasseneneducatie
6308 evenementen (ook verschil tussen werkelijke kosten en WBP )

Algemeen
Als we de programmaboek 2016 er bij pakken en de cijfers voor 2016 die hier in 
begroting 2017 voor diezelfde productnummers zijn opgenomen dan zit er (vaak ruim) 
verschil in de bedragen.
Hoe komt dat?
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en investeringen 
maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van deze verschillen.

Zou het niet wenselijk geweest zijn om per productnummer aan te geven waar een 
wijziging is ontstaan door de nieuwe BBV ?
Hiervoor is niet gekozen. Bijna elk product is in meer of mindere maten 
gewijzigd door de nieuwe voorschriften.



Per programma

Veiligheid
Pagina 26/28.
Er is uitbreiding nodig van formatie binnen het domein integrale veiligheid:
Wij begrijpen uit de beschrijving dat het hier gaat om een structurele invulling. 
Is deze functie via herschikking in te vullen, zodat uitbreiding niet noodzakelijk 
is?
Het gaat hier over de uitbreiding van het huidige takenpakket. Binnen 
de huidige formatieve bezetting kunnen niet alle taken worden 
uitgevoerd. Prioriteitstelling is mogelijk. Dit betekent dat taken die nu 
worden uitgevoerd in de toekomst op een lager ambitieniveau of 
helemaal niet worden uitgevoerd. Deze afweging is aan uw raad.

Een en ander is in december 2015 via een info-avond aan de raad toegelicht.
Is in 2016 gebruikt gemaakt van deze functie en is dit in effecten weer te 
geven?
Er is in 2016 al gewerkt aan ondermijning. Dit heeft vooral tot gevolg 
gehad dat er minder aandacht is geweest voor andere zaken, zoals de 
rampenbestrijding. Het effect is nog niet concreet te benoemen.

Men wil de weerbaarheid van de organisatie vergroten, criminelen proberen op 
onoorbare wijze druk uit te oefenen op medewerkers en bestuurders. Komt dit 
ook voor in onze gemeente? Oftewel is hier een beeld van te geven.
In algemene zin is dit beeld geschetst tijdens de 
raadsinformatiebijeenkomst van 8 december 2015. Dit kan overal 
voorkomen, dus ook in onze gemeente. Meer concreet kunnen we hier 
niet op ingaan.

Doelstelling 3 Aanpak heling, is dat een taak van Gemeente? Zo ja hoe pakken 
we dat aan?
De woonwagenbewoners (Roma) hebben op alle leefgebieden een 
grote afstand tot de reguliere maatschappij (meer 
uitkeringsafhankelijkheid, lagere inkomens, slechte toegang tot de 
arbeidsmarkt, lagere scholing, slechtere gezondheid, maar ook hogere 
criminaliteit). Onze norm is: Gelijke rechten, gelijke plichten. Om dit te 
bereiken moet nog extra geïnvesteerd worden op deze groep. Dit 
betreft een integrale aanpak waarin zowel aandacht is voor het bieden 
van kansen als voor het tegengaan van onrechtmatigheden.

Beheer openbare ruimte
Pag 30.
Plaagdierenbestrijding /ratten (doel 3)
Hoe dient de burger om te gaan met overlast van ratten op eigen terrein indien 
vast staat dat deze dieren afkomstig zijn vanuit openbaar gebied. Kortom wat 
betekent 'in eerste instantie'. Eerder zijn er in de raad al vragen over gesteld, 
wethouder gaf toen aan dat vergif niet ingezet mocht worden. Is dit een 
wettelijke verplichting?
Als vaststaat dat de dieren afkomstig zijn vanuit openbaar gebied, 
worden direct acties, die nodig zijn in het openbaar gebied, uitgevoerd. 
Zo worden diverse locaties, om potentiele nestelgelegenheden aan te 
pakken, gesnoeid en ruimen we extra afval op bij verzamelplaatsen.
Wij adviseren de burger door advies te geven over mogelijke 
bestrijdingsmethodes op eigen terrein. Bij herhaalde meldingen wordt 
aanvullend onderzoek ingesteld.
Het is wettelijk vastgesteld dat vergif niet ingezet mag worden in het 
openbaar gebied of buitenruimtes in het algemeen.



doel 6
Vernielingen en beschadigingen. Wordt hier gewerkt aan financiële verhaling op 
de daders en zo ja hoeveel euro wordt er verhaald op de daders?
Schades worden zoveel als mogelijk verhaald op daders. Jaarlijks 
wordt tussen de C 10.000,- en C 25.000,- verhaald afhankelijk van het 
aantal schades.

Bereikbaarheid
Pag 37

Vervanging Burgm. van Hoofflaan
Productnummer 6173 wat staat er aan grootschalige werkzaamheden te 
gebeuren?
Bedoeld wordt dat bij de planning van grootschalige werkzaamheden 
rekening wordt gehouden met eventuele andere werkzaamheden om te 
voorkomen dat delen van Veldhoven slecht bereikbaar zijn.

Natuur en recreatie
Kunt u de lasten van product 6330 specificeren? Wat veranderd er bij de 
hazewinkel nu er bijna een derde van het budget verdwijnt? Of is hier ook sprake 
van veranderde regels BBV?

Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en 
investeringen maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van 
dit verschil.

Sociaal Domein
Pag 47
doelstelling 8 Wat moeten wij verstaan onder een stevige 
poortwachtersfunctie ?
Via een uitgebreide intakeprocedure wordt vanaf de melding gekeken 
naar de arbeidsmogelijkheden waarbij de financiële zelfredzaamheid 
en de eigen verantwoordelijkheid voorop staat.

doelstelling 9 Waaruit bestaat de jaarlijkse klanttevredenheid meting? En 
wanneer is het resultaat daarvan te melden voor 2016?
In het kader van de Wmo en de Jeugdwet heeft de gemeente 
Veldhoven de wettelijke verplichting om jaarlijks vóór 1 juli onderzoek 
te doen naar hoe cliënten de lokale uitvoering van deze wetten 
ervaren. Beide cliënt ervaringsonderzoeken zijn in 2016 voor het eerst 
gehouden, omdat 2015 een overgangsjaar was. De resultaten van deze 
beide onderzoeken zijn met uw raad gedeeld via een informatienota in 
de leesmap van september 2016.

Pag 50
6405 GGD Waarop is de structurele verhoging van C 25.000 gebaseerd?
Hogere lasten is voornamelijk veroorzaakt door hogere capaciteit 
doorbelasting.

Pag 51
6408 Er is een budget van 50.000 euro voor maatschappelijke ondersteuning 
als bezuiniging. In hoeverre is dit structureel te maken. Of gaat het hier om 
niet te missen inzet? ?
De genoemde bezuiniging van C 50 is incidenteel voor 2017 met 
daarbij de kanttekening dat er vertraging kan ontstaan in het 
versterken van de basisstructuur. Deze bezuiniging kan niet structureel 
gemaakt worden want versterken kost geld.
Uit dit product worden namelijk vooral organisaties gesubsidieerd die 
een belangrijke rol spelen in de basisstructuur. Organisaties geven aan



dat de complexiteit van doelgroepen waar ze mee te maken hebben 
toeneemt.
Op dit moment wordt echter terughoudend omgegaan met eventuele 
ophoging van deze subsidies om dit in samenhang te kunnen bekijken. 
In 2017 zal dit aan de orde zijn.

Pag 52
6436 NUG'-ers Is dit wat meer te concretiseren. Over welk aantal en bedragen 
hebben wij het hier? Er is een bedrag van C 100.000 genoemd. Waarop 
gebaseerd?
Een gemiddeld traject voor een Nugger kost tussen de C 8.000 en C 
10.000. met het gevraagde budget kunnen 10 tot 12 jongeren 
ondersteund worden.

Pag 52
6430 klant-manager Hoe lang is tijdelijk? (reeds juli 2015 aan zet?)
De klantmanager wordt voor de duur van 1 jaar aangetrokken om de 
extra werkzaamheden die voortkomen uit hercontroles en 
heronderzoeken te kunnen uitvoeren.

Milieu en duurzaamheid
Wat is de stand van zaken van het afval, o.a. hoeveel % minder restafval en 
wat zijn de opbrengsten van o.a. papier en plastic?
Aan de raad is toegezegd de inzamelmethode begin 2017 te evalueren. 
De evaluatie van de nieuwe inzamelmethode is inmiddels opgestart, 
bewonerstevredenheidsonderzoek vindt nog plaats in 2016.
Samen met sorteerresultaten (inzamelaar) en een kosten-batenanalyse 
(intern) geeft dit het college voldoende input voor besluitvorming over 
het al dan niet aanpassen van de inzamelmethode. Als dat aan de orde 
zou komen, wordt de raad hierover geïnformeerd middels een 
raadsinformatienota. Exacte gegevens zijn nu nog niet bekend.

6560 Milieubeleid: Wat is verklaring bij verlaging van die post van 342 naar 
C 209.000?
6565 Omgevingsbeleid: toelichting verhoging
Het betreft hier een wijziging van personele kosten van product 6560 
naar 6565.

6552 Baten riolen: significante stijging t.o.v. 2016 - kostendekking veranderd?
Het beleid omtrent de kostendekkendheid is niet gewijzigd. Deze is 
onveranderd maximaal 1000Zo. De kosten veranderen echter wel. Als 
de kosten stijgen en deze over een nagenoeg zelfde aantal objecten 
moet worden verdeeld stijgt het tarief. Ook is in het VGRP opgenomen 
dat het tarief de komende jaren zal stijgen met ongeveer 3,50Zo excl. de 
inflatie. Dit om toekomstige investeringen te kunnen dekken.

Economie
Pag 59
Doelstelling 4 Wat zijn de geboekte resultaten voor 2015 en 2016?
In 2015 en 2016 zijn er tot nu in totaal 14 subsidies verworven met 
een totaalbedrag van 1.145.735 euro aan subsidie.

Onderwijs
Pag 62
doelstelling 1 Wat is de substantiële en structurele leegstand in 2016 en waar? 
Is de voormalige PWA school in Zeelst in die niet reeds een niet gebruikt 
schoolgebouw?



De schoolgebouwen van de PWA aan de Blaarthemseweg en Lange 
Kruisweg/Handwijzer zijn door het schoolbestuur per 3 oktober 2016 
om niet teruggegeven aan de gemeente omdat deze niet meer nodig 
zijn voor onderwijsdoeleinden. Dit geldt ook voor het schoolgebouw 
aan De Bussels waarin voorheen basisschool De Rank gehuisvest was. 
Mede als gevolg van deze ontwikkelingen is in de nog bestaande 
schoolgebouwen slechts sprake van beperkte leegstand. Dit geldt enkel 
voor scholen in wijkservicezone Noord (Casimir, Berckacker en 
Heiacker).

doelstelling 3 Wat zijn activiteiten en resultaten?
Het onderwerp techniek is als doelstelling benoemd in de bestuurlijke 
afspraken met schoolbesturen en kinderopvang binnen de lokaal 
educatieve agenda (LEA).
Activiteiten o.a. :
^ inventarisatie onder scholen van primair en voortgezet onderwijs 

en kinderopvangorganisaties m.b.t. techniekonderwijs (huidige 
stand van zaken, toekomstige behoefte etc)

^ breed overleg met scholen van primair en voortgezet onderwijs, 
kinderopvangorganisaties en Brainport Development met daarbij 
intentie uitgesproken om gezamenlijke kaders en 
uitgangspunten te formuleren om techniek structureel te 
verankeren en in samenhang op te pakken (doorgaande leerlijn 
voor kinderen). Na vaststelling van de gezamenlijke kaders 
worden concrete pilots gedefinieerd. Brainport Development en 
de gemeente zullen hierbij een faciliterende rol spelen, ook als 
verbindende schakel in richting bedrijfsleven.

Pag 63
De formatie leerplicht is uitgebreid. Tot welke resultaten heeft dat concreet 
geleid?
De formatie leerplicht is met ingang van 1 april jl uitgebreid. Het is te 
vroeg om daaraan resultaten af te leiden.

Pag 64
De verschillende producten kennen nogal verschillen t.o.v. 2016 . Is hier de 
toelichting route BBV of zijn er andere oorzaken te benoemen.
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en 
investeringen maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van 
dit verschil.

Pag 64
6258 en 6260 Welke relatie is er tussen deze twee producten als wij een 

relatie leggen naar VVE (gericht op achterstandskinderen)
Beide budgetten bij elkaar worden gebruikt om reguliere en VVE 
peuteropvang te subsidiëren. In principe is het budget van product 
6258 voor de VVE-peuteropvang bedoeld en het budget voor product 
6260 voor de reguliere peuteropvang. In de praktijk kunnen de 
hoogtes fluctueren afhankelijk van de daadwerkelijke aantallen 
peuterplaatsen.

Sport en recreatie
6332 kermissen halveert tussen 2015 en 2020. Kunt u dat specificeren?
Door een geleidelijke afname van kapitaallasten nemen de lasten op dit 
product de komende jaren af. De overheadskosten worden op een 
andere plaats in de begroting genoemd.



6322 sportstimulering waaraan wordt 285 000 euro aan besteed, graag een 
specificatie?
Het bedrag van C 285.000 bevat de navolgende bestedingen C 91.000 
voor jeugdsportsubsidie, C124.000 voor inzet
combinatiefunctionarissen (specifieke inkomst via gemeentefonds),
C 31.000 activiteitengelden. Het resterende bedrag bestaat uit interne 
kosten.

Lokale democratie
Pag 75
6110 en 6111 Verschillen door BBV?
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en 
investeringen maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van 
dit verschil.

6130 Voor Regionale samenwerking is een verhoging van zo'n C 140.000 
opgenomen.
In kwartaalrapportage II werd 837 als budget gehandhaafd
In de begroting 2017 zijn aan dit product meer capaciteitskosten 
toegerekend dan in de begroting 2016

Publieksdienstverlening
Pag 78
6140 Product zonder bedrag; toelichting?
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd ( o.a voor overhead, rente en 
investeringen maatschappelijk nut). Dit is voornamelijk de oorzaak van 
dit verschil.

6143 Verkiezingen Hier een structurele verhoging van C 32.000. Graag 
toelichting

In 2016 is het budget voor de verkiezingen eenmalig verlaagd. Vanaf 
2017 komt het budget weer op het gebruikelijk niveau. Er is dus geen 
sprake van een structurele verhoging vanaf 2017 van het budget. Bij 
de kwartaalrapportage III-2016 is het budget meerjarig naar beneden 
bijgesteld aan de hand van verwachtte verkiezingen.

Algemene dekkingsmiddelen
6614 Overhead
Een nieuwe definitie op pagina 9; Hoe is het bedrag voor 2017 tot stand 
gekomen? Begrijpen wij goed dat deze sturing en ondersteuning vervolgens om 
bij stelling naar boven vraagt?
Voor 2017 zijn de wettelijke voorschriften (Besluit Begroting en 
Verantwoording, BBV) gewijzigd o.a voor overhead. Ten eerste is er 
een nieuwe definitie van overhead, deze luidt: alle kosten die 
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in 
het primaire proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking 
hebben op het primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten 
meer. Overhead wordt nog wel toegerekend aan grondexploitaties, 
investeringen en andere (subsidie)projecten. Ook in de relevante 
tarieven worden overheadkosten verwerkt.
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen op product 
6614. De gewijzigde voorschriften geven voor de exploitatie een 
bijstelling.



Paragrafen
Pag 88
Wat is de (verwachte) opbrengst van de hondenbelasting in 2015 en 2016?
Op pagina 92 is een staatje weergegeven waarop de betreffende 
bedragen zijn vermeld.

Pag 89/90
Waarom zijn de tarieven en minimum en maximum bedragen ongelijk ten 
aanzien van reclamebelasting Kromstraat en Citycentrum ?
Voor de reclamebelasting geldt dat het 2 afzonderlijke gebieden betreft 
met elk een ondernemersfonds. Zij hebben bepaald wat de minimum en 
maximum bedragen dienen te zijn. Zij geven ook elk jaar aan wat het 
bedrag moet zijn wat er middels de reclamebelasting binnengehaald 
moet worden. De opbrengst wordt, exclusief de perceptiekosten, naar 
het ondernemersfonds doorgestort.

Pag. 89
Wat is de opbrengst in 2015 en 2016 en de verwachte opbrengst van de 
toeristenbelasting van 2017?
Wat is /Hoeveel is disproportioneel?
Op pagina 92 is een staatje weergegeven waarop de betreffende 
bedragen zijn vermeld.
De grootste opbrengst moet worden opgebracht door Koningshof en 
de campings.
Als voor deze categorieën een aanzienlijk lager tarief wordt 
gehanteerd betekent dit automatisch dat het tekort moet worden 
opgebracht door de overige partijen zoals B&B's en kleine hotelletjes. 
Het aantal overnachtingen binnen deze categorie is veel kleiner. 
Vandaar dat voor hen het tarief disproportioneel moet stijgen om 
dezelfde opbrengst te genereren.

Pag 91
Parkeerbelasting;
In 2017 wordt een omzet van 1,3 miljoen verwacht; in de begroting van 2016 
was dit nog geraamd op 1 miljoen.
Wat was de omzet 2015 en het verwachte resultaat van 2016?
Gaat het hier om bruto of netto omzet.
En hoe is het bedrag gerelateerd aan post 6180 baten exploitatie 
parkeerbedrijf? (pag 36)
De omzet in 2015 was euro 1.208.000,-
Het verwacht resultaat van 2016 (en van 2017 en verder) is 
1.300.000,-.
Dit komt overeen met de post 6180 baten exploitatie parkeerbedrijf en 
met de omzet genoemd in paragraaf Lokale heffingen (punt 12) van de 
begroting 2017.

Dit verwacht resultaat is opgebouwd uit inkomsten exploitatie 
parkeergarage, inkomsten exploitatie maaiveld, naheffingen en baten 
gemeentewinkel/vergunningen.

In de paragraaf Lokale heffingen (punt 12) van de begroting 2016 
worden met ca. 1 miljoen omzet alleen de inkomsten exploitatie 
parkeergarage en de inkomsten exploitatie maaiveld bedoeld, exclusief 
naheffingen en baten gemeentewinkel/vergunningen.

Pag 97
De verwachting is dat er in 2017 minder bouwgrond wordt verkocht omdat er 
minder grond is met gewenste bestemming.



Graag toelichting hierop.
In 2017 wordt er naar verwachting minder grond verkocht omdat er 
vrijwel geen bouwgrond binnen gemeentelijke projecten beschikbaar 
is. O.a. de verkoop van bouwgrond in Oerle-Zuid heeft zich in 2016 
zeer snel plaatsgevonden. Veel woningen worden in 2017 opgeleverd. 
Pas in 2018 wordt er weer meer bouwgrond verkocht omdat er dan 
gestart wordt met de uitgifte van het project Zilverackers De Drie 
Dorpen.

Pag 105
Er wordt uitgegaan van nog aan te trekken geldleningen. Bij elkaar 83 miljoen. 
Voor welke doelen?
en waar wordt vervolgens dekking gevonden?
De gemeente hanteert het principe van totaalfinanciering. Er is geen 
specifieke bestemming voor de aan te trekken financiering aan te 
geven. De rentelasten van de aan te trekken financiering zijn geraamd 
ten laste van het exploitatiesaldo van de gemeente.

pag 109
incidenteel bezuiniging C 57.000 personeel. Waarom incidenteel?
De samenleving verandert continue en onze medewerkers veranderen 
mee. Om die ontwikkeling te realiseren, investeren we in hen. Door 
incidenteel te bezuinigen ontstaat een vertraging in deze noodzakelijke 
investering.

Blz 121
Alm Phoeniks de vervuilde grond is functioneel gesaneerd, wat houdt dat 
precies in en wat betekent dat voor de waarde?
Op de locatie was sprake van vervuilde grond dat gesaneerd moest 
worden om de kavel bewoonbaar te maken. De vervuilde grond op de 
locatie is afgegraven en de grond is gesaneerd. Daardoor kan de 
bouwkavel verkocht worden tegen een marktconforme grondprijs. In 
circa 200 m2 grond van de bouwkavel ligt op anderhalve meter diepte 
een restvervuiling. Dit kan beperkingen geven tijdens het bouwen. Dit 
deel van de kavel zal voor een lagere grondprijs worden verkocht.

VVD

1. In de begroting zijn op pagina 91 de woonlasten voor een gemiddeld gezin 
weergegeven voor de jaren 2014-2017. Is het mogelijk om zo'n zelfde 
overzicht te maken voor een ’gemiddelde' winkelier? Hierbij mag worden 
uitgegaan van een winkelier die een winkel met een oppervlakte van 200 m2 
in het City centrum heeft. Voor de WOZ-waarde van het winkelpand mag 
worden uitgegaan van C 375.000. Het zou fijn zijn als de centrumbelasting ook 
in het overzicht wordt opgenomen.

De verschillen tussen de winkelpanden zijn zeer divers en te groot. 
Uitgaan van een gemiddelde waarde doet daaraan geen recht en geeft 
een vertekend beeld.
Deze verschillen komen ook tot uiting in de beide reclamebelastingen.

2. Wij zouden ook graag een overzicht hebben van de totale (verwachte) OZB- 
opbrengst per jaar over de jaren 2014-2018

Voor 2014 en 2015 is de totale opbrengst bij de jaarrekening bekend 
gemaakt (pagina 92). Voor 2016 is het begrote bedrag bekend. 2017 is 
in de voorliggende begroting verwerkt.
Voor 2018 zijn de jaarcijfers van 2016 nodig. Deze zijn nog niet 
bekend.



3. Op bladzijde 80 lezen we dat Veldhoven per 1.000 inwoners 6,3 fte
medewerkers voor bedrijfsvoering heeft. De inhuur is 10,3 0Zo van de totale 
loonsom. Hoe hebben deze cijfers zicht de afgelopen jaren ontwikkeld? We 
zouden graag de ontwikkeling in fte, loonkosten zien in de jaren 2014-2017 
zowel voor eigen personeel als inhuur.

loonkosten
fte

inhuurkosten

Primitieve begroting (boekwerk)
2014 2015 2016

18.793 19.273 19.793
276,64 276,71 288,75
1.860 921 697

2017
20.168
285,52
2.322

We betalen nu per jaar over onze schuld ongeveer 3,5 miljoen euro aan rente. 
Stel dat de mogelijkheid zich voordoet dat we op hele korte termijn de 
bouwgrond bestemd voor woningen in Veldhoven West kunnen verkopen aan 
een projectontwikkelaar voor C 60 miljoen. Met hoeveel euro daalt dan de 
jaarlijkse rentelast?
Dat is niet exact aan te geven. Voor de nieuw aan te trekken leningen 
vanaf 2017 is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,70Zo. 
Voor een bedrag van C 60.000.000 zou dit een structureel voordeel in 
de begroting opleveren van C 420.000. Als deze situatie zich 
daadwerkelijk gaat voordoen dan zullen wij uiteraard bezien of het 
mogelijk is om bijvoorbeeld een gedeelte van onze huidige leningen 
vervroegd af te lossen (mogelijk met een boeterente, incidenteel 
nadeel). Dit zou dan structureel een nog hoger voordeel kunnen 
opleveren.

4. In de begroting wordt gesproken over het onderzoek naar een kiosk op de 
kinderboerderij de 'Hazenwinkel'. Welk bedrag is er voor het onderzoek in de 
begroting opgenomen en klopt het dat er in de exploitatiekosten voor de 
komende jaren geen bedrag voor de kiosk is gereserveerd?

Het bedrag dat in de begroting voor onderzoek is opgenomen is nihil 
en het klopt dat er in de exploitatiekosten voor de komende jaren geen 
bedrag voor de kiosk is gereserveerd.

5. Op bladzijde 78 zien we dat de kosten voor verkiezingen van C 82.000 in 2015 
oploopt naar C114.000 in de komende jaren. Wij gaan ervan uit dat dit te 
maken heeft met het al dan niet plaatsvinden van verkiezingen. Klopt dit of is 
er nog een andere reden dat dit bedrag fluctueert?

In 2016 is het budget voor de verkiezingen eenmalig verlaagd. Vanaf 
2017 komt het budget weer op het gebruikelijk niveau. Er is dus geen 
sprake van een structurele verhoging vanaf 2017 van het budget. Bij 
de kwartaalrapportage III-2016 is het budget meerjarig naar beneden 
bijgesteld aan de hand van verwachtte verkiezingen.

6. Op bladzijde 64 zien we dat in 2017 het bedrag voor de bestrijding van de 
onderwijsachterstanden een piek laat zien van C 143.000. Hoe komt het dat 
dit bedrag juist in 2017 deze verdubbeling laat zien?

Voor 2017 is de stelpost versterking peuterspeelzaalwerk eenmalig 
toegevoegd aan het budget ter bestrijding van de 
onderwijsachterstanden. Deze stelpost komt voort uit de 
decentralisatie uitkering in het kader van de wet OKE. Het rijk is 
voornemens om deze decentralisatie uitkering stop te zetten zodra de 
nieuwe wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
inwerking gaat treden. Dat is naar verwachting per 2018.



Deze stelpost is in 2017 toegevoegd ivm een verwachte stijging van de 
uitgaven vanwege:
Eventueel stijgend aantal doelgroep peuters ivm komst statushouders 
en/of vluchtelingen.
Eventueel stijging vraag peuteropvang (n.a.v. vraagontwikkeling in 
2016)

7. We lezen in de begroting dat er per jaar zo'n C 250.000 aan
woonwagenbewoners (Roma) besteed wordt. Waar wordt dit bedrag eigenlijk 
precies voor gebruikt?
De woonwagenbewoners (Roma) hebben op alle leefgebieden een 
grote afstand tot de reguliere maatschappij (meer 
uitkeringsafhankelijkheid, lagere inkomens, slechte toegang tot de 
arbeidsmarkt, lagere scholing, slechtere gezondheid, maar ook hogere 
criminaliteit). Onze norm is: Gelijke rechten, gelijke plichten. Om dit te 
bereiken moet nog extra geïnvesteerd worden op deze groep. Dit 
betreft een integrale aanpak waarin zowel aandacht is voor het bieden 
van kansen als voor het tegengaan van onrechtmatigheden.



MEERJARENBEGROTING 2017-2020
specificatie producten 6151/6200/6254/6308/6428/6430/6434/6436/6450

Bijlage 1

(sub)product kosten- en opbrengstensoort verbijzonderingscode lasten/
2018 2019 2020nummer 1 omschrijving nummer 1 omschrijving nummeH omschrijving baten 2017

6151 SALDO LASTEN EN BATEN 2.661.916 2.707.000 2.735.763 2.762.871

6151 TOTAAL LASTEN 2.737.070 2.814.956 2.863.375 2.922.872

615100 Openbaar groen/vervangingen 431001 Gas Aandeel De Run 5618 (gemeentewerf) L 3.712 3.712 3.712 3.712
615100 Openbaar groen/vervangingen 431002 Elektriciteit Aandeel De Run 5618 (gemeentewerf) L 2.105 2.105 2.105 2.105
615100 Openbaar groen/vervangingen 434100 Betaalde belastingen Aandeel De Run 5618 (gemeentewerf) L 48 48 48 48
615100 Openbaar groen/vervangingen 434305 Schoonmaakkosten Aandeel De Run 5618 (gemeentewerf) L 1.494 1.494 1.494 1.494
615100 Openbaar groen/vervangingen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst Aandeel De Run 5618 (gemeentewerf) L 52.007 52.007 52.005 52.005
615100 Openbaar groen/vervangingen 431099 Overige energie Aandeel wagens en materieel L 16.132 16.132 16.131 16.131
615100 Openbaar groen/vervangingen 434100 Betaalde belastingen Aandeel wagens en materieel L 1.937 1.937 1.937 1.937
615100 Openbaar groen/vervangingen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst Aandeel wagens en materieel L 22.773 22.773 22.772 22.772
615100 Openbaar groen/vervangingen 461000 Kapitaallasten: rente Aandeel wagens en materieel L 381 227 74 0
615100 Openbaar groen/vervangingen 461001 Kapitaallasten: afschrijving Aandeel wagens en materieel L 15.346 15.346 7.403 0
615100 Openbaar groen/vervangingen 461000 Kapitaallasten: rente L 0 12.714 17.218 22.959
615100 Openbaar groen/vervangingen 461001 Kapitaallasten: afschrijving L 24.496 57.124 76.573 108.769
615100 Openbaar groen/vervangingen 462225 Loonkosten BenR 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 623.560 633.442 642.976 652.621

763.991 819.061 844.448 884.554

615120 Openbaar groen/onderhoud derden 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30101 totaal gebied a /uitvoering L 16.782 16.968 17.186 17.389
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30102 totaal gebied b /uitvoering L 18.423 18.627 18.867 19.089
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30103 totaal gebied c /uitvoering L 16.461 16.643 16.857 17.056
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 54.388 54.991 55.697 56.355
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30105 totaal gebied d /uitvoering L 10.947 11.068 11.210 11.343
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L -40.000 -60.000 -60.000 -60.000
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30101 totaal gebied a /uitvoering L 320.962 324.518 328.689 332.570
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30102 totaal gebied b /uitvoering L 401.981 406.434 411.659 416.519
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30103 totaal gebied c /uitvoering L 392.406 396.753 401.853 406.598
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 13.429 13.577 13.752 13.914
615120 Openbaar groen/onderhoud derden 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30105 totaal gebied d /uitvoering L 78.509 79.379 80.399 81.349

1.284.288 1.278.959 1.296.170 1.312.182

615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30101 totaal gebied a /uitvoering L 9.255 9.358 9.478 9.590
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30102 totaal gebied b /uitvoering L 9.255 9.358 9.478 9.590
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30103 totaal gebied c /uitvoering L 9.255 9.358 9.478 9.590
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 6.422 6.494 6.577 6.655
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30101 totaal gebied a /uitvoering L 9.255 9.358 9.478 9.590
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30102 totaal gebied b /uitvoering L 18.310 18.513 18.751 18.973
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30103 totaal gebied c /uitvoering L 18.310 18.513 18.751 18.973
615130 Openbaar groen/speelwerktuigen-terreinen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 27.200 27.501 27.854 28.183

107.264 108.453 109.847 111.144

615140 Openbaar groen/beheerplan 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 12.718 12.859 13.025 13.178

615150 Openbaar groen/bomen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30101 totaal gebied a /uitvoering L 5.467 5.528 5.599 5.665
615150 Openbaar groen/bomen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30102 totaal gebied b /uitvoering L 9.068 9.168 9.286 9.396
615150 Openbaar groen/bomen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30103 totaal gebied c /uitvoering L 9.068 9.168 9.286 9.396
615150 Openbaar groen/bomen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30101 totaal gebied a /uitvoering L 11.277 18.479 18.716 18.937
615150 Openbaar groen/bomen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30102 totaal gebied b /uitvoering L 13.129 19.341 19.589 19.821
615150 Openbaar groen/bomen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30103 totaal gebied c /uitvoering L 12.700 18.907 19.150 19.376
615150 Openbaar groen/bomen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 14.577 20.805 21.072 21.321
615150 Openbaar groen/bomen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30105 totaal gebied d /uitvoering L 16.024 16.202 16.410 16.604

91.308 117.597 119.109 120.515



615160 Openbaar groen/vervangingen bossen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 15.061 15.061 15.061 15.061

615170 Openbaar groen/onderhoud bossen 433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 3.194 3.194 3.194 3.194
615170 Openbaar groen/onderhoud bossen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 31.325 31.325 31.324 31.324

34.519 34.519 34.518 34.518

615190 Openbaar groen/overige 434100 Betaalde belastingen L 10.110 10.110 10.110 10.110
615190 Openbaar groen/overige 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 9.734 9.734 9.734 9.734
615190 Openbaar groen/overige 461000 Kapitaallasten: rente L 1.177 1.177 1.177 1.177
615190 Openbaar groen/overige 462217 Loonkosten IZ L 28.621 29.071 29.508 29.950
615190 Openbaar groen/overige 462225 Loonkosten BenR L 5.146 5.223 5.301 5.381

54.789 55.315 55.830 56.352

615199 Openbaar groen/mutaties reserves 460000 Reserveringen L 373.130 373.130 375.369 375.369

6151 TOTAAL BATEN -75.154 -107.956 -127.612 -160.002

615120 Openbaar groen/onderhoud derden 834000 Overige goederen en diensten 30104 totaal veldhoven /uitvoering B -15.978 -16.153 -16.361 -16.554

615190 Openbaar groen/overige 834000 Overige goederen en diensten B -11.817 -11.815 -11.815 -11.815
615190 Openbaar groen/overige 841100 Inkomensoverdracht van het Rijk B -22.863 -22.863 -22.863 -22.863

-34.680 -34.678 -34.678 -34.678

615199 Openbaar groen/mutaties reserves 860000 Reserveringen B -24.496 -57.125 -76.573 -108.769

6200 SALDO LASTEN EN BATEN 495.111 539.357 542.592 546.081

6200 TOTAAL LASTEN 495.111 539.357 542.592 546.081

620000 Economische zaken 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 56.772 56.772 56.770 56.770
620000 Economische zaken 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 39062 regionale bijdr. internationale school L 0 40.350 40.108 40.108
620000 Economische zaken 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 44.834 44.834 44.832 44.832
620000 Economische zaken 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen 39039 Reclamebelasting City-Centrum L 99.000 99.000 98.996 98.996
620000 Economische zaken 461000 Kapitaallasten: rente L 917 917 917 917
620000 Economische zaken 462226 Loonkosten RenO L 216.309 220.021 223.368 226.719

417.832 461.893 464.992 468.342

620010 Economisch beleidsplan 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 28.382 28.382 28.381 28.381
620010 Economisch beleidsplan 462226 Loonkosten RenO L 8.898 9.082 9.220 9.358

37.280 37.464 37.601 37.739

620099 Econ.zaken/ mutaties reserves 460000 Reserveringen L 40.000 40.000 40.000 40.000

6254 SALDO LASTEN EN BATEN 111.355 111.554 111.677 111.812

6254 TOTAAL LASTEN 333.066 333.265 333.388 333.523

625400 Volwasseneneducatie 442411 Ink. overdrachten - gemeensch.regelingen L 120.711 120.711 120.707 120.707
625400 Volwasseneneducatie 462226 Loonkosten RenO L 6.130 6.267 6.362 6.457

126.841 126.978 127.069 127.164

625410 Volwasseneneducatie/participatiebudget 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 3.990 3.990 3.990 3.990
625410 Volwasseneneducatie/participatiebudget 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 199.685 199.685 199.677 199.677
625410 Volwasseneneducatie/participatiebudget 462226 Loonkosten RenO L 2.550 2.612 2.652 2.692

L 206.225 206.287 206.319 206.359

6254 TOTAAL BATEN -221.711 -221.711 -221.711 -221.711

625400 Volwasseneneducatie 841100 Inkomensoverdracht van het Rijk B -221.711 -221.711 -221.711 -221.711

6308 SALDO LASTEN EN BATEN 107.715 108.237 108.686 109.141



6308 TOTAAL LASTEN 107.715 108.237 108.686 109.141

630810 volksfeesten 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 17.017 17.017 17.016 17.016
630810 volksfeesten 462226 Loonkosten RenO L 7.159 7.308 7.420 7.531

24.176 24.325 24.436 24.547

630820 cult ŭ tumult 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 639 639 639 639
630820 cult ^ tumult 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 27.416 27.416 27.415 27.415
630820 cult ^ tumult 462225 Loonkosten BenR L 4.263 4.328 4.393 4.459
630820 cult ^ tumult 462226 Loonkosten RenO L 1.432 1.462 1.484 1.506

33.750 33.845 33.931 34.019

630830 culturele evenementen algemeen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 10.165 10.165 10.165 10.165
630830 culturele evenementen algemeen 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 23.110 23.110 23.110 23.110
630830 culturele evenementen algemeen 462225 Loonkosten BenR L 11.741 11.919 12.098 12.280
630830 culturele evenementen algemeen 462226 Loonkosten RenO L 4.773 4.872 4.946 5.021

49.789 50.067 50.319 50.575

6428 SALDO LASTEN EN BATEN 805.009 805.304 805.473 805.670

6428 TOTAAL LASTEN 805.009 805.304 805.473 805.670

642810 samenlevingsopbouw algemeen 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 792.361 792.361 792.333 792.333
642810 samenlevingsopbouw algemeen 462226 Loonkosten RenO L 12.648 12.943 13.140 13.337

805.009 805.304 805.473 805.670

6430 SALDO LASTEN EN BATEN 549.993 246.545 364.122 376.288

6430 TOTAAL LASTEN 8.107.353 8.123.117 8.414.264 8.426.429

643010 WWB algemeen 430016 Inhuurkosten MenO (expl.) L 3.464 3.464 3.464 3.464
643010 WWB algemeen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 78.667 78.667 78.664 78.664
643010 WWB algemeen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst aandeel applicatiesoftware L 39.282 39.282 39.281 39.281
643010 WWB algemeen 462212 Loonkosten FB L 44.768 44.787 45.181 45.858
643010 WWB algemeen 462216 Loonkosten MenO L 696.375 674.707 684.863 695.136
643010 WWB algemeen 462217 Loonkosten IZ L 4.121 4.183 4.246 4.310
643010 WWB algemeen 462226 Loonkosten RenO L 73.797 75.585 76.735 77.886

940.474 920.676 932.433 944.599

643020 WWB ^0 - ^5 442200 Sociale uitkeringen in geld L 6.526.273 6.561.835 6.841.248 6.841.248

643040 WWB vpl 442200 Sociale uitkeringen in geld L 19.082 19.082 19.081 19.081

643050 WWB ^1 442200 Sociale uitkeringen in geld L 31.489 31.489 31.488 31.488

643060 BBZ starters 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 10.000 10.000 10.000 10.000
643060 BBZ starters 442200 Sociale uitkeringen in geld L 65.732 65.732 65.730 65.730

75.732 75.732 75.729 75.729

643070 IOAW starters 442200 Sociale uitkeringen in geld L 475.353 475.353 475.336 475.336

643080 IOAZ starters 442200 Sociale uitkeringen in geld L 38.949 38.949 38.948 38.948



6430 TOTAAL BATEN -7.557.360 -7.876.572 -8.050.142 -8.050.142

643010 WWB algemeen 841100 Inkomensoverdracht van het Rijk B -7.336.908 -7.720.827 -7.894.397 -7.894.397

643020 WWB ^0 - -í65 842100 Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk B -113.716 -113.701 -113.701 -113.701

643050 WWB -í21 842100 Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk B -7.475 -7.474 -7.474 -7.474

643060 BBZ starters 842100 Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk B -34.574 -34.569 -34.569 -34.569

643099 WWB (mutaties reserves) 860000 Reserveringen B -64.687 0 0 0

6434 SALDO LASTEN EN BATEN 1.038.399 1.039.578 1.040.364 1.041.193

6434 TOTAAL LASTEN 1.117.357 1.118.525 1.119.312 1.120.140

643410 Minimabeleid algemeen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 182.289 182.289 182.283 182.283
643410 Minimabeleid algemeen 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 496 496 496 496
643410 Minimabeleid algemeen 462216 Loonkosten MenO L 13.062 13.286 13.486 13.689
643410 Minimabeleid algemeen 462226 Loonkosten RenO L 40.150 41.094 41.719 42.345

235.998 237.166 237.984 238.812

643420 welzijnsactiviteiten 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 20.000 20.000 19.999 19.999

643430 kwijtschelding belastingen 442410 Ink. overdrachten - gemeenten L 201.979 201.979 201.971 201.971

643450 bijzondere bijstand 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 39246 CZM L 222.500 222.500 222.492 222.492
643450 bijzondere bijstand 442300 Soc. verstrekking in natura aan personen L 417.578 417.578 417.563 417.563

640.078 640.078 640.055 640.055

643460 wet kinderopvang 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 19.303 19.303 19.302 19.302

6434 TOTAAL BATEN -78.958 -78.947 -78.947 -78.947

643450 bijzondere bijstand 842100 Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk B -78.958 -78.947 -78.947 -78.947

6436 SALDO LASTEN EN BATEN -3.078.330 -2.589.235 -2.323.809 -2.313.103

6436 TOTAAL LASTEN 1.707.447 1.603.016 1.665.434 1.433.341

643610 Uitstroombevordering/ rëintegratie alg. 430016 Inhuurkosten MenO (expl.) L 3.464 3.464 3.464 3.464
643610 Uitstroombevordering/ rëintegratie alg. 462216 Loonkosten MenO L 559.531 541.435 549.584 557.827

562.994 544.899 553.047 561.291

643630 scholing en activering 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 375.000 275.000 274.996 274.996
643630 scholing en activering 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 429.438 461.375 513.436 270.637

804.438 736.375 788.432 545.633

643650 schuldhulpverlening 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 160.000 160.000 159.994 159.994
643650 schuldhulpverlening 462216 Loonkosten MenO L 161.581 156.516 158.872 161.255
643650 schuldhulpverlening 462226 Loonkosten RenO L 5.101 5.225 5.304 5.384

L 326.682 321.741 324.171 326.633

643696 Participatie organisatiekosten 430026 Inhuurkosten RenO (expl.) L 13.333 0 0 0
643696 Participatie organisatiekosten 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 0 0 -216 -216

13.333 0 -216 -216



6436 TOTAAL BATEN -4.785.777 -4.192.251 -3.989.243 -3.746.444

643610 Uitstroombevordering/ reïntegratie alg. 842311 Ink.drachten - ov.instellingen/personen B -26.695 -26.692 -26.691 -26.691

643697 Decentralisatie participatiewet 841100 Inkomensoverdracht van het Rijk B -4.470.749 -4.165.559 -3.962.552 -3.719.753

643699 uitstroombevordering/mutatie reserve 860000 Reserveringen B -288.333 0 0 0

6450 SALDO LASTEN EN BATEN 105.378 368.660 326.653 324.872

6450 TOTAAL LASTEN 7.745.882 7.829.431 7.784.182 7.783.530

645000 Jeugdhulp/algemeen 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 284.307 282.010 272.593 273.722

645001 Jeugdh./toegang generalistenteam 430026 Inhuurkosten RenO (expl.) L 406.259 410.912 408.982 408.982

645002 Jeugdh./toegang specialistenteam 430026 Inhuurkosten RenO (expl.) L 351.391 355.415 353.746 353.746

645003 Jeugdhulp/innovatie 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 45.707 46.230 46.013 46.013

645005 Jeugdh./toegang spoedeisende zorg 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 27.297 27.610 27.480 27.480

645010 Jeugdh./verblijf: zorg in natura 442300 Soc. verstrekking in natura aan personen L 1.264.484 1.278.964 1.272.960 1.272.960

645012 Jeugdh./jeugdzorgplus 442300 Soc. verstrekking in natura aan personen L 289.708 293.025 291.650 291.650

645020 Jeugdh./ambulant en dagbehandeling 442300 Soc. verstrekking in natura aan personen L 2.413.344 2.440.979 2.429.521 2.429.521

645030 Jeugdh./landelijk special. functies 442300 Soc. verstrekking in natura aan personen L 137.121 138.691 138.040 138.040

645040 Jeugdh./PGB verblijf 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 186.196 188.328 187.444 187.444

645041 Jeugdh./PGB ambulant en dagbehandeling 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 1.185.223 1.198.795 1.193.167 1.193.167

645050 Jeugdh./advies-^ meldpunt kindermishand. 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 98.410 99.537 99.070 99.070

645060 Jeugdh./kinderbescherming ^-reclassering 442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L 543.145 549.365 546.786 546.786

645070 Jeugdh./inkooporganisatie/DVO Eindhoven 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 98.522 99.650 99.183 99.183

645071 Jeugdh./organisatiekosten 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L 61.991 62.582 62.390 62.390
645071 Jeugdh./organisatiekosten 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst aandeel applicatiesoftware L 39.271 39.271 39.269 39.269
645071 Jeugdh./organisatiekosten 461000 Kapitaallasten: rente L 318 191 64 0
645071 Jeugdh./organisatiekosten 461001 Kapitaallasten: afschrijving L 12.717 12.717 6.359 0
645071 Jeugdh./organisatiekosten 462212 Loonkosten FB L 44.755 44.774 45.167 45.844
645071 Jeugdh./organisatiekosten 462216 Loonkosten MenO L 37.431 38.016 38.588 39.167
645071 Jeugdh./organisatiekosten 462217 Loonkosten IZ L 218.285 222.370 225.710 229.096

414.768 419.921 417.547 415.766

6450 TOTAAL BATEN -7.640.504 -7.460.771 -7.457.529 -7.458.658

645000 Jeugdhulp/algemeen 841100 Inkomensoverdracht van het Rijk B -7.378.580 -7.457.519 -7.457.529 -7.458.658

645071 Jeugdh./organisatiekosten 834000 Overige goederen en diensten B -3.271 -3.252 0 0

645099 Jeugdhulp/mutaties reserves 860000 Reserveringen B -258.652 0 0 0


	page

