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INLEIDING 
 
1.1 Algemeen 
 
De 3e bestuursrapportage 2020 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering 2020 op basis van de eerste tien maanden van 2020. De vraag die 
in deze bestuursrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) 
zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de 
begroting 2020 zijn afgesproken.  
 
Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven 
financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op € 50 en voor kredieten op € 100. 
 
De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x € 1.000. 
 
 

1.2 Leeswijzer 
 

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd: 
 
Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2020.  
 
In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.  
Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met 
behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de 
doelstellingen. 
 Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren. 
 Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie. 
 Groen = op schema of geheel gerealiseerd. 
 Wit = “neutraal” (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt.  
 
Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht. 
Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:  
 de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2020);  
 de bijgestelde begroting tot aan de 2e burap (kolom Budget na wijzigingen);  
 Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2020.  
 Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte 

begroting weergegeven. 
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de rode en oranje 
stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht. Per programma wordt ook inzicht 
geboden in de bijgestelde kredieten. 
 
In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2020-2023 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk 
weergegeven. 
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FINANCIELE POSITIE 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2020 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e bestuursrapportage 2020. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2020.  

 
 
2.2 Begrotingssaldo 2020 
 
In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2020 
weergegeven na verwerking van deze 3e bestuursrapportage 2020: 
 

 
 
Uitgangspunt is het financiële perspectief 2020 bij de begroting 2020. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van de derde bestuursrapportage 2019, het Integraal 
HuisvestingsPlan (IHP), ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 en de eerste 
en tweede bestuursrapportage 2020.  
 
 

2.3 Belangrijke ontwikkelingen 
 

Hieronder geven we 7 belangrijke ontwikkelingen aan die u aantreft in deze 
bestuursrapportage. 
 

 Van het Rijk ontvangen we € 1.100 meer binnen het gemeentefonds; 
 

 We nemen een budget van € 500 op voor de gevolgen van de coronacrisis. We 
willen steun geven aan partijen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Voor het 
toekennen of afwijzen van steun stellen we een toetsings- en afwegingskader op; 
 

 We waren van plan om vanaf 1 augustus 2020 16 uur Voortijdige Vroegschoolse 
Educatie (VVE) in te voeren. Door Corona was dit niet mogelijk, en verschuift de 
startdatum naar 1 januari 2021. Dit geeft een voordeel van € 185; 
 

 Van het Rijk ontvangen we meer geld voor de uitkeringen. Dit geeft een voordeel 
van € 551. Hier staan wel hogere lasten van uitkeringen tegenover van € 122; 
 

bedragen x € 1.000,-
- = tekort (nadeel) 2020

Primitieve begroting 2020-2023 -1.592

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019 303
- Integraal huisvestingsplan onderwijs -573
- Ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 (Raad April 
2020)

0

- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020 -177
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2020 413

Bijgesteld saldo 2020-2023 -1.626

- Totaal bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020 1.552

Bijgestelde begroting 2020 na burap III 2020 -74
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 Het Rijk heeft een regeling (TOZO) waarmee steun wordt verleend aan 
zelfstandige ondernemers in de coronacrisis. Gemeenten voeren deze regeling uit. 
Hiervoor hebben we van het Rijk in totaal ruim € 6.000 aan voorschotten 
ontvangen. In de 1e en 2e bestuursrapportage hebben we deze voorschotten  
verwerkt door voor circa € 5.500 aan baten en uitkeringslasten op te nemen. Nu 
is het derde voorschot van € 553 bekend gemaakt. Ook is bekend dat de 
gemeente uit het totale voorschot van € 6.000 een deel kan opnemen als 
vergoeding voor uitvoeringskosten. Dit is € 533, een voordeel. Dan blijft er van 
het derde voorschot (van € 553) nog € 20 over voor uitkeringen. Deze € 20 wordt 
budgetneutraal opgenomen als baten en lasten; 
 

 Door Corona doen inwoners minder beroep op de WMO-voorzieningen. Dit geeft 
een voordeel van € 501. En dit bedrag storten we in de reserve sociaal deelfonds; 
 

 We verwachten dat de lasten voor specialistische jeugdzorg € 1.626 lager 
uitvallen. Dit komt door de balanspost en zorgverlening in 2020. 
Elk jaar wordt in de jaarrekening een balanspost opgenomen. Deze balanspost is 
voor de ingeschatte zorg die verleend is, en nog niet gefactureerd door de 
zorgverleners. Deze inschatting bleek € 795 te hoog opgenomen in de 
jaarrekening over 2019.  
In 2020 verwachten we dat de zorgverlening € 850 minder kost dan begroot. Dit 
komt onder andere door Corona. 
Dit voordeel op Jeugd van € 1.626, storten we in de reserve sociaal deelfonds. 
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Programma 0 Bestuur en ondersteuning 
 
 

 Doelstellingen toel.

nr. 

1. Samenspraak 

Evaluatie ieder samenspraakproces. Uitkomsten gelijk of hoger dan score 7. 
 

2. Toegankelijkheid van informatie 

Klanttevredenheid meten in publieksruimte en via website, die beschikt over een 
toegankelijkheidsverklaring. 

 

3. Meldingen 

Snelle en begrijpelijke terugkoppeling van belang. Streven naar betere 
klanttevredenheid afhandeling.  

 

4. Woonlasten 

Handhaven uitgangspunt dat Veldhoven tot laagste 25% gemeenten blijft behoren 
 

 
 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten toel.

nr. 

 a.    Formatie (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners) 
b.    Bezetting (2019: 6,9 Fte per 1.000 inwoners) 
c.    Apparaatskosten (in euro’s per inwoner. 2019: € 109,26) 
d.    Externe inhuur (2019: 3,3%) 
e.    Overhead (2019: 7,7%) 
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Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 0 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

0.1 Bestuur 3.554 3.570 4.223 653 1

0.2 Burgerzaken 894 917 917

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 598 793 778 -15

0.4 Overhead 10.508 10.789 10.850 61 2

0.5 Treasury -11 221 222 1

0.61 OZB woningen 410 410 410

0.62 OZB niet-woningen 337 337 337

0.63 Parkeerbelasting 1 1 1

0.64 Belastingen overig 22 25 25

0.7 Uitkeringen gemeentefonds 5 5 5

0.8 Overige baten en lasten 356 245 745 500 3

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 553 553 553

0.10 Mutaties reserves 6.030 15.285 15.232 -53 4

0.11 Resultaat rekening baten en lasten 716 2.268 1.552

Totale lasten 23.257 33.867 36.566 2.699

Baten

0.1 Bestuur 15 15 658 643 1

0.2 Burgerzaken 471 471 471

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 387 920 890 -30

0.4 Overhead 87 107 150 43 2

0.5 Treasury 123 122 79 -43

0.61 OZB woningen 6.215 6.245 6.245

0.62 OZB niet-woningen 5.072 5.212 5.212

0.63 Parkeerbelasting 819 854 804 -50 5

0.64 Belastingen overig 538 538 553 15

0.7 Uitkeringen gemeentefonds 62.931 64.187 65.287 1.100 6

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves 7.522 13.539 11.147 -2.392 4

0.11 Resultaat rekening baten en lasten 1.592 2.342 2.342

Totale baten 85.772 94.552 93.838 -714

Saldo (- = nadeel) 62.515 60.685 57.272 -3.413
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Bestuur (diversen) Bijstellen budget baten en lasten 21 
voor de jeugd incidenteel € 658.  

Het Poho ‘jeugdhulp 21voor de jeugd ZOB’ heeft ingestemd met de begroting 
voor 21 voor de jeugd € 658. De gemeente Veldhoven is penvoerder voor de 
regio en ontvangt bijdragen van de andere gemeenten. Onderdeel van de 
begroting is de vergoeding van de loonkosten van de coördinator die de 
gemeente daarvoor in dienst heeft.  

2 

Overhead (diversen) Nadeel 2020: € 18, 2021: € 35, 2022 
en 2023: €15 

Nieuwe/veranderde wet- en regelgeving leidt tot structurele meerkosten (€15) 
van de jaarrekeningcontrole. Een deel van de kosten voor de 
jaarrekeningcontrole 2019 door PWC is niet ten laste gebracht van het budget 
in 2019 € 60 (incidenteel nadeel).  De implementatie van het project 
Key2Financien wordt uitgevoerd in de periode van 1 juni 2020 tot 1 maart 
2021. Een aantal overige implementatiewerkzaamheden (o.a. optionele 
koppelingen en extra rapportages) worden uitgevoerd in 2021 i.p.v. 2020 dit 
leidt een budgetoverheveling van € 20. Daarnaast zijn er baten bijgesteld mbt 
Bizob en WAZO vergoedingen voordeel incidenteel € 37. 

3 

Overige baten en lasten Incidenteel nadeel € 500 
De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Niet alleen waar 
het gaat om de gezondheidsaspecten maar ook om maatschappelijke en 
economische effecten.  
Een groot aantal organisaties en bedrijven heeft steun nodig om overeind te 
blijven. Voor partijen die van maatschappelijk belang voor Veldhoven zijn 
willen wij lokale steunmaatregelen treffen. Hiervoor wordt een afwegingskader 
met toetsingscriteria opgesteld. Op basis van al ontvangen verzoeken en 
gesprekken met organisaties schatten wij in dat in 2020 een bedrag van 
maximaal € 500 nodig is om een bijdrage te kunnen verstrekken aan alle 
verzoeken die passen binnen het afwegingskader.  

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 0 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

0.3 727701 Blauwe grond Zilverackers algemeen I 0 563 563

0.3 727702 3 panden Zilverackers algemeen I 0 525 525

0.3 740012 Axxerion (update Planon) U 0 75 75

0.4 740005 Zaaksysteem U 0 44 44

0.4 740008 Thin clients en monitoren gemeentehuis U 0 86 86

0.4 740009 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis U 0 68 68

0.4 727812 Vervanging pakket financiële applicatie U 300 0 0

0.5 780199 Lening LED-verlichting sportpark Zeelst I 2 2 2

0.5 780198 Lening LED-verlichting sportpark VLTC I 28 28 28

0.5 799112 Startersleningen I 162 162 162

0.5 799116 Stimueringsleningen U 0 0 117 117 7

0.5 799116 Stimueringsleningen I 0 0 3 3 7

Div 727811 Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen U 65 65 65
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

4 

Mutaties reserves Nadeel 2020: € 2.374, voordeel 2021: 
€ 99, voordeel 2022: € 204 en nadeel 
2023: € 84 

 

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft een aantal 
aanvragen in behandeling. Op het moment als er concrete overeenkomsten 
zijn afgesloten wordt de gemeenten gevraagd om hun bijdrage te betalen. De 
niet uitgegeven middelen worden overgeheveld naar 2021. Het gaat om een 
bedrag van € 183, op dit taakveld geeft dit een nadeel in 2020.  De lagere 
onttrekking uit de reserve voor het sociaal domein geeft op dit taakveld 0.10 
mutaties reserves een nadeel van € 2.190, op programma 6 geeft dit een 
voordeel. 
 

 

 

5 

Vermindering opbrengst 
Parkeerbelasting 

Incidenteel nadeel € 50 

Door de Corona-crisis wordt een nadeel opbrengst parkeren verwacht in 2020. 
Nadeel €50 ten opzichte van de huidige raming. 

6 

Uitkeringen gemeentefonds Voordeel 2020: € 1.100, 2021: 
voordeel € 364, 2022: nadeel € 30 en 
2023 nadeel € 38 

Door het rijk is middels de septembercirculaire een tweede 
compensatieregeling voor corona verstrekt voor o.a. lokale culturele 
voorzieningen,  eigen bijdrage WMO, extra kosten verkiezingen, toezicht en 
handhaving, buurt- en dorpshuizen, noodopvang kinderen van ouders met 
cruciaal beroep en lagere apparaatskosten (opschalingskorting). Dit 
incidenteel voordeel € 650 voor 2020 en € 349 voor 2021 is verwerkt in de 
algemene uitkering van het gemeentefonds. 
Verder geeft de septembercirculaire van het gemeentefonds door 
aanpassingen maatstaven het volgende verloop voor de begroting 2020 
voordeel € 450, 2021 voordeel €15, 2022 nadeel € 30 en 2023 nadeel € 38. 

7 

Stimuleringsleningen 2020: € 117, 2023: -€ 100 
Het verstrekken van stimuleringsleningen loopt beter dan verwacht. Daarom 
schuiven we € 100 van 2023 naar 2020. De aanpassing van € 17 heeft 
betrekking op de geraamde aflossingen in 2020, aangezien het krediet 
revolverend is kunnen de aflossingen ook weer ingezet worden om leningen te 
verstrekken. 
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Programma 1 Veiligheid 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. High Impact Crimes/incidenten 

Voorkoming/bestrijding woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, 
vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte. 

 

1 

2. Personen met verward gedrag 

Signalering/voorkoming/bestrijding veiligheidsincidenten in samenwerking met 
ketenpartners. 

2 

3. Problematische jeugd(groepen) en risicojeugd 

Voorkomen en aanpakken met ketenpartners. 
3 

 
 

 
 
 

 
 
 
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

T/m september van dit jaar (65) 
hebben er meer diefstallen/ 
woninginbraken plaatsgevonden t.o.v. 
dezelfde periode vorig jaar (58). Het 
aantal geweldsincidenten en 
vernielingen zijn daarentegen 
gedaald. 

Preventieve inzet en integrale 
handhaving 
 
 

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 1 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.338 2.338 2.338

1.2 Openbare orde en veiligheid 938 981 998 17

Totale lasten 3.276 3.319 3.336 17

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65 65 65

1.2 Openbare orde en veiligheid 16 45 49 4

Totale baten 81 110 114 4

Saldo (- = nadeel) -3.195 -3.209 -3.222 -13

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 1 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

1.2 780902 Voertuig handhaving & toezicht U 0 44 31 -13
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

Er is een relatie zichtbaar tussen Corona-maatregelen en een toename danwel 
daling van het aantal inbraken. Nu de maatregelen weer verscherpt zijn zien 
we een daling van het aantal woninginbraken. 
Om het aantal diefstallen en woninginbraken structureel terug te dringen 
zetten we in op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie 
richting burgers en ondernemers. Dit doen we integraal met diverse 
netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband 
keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. Extra preventieve 
maatregelen die ingezet gaan worden zijn: opzetten en uitrollen van een 
preventiekalender, versterken en uitbreiden van 
(digitale)buurpreventiegroepen, innovatieve-maatregelen onderzoeken en 
inzetten zoals cameragebruik-waarschuwingsborden nieuwe stijl en 
voorlichtingsbijeenkomsten (in de wijk). 

2 

T/m september 2020 zijn er 223 
geregistreerde verwarde personen 
bekend. Ten opzichte van dezelfde 
periode van vorig jaar (154) is dat 
een stijging van 69 gevallen. 

Preventieve inzet, vroegsignalering en 
integrale aanpak en samenwerking 
met ketenpartners (verbinding tussen 
zorg en veiligheid). 

Recent (1 januari 2020) is de Wet verplichte ggz & de Wet zorg en dwang 
geïmplementeerd en zijn er twee wijk-ggd-ers gestart (pilot van een jaar).  
De Corona-maatregelen hebben tot meer meldingen en signalen van verward 
gedrag geleid. Vanwege die maatregelen viel bijvoorbeeld dagbesteding en 
persoonlijk contact met de hulpverlening tijdelijk stil. Dit is inmiddels deels 
herstart.  

3 

Het aantal registreerde meldingen 
van jeugd overlast t/m september 
2020 (223) laat een stijging zien van 
119 gevallen ten opzichte van vorig 
jaar (113). 

Preventieve inzet door middel van 
bijvoorbeeld voorlichting, positieve 
alternatieven en ouderbetrokkenheid. 

Er zijn in verhouding meer meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten 
opzicht van dezelfde periode van vorig jaar. Enerzijds is de stijging te 
verklaring uit het ontbreken van (positieve) dag- en vrijetijdsbesteding door 
de invoering van de coronamaatregelen (sluiting van de sportclubs, horeca en 
Odeon, thuis beperking van bezoek etc). Anderzijds waren meer mensen thuis 
waardoor overlast van jeugd eerder werd ervaren en gemeld.  
Vanuit zorg en veiligheid is geanticipeerd op deze ontwikkelingen. We praten 
waar kan met de jeugd en pakken door waar moet in samenwerking met 
ketenpartners.  
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Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Fietsgebruik woon-werk 

Stimuleren goede verbinding tussen bedrijventerrein Run en HTC (slowlane). Start 
aanleg in 2020. 

1 

2. Kruising Nieuwstraat/Kromstraat 

Aanpak verkeerssituatie na afronding Zilverbaan. Uitvoering maatregelen 2020. 
2 

3. Verlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan 

Eventueel realisatie verlichting fietspad 2020. 
 

4. Doorstroming Kempenbaan (Oost en West) 

Maatregelen verbetering bereikbaarheid voor De Run en rest Veldhoven uitvoeren. 
 

5. Parkeren City Centrum 

Herijking betaald parkeren ter verbetering winkelklimaat en ter voorkoming 
leegstand. Oplossingsrichting kiezen en implementeren in 2020. 

 

6. Eindhoven Airport 

Totaalpakket maatregelen doorontwikkeling luchthaven vanaf 2020. 
 

 

 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

7. Inzicht in verkeersongevallen voertuig en fiets 

Inzicht in aantal ziekenhuisopname na ongeval met voertuig en inzicht in aantal 
ongevallen met gewonde fietser (letsel/materieel/dodelijk met voertuig en fiets). 

 

 

 

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 2 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer 4.579 4.358 4.398 40

2.2 Parkeren 1.137 1.156 1.056 -100 3

2.3 Recreatieve haven

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer 23 23 23

Totale lasten 5.739 5.537 5.477 -60

Baten

2.1 Verkeer en vervoer 307 362 362

2.2 Parkeren 15

2.3 Recreatieve haven

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Totale baten 322 362 362 0

Saldo (- = nadeel) -5.417 -5.175 -5.115 60
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Wijziging planning uitvoering Herverdeling meerjarenbegroting 

Planning van het project was, start uitvoering eind 2020. Door vragen en 
meedenken vanuit bedrijven gevestigd aan De Run 4000 is een aanvullend 
onderzoek naar verkeersveiligheid en een afweging van alternatieven 
uitgevoerd en opgesteld. Dit heeft het proces (bestemmingsplan en ontwerp) 
een aantal maanden vertraagd, waardoor de start uitvoering is uitgesteld tot 
begin Q2 2021. Aankomende tijd wordt de bestemmingsplanprocedure en de 
aanbesteding voor de uitvoering doorlopen. 

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 2 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

2.1 707202 Zilverbaan (WOR) U 0 178 11 -167 4

2.1 707202 Zilverbaan (WOR) I 0 -30 0 30 4

2.1 707203 Aansluiting A67 (BNR) U 13.086 25.063 28.063 3.000 5

2.1 707203 Aansluiting A67 (BNR) I 13.086 21.082 24.082 3.000 5

2.1 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) U 0 96 2 -94 6

2.1 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) I 0 -102 -1 101 6

2.1 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) U 1.035 1.727 2.092 365 7

2.1 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) I 879 1.142 1.453 310 7

2.1 707209 nazorgbudget groen zilverbaan U 0 0 30 30 4

2.1 707210 nazorgbudget archeologie zilverbaan U 0 0 10 10 4

2.1 709114 Herinrichting Oude Kerkstraat U 680 695 21 -674 8

2.1 709122 Herinrichting Locht U 956 956 0 -956 9

2.1 712700 Verblijfsgebied 't Look U 400 585 585

2.1 712700 Verblijfsgebied 't Look I 0 1 0 -1

2.1 724100 Verblijfsgebied Zandoerle U 0 45 3 -42

2.1 780316 verreiker gladheidsbestr.(roll.mat.2019) U 30 30 30

2.1 780317 Roll.materieel 2020 gladheidbestrijding U 51 51 51

2.1 780520 Vervangingsinvesteringen masten 2020 U 615 660 60 -600 10

2.1 780620 Vervangingsinvesteringen armaturen 2020 U 779 1.080 380 -700 11

2.1 780716 Verlichting Oersebaan U 0 85 85

2.1 780920 Vervanging investeringen VRI 2020 U 387 537 40 -497 12

2.1 728900 reconstructie St. Jansstraat U 500 500 0 -500 13

2.1 707208 Slowlane U 855 823 133 -690 14

2.1 707208 Slowlane I 754 714 24 -690 14

2.1 730046 MP De Run/optimaliseren VRI's U 0 22 22

2.1 730046 MP De Run/optimaliseren VRI's I 0 83 83

2.1 730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg U 0 126 126

2.1 730047 MP De Run/afsluiten Provincialeweg I 0 113 113

2.1 730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan U 76 179 179

2.1 730048 MP De Run/aanpassen P.Zuidlaan I 57 240 240

2.2 713100 Actualiseren parkeren maaiveld U 0 50 0 -50

2.2 740001
Herinrichten fietsenstallingsvoorzieningen 
CityCentrum

U 0 32 32

2.2 740011 Investering fietsenstalling U 0 150 100 -50 3
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

Realisatie kan conform planning nog wel afgerond worden in 2021, waardoor 
alle kosten samenvallen in 2021. Uiteraard is dit nog afhankelijk van de te 
doorlopen bestemmingsplanprocedure. 

2 

Wijziging tijdstip definitief besluit Aanpassen planning 

Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. 
Uitvoering maatregelen in 2022. 

3 

Veranderende omstandigheden 
parkeren.  

Verlagen lasten incidenteel € 100 
voordeel 2020 en vanaf 2021 voordeel 
structureel € 139. Aframen krediet 
fietsenstalling € 50. 

Door de Corona-crisis en door nieuw beleid is onderhoud uitgesteld. De lasten 
worden in 2020 incidenteel naar beneden bijgesteld. (voordeel € 60 voor 
parkeergarage en voordeel € 90 voor parkeren maaiveld). 
Door het nieuwe parkeerbeleid kunnen vanaf 2021 de stroomkosten en kosten 
van de uitbestede werkzaamheden (onderhoudscontracten) verlaagd worden 
voordeel structureel € 134. Doordat de sfeerverlichting, herkenbaarheid en 
aanleg fietsenstalling in elkaar overlopen kan € 50 vrijvallen van het krediet 
fietsenstalling, deze € 50 is noodzakelijk als aanvullend budget (€ 50) voor de 
sfeerverlichting in het citycentrum. Deze verschuiving geeft een incidenteel 
nadeel van € 50 in 2020 en structureel voordeel van € 5 vanaf 2021. 

4 

Afronding project Zilverbaan (WOR) Afsluiten project Zilverbaan en 
instellen 2 nazorgbudgetten 

Op dit moment is er nog bijna € 197 beschikbaar op krediet Zilverbaan 
(707202). Er is nog ruim € 253 nodig om het project af te ronden. Hiervoor 
worden twee nazorgbudgetten ingesteld (archeologie en groen). Het project 
sluit naar verwachting met een tekort van  € 56.  
Het tekort is ontstaan doordat bijna alle bomen opnieuw aangeplant moeten 
worden, vanwege de extreme droogte van de afgelopen twee zomers. 
Daarnaast  zijn er extra ambtelijke uren gemaakt en is er juridisch en technisch 
advies ingehuurd om de brug Poelenloop te laten uitvoeren volgens de 
richtlijnen. De brug is inmiddels aangepast. 

5 

Wijziging planning project Aansluiting 
A67 

Herinrichten krediet volgens planning 

De planning van de uitgaven bij Kempenbaan West is anders begroot. In 2020 
worden meer kosten verwacht dan geraamd (€ 3 miljoen). Dit wordt in 
mindering gebracht op het krediet in 2021 en 2022. 

6 

Afronding project Kempenbaan midden Afsluiten project € 195 
Het krediet Kempenbaan Midden kan worden afgesloten. Er is € 195 minder 
uitgegeven. De reden hiervoor is dat er minderwerk in de realisatiefase was. Dit 
zonder gevolgen voor de kwaliteit van het werk. Daarnaast is er zeer beperkte 
ambtelijke inzet geweest. Ook was er minder inzet nodig van begeleiding 
buiten, die extern was ingehuurd. Dit was niet voorzien. 

7 

Wijziging planning project 
Kempenbaan deel richting A2 

Herinrichten krediet volgens planning 

De planning is om in 2021 het werk aan te besteden. De verwachte kosten 
worden eerder gemaakt dan nu geraamd in de meerjarenbegroting. Naar 
verwachting komt het zwaartepunt in 2021 en 2022 te liggen. Het voorstel is 
om de verdeling van de middelen over de komende jaren aan te passen.  

8 

Wijziging planning Herinrichting Oude 
Kerkstraat 

Overhevelen krediet € 674 

De werkzaamheden aan de Oude Kerkstraat kunnen  pas worden uitgevoerd op 
het moment dat de werkzaamheden van de ontwikkelaar van ‘Schippershof’ 
gereed zijn. Om die reden wordt een deel van het krediet (€ 674) overgeheveld 
van 2020 naar 2021. 
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

9 

Wijziging planning Herinrichting Locht Herinrichten krediet ahv planning 
€ 956 

Door wijziging in de fasering van de uitvoering wordt de herinrichting van de 
Locht later aangepakt dan voorzien. 

10 

Bijgestelde beheerplannen. 
(Vervangingsinvestering masten 2020) 

Aframen krediet € 600 

De afgelopen jaren is gebleken dat projecten zijn uitgesteld vanwege diverse 
redenen (o.a. ’t Look, Burgemeester van Hoofflaan, St. Janstraat). Onlangs zijn 
de nieuwe beheerplannen vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met het 
uitstel van deze projecten, en kan een gedeelte van het krediet vrijvallen. 
Om die reden valt € 600 (780520 verv inv masten 2020) vrij. 

11 

Bijgestelde beheerplannen. 
(Vervangingsinvestering armaturen 
2020) 

Aframen krediet € 700 

De afgelopen jaren is gebleken dat projecten zijn uitgesteld vanwege diverse 
redenen (o.a. ’t Look, Burgemeester van Hoofflaan, St. Janstraat). Onlangs zijn 
de nieuwe beheerplannen vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met het 
uitstel van deze projecten, en kan een gedeelte van het krediet vrijvallen. 
Om die reden valt €700 (780620 verv invest armaturen 2020) vrij. 

12 

Bijgestelde beheerplannen. 
(Vervanging investeringen VRI 2020) 

Aframen krediet € 497 

Doordat dekking van de geplande investeringen project Kempenbaan is 
voorzien in het project en voor een deel in vervangingsinvesteringen VRI 2020 
kan een gedeelte van het krediet € 497 vrijvallen. 

13 

Wijziging planning Reconstructie St. 
Jansstraat 

Overhevelen krediet van 2020 naar 
2022 € 500 

Door afstemming van werkzaamheden (woningbouwprojecten Oerle Zuid en 
Zilverackers, verkeersafwikkelingen reconstructie Kempenbaan) vindt de 
reconstructie later plaats. Hierdoor wordt het krediet (€ 500) overgeheveld van 
2020 naar 2022. 

14 

Wijziging planning project Slowlane 
(snelfietsroute de Run-HTC) 

Overhevelen krediet van 2020 naar 
2021 € 690 

De uitvoering van de Slowlane (snelfietsroute de Run-HTC) zou volgens 
planning eind 2020 van start gaan. Door vragen en meedenken vanuit 
bedrijven is een aanvullend onderzoek naar verkeersveiligheid en een afweging 
van alternatieven opgesteld. Dit heeft het proces (bestemmingsplan en 
ontwerp) vier maanden vertraagd, waardoor de start is uitgesteld tot begin Q2 
2021. Realisatie kan conform planning afgerond worden in 2021, waardoor alle 
kosten samenvallen in 2021.  
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Programma 3 Economie 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Ondernemersimago 

Waardering ondernemersklimaat door ondernemers met minimaal een 7. 
 

2. Bedrijventerreinen 

Aantrekkelijkheid De Run voor high tech (maak-)industrie en (innovatieve) health. 
Aantrekkelijkheid Habraken voor circulaire bedrijvigheid. 

 

 

 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

3. Werkgelegenheid 

Arbeid zo min mogelijk beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven. 
 

 

 

 
 
 

 
 
  

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 3 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling 1.148 1.408 1.163 -245 1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.381 1.979 1.940 -39 1,2,3,4

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 156 155 170 15

3.4 Economische promotie 125 125 107 -18

Totale lasten 9.810 3.667 3.380 -287

Baten

3.1 Economische ontwikkeling 30 30

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.742 468 468

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 20 20 20

3.4 Economische promotie 318 188 133 -55

Totale baten 8.080 706 651 -55

Saldo (- = nadeel) -1.730 -2.961 -2.729 232

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 3 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

3.2 740002 Herinrichting zuid entree U 0 285 102 -183 5
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

ROW bijdrage op het verkeerde 
taakveld geraamd 

Budgettair neutraal  

Administratieve correctie naar juiste taakveld (van 3.1 naar 3.2) 

2 

Overhevelen ROW bijdrage  Voordeel € 183, nadeel € 183 in 2021 

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) heeft een aantal aanvragen 
in behandeling. Op het moment dat er concrete overeenkomsten zijn 
afgesloten wordt de gemeenten gevraagd om hun bijdrage te betalen. De niet 
uitgegeven middelen worden overgeheveld naar 2021. Het gaat om een bedrag 
van € 183 

3 

Afrekening de Dutch Mountains Voordeel € 50  

Het resultaat van onderhandelingen voor de afhandeling van de vaststellings-
overeenkomst met The Dutch Mountains heeft geleid tot een voordeel van  
€ 50 

4 

Vertraging gebiedsvisie centrum-west Voordeel € 54, nadeel € 54 in 2021 
Het proces van de gebiedsvisie centrum-west zal later worden opgestart, 
waardoor de kosten deels in 2020 en 2021 worden gemaakt.  

5 

Vertraging herinrichting Zuid entree Overhevelen krediet naar 2021 
In 2021 wordt opdracht verleend voor het aanbrengen van de openbare 
verlichting bij de Bossebaan (Zuidentree). Het opstellen van het bestek van het 
verlichtingsplan heeft meer tijd gekost dan voorzien. 
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Programma 4 Onderwijs en jeugd 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Huisvesting onderwijs 

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan voor goede huisvesting in redelijke nabijheid 
van de leerlingen via afzonderlijke projectplannen. 

 

2. Uitvoering integrale kadernota jeugd “Focus op alle jeugd” 

Met partners jeugdbeleid uitvoering gezamenlijk gedragen nota oppakken. 
Evaluatie activiteiten  om de 2 jaar. 

1 

3. Taalverwerving/beheersing 

Nadruk op aandacht voor achterstandsleerlingen/nieuwe inwoners. Heroriëntatie 
rol bij (digi)taalhuis. Streven naar >95% doelgroepbereik  Voor- en 
Vroegschoolse Educatie. 

2 

 
 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

4. Actief beleid ter terugdringing absoluut schoolverzuim  

5. Actief beleid ter terugdringing relatief schoolverzuim  

6. Actief beleid ter voorkoming vroegtijdig schoolverlaten  

 
 

 
 
 
 

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 4 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs 3 3 3

4.2 Onderwijshuisvesting 3.173 3.689 3.633 -56 3, 4

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.657 1.598 1.401 -197 2

Totale lasten 4.833 5.290 5.037 -253

Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting 557 562 614 52 4

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 384 274 274

Totale baten 941 836 888 52

Saldo (- = nadeel) -3.892 -4.454 -4.149 305
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Vertraging uitvoering nota Doorstart maken rekening houdend 
met de omstandigheden 

Vanwege Corona zijn de kernpartners (CJG, onderwijs en kinderopvang) 
verenigd in de regiegroep erg druk geweest om binnen de mogelijkheden 
uitvoering te geven aan hun reguliere activiteiten. In oktober is de regiegroep 
belast met de uitvoering van de nota voor het eerst weer online bijeen geweest 
om met elkaar de balans op te maken. Alle partijen zijn nog altijd druk met het 
opvangen van de coronagevolgen. Wel is gebleken dat er weer ruimte aan het 
ontstaan is om acties op te pakken die moeten bijdragen aan de benoemde 
resultaten uit de kadernota. 

2 

Vertraging invoering 16 uur VVE Invoering per 1 januari 2021  
Voordeel 2020 € 185 

Vanwege Corona heeft de invoering van 16 uur VVE per 1-8-2020 vertraging 
opgelopen. Het college heeft daarom besloten de invoering van 16-uur VVE in 
te laten gaan per 1 januari 2021. De herijking laaggeletterdheid en 
heroriëntatie digitaalhuis loopt wel op schema. Dit geeft een incidenteel 
voordeel van € 185. 

3 

Verschuiven kosten 1e inrichting Budgettair neutraal 
Begin 2020 heeft u het IHP vastgesteld, een onderdeel hiervan zijn de 1e 
inrichtingskosten. Vanwege verschuiving in m2 van de diverse locaties en jaar 
van uitvoering worden de kosten budgetneutraal overgeheveld. 

4 

Minder m2 onderwijsgebouwen 2020 is budgettair neutraal, 
structureel € 90 voordeel 

Doordat er minder m2 oppervlakte wordt gebouwd vallen de exploitatie lasten 
structureel € 90 lager uit. 

 

  

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 4 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

4.2 718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs U 0 104 34 -70

4.2 718217 Zilverackers grond onderwijs U 0 1.546 1.546

4.2 718219 Jan Baptist uitbreiding groepen U 0 713 713
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Groenonderhoud en zwerfafval 

Continue onder aandacht brengen. In 2020 4x bewustwordingsactie. 
 

2. Veldhoven Beweegt! 

Uitvoering visie en realisatie programma. Aanstellen beweegcoach. 
 

3. Zwembad 

Realisatie en ingebruikname in 2021. 
 

4.  Veldhovens festival 

Ondersteuning jaarlijkse gratis toegankelijke festival. 
1 

 
 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

5. Streven naar afname percentage niet-sporters met 5% in 2020.  

 
 

 
 
 

 
  

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 5 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering 376 454 434 -20

5.2 Sportaccommodaties 2.916 2.879 2.879

5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie 2.446 2.448 2.448

5.4 Musea 281 287 287

5.5 Cultureel erfgoed 117 117 117

5.6 Media 1.047 1.052 1.052

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.898 2.931 3.024 93 2

Totale lasten 10.081 10.168 10.241 73

Baten

5.1 Sportbeleid en activering 1 1 1

5.2 Sportaccommodaties 991 991 991

5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie 357 357 357

5.4 Musea 66 66 66

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media 88 88 88

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 72 97 97

Totale baten 1.575 1.600 1.600 0

Saldo (- = nadeel) -8.506 -8.568 -8.641 -73
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Veldhovens festival Vervallen festival 

Vanwege Corona is de 2020 editie van het festival Cityfest  
gecanceld. De stichting heeft de afgesproken subsidie ontvangen. In aanloop 
naar het festival zijn onontkoombaar reeds de nodige kosten gemaakt. In 2021 
vindt de vaststelling van de subsidie over 2020 plaats en zijn de financiële 
consequenties bekend.  

2 

Extra watergeven door droogte Nadeel € 93 
Door de excessieve droogte zijn er extra rondes voor het water geven aan 
bomen noodzakelijk geweest. Deze extra rondes (23 keer) leiden tot een 
incidenteel nadeel van € 93. 
 

3 

Bij begroting 2021 besloten Vervallen investeringen € 137 
Deze investeringen zijn bij de begroting 2021, onder het kopje 
capaciteitsknelpunten sportparken, komen te vervallen. De kapitaallasten zijn 
al in de begroting 2021 verwerkt, maar de investeringsbedragen 2020 
vervallen middels deze bestuursrapportage. 

4 

Buitenruimte Huysackers Overhevelen investering € 130 
Binnen de budgetten van het IHP vinden er budgettair neutrale verschuivingen 
plaats. De werkzaamheden op de diverse locaties zijn gestart of inmiddels zo 
goed als afgerond. De kosten voor de buitenruimte van Huysackers worden 
daarom overgeheveld van 2020 naar 2021. 

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 5 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

5.2 727410 zwembad (bouwkundig) U 2.433 1.917 1.917

5.2 727411 zwembad (installaties) U 1.317 1.053 1.053

5.2 727412 zwembad (inrichting) U 537 432 432

5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 1.653 553 553

5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 953 243 243

5.2 780011 Vervangingsinvestering binnensport 2020 U 106 141 141

5.2 780011 Vervangingsinvestering binnensport 2020 I 9 12 12

5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 U 166 166 54 -112 3

5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 I 29 29 9 -20 3

5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 U 108 108 54 -54 3

5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 I 19 19 9 -10 3

5.2 780221 Inv. RKVVO kunstgras toplaag U 25 348 381 33

5.2 780221 Inv. RKVVO kunstgras toplaag I 4 61 67 6

5.2 780222 Inv. Rood-Wit kunstgras toplaag U 25 322 322

5.2 780222 Inv. Rood-Wit kunstgras toplaag I 4 56 56

5.3 713001 Aanpassing De Schalm (inrichting) U 0 24 24

5.7 718218 Buitenruimte Huysackers U 0 377 247 -130 4

5.7 780315 4 pickupvoertuigen openbaar groen U 0 87 87

5.7 780324 Pick-up voertuig BENR U 32 32 32

5.7 780341 Rollend materieel 2022 (Groenploeg) U 0 29 29

5.7 780720 Vervangingsinvesteringen bomen 2020 U 108 124 424 300 5

5.7 780820 Vervangingsinvest. openbaar groen 2020 U 565 690 390 -300 5



 

21 
 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

5 

Meer werk aan bomen door stormen  Overhevelen investering € 300 
Als gevolg van de zware zomerstorm van 2019 zijn er in 2020 in het groen 
meer werkzaamheden aan bomen en minder aan vervanging openbaar groen 
uitgevoerd. Hierdoor is het nodig om € 300 budget van openbaar groen naar 
bomen over te hevelen. 
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Programma 6 Sociaal domein 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Klanttevredenheid 

Jaarlijkse meting bij cliënten Werk en Inkomen/schulddienstverlening/maatschap-
pelijke ondersteuning/specialistische jeugdzorg. Streven minimaal 7,5 per 
vakgebied. 

 

2. Schulddienstverlening 

Ten opzicht van 2019 meer trajecten budgetcoaching en -beheer vanuit 
gemeente, minder beroep op bewindvoering en meer geslaagde schuldregelingen. 

 

3. Cliëntondersteuning 

Vergroten bekendheid cliënten Wmo/Jeugdwet/Participatiewet/Schulddienstverle-
ning met onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

4. Informele ondersteuning 

Ondersteuning bieden voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen en het 
langer kunnen participeren in de maatschappij. 

 

5. Kwaliteit van leven 

Er naar streven dat minimaal 75% Wmo-cliënten verbetering kwaliteit van leven 
ervaart door ontvangen ondersteuning. 

 

 

 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

6. Jeugdzorg 

Streven naar verschuiving inzet specialistische hulp naar licht pedagogische hulp 
en ondersteuning. Daarnaast streven naar afname aantallen jongeren met delict, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

 

7. Inclusieve arbeidsmarkt 

Doel is dat zoveel mogelijk mensen uit Participatiewet betaald werk verrichten en 
in eigen levensonderhoud voorzien. 

1 

8. Minimabeleid 

Streven naar > 400 toekenningen meedoen regeling in 2020, en  
< 4% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin.  

 

 

9. Maatwerkarrangementen 

Streven naar gelijkblijvend aantal Wmo-cliënten met maatwerkarrangement ten 
opzichte van 2018. 

 

2 
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Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 6 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.959 5.183 5.183 3,4,5

6.2 Wijkteams 3.495 3.404 3.389 -15

6.3 Inkomensregelingen 10.756 16.300 16.424 124 1,6

6.4 Begeleide participatie 3.905 4.237 4.401 164 7

6.5 Arbeidsparticipatie 2.646 2.523 2.523

6.6 Maatwerkvoorzieningen 882 982 897 -85 8

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.326 9.825 9.491 -334 9,10

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.093 7.103 4.120 -2.983 5

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 147 147 147

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.855 3.855 5.036 1.181 5

Totale lasten 47.064 53.559 51.611 -1.948

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 398 497 513 16

6.2 Wijkteams 2 2 2

6.3 Inkomensregelingen 8.386 13.509 14.639 1.130 6,11

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen 395 395 331 -64 12

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10 10 10

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale baten 9.191 14.413 15.495 1.082

Saldo (- = nadeel) -37.873 -39.146 -36.116 3.030

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 6 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

6.1 729500 Tijdelijke huisvestingslocaties U 0 77 77

6.1 729500 Tijdelijke huisvestingslocaties I 0 66 66
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Stijging aantal uitkeringen Nadeel 2020: € 122, 2021: € 364, 
2022: € 368 en 2023: € 374.  

Vanwege Corona is Nederland in een situatie van economische krimp gekomen. 
We zien dit terug door o.a. een stijging van het aantal uitkeringen tot net na de 
zomervakantie. Vanaf augustus zien we een stabilisatie van het aantal 
uitkeringen. De effecten van de 2e golf en daarbij behorende 
overheidsmaatregelen zijn momenteel nog niet in te schatten. 

2 

Toename aantal Wmo-cliënten  
met een maatwerkarrangement 

Bij Burap I al verwerkt. 

Door de aanzuigende werking als gevolg van de invoering van het 
abonnementstarief per 2019 in de Wmo, vergrijzing en het ‘langer thuis blijven 
wonen’ van de doelgroep is het aantal cliënten over de volle breedte van de 
WMO in het 3e kwartaal 2020 t.o.v. 2018 gemiddeld met 13% gestegen. Er zijn 
grote fluctuaties zichtbaar op productniveau. 

3 

Lagere subsidie Cordaad Incidenteel voordeel € 65 
De subsidie van Cordaad is voor de jaren 2019 en 2020 lager vastgesteld. Dit 
is vanwege het stopzetten van activiteiten in de MFA Noord.  

4 

Minder gebiedsgerichte activiteiten Incidenteel voordeel € 50 
Als gevolg van Corona is het niet goed mogelijke activiteiten te ontwikkelen en 
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.  

5 

Bijstellen specialistische jeugdzorg Incidenteel voordeel € 1.626 
Bij de jaarrekening 2019 is een balanspost opgenomen voor nog te verwachten 
facturen en declaraties voor specialistische jeugdzorg. De hoogte van deze 
balanspost is gebaseerd op gegevens van voorgaande jaren. Aangezien de 
voorgaande jaren nog een aanzienlijk bedrag aan later ontvangen facturen 
betaald moest worden, is deze verwachting doorgetrokken naar het opstellen 
van de balanspost 2019. In de praktijk blijkt deze trend niet doorgezet.  
 
Daarnaast zien we dat het verzilveringspercentage van de geïndiceerde zorg 
aanzienlijk lager ligt dan vooraf ingeschat. Dit is niet alleen in Veldhoven zo 
maar is ook regionaal een gegeven. De balanspost wordt daarom verlaagd 
(voordeel € 732 over 2019 en voordeel € 63 over 2018). 
 
De lagere verzilvering heeft ook effect op het lopende jaar, en met de kennis 
dat we niet 100% verzilvering verwachten over 2020 biedt dat ook voor het 
lopende jaar een voordeel € 831. De redenen van lagere verzilvering worden 
nader onderzocht. Een van de oorzaken hiervan is in ieder geval de impact van 
het Corona virus. Niet alle zorg wordt immers geleverd zoals dat in een 
normale situatie het geval zou zijn.  
 
De voordelen worden niet meerjarig doorgetrokken omdat het lagere 
verzilveringspercentage mede wordt veroorzaakt door Corona. Daarnaast is de 
verwachting dat de Corona crisis ook kan zorgen voor juist een stijging van 
specialistische jeugdhulp. Tevens is nog geen besluit genomen over de 
continuering van de B-variant. Bovendien is het budget voor jeugd in 2021 al 
€ 483 lager door een eerder opgevoerde taakstellende bezuiniging. Ten slotte 
heeft circa de helft van het voordeel in deze Bestuursrapportage betrekking op 
voorgaande jaren. 
 
Dit voordeel wordt voor € 1.626 binnen programma 0 gestort in de reserve 
sociaal deelfonds. 
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

6 

Corona maatregelen Incidenteel bijstelling voorschot € 533 
en 
Budgetneutrale bijstelling € 20 

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. 
Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen 
is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze 
regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met 
inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben 
om hun bedrijf voort te zetten.  
Van het Rijk ontvangen we het derde voorschot van € 553. Het Rijk heeft in 
totaal ruim € 6.000 aan voorschotten toegekend. In de voorschotten zit ook 
een vergoeding voor de gemeente voor het uitvoeren van de regeling. Deze 
vergoeding (een incidenteel voordeel) wordt als voorschot begroot op € 533. 
De vergoeding is gebaseerd op het aantal toekenningen.  
 
Na de vergoeding voor uitvoeringskosten is er in dit derde voorschot ruimte 
voor uitkeringslasten van € 20. Dit is budgetneutraal opgenomen, net zoals in 
de 1e en 2e bestuursrapportage.  

7 

Hogere Rijksmiddelen Incidenteel nadeel € 164 
Van het Rijk ontvangen we (binnen programma 0) een bonus voor de realisatie 
plaatsingen op beschut werk (€ 54). Daarnaast ontvangen we een € 111 voor 
het omzetverlies SW-bedrijven. De afspraak met Ergon is dat dit één op één 
wordt doorgezet.  

8 

WMO Minder woningaanpassingen Incidenteel voordeel € 50 
In 2020 zijn er minder aanvragen voor grote woningaanpassingen dan 
verwacht. Wellicht dat mensen toch hulpvragen uitstellen in verband met 
Corona. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 50. Dit voordeel wordt 
binnen programma 0 gestort in de reserve sociaal deelfonds. 

9 

WMO Huishoudelijke hulp Incidenteel voordeel € 200 
Als gevolg van Corona hebben inwoners met een Wmo-indicatie voor hulp bij 
het huishouden minder uren hulp bij het huishouden gebruikt. Ondanks de 
geboden Corona-compensatie aan de aanbieders hulp bij het huishouden, 
levert dit incidenteel een voordeel op van € 200 in 2020. Dit voordeel wordt 
binnen programma 0 gestort in de reserve sociaal deelfonds. 

10 

WMO Lager gebruik Taxbus Incidenteel voordeel € 160 
Als gevolg van Corona hebben inwoners met een Taxbus-pas minder gereisd. 
Ondanks de Corona-compensatie (we verwijzen naar informatienota 
20bs00038 van 30 juni 2020)die de gemeente geboden heeft, levert dit 
incidenteel een voordeel van € 160 in 2020. Dit voordeel wordt binnen 
programma 0 gestort in de reserve sociaal deelfonds. 

11 

Hogere Rijksmiddelen Voordeel 2020: € 551, 2021: € 674, 
2022: € 1.436 en 2023 € 1.164. 

We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het 
bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie Het 
voorlopige budget voor 2020 is naar boven bijgesteld. De voorlopige budgetten 
voor 2021 en verder zijn ook verhoogd waarbij rekening is gehouden met het 
effect van Corona op de arbeidsmarkt. 

12 

 

WMO Eigen bijdrage Incidenteel nadeel € 64 
De Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. 
beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 
2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van Corona een 
substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon 
worden geleverd. Gemeente Veldhoven heeft hiervoor via het gemeentefonds 
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

(programma 0) compensatie ontvangen ad € 64. De baten uit eigen bijdrage 
Wmo over 2020 worden daarom verlaagd met 64.  

  



 

27 
 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 
 
 

 Doelstellingen Toel.

nr. 

1. Volksgezondheid 

GGD voert taken Wet Publieke Gezondheid uit. Wij geven uitvoering aan Lokaal 
Gezondheidsbeleid. We monitoren via jaarverslag GGD. 

 

2. Actueel laadpalenbeleid 

Afgestemd houden op landelijke ontwikkelingen en groei elektrisch wagenpark. 
 

 

 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

3. Huishoudelijk afval 

Onderzoek naar kansen verdere reductie afval per inwoner naar 100 kilo.  
 

4. Hernieuwbare energie 

Stimulering verhoging percentage hernieuwbare energie. 
1 

 

 

 
 
  

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 7 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

7.1 Volksgezondheid 2.180 2.286 2.276 -10

7.2 Riolering 3.201 3.191 3.191

7.3 Afval 4.041 4.097 4.097 2

7.4 Milieubeheer 933 1.204 1.174 -30

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 171 200 170 -30

Totale lasten 10.526 10.978 10.908 -70

Baten

7.1 Volksgezondheid 19 19 19

7.2 Riolering 3.668 3.681 3.681

7.3 Afval 5.041 5.121 5.121

7.4 Milieubeheer 175 175

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 127 127 127

Totale baten 8.855 9.123 9.123 0

Saldo (- = nadeel) -1.671 -1.855 -1.785 70
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Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 

(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Regeling reductie energieverbruik Geen bijstelling 

De projecten die in het kader van de Rijksregeling Reductie Energieverbruik 
(RRE) worden uitgevoerd en die gericht zijn op het stimuleren van 
woningeigenaren bij het verduurzamen van hun huis heeft als gevolg van 
capaciteitstekort en Corona vertraging opgelopen. De einddatum van de 
regeling is verschoven van 31-12-2020 naar 31-03-2021. Het uitstel heeft 
geen consequenties voor de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden. 

2 

Afval Structureel nadeel €130 vanaf 2021 

Zoals gemeld in burap II 2020 werd er door de Europese aanbesteding GFT een 
structureel nadeel verwacht van ca €100- € 150 per jaar vanaf 2021. 
De definitieve prijsstijging door de nieuwe aanbesteding ‘verwerking GFT’ is 
bekend en deze leidt tot een structureel nadeel van €130 vanaf 2021. 

3 

Riolering verblijfsgebied ’t Look/fase 3 
midden 

Overhevelen gedeelte krediet € 326 
naar 2021 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden van ’t Look fase III (712700) wordt 
rekening gehouden met de renovatiewerkzaamheden die woonstichting ‘Thuis 
in hetzelfde gebied uitvoert. Het ontwerp fase III is vastgesteld op 27 okt 2020 
door B&W zodat opvolgend het grootste deel van de werkzaamheden in 2021 
zullen worden uitgevoerd. Om die reden wordt een deel van het krediet (€ 326) 
overgeheveld van 2020 naar 2021. 

4 

Vervanging riolering St. Jansstraat Overhevelen gedeelte krediet € 270 
naar 2021 

Door afstemming van werkzaamheden (woningbouwprojecten Oerle Zuid en 
Zilverackers, verkeersafwikkelingen reconstructie Kempenbaan) vindt de 
reconstructie later plaats. Hierdoor wordt het krediet (€ 270) overgeheveld van 
2020 naar 2021. 

5 

Vervanging riolering Oude Kerkstraat Overhevelen gedeelte krediet € 497 
naar 2021 

De investering kan pas worden uitgevoerd op het moment dat de 
werkzaamheden van de ontwikkelaar van ‘Schippershof’ gereed zijn. Om die 
reden wordt het krediet (€ 497) overgeheveld van 2020 naar 2021. 

6 

Vervanging gemalen en drukriolering 
2020 

Vrijval krediet  (€1.427) en 
overhevelen krediet (€ 1.255) 
vervangen gemalen en drukriolering 

In 2021 zal Slowlane (snelfietsroute de Run-HTC) worden aangelegd (krediet 
707208). Hieronder ligt riolering die op korte termijn aan vervanging toe is. 
Vanuit het oude v-GRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) is € 2.982 nog 

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 7 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

7.2 731007 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden U 372 372 46 -326 3

7.2 731011 Vervanging riolering St. Janstraat U 270 270 0 -270 4

7.2 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat U 509 497 0 -497 5

7.2 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 U 105 98 98

7.2 731021 Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19 U 0 10 10

7.2 731041 Vervanging gemalen en drukriolering 2020 U 2.983 2.983 300 -2.683 6

7.2 731044 Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2 U 0 134 134

7.3 729900 Aanschaf ondergrondse afvalcontainers U 0 -5 -5
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Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

niet benut. Om straks het nieuwe aangelegde fietspad niet open te breken voor 
nieuwe riolering wordt ervoor gekozen dit gelijktijdig aan te leggen. Om die 
reden is het verzoek om € 1.255 over te hevelen en beschikbaar te stellen voor 
de riolering van Slowlane (snelfietsroute de Run-HTC)en hiervoor een nieuw 
krediet beschikbaar te stellen voor rioleringswerkzaamheden. 
Daarnaast is vanwege een calamiteit, ingestort riool bij de Heerbaan, eveneens 
gebruik gemaakt van dit overschot a € 300. De kosten waren initieel hoger, 
maar het Waterschap de Dommel heeft meebetaald aan het herstel. Het 
restant van dit krediet a € 1.427 kan hierdoor vrijvallen. 
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Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing 
 
 

 

nr. 

 

doelstellingen 
Toel.

nr. 

1. Omgevingswet 

Implementatie omgevingswet in 2020. 
 

 2. Zilverackers 

Realisatie Huysackers vindt plaats in de periode 2018-2022. 
 

 3. Woningcorporaties 

Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken 
maken met woningcorporaties. 

 

4. Starters 

Verbeteren mogelijkheden in koop en huur. 
 

 

 

 BBV voorgeschreven doelen en activiteiten Toel.

nr. 

5. Woningbouwprogramma 

Voldoen aan uitgangspunten Woonvisie 2016. In 2020 vindt actualisatie Woonvisie 
plaats en worden doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma 
gemonitord. 

1 

6. Regionaal bouwperspectief 

Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en 
afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en op 
elkaar afstemmen.  

 

7. WOZ-waarde 

WOZ-waarde is grondslag voor berekening onroerende zaakbelasting . 
 

8. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2019: € 553,69.  

9. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019: € 615,58.  

 



 

31 
 

 
 

 

 
 

 

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2020 
(Bedragen in € 1.000,-) 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

1 

Looptijd regionaal onderzoek, 
uitkomst onderzoek rekenkamercie. 

Actualisatie woonvisie overhevelen 
naar 2021. 

In 2020 wordt het SGE-woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Dit vormt een 
belangrijke basis voor de actualisatie van de gemeentelijke woonvisie. Daarom 
wordt de actualisatie van de woonvisie overgeheveld naar 2021.   

2 

Meer mutaties vastgoedinformatie Structureel nadeel € 50  
Door meer mutatie-werkzaamheden, als gevolg van realisatie woningbouw en 
civiele projecten, zijn de kosten voor vastgoedinformatie structureel hoger      
€ 50 

3 

Woningbouwversnelling anterieure 
projecten 

Budgettair neutraal  

De gemeenteraad heeft in februari van dit jaar ingestemd met het beschikbaar 
stellen van de financiële middelen die nodig zijn voor de inzet van extra 
capaciteit ter uitvoering van de woningbouwversnelling voor een periode van 
vijf jaar. Voor een bedrag van € 204 in 2020, € 224 in 2021 tot en met , 2023 
en € 19 voor 2024 (in totaal € 895) heeft dit betrekking op de particuliere 
gebiedsontwikkeling. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting. 

4 

Omgevingswet Voordeel 2020: € 75, nadeel 2021: 
€ 452, voordeel 2022: € 14, voordeel 
2023: € 56 

Bij de implementatie van de omgevingswet is er sprake van grote 
veranderingen en dat betekent dat wij daarbij van te voren niet geheel kunnen 
overzien wat er op ons af komt. Bij het opstellen van meerjarenbegroting 

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.

veld producten programma 8 budget na wijz. budget burap 3 nr.

(Bedragen in € 1.000,-)

Lasten

8.1 Ruimtelijke ordening 1.169 1.330 1.457 127 2,3,4

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 17.250 12.959 12.959

8.3 Wonen en bouwen 1.605 1.633 1.633

Totale lasten 20.024 15.922 16.049 127

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening 325 345 549 204 3

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 18.240 18.535 18.535

8.3 Wonen en bouwen 1.228 1.728 1.453 -275 5

Totale baten 19.793 20.608 20.537 -71

Saldo (- = nadeel) -231 4.686 4.488 -198

Taak-Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.

veld nr. krediet programma 8 krediet na wijz. krediet burap 3 nr.

8.1 729023 Voorbereidingskrediet Djept U 0 0 100 100 6

8.3 727813 Aanschaf software nieuw zaaksysteem U 0 60 60



 

32 
 

Verwijzing Oorzaak Oplossing / bijsturing 

hebben wij destijds een inschatting van de kosten gemaakt. Wij hebben 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat lopende het programma door 
meer kosten een financiële bijstelling te moeten maken. Deze situatie doet zich 
nu voor en deze lichten wij in hoofdlijnen nader toe. 
 
Tot voor kort bestond er geen zicht op de kosten die samenhangen met de 
digitaliseringsopgave en de informatievoorziening. De aansluitkosten op het 
landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (€45) zijn destijds wel geraamd en 
inmiddels is bekend wat nog meer nodig aan systemen en voor additionele 
werkzaamheden. De totale kosten hiervoor hebben wij begroot op € 381 
eenmalig en € 22 extra structureel ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Onvoorzien in het programma is de verplichting om voor de omgevingsvisie 
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. De kosten hiervoor zijn nu 
geraamd. 
 
De implementatie van de omgevingswet is gestart vanuit een gezamenlijk 
programma van Best, Waalre en Veldhoven en daar waar mogelijk en nuttig 
wordt deze samenwerking van onverminderd voortgezet. Het programma is nu 
wel in de fase beland, waarbij de focus van de activiteiten komt te liggen op de 
lokale bedrijfsvoering. Daarom hebben wij nu kosten geraamd voor 
projectleiding en projectondersteuning. 

5 
Lagere legesinkomsten Nadeel € 275 
Door minder (grote) aanvragen dan verwacht zijn de legesinkomsten lager. 

6 

Voorbereidingskrediet Djept € 100 krediet in 2020, € 67 inkomsten 
op krediet in 2021 

In het kader van de woningbouwversnelling wordt onderzocht of we voor Djept 
een bouwgrondexploitatie kunnen openen. Dit kost naar verwachting ca € 100. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met 2 andere initiatiefnemers. De 
kosten worden pro rata verdeeld over de initiatiefnemers en de gemeente. In 
de nieuw te openen bouwgrondexploitatie zal derhalve 1/3 van de kosten, 
€ 33, worden ingebracht. Als mocht blijken dat Djept niet  haalbaar is dan zal 
€ 33 alsnog ten laste komen van het exploitatieresultaat. 
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FINANCIELE RECAPITULATIE 
 
4.1 Inleiding 
 
In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2020. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen 
per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde 
meerjarenperspectief gepresenteerd. 
 
Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In 
paragraaf 4.3 wordt hier een opsomming van gegeven. 
 
 

4.2 Meerjarenperspectief 2020-2023 
 
In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2020-2023 
weergegeven. 
 

 
 

bedragen x € 1.000,-
- = tekort (nadeel) 2020 2021 2022 2023

Primitieve begroting 2020-2023 -1.592 -586 542 1.344

Begrotingsmutaties

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019 303 540 1.029 576
- Integraal huisvestingsplan onderwijs -573 -679 -498 -618
- Ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 (Raad April 
2020)

0 -18 19 -497

- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020 -177 -1.280 -1.331 -1.548
- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 413 412 979 707
- Bijstellingen Programmabegroting 2021-2024 -597 -36 1.014

Totaal begrotingsmutaties -34 -1.622 162 -366

Bijgesteld saldo 2020-2023 -1.626 -2.208 704 978

Programma's

0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11) -1.861 480 -123 -130
1. Veiligheid -13 -49 2 2
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 60 343 250 232
3. Economie 233 -246 -43 -43
4. Onderwijs en jeugd 305 309 8 119
5. Sport, cultuur en recreatie -73 -10 3 3
6. Sociaal Domein 3.029 198 1.005 726
7. Volksgezondheid en milieu 70 -190 -130 -130
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing -198 -547 -30 12

Totaal bijstellingen bestuursrapportage III 2020 1.552 288 942 791

Bijgestelde begroting 2020 na burap III 2020 -74 -1.920 1.646 1.769
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4.3 Bijstelling reserves & voorzieningen 
 
In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het 
gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma’s. 
Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de 
onttrekking of storting wordt bijgesteld. 
 

 
 
 

Taak- Storting / Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling

veld Omschrijving Reserve / voorziening Onttrekking 2020 2021 2022 2023

0 0.10
Saldo reserve sociaal deelfonds naar vrije 
reserve

Reserve sociaal deelfonds Storting -785 0 0 0

0 0.10
Saldo reserve sociaal deelfonds naar vrije 
reserve

Algemene vrije reserve Onttrekking -785 0 0 0

0 0.10
Saldo reserve sociaal deelfonds naar vrije 
reserve

Reserve sociaal deelfonds Onttrekking 732 0 0 0

0 0.10
Saldo reserve sociaal deelfonds naar vrije 
reserve

Algemene vrije reserve Storting 732 0 0 0

0 0.10
Vrijval vervangingsinvestering ivm nwe 
beheerplan

Verv.res.openbare verlichting Onttrekking 0 -45 -45 -45

0 0.10
Vrijval vervangingsinvestering ivm nwe 
beheerplan

Vervangingsreserve VRI Onttrekking 0 -33 -33 -33

0 0.10 Overheveling niet uitgegeven ROW gelden Algemene vrije reserve Onttrekking -184 184 0 0

0 0.10 Uitruil openbaar groen naar bomen Verv.res.openbaar groen Onttrekking 0 -6 -6 -6

0 0.10 Lagere onttrekking sociaal deelfonds WMO Reserve sociaal deelfonds Onttrekking -501 0 0 0

0 0.10 Lagere onttrekking sociaal deelfonds Jeugd Reserve sociaal deelfonds Onttrekking -1.654 0 0 0

6 6.1
Brandvertragende gordijnen en vloerbedekking 
De Ligt

Onderhoud eigendommen Onttrekking -7 0 0 0

7 7.2 Vertraging riolering 't Look Rioolbeheer vervanging Onttrekking 0 369 -6 -6

7 7.2 Vertraging riolering St Janstraat Rioolbeheer vervanging Onttrekking 0 -5 266 -5

7 7.2 Vertraging riolering Ouder Kerkstraat Rioolbeheer vervanging Onttrekking 0 617 -10 -10

7 7.2 Vervanging emalen en drukriool Rioolbeheer vervanging Onttrekking 0 -45 -27 -27

Totaal bijstelling storting reserves -53 0 0 0

Totaal bijstelling onttrekking reserves -2.392 99 -84 -84

Totaal bijstelling storting voorzieningen 0 0 0 0

Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen -7 937 222 -48

Prog.
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