
Raad - Algemene Beschouwingen 2016 (begroting 2017)
Agenda

Datum
Aanvang
Locatie
Griffier

08-11-2016
10:00
Raadzaal
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N MikkersVoorzitter

De agenda dient als besluitenlijst.

Afwezig:
Mevrouw M. Klaassen, Fractie Klaassen 
De heer P. Bijnen, GBV (later aanwezig)

Documenten begrotingsbehandeling

Conceptagenda 8-nov-16_AB_B 
Behandeling begroting 2017v2 d.d. 23-09-2016 
16-wk39 Persbericht Begroting 2017 
Begrotingsnieuws 19 oktober 2016 
Begrotingsnieuws 2 november 2016 
RaadsNieuws Veldhoven, week 46_def 
Resultaten RA 8-nov-16 BESLUIT-AB 
Notulen RA 08-11-16 Besluit-AB

1. Opening 

Printversie agenda

2. Trekking stemmingsnummer

3. Vaststellen agenda

I. Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (inclusief presentatie essentie van moties en 
amendementen)
II. Ruimte voor debat tussen fracties onderling (het college reageert kort, alleen indien daartoe expliciet om 
gevraagd wordt)
III. Stemming over besluiten, amendementen en moties

4. 16.108 Vaststellen Programmabegroting 2017-2020 (PW)



Op 27 september 2016 is een Erratum toegevoegd aangaande ombuiging reserve sociaal deelfonds (blz, 5).
De raad stemt unaniem in met de Programmabegroting 2017-2020.

Totaal 26 stemmen
Voor: 26 (VSA 6; GBV 6; VVD 5; CDA 4; D66 3; PdvA 1; SV 1)
Tegen: 0

Aangenomen amendementen:
- Het gewijzigde amendement van VSA, GBV, VVD, CDA, D66 en Samenwerkend Veldhoven inzake de financiële 
evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds wordt unaniem aangenomen.
- PvdA, Samenwerkend Veldhoven inzake algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning wordt unaniem 
aangenomen.

Aangenomen motie:
- Gewijzigde motie van VSA, GBV, VVD, D66 inzake het zwembad wordt met 25 stemmen aangenomen. Mevrouw 
Hartlief heeft niet deelgenomen aan de stemming.

De volgende motie is verworpen:
- VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven inzake Pastoor Vekemans Fonds wordt verworpen met 11 
stemmen voor (VVD 5, CDA 4; PvdA 1; SV 1) en 15 stemmen tegen (VSA 6; GBV 6; D66 3).

Het volgende amendement is aangehouden na toezegging van de portefeuillehouder:
- VVD, CDA, PvdA en SV inzake sponsoring rotondes.

De volgende moties zijn na toezegging van de portefeuillehouder ingetrokken/aangehouden:
- VSA, GBV, VVD en D66 inzake kwaliteitsonderzoek decentralisaties zorg/Wmo
- PvdA inzake gelden ter bestrijding van armoede
- GBV inzake verplichte meetindicatoren

De volgende amendementen zijn ingetrokken:
- CDA inzake Sociaal Deelfonds
- PvdA inzake Voordelen Sociaal Deelfonds niet storten in reserve.
- PvdA inzake Planvoorstel zwembad
- GBV, VSA en D66 inzake opnemen keuzes woonvisie in kaders Programmabegroting

De volgende motie is ingetrokken:
- PvdA inzake Voedselbank Veldhoven.

16108 Programmabegroting 2017-2020, voorste^def
16109 Programmabegroting 2017-2020, beslui^def 
16108 Programmabegroting 2017-2020_def 
Erratum begroting 2017de^27-09-2016
Beantwoording Technische Vragen Begroting 2017-2020, totaal
POS (PVF)Jaarverslag 2013
POS (PVF)Jaarverslag 2014
POS (PVF)Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015_PVF
16-wk41 Informatienota Septembercirculaire 2016
Beantwoording aanvullende Technische Vragen Begroting 2017-2020, Totaal 
A 081116 CDA Programma 7; sociaal deelfonds INGETROKKEN
A 081116 PvdA Programma 7; Voordelen Wmo niet storten in reserve Sociaal Deelfonds INGETROKKEN 
A 081116 PvdA Programma 12; planvoorstel zwembad INGETROKKEN
A 081116 PvdA SV Programma 7; algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning AANGENOMEN 
A 081116 VSA GBV D66 Programma 2; Opnemen keuzes Woonvisie in kaders programmabegroting 
INGETROKKEN
A 081116 VVD CDA PvdA SV Programma 6; Sponsoring rotondes AANGEHOUDEN na toezegging 
A 20161108 VSA GBV VVD CDA D66 SV Programma 7; Financiele evaluatie lokaal Sociaal Deelfonds 
AANGENOMEN
M 081116 GBV Alle programma's; Verplichte meetindicatoren INGETROKKEN na toezegging 
M 081116 PvdA Programma 7; Gelden ter bestrijding armoede v2 INGETROKKEN na toezegging



M 081116 PvdA Programma 7; Voedselbank Veldhoven v2 INGETROKKEN 
M 081116 VSA GBV VVD D66 Programma 7; Kwaliteitsonderzoek decentralisaties Zorg-WMO 
AANGEHOUDEN na toezegging
M 081116 VSA GBV VVD D66 Programma 12; Zwembad AANGENOMEN 
M 081116 VVD CDA PvdA SV Programma 8; Pastoor Vekemans Fonds VERWORPEN 
Totaaloverzicht moties en amendementen AB-2016 8-11-2016 DEF

Schorsing
Schorsing
Schorsing
Schorsing

5. 16.072 Vaststellen Belastingtarieven 2017 (PW)

De raad stemt bij hamerslag unaniem voor de verordeningen die de Belastingmaatregelen vormen. 
Totaal 26 stemmen
Voor: 26 (VSA 6; GBV 6; VVD 5; CDA 4; D66 3; PvdA 1; SV 1); Tegen: 0.

16072 Vaststellen Belastingverordeningen 2017, voorste^def
16073 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017, beslui^def
16074 Verordening Afvalstoffenheffingen 2017, beslui^def
16074 Kostendekking Afvalstoffenheffing 2017_def
16075 Verordening Rioolheffing 2017, beslui^def
16076 Verordening hondenbelasting 2017, beslui^def 
16076 Kostendekking Hondenbelasting 2017_def 
16079 Verordening toeristenbelasting 2017, beslui^def
16081 Verordening reclameheffing Veldhoven-Dorp 2017, beslui^def
16082 Verordening reclameheffing Veldhoven-Centrum 2017, beslui^def
16083 Verordening Leges 2017, beslui^def
16083 Tarieventabel behorend bij legesverordening 2017, bijlage_def

6. 16.124 Vaststellen Kwartaalrapportage IM-2016 (PW)

De raad stemt unaniem in met de paragrafen 4.2 en 4.3 van de kwartaalrapportage MI-2016. 

Totaal 26 stemmen
Voor: 26 (VSA 6; GBV 6; VVD 5; CDA 4; D66 3; PvdA 1; SV 1);
Tegen: 0.



16124 Kwartaalrapportage III-2016, voorste^def
16125 Kwartaalrapportage III-2016, beslui^def 
16124 Kwartaalrapportage III-2016, bijlage_def
16124 Kwartaalrapportage III-2016, technische toelichting

7. Sluiting



Leden van de gemeenteraad en steunfractieleden

datum
behandeld door
afdeling
telefoon
bijlage
onderwerp

27 september 2016 
Silvana Verbruggen 
Griffie
040-25.84.159
div.
Raadsvergadering

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare Algemene Beschouwingen 
(besluitvormend). De raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 8 november en vangt om 
10.00 uur aan in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op maandag 1 november 2016 is er een inspreekavond met betrekking tot de agendapunten 
voor de raadsvergadering van 8 november 2015.

Met vriendelijke groet,

DE VOORZITTER 
De heer J.M.L.N. Mikkers

1 Z 3



AGENDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Besluitvorming 8 november 2016

Veldhoven

1. Opening

2. Trekking stemmingsnummer

3. Vaststellen definitieve agenda
I. Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (inclusief presentatie 

essentie van moties en amendementen)
II. Ruimte voor debat tussen fracties onderling (het college reageert kort, alleen 

indien daartoe expliciet om gevraagd wordt)
III. Stemming over besluiten, amendementen en moties

4. Vaststellen Programmabegroting 2017-2020 (PW)
Toelichting: de adviesnota en het conceptbesluit worden rechtstreeks aan de raad voorgelegd.

5. Vaststellen Belastingtarieven 2017 (PW)
(OZB, Afvalstoffenheffing, Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Reclameheffing en 
Leges)

6. Vaststellen Kwartaalrapportage III-2016 (PW)
Toelichting: de adviesnota en het conceptbesluit worden rechtstreeks aan de raad voorgelegd.

7. Sluiting



Tijdpad

Dinsdag 8 november 2016

E-ent Veldhoven

10.00 uur

11.20 uur 
11.40 uur

12.30 uur
13.30 uur

17.00 uur

Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (incl. presentatie 
essentie van moties en amendementen)
Pauze
Ruimte voor debat tussen fracties onderling;

College reageert (kort) alleen indien daartoe expliciet gevraagd wordt 
Gezamenlijke lunch in de kantine 
Hervatting raadsvergadering, met:
Stemmen over besluiten, amendementen en moties:
- Advies college, indien noodzakelijk
- Stemverklaringen fracties
- Stemmingen 
Einde



Behandeling begroting 2017
Versie 23-9-2016, v2

Data Actie
Vrijdag 23-9 Aanbieding Programmabegroting 2017 aan de raad en verzending naar de pers 

(embargo tot en met persgesprek college, zoals gebruikelijk)

Woensdag 5-10 Fracties bieden technische vragen digitaal aan bij griffie uiterlijk om 12.00 uur.

Vrijdag 14-10 Beantwoording van technische vragen. Vragen en antwoorden worden digitaal 
verspreid naar alle fracties en college. De vragen worden uiterlijk op vrijdag 
beantwoord. Eerder indien mogelijk.

Woensdag 19-10 
uiterlijk 12.00 uur

Fracties kunnen moties en amendementen aanbieden voor een inhoudelijke 
ambtelijke toets en/of een technische toets door de griffie.
Beantwoording uiterlijk op woensdag 26-10.

Dinsdag 25-10, 
uiterlijk 11.00 uur

Fracties zenden 'eigen verhaal' met topics in voor publicatie in het Veldhovens 
Weekblad en op de website. Fracties kunnen ondersteuning en advies krijgen 
van de senior communicatieadviseur van de raad Jeanne van Mierlo.
Aanleveren van de teksten rechtstreeks bij ieanne.vanmierlo@veldhoven.nl.
Er volgt hiervoor nog een memo.

Alle fracties hebben gekozen voor een halve pagina in het Veldhovens
Weekblad.

Maandag 31-10
16.00 -17.00 uur

Check drukproef door fracties bij Jeanne van Mierlo (kamer 1.06).

Dinsdag 1-11
19.30 uur

Spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting. Reservering voor het geval er 
gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht.

Woensdag 2-11 Publicatie begrotingspagina's Veldhovens Weekblad/website.

Woensdag 2-11 Fracties bieden moties en amendementen aan bij de griffie om uiterlijk
10.00 u. In uitzonderingsgevallen kunnen moties en amendementen later 
worden ingediend.
De moties en amendementen zijn vanaf woensdagmiddag beschikbaar via de 
website voor raad en college.

Dinsdag 8-11 10.00 u. Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (incl.
presentatie essentie van moties en amendementen).

11.20 u. Pauze
11.40 u. Ruimte voor debat tussen fracties onderling;

- college reageert (kort) alleen indien daartoe expliciet gevraagd
12.30 u. Gezamenlijke lunch in de kantine
13.30 u. Hervatting raadsvergadering, met:

Stemmen over moties en amendementen met:
- advies college, indien noodzakelijk
- stemverklaringen fracties
- stemmingen

17.00 u. Einde

Dinsdag 8-11 
vanaf 18.30 uur

Begrotingsdiner voor raads- en steunfractieledenleden, collegeleden, en hun 
partners



nummer: 2016.055

26 september 2016

E“Veldhoven

Bescheiden overschotten
Veldhoven heeft de begroting meerjarig sluitend

Ook dit jaar leggen we de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting voor, met 
bescheiden overschotten. Weliswaar zijn er eenmalige en structurele maatregelen 
nodig, maar de Veldhovense kwaliteit' van onze samenleving blijft overeind. Al is het 
soms (tijdelijk) met een tandje minder.

Met elkaar (inwoners, bedrijven, gemeente) slagen we er in onze 'Veldhovense kwaliteit' te 
behouden al dwingt de financiële positie ons nog wel tot behoedzaamheid. Door de taken die in 
het sociaal domein aan ons pakket zijn toegevoegd, is de groep inwoners die hulp of 
ondersteuning nodig heeft beter in beeld gekomen. De nabijheid die hiermee is verbeterd 
voegt een nieuwe dimensie toe aan het begrip 'Veldhovense kwaliteit'. Er is een stevige basis 
voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt.

Meerjarig sluitende begroting
Het sluitend krijgen van de begroting heeft een flinke inspanning gevraagd. Door een 
verandering in de begrotingsvoorschriften, een beperkte 'opbrengst' uit de kerntakendiscussie, 
en de financiële vertaling van een aantal nieuwe beleidswensen dreigde een tekort van bijna C 
1 mln. Daarom moeten we een aantal maatregelen voorstellen waardoor de gemeenteraad een 
meerjarig sluitende begroting met positieve saldi krijgt voorgelegd.

Reserve sociaal deelfonds
In opdracht van de raad hebben we de afgelopen jaren een behoorlijke reserve op kunnen 
bouwen binnen het sociaal domein. De transitie op het sociaal domein is zowel inhoudelijk als 
financieel onder controle. Er is een robuust vangnet opgebouwd dat voldoende omvang heeft 
om de gewenste ondersteuning aan alle Veldhovenaren die hulp nodig hebben zeker te stellen. 
Een aanvullende storting in 2017 is niet nodig, en we stellen dan ook voor om dit niet te doen.

Inrichting openbare ruimte
Uit de kerntakendiscussie kwam de opdracht om naar een mogelijke versobering van het 
onderhoud van de openbare ruimte te kijken. Hieruit volgt ons voorstel om onder andere het 
aantal afvalbakken te verminderen, het openbaar groen anders in te richten, en 
werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren.

Integraal innovatief beleid
We voeren integraal beleid en kijken over beleidsgrenzen heen. Nieuw beleid richt zich met 
name op innovatieve maatregelen om de verantwoordelijkheid van Veldhoven nog beter in te 
kunnen vullen, en is gericht op cliënten en inwoners. De voorgenomen infrastructurele 
projecten die ook in de vorige begroting stonden, gaan door in 2017.

Optimisme
Ondanks de afgesproken stijging van de OZB blijven de woonlasten ongeveer gelijk. De 
positieve uitkomsten uit de cliëntonderzoeken én het licht stijgende rapportcijfer 7,6 op 
tevredenheid in de wijkatlas bevestigen ons gematigd optimisme.

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie contact met ons op.
Stuur een e-mail naar communicatie@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.



Woensdag 19 oktober 2016

BegrotingsN/euws
College zorgt voor behoud 
Veldhovense kwaliteit

gemeente

De begroting van de gemeente Veldhoven heeft de 
komende jaren een positief saldo op de exploitatie. 
We hebben ons huishoudboekje op orde. Maar we 
gaan wel behoedzaam en met zorg om met onze 
middelen. Zo houden we de kwaliteit waar we voor 
staan en met elkaar hebben afgesproken op de korte 
en lange termijn in stand.

De huidige begroting stelt ons nog steeds in staat om 
de Veldhovense kwaliteit van wonen, leven en wer
ken voorop te stellen. Een onderdeel van die kwaliteit 
is de manier waarop we ons afval inzamelen en schei
den. Hierdoor betalen we met elkaar jaarlijks minder 
aan de gemeente. Een voorbeeld: een gezin woont 
in een woning met een verwachte WOZ-waarde van 
C 257.000. Dit gezin betaalt voor die woning aan de ge
meente C 613,57 aan onroerendezaakbelasting, afval
stoffenheffing en rioolrechten. Omdat we in Veldho
ven onder andere ons afval heel goed scheiden, kan er 
C 21,16 in mindering worden gebracht op deze nota 
die al tot de laagste van Nederland behoort.

Woonlasten C 613,57 (woning met 
WOZ-waarde C257.000 in 2017)

OZB
(39,8407c

Afvalstoffenheffing
(34,7907o)

Lastenvermindering
(3,3307o)

OZB
Afvalstoffenheffing

Rioolrechten
(22,03 7)

I Rioolrechten 
I Lastenvermindering

Zorg voor bewegen
Sporten en bewegen is belangrijk, voor iedere Veld
hovenaar maar vooral voor jeugd en ouderen. We 
hopen in 2017 vorm en uitvoering te gaan geven aan 
een vernieuwd sportbeleid. We kunnen er niet om
heen dat een belangrijke sportvoorziening in Veldho
ven de gemoederen bezig houdt. De discussie over 
het voortbestaan van zwembad Den Ekkerman is nog 
niet afgerond.

Zorg voor samen wonen
De druk op de sociale woningmarkt is dusdanig toege
nomen dat we op korte termijn woonruimte willen re
aliseren. Steeds meer doelgroepen hebben, soms met 
een urgentieverklaring, op korte termijn behoefte aan 
betaalbare huurwoningen. Daarom heeft de gemeente 
vijf locaties en zeven woningen in de gemeente op het 
oog om tijdelijke huisvesting te realiseren. De taakstel
ling voor het huisvesten van statushouders blijft onver
minderd hoog. Veldhoven wil ook voor deze nieuwe 
groep Veldhovenaren zorgen voor een gepaste huis
vesting. Samen met u zetten we de schouders onder 
een goede integratie; begeleiding naar werk staat 
voorop, maar ook inburgering in Veldhoven en deelne
men aan de samenleving willen we graag stimuleren.

Zorg voor omgeving
De openbare ruimte is van iedereen en daarmee is de 
kwaliteit van deze ruimte een verantwoordelijkheid van 
iedereen. In opdracht van de gemeenteraad hebben 
we gekeken of een deel van het onderhoud op een 
andere kostenbesparende manier kan. En dat kan, on
der andere door op een aantal plekken lage heesters te 
vervangen door gazon. Op andere plekken vormen we 
gazon om tot berm; dat is hoger gras met meer diversi
teit. Dit ziet er natuurlijker uit en trekt insecten aan. De 
bermen gaan we iets minder vaak maaien. Uiteraard 
houden we de verkeersveiligheid hierbij in de gaten.

Zorg voor het centrum
De Noordentree van het Citycentrum krijgt een 
nieuwe uitstraling. Naast de bijzondere gevel van 
Theater de Schalm, zien we een tweede blikvan
ger verrijzen. De bioscoop, een particulier initiatief, 
vormt een aantrekkelijke toevoeging aan het voor
zieningenniveau van Veldhoven en het centrum. 
Parkeren, fietsenstallingen en openbaar vervoer zijn 
thema's die in relatie tot het Citycentrum onze aan
dacht behouden. Het Centrummanagement geeft 
samen met alle betrokkenen kleur aan de beleving 
van het centrum.

Zorg voor cultuur
Door de samenwerking tussen museum 't Oude Slot, 
de muziekschool Art4U, Theater de Schalm en de 
bibliotheek kunnen deze instellingen een betere bij
drage leveren aan de beleving van kunst en cultuur 
in Veldhoven. Komend jaar gaan Art4U en de biblio
theek samen het gebouw van de 'bieb' aan het Min- 
neveld delen. Aandacht voor de samenhang in het 
totale aanbod vertalen we samen met organisaties, 
instellingen, verenigingen en inwoners in 2017 in een 
nieuwe visie op kunst en cultuur.

Veldhoven
BegrotingsNieuws
Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
begroting op. De gemeenteraad stelt de begroting 
vast op dinsdag 8 november. Het debat over de be
groting, de 'Algemene beschouwingen', begint om 
10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en u 
kunt daar bij aanwezig zijn. Kunt u niet komen, dan 
kunt u de begrotingsbehandeling live of op een later 
moment bekijken op internet. Daarvoor gaat u naar 
http://veldhoven.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de begrotingsstukken door in de kalender op de ver
gadering van 8 november te klikken. Op dinsdag 1 
november is er gelegenheid om in te spreken op de 
begroting.

Zorg voor wonen
Dat Veldhoven een aantrekkelijke gemeente is om te 
wonen blijkt wel uit het feit dat alle kavels voor de 
nieuwe wijk Oerle-Zuid zijn verkocht. De ontwikke
ling van Zilverackers gaat door met de plannen en 
ambities voor het dorp Huysackers. We willen alle
maal dat Veldhoven een veilige gemeente is om in te 
wonen, leven en werken. We zien, ook landelijk, dat 
zorg en veiligheid steeds meer hand in hand gaan. 
Uit cijfers van de Wijkatlas blijkt dat u zich in het 
algemeen, zowel overdag als 's avonds, veiliger bent 
gaan voelen. We hebben en houden aandacht voor 
het terugdringen van woninginbraken en investeren 
in de lokale aanpak van de georganiseerde crimina
liteit.

Zorg voor wijken en 
bereikbaarheid
Na de herinrichting van Zonderwijk en d'Ekker wordt 
nu ook 't Look weer zo goed als nieuw. De recon
structie van 't Look is in volle gang en zal in 2020 af
gerond worden met aanpassing van de hoofdontslui
ting. Op het gebied van bereikbaarheid staan onze 
plannen niet stil. De aanleg van zowel de Kempen- 
baan als de Zilverbaan worden volgens planning in 
2017 en daarna opgepakt.

Zorg voor mensen
Uit de onafhankelijke Cliëntervaringsonderzoeken 
over hoe cliënten in Veldhoven de uitvoering van de 
Wmo en Jeugdwet ervaren, komt een positief beeld 
naar voren. Inwoners met een hulpvraag voelen zich 
serieus genomen en 807 van de cliënten vindt de 
geboden hulp ook passend in vorm en kwaliteit. Dat 
is na alle spanning die er voor de transities was, een 
goed resultaat. We willen dat iedere Veldhovenaar de 
zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Dat 
we hier in slagen hebben we te danken aan de inzet 
van alle organisaties die op dit terrein in Veldhoven 
met ons samenwerken.



2 november 2016

BegrotingsNieuws 8m~'“
ME 
SAMEN 
ANDRS De mens centraal

Wat vinden de fracties in de gemeenteraad van de programma- 
begroting 2017? In aanloop naar de algemene beschouwingen 
geven alle fracties op deze pagina's hun mening. U bent van 
harte welkom bij het begrotingsdebat, dat op 8 november om 
10.00 uur start in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gemeente Belangen 
Veldhoven

Ś&r-.'Ŵ.

ř
De VSA-fractie, v.l.n.r. Wendy van der Grinten, Karen Gielis, Mia Beurskens, Wim Peters, Bjorn Wijnands, Yentl van Bakel, Charlie Engelen en Ab Hofman.

De GBV speerpunten vanuit het coalitieprogramma voor de 
komende jaren:
4 Behoud van onze voorzieningen 
4 Regionale samenwerking met behoud van autonomie 
4 Samenspraak en burgerparticipatie 
4 Realisatie van onze woningbouwplannen 
4 Aandacht voor het sociaal domein en kwetsbare groepen

Met andere woorden: GBV blijft werken aan een prettige, schone 
en veilige leefomgeving, waarin elke inwoner mee kan doen en de 
zorg of ondersteuning ontvangt die nodig is.

We blijven het samen doen! www.veldhovensamenanders.nl

De weg omhoog lijkt gevonden

Groen moet groen blijven
Veldhoven is en blijft een groene gemeente. 
Bij bouwplannen wordt hier rekening mee 
gehouden.
- Wendy van der Grinten

De buurt is van en voor ons allemaal
Samen zorgen bewoners, gemeente en 
organisaties voor een goede sociale en 
veilige buurt.
- Charlie Engelen

Klantgerichte zorg scoort hoog in 
Veldhoven
Uit onderzoek blijkt dat de meeste klanten 
tevreden zijn. VSA gaat voor 100% 
tevredenheid.
- Mia Beurskens

Een goed ondernemersklimaat is van groot 
belang
Bedrijven vinden het fijn om in Veldhoven 
te ondernemen. Want de gemeente zorgt 
voor goede voorzieningen en bruikbare 
bedrijventerreinen.
- Yentl van Bakel

Solidariteit vergroten
Veldhovenaren helpen elkaar. Daar waar 
extra hulp nodig is, zorgt de gemeente voor 
steun.
- Ab Hofman

VSA verstaat de taal van de Veldhovenaren
Wij zijn voor begrijpelijke taal.
- Karen Gielis

Nieuw zwembadvoorstel moet 
worden uitgewerkt
Samen op weg naar behoud van deze 
voorziening.
- Bjorn Wijnands

VSA gaat voor een kerngezonde financiële 
toekomst
Het accent ligt op het in de hand houden 
van de uitgaven en voorzichtig omgaan 
met de portemonnee van de burger. We 
moeten blijven investeren in de kwaliteit 
van Veldhoven.
- Wim Peters

De begroting 2017 geeft reden tot gematigd optimis
me. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om een 
begrotingstekort te voorkomen en er zijn beperkte over
schotten voor de komende jaren. Daarnaast tekent zich 
een opgaande financiële lijn af.

De transities in het sociaal domein zijn onder controle 
en cliënttevredenheidsonderzoeken daarover laten 
mooie uitkomsten zien. Ook in de Wijkatlas laat de te
vredenheid van de burgers een hoger rapportcijfer (7,6) 
zien dan twee jaar geleden. De woonlasten voor onze 
burgers blijven in 2017 nagenoeg gelijk aan dit jaar. 
Plannen voor de start van het eerste dorp in Zilverac- 
kers (Huysackers) worden in 2017 verder uitgewerkt en 
in 2018 uitgevoerd. Er is bovendien een nieuwe woon- 
visie.

GBV blijft van mening dat behoud van ons 
voorzieningenniveau belangrijk is. Die voorzieningen 
maken Veldhoven tot de fijne gemeente die het is en 
waar we trots op zijn. Daarom zullen wij elk betaalbaar 
initiatief voor het behoud van een zwembad met posi
tieve blik bekijken. Inleveren van autonomie aan Eind
hoven is voor GBV onbespreekbaar.

Gerard Jonkers: "Er wordt nog even 
gewacht alvorens te beslissen of we het 
kruispunt Kromstraat-De Plank moeten 
herinrichten. Men wil eerst de effecten 
zien van de nieuwe Zilverbaan voor 
deze verkeerssituatie. GBV gaat daar
mee akkoord, maar blijft vooralsnog 

overtuigd van de noodzaak tot aanpassing van deze 
situatie. Wij komen daar zeker op terug, desnoods met 
een initiatiefvoorstel”.

Meer weten over GBV? Kijk op www.gbveldhoven.nl of bel (040) 253 52 64

Pierre Bijnen: "Zwembad D'n Ekker- 
man moet behouden blijven. Desnoods 
met een kleine lastenverzwaring via de 
OZB. Die is ten opzichte van de meeste 
andere gemeenten immers erg laag. 
Behoud van deze voorziening is erg 
belangrijk voor onze gemeenschap en 

onze mooie zwemvereniging Njord”.

Wim Groenendijk: "GBV heeft zich in 
het verleden sterk gemaakt voor het 
realiseren van een aulavoorziening bij 
begraafplaats De Hoge Bogt. Met de 
bouw van het crematorium door Dela 
in de nabijheid daarvan wordt die wens 
gerealiseerd”.

Frank de Lepper: ”We hebben finan
cieel moeilijke jaren achter de rug. De 
begin dit jaar gevoerde kerntakendis
cussie toonde aan dat nieuwe bezuini- 
gingsmogelijkheden moeilijk te vinden 
zijn. Toch is de meerjarenbegroting 
sluitend in alle jaarschijven, terwijl de 

woonlasten nagenoeg gelijk blijven. Dat is een gewel
dige prestatie”.

Eric van Doren: "Binnen het sociaal do
mein lijkt het in Veldhoven heel goed te 
zijn gegaan. Cliënten geven aan in grote 
mate tevreden te zijn, er is een stevige fi
nanciële buffer gevormd om tegenvallers 
op te kunnen vangen, zodat iedereen de 
zorg krijgt die nodig is. Prima, ik hoor 

buiten Veldhoven wel eens andere geluiden hierover”.

Jannie Roosen: "De huizenprijzen stij
gen en daarmee ook de grondprijzen. 
Die zijn gekoppeld aan elkaar. Op zich 
is dat goed. Maar wij gaan wel uit van 
de landelijke huizenprijzen. GBV vraagt 
zich af of dat reëel is. Wij denken dat 
het realistischer is dit te koppelen aan 

regionale of provinciale cijfers”.

Frans van Rooij: "Wij zijn trots op onze 
mooie gemeente en zijn dankbaar dat 
we daaraan onze bestuurlijke steen 
hebben kunnen bijdragen. Regionale 
samenwerking moet, maar inleveren 
van autonomie aan Eindhoven kan niet 
aan de orde zijn. Een gemeenteraad die 

over een andere gemeente beslist zou absurd zijn”.

Youri van Oorschot: "Als jongste steun- 
fractielid ben ik blij dat er een nieuwe 
nota jeugd en onderwijs in de maak is 
en dat dit gedaan wordt in nauwe sa
menspraak met instellingen, scholen, 
ouders en jongeren. Samenspraak is 
gelukkig geen loze kreet in Veldhoven”.
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Minder regels, meer vrijheid
De Veldhovense VVD staat voor een gemeente die zich 
niet teveel bemoeit met haar burgers en ondernemers. 
Geen onnodige procedures en 'paarse krokodillen'. De 
gemeente is er voor haar burgers en niet andersom.

In de praktijk
De gemeente Hollands-Kroon is een mooi voorbeeld 
van een kleine daadkrachtige gemeente. Managers zijn 
er zeldzaam en teams opereren zelfsturend. Daarnaast 
zijn er in de gemeente Hollands Kroon diverse initiatie
ven opgezet om budgetten en verantwoordelijkheden 
over te laten aan de wijken in plaats van de gemeente. 
Wij zien Veldhoven het liefst als een terughoudende 
maar faciliterende gemeente.

Hiervan merken wij vooralsnog te weinig. Dat blijkt uit 
de elk jaar weer stijgende loonkosten, ook het totaal 
van inhuurkosten zal in 2017 fors toenemen. De ge
meente moet meer durven 'los te laten' en vertrouwen 
hebben in haar burgers. Meer verantwoordelijkheid 
naar de burgers en minder regels gaan gepaard met 
forse besparingen.

Alleen op die manier kunnen we het voorzieningen
niveau, inclusief zwembad, van onze mooie gemeente 
hoog houden. Want Veldhoven is en blijft een gemeen
te om trots op te zijn!

Rotondes
De gemeente moet met de tijd meegroeien. Maar daar 
merken wij te weinig van. Loslaten blijft moeilijk voor 
de gemeente. In 2013 nam Veldhoven raadsbreed een 
motie aan over 'sponsoring' van rotondes door bedrij
ven. Ieder jaar herinnerden wij ons college daar aan, 
maar tot op heden zonder resultaat.

middels door bedrijven laten sponsoren. Die in
komsten had de gemeente Veldhoven de afgelo
pen drie jaar ook goed kunnen gebruiken. Navraag 
levert op dat een gesponsorde rotonde al snel 
C 2.500,- per jaar oplevert. In een gemeente met zoveel 
rotondes als Veldhoven kan dit structureel C 50.000,- 
of meer opleveren.

Helaas merken wij te weinig bereidheid om te willen 
doorontwikkelen naar deze nieuwe rol van de gemeen
te. De Veldhovense VVD vindt dat de gemeente meer 
inkomsten moet genereren. Niet door de lasten op de 
burger of ondernemer te verhogen. Nee, juist door 
creatieve oplossingen zoals deze.

Loslaten
Burgers zijn anno 2016 prima in staat om verantwoor
delijkheid te nemen. In het verleden heeft de Veldho
vense VVD middels een motie initiatieven van adoptie 
van openbaar groen willen stimuleren. Denk hierbij aan 
een buurt, als zij daar behoefte aan heeft, zelf verant
woordelijk te laten zijn voor het groenonderhoud. De 
buurt heeft zelf invloed hoe zij de groenvoorziening in
richt. Daarbij draagt het ook bij aan de betrokkenheid 
van de inwoners bij hun buurt.

Wat ons betreft, trekken we het 'loslaten' ook door 
naar de welstand. Dit levert in de praktijk nauwelijks 
bezwaren op en neemt veel onnodige frustraties bij 
burgers en ondernemers weg. Bovendien kan het de 
gemeente nog flinke besparingen opleveren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij de ge
meente Veldhoven graag zien. Flexibel, daadkrachtig en 
een stuk slanker. Met minder regels en meer vrijheden.

De VVD-raadsfractie, v.l.n.r. Ad van den Oever, Daan de Kort,
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Gemeenten zoals Best, Eersel, Waalre en Oirschot 
namen ons idee over en hebben hun rotondes in

Voor meer informatie kijkt u op 
www.vvdveldhoven.nl.

Peter Saris, Mieke Prinsen en Maarten Prinsen 
(foto: Brigit Strijbos)
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Gemeentehuis onder water
Mogelijk kent u de spreuk 'mijn huis staat onder water' 
waarmee bedoeld wordt dat je een hogere lening hebt 
dan de waarde van het huis op dat moment. De CDA- 
fractie ziet onze gemeente bij wijze van spreken 'onder 
water staan'. De geleende bedragen zijn zo hoog dat er 
geleend moet worden om de rente te kunnen betalen. 
Geen goede zaak volgens het CDA. Het CDA staat al ja
ren voor een solide financieel beleid; hierbij worden geen 
rekeningen doorgeschoven naar de toekomst. Er moet 
nodig afgelost worden om de mate waarin de gemeente 
aan haar verplichtingen kan voldoen, te verhogen.

lege van burgemeester en wethouders gevraagd te on
derzoeken of de blijverslening in Veldhoven ingevoerd 
kan worden. De CDA-fractie is dan ook blij dat deze blij
verslening en ook de duurzaamheidslening in de Veldho
vense Woonvisie zijn opgenomen.

Wat is een blijverslening? Senioren met AOW en een 
klein pensioen zonder eigen geld maar met een eigen 
woning, kloppen vaak tevergeefs aan bij de banken 
voor een lening. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten (SVn) geeft deze lening uit en 
de gemeente staat garant. De lening wordt bij de ver
koop van de woning afgelost. Deze lening kan gebruikt 
worden voor kleine ingrepen in de woning om deze le- 
vensloopbestendig en veilig te maken. De CDA-fractie 
Veldhoven is van mening dat dankzij zulke verbouwin
gen mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven 
wonen.

De duurzaamheidslening helpt u om te investeren in 
energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of 
dakisolatie. Ook hier is de CDA-fractie voorstander van.

kan worden. Hierbij moet oog 
blijven voor de balans in soci
ale woningbouw en bouw van 
koopwoningen. Daarbij zal de 
opbrengst van de grond de 
zorgelijke schuldpositie van 
onze gemeente verbeteren.

Reserve sociaal deelfonds 
inzetten voor zorg-zaken
Hetsociaaldeelfondsisdoor 
de gemeente ingesteld om even
tuele tekorten in verband met de 
drie decentralisaties op te vangen. Nu 
staat in de begroting 2017 dat het bedrag in 
deze spaarpot zo hoog is dat het niet nodig is om in 2017 
C 621.000,- hierin te storten. De Veldhovense CDA- 
fractie vindt het een compliment waard dat de decen
tralisaties zo goed zijn ingeregeld dat er geld is overge
bleven, maar dan moet dit geld wel ten goede komen 
aan projecten die met verbetering van de zorg te maken 
hebben.

Reddingsvest voor het zwembad
De Veldhovense CDA-fractie was kritisch om de OZB te 
verhogen om C 500.000,- per jaar binnen te halen (en 
dat 30 à 40 jaar lang), zodat het zwembad behouden 
kon blijven. CDA drong aan op meer samenwerking met 
buurgemeenten en ook op het samen zoeken naar op
lossingen met belanghebbenden zoals Zwemvereniging 
Njord en Den Ekkerman. Onlangs heeft de raad een no
titie 'Voorstel behoud zwembad' ontvangen die is opge
steld door een werkgroep met onder andere bovenge
noemde belanghebbenden. De CDA-fractie vindt dit een 
prima initiatief en neemt dit plan serieus op. We zien in 
een nadere uitwerking van dit plan een goede basis om 
het zwemwater in Veldhoven te behouden.

Daarnaast dringt de CDA-fractie aan op het voortvarend 
faciliteren van bouwplannen zodat Zilverackers, maar 
ook mogelijke bouwplekken binnen de wijken, benut

Initiatief Pastoor Vekemans mag niet in het water vallen
De CDA-fractie is het niet eens met het onzalige plan 
van het college om de kledinginzameling over te ne
men van het Pastoor Vekemansfonds. Al jaar en dag zijn 
Veldhovenaren vertrouwd met de kledingcontainers van 
Stichting Vekemansfonds en dat moet zo blijven. Het 
kost de gemeente, nu het Vekemansfonds de kleding 
inzamelt, geen geld, geen moeite en de inzameling van 
textiel is hoger dan in omliggende gemeenten. De CDA- 
fractie denkt dat door de hoge kosten van de gemeente 
er weinig tot niets overblijft. Voor de resterende grijp- 
stuiver wordt goed werk de das om gedaan.

Bouwen en blijven
De CDA-fractie heeft vorig jaar in een brief aan het col-

V.l.n.r. Peter Wisgerhof, Henri van der Velden, Hanny van den 
Berg, Gerard Slegers, Marionne van Dongen en Ton Bolsius

Meer weten over deze bijdrage of over het CDA? 
Kijk op www.cda.nl/veldhoven.
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Vertrouwen in Veldhoven
Vertrouwen in de Veldhovense maat! D66 noemt drie 
kenmerken: de samenhang in de wijken, het sterke 
MKB dat grote ondernemingen aan Veldhoven bindt 
en de vindingrijke middenstand. Veldhoven ziet kan
sen en investeert. Veldhoven is groot genoeg om in
ternationaal mee te gaan in de economische ontwik
kelingen, en tegelijk klein genoeg om individuele 
burgers persoonlijk te helpen.

Ingrid: Geef ruimte en kansen:
‘Vertrouwen op de eigen kracht van mensen'.

De zorg in de gemeente
In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de 
zorg voor hun inwoners, maar met een krapper budget dan 
het Rijk zelf had. De Veldhovense gemeenteraad besloot 
om een Sociaal Fonds te maken met een financiële reserve. 
In tegenstelling tot de berichten in andere gemeenten die 
de burger zorg moeten ontzeggen uit gebrek aan midde
len, bleek dit in Veldhoven niet het geval. Onderzoek leert 
dat de Veldhovense inwoners over het algemeen tevreden 
zijn. We zijn niet klaar, maar wel goed bezig.

Willem: Wijkcollectieven voor energievoorziening zijn voor 
mij een vorm van 'duurzame en harmonieuze samenwerking'.

Het geld van de gemeente
Veldhoven heeft nu een mooi voorzieningenniveau, 
maar de financiële rek is er wel uit! Zo zijn we niet zeker 
van de verkoop van alle bouwgrond, ondanks de aan
trekkende economie. Nieuwe plannen kunnen we alleen 
steunen wanneer er een financiële dekking is. We moe
ten dan naar de inkomstenkant kijken. Dat leidt tot dis
cussies over welke voorzieningen we ook in de toekomst 
kunnen handhaven, zoals bijvoorbeeld een zwembad.

De regio rondom de gemeente
Veldhoven is geen eiland en samenwerking binnen de

Adrienne: ‘Internationaal denken en handelen'
geeft Veldhoven mogelijkheden maar ook verplichtingen.

regio is noodzakelijk. Die samenwerking tussen overhe
den, ondernemers en onderwijs heeft ervoor gezorgd 
dat we als regio wereldwijd op de kaart staan. De tech
nologische kennisindustrie kan niet zonder goed opge
leide jeugd en buitenlandse deskundigen. Zij moeten 
zich thuis voelen in Veldhoven en omgeving. Dat lukt 
alleen met een gericht aanbod aan voorzieningen.

De duurzame gemeente
Energieneutraliteit wordt een voorschrift vanaf 2020 in 
de woningbouw. D66 gaat verder en wil CO2-neutra- 
liteit, 'nul op de meter' en gebouwen die energie le
veren. Wij steunen ook plannen binnen de regio om 
met slim gebruik van bestaande voorzieningen en OV- 
infrastructuur efficiëntere mobiliteit te realiseren.

Hein: ‘Beloon prestatie en deel de welvaart',
dat doet Veldhoven wanneer zij burgerinitiatieven steunt.

De veranderende gemeente
De voorzichtige economische groei en de krachtige

ontwikkelingen van de bedrijven in onze regio, zullen 
zorgen voor een toename van arbeidsmigranten. Daar
bij blijven er mensen komen die de brandhaarden in de 
wereld ontvluchten. Dit biedt kansen, voor Nederland, 
maar ook voor Veldhoven. De raad zorgt in 2017 voor 
een visie op het cultuurbeleid.

Marianne: ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen' betekent 
gerichte steun voor iedereen die verder wil in onze gemeente.

Daarom is het van belang dat iedereen, zo jong moge
lijk, zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Toegang tot 
zorg, toegang tot onderwijs en toegang tot meedoen. 
Daar blijven we ons voor inzetten.

Dirkje: Participeren is meer dan een woord.

Check ook onze site www.D66veldhoven.nl.

fĩļ^Ľļfĩļ D66 bestaat 50 jaar en baseert haar beleid
op vijf richtingwijzers. Met de QR-code vindt 

īļKÍÏÏř u deze richtingwijzers en de vertaling naar 
HS'Ktv de Veldhovense omgeving.

V.l.n.r: Adrienne van Pelt, Marianne Verbeek, Dirkje de Haan, Willem Hornman, Ingrid Hartlief, Hein van der Reijden
(foto Jurgen van Hoof, M54 Beeldcreaties)
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Het moet anders...

met meer oog voor elkaar www.pvda-veldhoven.nl

Jeroen Rooijakkers: muziekschool 
en bibliotheek de dupe
De afgelopen jaren zat Veldhoven 
in financieel zwaar weer. Alleen de 
noodrem kon de begroting sluitend 
krijgen. Verenigingen en instellin
gen waren de dupe. Jammer ge

noeg was de balans hierin volledig zoek. De klap 
voor muziekschool en bibliotheek was onevenre
dig hard. En nog steeds is onduidelijk waarom juist 
deze instellingen het kind van de rekening werden. 
De Schalm hoefde nauwelijks in te leveren en krijgt 
nog altijd C 1,2 miljoen subsidie. Die keuze moet 
het college nog maar eens aan de bevolking uitleg
gen.

Sociaal geld naar lantaarnpalen
De financiën lijken weer enigszins op orde. De 
meerjarenbegroting is sluitend en de schuldenpo
sitie lijkt zich stilaan te verbeteren. Maar dat vroeg 
om kunstgrepen. En daar heeft de PvdA moeite 
mee. Bijvoorbeeld het tekort in de begroting weg
werken met de C 600.000,- bedoeld voor zorg, 
Wmo en armoede. Waarom zijn nu weer mensen 
de klos, waar eerder al hun verenigingen moesten 
inleveren? De PvdA vindt dit ronduit teleurstellend. 
Sociaal geld naar lantaarnpalen? Dan kan toch ab
soluut niet, Veldhovenaren?!

Christina Goossens Ruhr: C 50.000,- 
in eigen zak en niet naar India
Dit college wil het geld inpikken van 
het Pastoor Vekemans Fonds. Dit 
echte Veldhovens initiatief steunt 
door kleding in te zamelen mensen 
in India die het zoveel zwaarder 

hebben dan wij. Waarom juist dit initiatief de das 
om doen? Waarom ook deze C 50.000,-, op een be
groting van ettelijke miljoenen, in eigen zak steken? 
Besparen we 'n paar centen op de afvalstoffenhef
fing, klopt het college zich op de borst. Gaat het ei
gen hachje altijd boven dat van een ander? College, 
kom op, wees solidair!

Kinderen in armoede... nee toch!
Gelukkig kan Veldhoven dankzij het Rijk hier wat 
aan doen. Op Prinsjesdag kwam namelijk het fan
tastische nieuws: 100 miljoen extra voor kinderen 
uit arme gezinnen. Gemeenten zijn verantwoorde
lijk voor het armoedebeleid. Dit voeren ze uit met 
het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting 
Leergeld, Jarige Job, consultatiebureaus, scholen en 
sportverenigingen. De PvdA daagt het college uit 
spoorslags met een voorstel te komen hoe we aan 
de slag kunnen. Hoe het Veldhovense aandeel om 
te zetten in een tastbare bijdrage aan het geluk van 
kinderen.

Wim Meijberg: geef 'n plek aan de 
Voedselbank
Ook de Voedselbank verlicht ar
moede onder mensen. In tegenstel
ling tot de Voedselbanken in bij
voorbeeld Best en Geldrop-Mierlo, 
krijgt die van Veldhoven geen sub

sidie. Bovendien moet de Voedselbank eind 2017 
het gebouw verlaten waarin ze haar prachtige werk 
doet. De PvdA roept het college op mét de Voed
selbank te zoeken naar een geschikte permanente 
locatie en... de mogelijkheden voor subsidie te be
kijken.

'n Toekomst met wat minder egoïsme a.u.b.
Veldhoven verschraalt. De PvdA kan niet anders 
concluderen. Weinig blijft over van de sociale bin
ding en de instituten en instanties die daarvoor zor
gen. In Veldhoven is het steeds meer: ieder voor zich. 
Daar kunnen we ons niet in vinden. Egoïsme is het 
kernwoord voor het beleid de laatste jaren. Triest. De 
PvdA wil graag een Veldhoven waar we voor elkaar 
opkomen en elkaar opzoeken. Dat maakt Veldho
ven sterk. Juist die gedachte maakte ons één van de 
sterkste gemeentes, met de meeste arbeidsplaatsen 
van Zuidoost-Brabant. Laten we die kracht vasthou
den. Anders blijft er straks weinig over van onze 
prachtige Stad van de Arbeid!

|M«

Johan de Haas: 'n zwembad mag toch wel wat kosten?
Nog erger is dat de gemeenteraad besloot het zwembad te sluiten, waar de PvdA tegenstemde. 'n Tientje meer OZB was teveel gevraagd voor VSA, 
CDA en VVD. Waar moeten de mensen heen die daar nu werken? En waar is plek voor de vele gebruikers, zoals die van Njord, één van de grootste 
zwemverenigingen van Nederland? De PvdA pleit al jaren voor het behoud van het zwembad. Voor 'n paar euro per jaar extra voor sommige huishou
dens, was dat binnen handbereik. Maar nee, te veel gevraagd. De PvdA steunt de nieuwe plannen om deze maatschappelijk belangrijke voorziening 
aan boord te houden van - we citeren het college - de Veldhovense kwaliteit!
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“Tegenwoordig kennen mensen van QįLí"
alles de prijs en van niets de waarde" VELDHOVEN0

Deze uitspraak is van de Ierse dichter en schrijver Os
car Wilde. Op een heel vervelende manier past die op 
een aantal ontwikkelingen binnen Veldhoven. Als het 
over de prijs gaat, denken we aan de krampachtige 
manier waarop naar de woonlasten wordt gekeken. 
Een kleine verhoging van de onroerende zaakbelasting 
(OZB) is onbespreekbaar, afvalstoffenheffing MOET 
naar C 0,-. Dat dit ten koste gaat van voorzieningen en 
van waardevolle initiatieven die ons trots maken op 
Veldhoven, wordt op de koop toe genomen. We geven 
drie voorbeelden.

Zwembad
Groot was bij velen de teleurstelling toen de raad in 
meerderheid besloot de OZB niet te verhogen en daar
door sluiting van het zwembad onvermijdelijk maakte. 
Die teleurstelling was heel terecht. Alle fracties hadden 
immers in een eerdere vergadering de indruk gewekt 
het zwembad enorm belangrijk te vinden. Als Samen
werkend Veldhoven hebben wij in beide vergaderingen 
duidelijk gemaakt dat het behoud van het zwembad 
een algemeen belang dient. De consequentie is dat we 
bereid waren en zijn algemene middelen in te zetten. 
Ook als dat een kleine verhoging van de OZB betekent. 
Helaas kwamen we steun tekort.

Sindsdien is er veel gebeurd. Zo was er de indrukwek
kende manifestatie op het Meiveld. Verenigingen en 
groepen gebruikers maakten duidelijk hoe groot het 
draagvlak voor het behoud van het zwembad is. On
langs nog is het zwembad gekomen met een eigen 
alternatief. Tegen duidelijk geringere kosten kan een 
nieuw zwembad gerealiseerd worden. Wij waarderen 
de manier waarop het bestuur, samen met de vereni
gingen, heeft bewogen. Voor ons een extra aansporing

V.l.n.r. Jacob Beens, Jan van Kemenade, 
Tineke Linssen-van der Heijden en Herman Kootkar

om ook te bewegen en voor de veel kleiner geworden 
bijdrage van de gemeente een oplossing te vinden. 
Samenwerkend Veldhoven gaat in ieder geval meewer
ken aan een initiatief om een raadsmeerderheid voor 
die oplossing te bewerkstelligen.

Pastoor Vekemansfonds
“Hoe haal je het in je hoofd om een waardevol parti
culier initiatief ten gunste van de allerarmsten op deze 
wereld van een derde van haar inkomsten te beroven?" 
Dat is de kern van de boodschap die we van veel mensen 
te horen hebben gekregen. Voor ons is de onderliggen
de woede die daaruit spreekt, heel goed te volgen. Los 
van de haarkloverij over 'kaders van de raad', 'wettelijke 
verplichtingen' en 'Europese aanbesteding' is er een nog 
veel schokkender argument. “Wij (het college) kiezen er 
voor om de geldstromen rond de kledinginzameling in 
Veldhoven te houden." Dat geld zou dan worden ge
bruikt voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. 
Over de rug van kinderen in een van de armste delen 
van de wereld hoeven we - als dit doorgaat - ongeveer 
C2,- per jaar minder te betalen voor ons afval.

Voor Samenwerkend Veldhoven is hier sprake van een 
heel erg nare geur. Eentje van “Eigen volk eerst". Nee, 
meer nog: dat stinkt. Als het aan ons ligt, wordt er op 
korte termijn een initiatief ingediend om aan deze stank 
een einde te maken.

Lokaal sociaal deelfonds
In november 2014 is op initiatief van Samenwerkend 
Veldhoven besloten tot het inrichten van een sociaal 
fonds. Toen stond de overdracht van taken rond zorg, 
werk en jeugd naar de gemeente voor de deur. Dat ging 
gepaard met de nodige onzekerheden, ook omdat er 
stevig op de middelen vanuit het Rijk werd bezuinigd. 
Wij wilden het risico van tekorten op de drie werkvel
den verkleinen en tegelijk de mogelijkheid hebben om 
eventuele voor- of nadelen onderling te verrekenen. Er 
was een looptijd van drie jaar voorzien. Die eindigt dus 
in december 2017.

Om drie redenen pleiten wij voor een verlenging van 
die termijn. Vooralsnog vinden we dat geld voor de drie 
taakvelden ook daaraan moet worden besteed en niet 
in de algemene middelen moet 'verdwijnen'. De risico's 
op tekorten zijn ook na 2017 niet helemaal weg. Het 
blijft dus van belang om een reserve te houden die min
stens zo groot is als het risico. Volgens de begroting 
blijft het ook na 2017 nodig om voor- en nadelen on
derling te verrekenen. Zeker jeugdzorg blijft een punt 
van zorg. Wij gaan voorstellen om het fonds voorlopig 
nog in stand te laten.

Meer weten over onze fractie?
Kijkt u eens op www.samenwerkendveldhoven.nl.

Fractie Klaassen wil prioriteiten stellen
Gemeenteraad en B en W gaan over de beslissingen 
binnen een bepaald programma en welke financiën 
hieraan uitgegeven worden, we kunnen deze twee za
ken niet van elkaar los zien. Het kost nu eenmaal geld. 
Maar GELD groeit, op dit moment, in Veldhoven nu 
eenmaal niet aan de boom.

Kerntaak 1: zorg voor de Veldhovenaren
e Mensen die een beroep doen op de

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
4 Mensen die gebruikmaken van de voedselbank.
4 Huiseigenaren die zich niet of onvoldoende kunnen 

voorzien in hun primaire basisbehoeften.

Als we aan zorg denken, dan wordt er vaak in eerste 
instantie gedacht aan mensen die lichamelijk of gees
telijk een beperking hebben en daardoor in aanmer
king komen voor de Wet maatschappelijke onder
steuning, oftewel Wmo. De gemeente kan inzichtelijk 
maken wat we nodig hebben om deze ondersteuning 
te realiseren zoals professionals, materialen en finan
ciën. Wij willen hier duidelijkheid over en vragen om 
hiervoor een toereikend budget beschikbaar te stel
len.

Zorgen voor de Veldhovenaren is niet alleen voor men
sen die beroep doen op de Wmo. Mensen die gebruik 
maken van de voedselbank hebben een primaire zorg
vraag die de gemeente op zich moet nemen. Dankzij 
de inzet van de huidige vrijwilligers worden mensen 
in hun primaire levensbehoefte voorzien. Echter, de 
voedselbank heeft een stabiel onderkomen nodig. Het 
kosteloos zekerstellen van een onderkomen moet een 
taak van de gemeente zijn en, niet van de vrijwilligers.

Als huiseigenaren, tijdelijk, hun gezin niet kunnen 
voorzien van primaire levensbehoeften of geen geld 
hebben voor een hobby, fiets, et cetera, voor hun kin
deren, dan hebben zij ook een zorgvraag. De regelge
ving voorziet niet in deze zorgvraag omdat deze men
sen een eigen huis hebben. Hier moet naar gekeken 
worden in Veldhoven.

Vluchtelingen en statushou
ders zijn welkom in Veldho
ven, maar sociaal denken is 
ook STOP durven zeggen te
gen het Rijk. Lokaal is dit een 
lastig item omdat Rijk en Pro
vincie de gemeente opdragen 
om statushouders en vluch

telingen op te vangen. Helaas kunnen we dan enkel 
zorgen voor een openbare en duidelijke maatschap
pelijk verantwoorde keuze in Veldhoven. We moeten 
dus vluchtelingen en statushouders begeleiden en on
dersteunen met de inburgering, door middel van een 
geformuleerde Smart-formule met een goed onder- 
bouwd en inzichtelijk financieel overzicht.

Kerntaak 2: financiën onder de loep
Meer controle op financiën. Financiële plafonds moe
ten gecontroleerd worden door de raad. Meer samen
werking onder initiatieven om het maximale doel te 
bereiken en door SMART te werken.

Het is niet mogelijk om stappen te maken als Veldho
ven de financiën niet op orde heeft. Schuiven van het 
ene potje naar het andere draagt niet bij aan een ge
zond financieel beleid. Leningen waar geen inkomsten 
tegenover staan, moeten achterwege gelaten worden. 
Veldhoven mag het ene gat niet met het andere vullen.

Toch vinden we het blijkbaar nodig om wederom geld 
te gaan lenen. We sluiten echter een zwembad omdat 
we geen financiële dekking van 'acht miljoen' voor het 
zwembadgebouw in de begroting van de komende ja
ren kunnen vinden. Waarom kunnen we niet een voor
delige lening afsluiten voor het bouwen van een nieuw 
zwembad, nu de rentestand zo laag is? Blijkbaar heeft 
dit geen prioriteit. Fractie Klaassen wil hierin echter dui
delijke keuzes maken.

Kerntaak 3: woningbouw in Veldhoven
Bouw met een visie voor de Veldhovenaar en niet al
leen als er een noodsituatie ontstaat.

Differentiatie is acceptabel in Veldhoven. Minder regels, 
grotere doorstroom, meerdere inwoners, meer dromen 
worden werkelijkheid.

jM j



Woensdag 19 oktober 2016

RããdsNieuws Veldhoven
Geld over én hoge cliënttevredenheid

College oogst lof met 
invoering zorgtransities
Net als veel andere gemeenten in Nederland houdt 
ook Veldhoven geld over in het sociale domein. In 
2014 besloot de raad om eventuele overschotten in 
een speciaal potje te stoppen: het sociaal deelfonds. 
Omdat daar inmiddels 1,6 miljoen euro in zit, be
sloot de raad - op voorstel van het college - om het 
overschot van dit jaar (621.000 euro) te gebruiken 
om de begroting 2017 sluitend te maken.

Begroting 2017 krijgt 
opgestoken duim
Een opvallend goed geluimde raad stemde op 8 no
vember na een daglang debatteren met algemene 
stemmen in met de Programmabegroting 2017. Dat 
is allesbehalve vanzelfsprekend; in november 2014 
en 2015 werd de jaarbegroting vastgesteld met de 
tegenstem van een deel of zelfs de gehele oppositie.

Er was waardering voor de meerjarig sluitende be
groting die het college 'dankzij een flinke inspanning' 
kon overleggen. Belangrijkste pluspunt was dat het 
college de transities in het sociaal domein zowel in
houdelijk als financieel onder controle heeft. Ook de 
belastingmaatregelen kregen groen licht. Ondanks 
de eerder afgesproken stijging van de OZB blijven de 
woonlasten ongeveer gelijk.

De zeven aanwezige fracties (Fractie Klaassen was af
wezig) dienden zeven amendementen en zes moties 
in. Dat leverde bij tijden stevige discussies op, maar 
die hadden ditmaal geen invloed op de sfeer in de 
raad; het debat bleef zakelijk en correct. Overigens 
werden de meeste voorstellen ingetrokken of aange
houden, meestal na toezeggingen van een wethou
der. Twee amendementen en één motie werden una
niem door de raad aangenomen. Slechts één motie 
werd na hoofdelijke stemming verworpen: het ver
zoek van de gehele oppositie om de kledinginzame- 
ling bij het Pastoor Vekemans Fonds te laten.

Lokale belastingen
Hieronder de belangrijkste belastingmaatregelen 
voor 2017:
4 De onroerend-zaakbelasting (OZB) stijgt drie jaar 

achtereen (2016 - 2018) met 2,5X. In 2017 leidt 
dat tot een totaal-opbrengst van 9,1 miljoen euro. 

4 De afvalstoffenheffing daalt verder, in 2017 met 
1,62X. Het basistarief komt volgend jaar uit op 
C 205 en het klikotarief op C 220.

4 De rioolheffing, die vorig jaar flink daalde, gaat in 
2017 weer met omhoog. Het meest gangbare 
tarief bedraagt dan C 139,83.

4 De hondenbelasting moet in principe 
kostendekkend zijn. Een hond houden wordt in 
2017 3,80 euro duurder en komt uit op C 82,50.

4 De toeristenbelasting stijgt in het nieuwe jaar, 
zoals vorig jaar al is afgesproken, van C 1,40 naar 
C 1,60 per overnachting.

4 De parkeertarieven in het Citycentrum blijven 
gelijk. Per uur betaalt een automobilist C 1,30.

Voor het eerst in deze raadsperiode is de begroting 
unaniem aangenomen.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Mag je wel 'lan
taarnpalen kopen' met geld dat bedoeld is voor zorg 
en welzijn? vroeg Jeroen Rooijakkers (PvdA) zich af. 
Net als het CDA kwam de PvdA met een amendement 
om dit geld in het sociale domein te houden. Aan het 
eind van de rit kwamen deze voorstellen echter niet in 
stemming, omdat de raad zich unaniem kon scharen 
achter een amendement van vijf fracties: VSA, GBV, 
VVD, D66 en Samenwerkend Veldhoven. Hierin staat 
dat het sociaal deelfonds - ingesteld voor de jaren 
2015 - 2017 - met nog eens drie jaar wordt verlengd 
tot 2020. De maximale hoogte ervan wordt bepaald 
na de evaluatie van het lokaal sociaal deelfonds die 
plaatsvindt in de eerste helft van 2017. Ieder jaar kan 
de raad besluiten om deze hoogte van het deelfonds 
bij te stellen. Aan de evaluatie in 2017 nemen ook de 
cliëntvertegenwoordigers deel van 'Veldhoven aan 
Tafel', het gemeentelijke overlegorgaan in de sociale 
sector. Zo moet de kwaliteit van zorg en welzijn binnen 
het sociaal domein gewaarborgd blijven.

Raad complimenteus
Uiteindelijk kreeg het college van B&W beduidend 
meer complimenten dan kritiek. Nog maar drie jaar 
geleden werd immers met grote zorg gekeken naar 
de drie decentralisaties van de zorgtaken (Wmo, 
participatie en jeugdzorg) van rijk naar gemeenten. 
Zou er wel genoeg geld meekomen? "Na twee jaar 
zorgtransities kunnen we zeggen dat de organisatie

Einde kledingin- 
zameling door 
Vekemans Fonds?
Ook de handtekeningen van het complete vereni
gingsleven van Oerle konden de coalitiepartijen VSA, 
GBV en D66 niet overtuigen. Net zomin als de motie 
die de voltallige (aanwezige) oppositie indiende: laat 
de kledinginzameling alsjeblieft bij het Pastoor Veke
mans Fonds. Met 15 - 11 werd deze motie door de 
gehele coalitie weggestemd.

Wethouder Nicole Ramaekers (VSA) kan dus haar 
gesprekken voortzetten om de kledinginzameling in 
Veldhoven anders te organiseren. Het Pastoor Veke
mans Fonds kan daarin nog een rol spelen, maar raakt 
wel de regie - en mogelijk het merendeel van de op
brengsten - kwijt. Mogelijk dat de kledingbakken van 
het fonds blijven staan, maar dat voor transport en 
verwerking de firma Baetsen en de Kringloopwinkel 
worden ingeschakeld. Dat betekent werk voor twee 
mensen met een uitkering. Met de opbrengsten uit de 
kledinginzameling kan bovendien de afvalstoffenhef
fing omlaag.

Het faciliteren van werk voor 'kansarme burgers' is 
voor het college een belangrijke reden om de inzame
ling bij het Vekemans fonds weg te halen. Ramaekers 

(VSA): "Het fonds krijgt een vergoeding van 
20 cent per kilo van een Belgisch bedrijf, maar 
er gaat ook een hoge vergoeding naar dat 

bedrijf. Die middelen willen we graag inzet
ten in Veldhoven. En het Pastoor Vekemans 
fonds kan nog steeds geld verdienen aan de 
textielstroom. Bijvoorbeeld door de verhuur 
van kledingcontainers. Ik ben daarover met 

hen in gesprek.." Ontwikkelingshulp, 
zoals de kledinginzameling door het 
fonds , is bovendien geen taak (meer)

Op dinsdag 8 november heeft de gemeenteraad de 
begroting 2017-2020 vastgesteld. De discussie ging 
vooral over de hoogte van het sociaal deelfonds, de de
centralisaties in het sociaal domein, de kledinginzame
ling door het Pastoor Vekemans Fonds, en het behoud 
van het zwembad.

Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veld
hoven een eigen medium. De artikelen bevatten geen 
letterlijk verslag, maar een impressie van de raadsver
gadering. Ze zijn geschreven door een onafhankelijk 
journalist in opdracht van de gemeente.

staat, en dat het college ruim binnen het budget is 
gebleven. Met dank aan het door de raad ingestelde 
sociaal deelfonds", concludeerde Herman Kootkar 
(Samenwerkend Veldhoven). Bij Peter Saris (VVD) 
was zelfs enige euforie te bespeuren over de royale 
overschotten, na alle terechte zorgen vooraf over de 
transities. "Dit is te mooi om waar te zijn!"

Alle fracties complimenteerden de verantwoordelijke 
'zorgwethouders' Mariënne van Dongen en Hans van 
de Looij, temeer omdat de gunstige financiële cijfers ge
paard gaan met een hoge cliënttevredenheid. Intussen 
maakt het sociaal domein met een totaal van liefst 38 
miljoen euro ruim éénderde van de Veldho- 
vense begroting uit. "Met een buffer van 
1,6 miljoen euro in het sociaal deelfonds 
heeft verder oppotten van geld geen zin", 
betoogde Ab Hofman (VSA). "Het 
nieuwe overschot van ruim 6 ton moet 
worden ingezet voor onze bewoners. In 
feite gebruiken we dit geld voor ver
sterking van de kwaliteit van wel
zijn, werk en zorg."

Ook vanuit de collegebank klonk tevredenheid 
over het verloop van de zorgtransities. "Maar zeker 
geen euforie. We blijven ons inzetten voor het bie
den van zorg waar de burger recht op heeft", ver
klaarde wethouder Van Dongen. De raad nam later 
in de middag de programmabegroting unaniem aan. 
Daarmee stemde de raad in om de extra C 621.000 
niet te storten in het sociaal deelfonds.

voor de gemeente, zoals de raad al bij de kerntaken
discussie bepaalde. Wethouder Mariënne van Dongen 
(GBV) wees erop dat de raad zonder veel discussie eer
der de subsidie aan Projectgroep Ontwikkelingssamen
werking (POS) heeft stopgezet.

'Emotie speelt grote rol'
Politiek is echter ook emotie, zo maakte Gerard Slegers 
(CDA) de beide wethouders duidelijk. "Het gevoel van 
30 jaar inzamelen door het Vekemans fonds gaat nu 
verloren. Velen zullen geen kleding meer afgeven als 
de opbrengsten niet langer voor projecten in India be
stemd zijn. Dit is volgens mij een sterfhuisconstructie 
voor het fonds." Zijn CDA-collega Ton Bolsius bena
drukte dat het hier gaat om een burgerinitiatief; en dat 
moet een overheid niet ontmoedigen. Het fonds maakt 
ieder jaar zo'n 40 à 50 mille als gift over aan de zusters 
Ursulinen in India.

Ook Ad van den Oever (VVD) deed 'vanuit zijn gevoel' 
een duit in het zakje en riep het college op om 'recht 
te doen aan het gevoelen van de raad'. "Als we alle
maal in ons hart kijken, zien we allemaal graag dat het 
Pastoor Vekemans fonds behouden blijft". Gerard Jon
kers (GBV) sprak daarentegen zijn vertrouwen uit in het 
college dat de partijen er onderling wel uitkomen. Zijn 
coalitiecollega's Ingrid Hartlief (D66) en Bjorn Wijnands 
(VSA) deelden die mening. Met zijn drieën vertegen
woordigen zij de coalitiepartijen, en daarmee een meer
derheid in de raad. Het verzoek om een hoofdelijke 
stemming over de motie wijzigde niets aan de uitslag. 
Met de 11 stemmen vóór van de oppositiefracties en 
15 tegenstemmen van de coalitiepartijen, werd de mo
tie voor voortzetting van de huidige kledinginzameling 
door het Pastoor Vekemans Fonds weggestemd.
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Verhoging OZB blijft echter breekpunt

Nieuwe kans voor zwembad
Nog geen onderkomen 
voor Voedselbank
Wethouder Hans van de Looij (GBV) is al even op 
zoek naar nieuwe huisvesting, maar een oplossing is 
nog niet in zicht. Dat kreeg PvdA'er Jeroen Rooijak- 
kers te horen als antwoord op zijn motie waarin hij 
aandrong op een permanente en geschikte locatie én 
investeringssubsidie voor de Veldhovense Voedsel- 
bank.

De wethouder heeft ook nog wel even tijd. De Voed
selbank hoeft pas eind 2017 te vertrekken uit het 
oude schoolgebouw in de wijk d'Ekker, waar nu iede
re week de voedselpakketten worden samengesteld 
en uitgedeeld. Lastiger ligt het met de investerings
subsidie. Die zou de Voedselbank graag willen ont
vangen als bijdrage in de aanschaf van een koel- en 
vriescel om het voedsel te bewaren. Sinds kort is het 
bezit ervan een eis van de Voedsel- en Warenauto
riteit.

Over subsidies gaat wethouder Mariënne van Don
gen (GBV). En die was minder positief: "Daar moet 
de Voedselbank toch echt zelf voor zorgen." De ge
meente draagt al bij door de (huidige) huisvesting 
kosteloos ter beschikking te stellen.

is het moment om alle voornemens tegen elkaar af te 
wegen, en geld te vinden voor het zwembad', aldus 
de PvdA fractievoorzitter. Naast het voorstel van de 
VVD om de opbrengsten uit de sponsoring van ro
tondes in te zetten voor het zwembad, bleef het stil. 
Wel drong de raad aan op spoed; het zwembaddos- 
sier wacht al jaren op een ontknoping. "Laten we er 
nu vaart achter zetten en snel de beeldvormende en 
oordeelsvormende vergaderingen achter elkaar plan
nen", bracht Hanny van den Berg (CDA) in.

En met de creatieve inbreng van de werkgroep 'be
houd zwembad' kan er zomaar een plan voor een 
nieuw zwembad voorliggen zonder dat daarvoor de 
lokale belastingen omhoog hoeven, zo hoopt het me
rendeel van de raad.

Dit plan van de werkgroep Behoud Zwembad is nu 
het uitgangspunt dat verder door het college wordt 
onderzocht en uitgewerkt. Het streven is om voor juli 
2017 opnieuw te besluiten over het zwembad.

Zwembad Den Ekkerman krijgt een nieuwe kans. 
Het in juli 2016 genomen raadsbesluit om het bad 
te sluiten hoeft dus geen eindpunt te zijn. Dat is te 
danken aan het voorstel van de werkgroep 'Behoud 
Zwembad' waarin een nieuw zwembad tegen lagere 
kosten open kan blijven.

De coalitiepartijen VSA, GBV en D66 grepen het be- 
grotingsdebat aan om dit nieuwe initiatief nog een 
kans te geven. Via een motie droegen zij het college 
op om dit jaar nog een beeldvormende vergadering 
te beleggen om 'nog eens indringend met elkaar te 
praten over mogelijke alternatieven voor de sluiting 
van het zwembad.' Uiteraard in aanwezigheid van 
de werkgroep 'Behoud Zwembad', waarin vertegen
woordigers van Den Ekkerman en vereniging Njord 
zitten.

Het wekt geen verwondering dat de 
raad unaniem met deze, door de VVD 
aangevulde, motie instemde. Behoud 
van zwemwater heeft altijd een brede 
steun in de raad gehad - maar niet tegen 
elke prijs. Omdat voldoende financiële 
dekking niet voorhanden was en een 
raadsmeerderheid weigerde om de 
OZB te verhogen voor het voortbe
staan van het bad, werd in juli beslo
ten tot sluiting op korte termijn (2018). "Het voorstel 
van de werkgroep Behoud Zwembad bevat echter 
een nieuw plan met een - voor de gemeente - goed
koper zwembad. Dat maakt een nieuwe bijeenkomst 
met alle betrokkenen wenselijk", sprak GBV-fractie- 
voorzitter Gerard Jonkers namens de indieners.

'Zes euro per huishouden'
Verantwoordelijk wethouder Piet Wijman (D66) was 
blij met het initiatief uit de samenleving. "Ik sta sym
pathiek tegenover de motie en het initiatief van de 
werkgroep en wil graag met alle betrokken partijen 
praten over voortzetting van het zwembad." Tege
lijk ontraadde de wethouder een amendement van 
de PvdA, waarin gepleit werd voor een geringe ver
hoging van de OZB met 2X om het nieuwe voorstel 
van de werkgroep Behoud Zwembad direct financieel 
mogelijk te maken.

Jeroen Rooijakkers (PvdA) had becijferd dat deze 
kleine verhoging voldoende is om twee ton extra 
te genereren. Samen met de jaarlijkse subsidie van 
275.000 euro is er dan voldoende geld om de struc

turele lasten voor het nieuwe plan van nieuw
bouw in het centrum op te vangen. "Zo'n 

bedrag komt neer op een lastenverhoging 
van 6 euro per huishouden. Waar 
hebben we het over? Vooral als je 

bedenkt dat Veldhoven met zijn OZB 
tot de goedkoopste gemeenten van Ne

derland behoort."

Verhoging van de onroerend zaak
belasting (OZB) ligt bij een aantal 
partijen echter heel gevoelig. Met 

name VSA, CDA en VVD verzetten zich hiertegen, 
wat iedere extra verhoging onwaarschijnlijk maakt. 
Waar deze partijen dan wel het ontbrekende geld 
voor het zwembad vandaan denken te halen, werd 
niet duidelijk, ondanks herhaald aandringen van Pv- 
dA-voorman Rooijakkers. 'De begrotingsbehandeling

De raad is positief over het plan van de werkgroep ‘Behoud Zwembad'.

Bedrijven kunnen straks rotondes adopteren
Na ruim twee jaar komt het er dan toch van: een plan 
voor sponsoring van rotondes door private partijen. 
Wethouder Hans van de Looij heeft een voorstel in 
de maak dat binnenkort naar de raad gaat.

"Eindelijk! Het heeft wel lang geduurd!" Met die 
verzuchting liet indiener Maarten Prinsen (VVD)
merken dat het hoog tijd wordt dat het college eens
werk maakt van de in november 2014 unaniem 
aangenomen motie. Met foto's van rotondes met 

bedrijfsborden uit Eersel en Best liet 
VVD-fractievoorzitter Peter Saris al 
zien dat andere gemeenten een stuk 
voortvarender te werk gaan. Daar 
kunnen private partijen een rotonde 

sponsoren: het groen op de rotonde 
onderhouden in ruil voor plaatsing van 

een reclameobject. Met een nieuw 
amendement van gelijke strekking 
zette de VVD druk op de zaak.

Wethouder Van de Looij (GBV) voerde als vertragen
de factor kort 'personele problemen' aan en vertelde 
over zijn aanpak, die toch wat afwijkt van wat de VVD 
vraagt. "Sponsoring lijkt ons niet de beste oplossing. 
Wij voelen meer voor adoptie van het groenonder
houd op de rotondes. Commerciële partijen mogen 
daar uiteraard met een bord melding van maken. Met 
die insteek ligt er nu een collegevoorstel, waarover u 
snel wordt geïnformeerd." Hij voegde eraan toe dat de 
gemeente daarbij wel de spelregels in de gaten houdt. 
De verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.

Met die toezegging bracht de VVD haar amendement, 
dat werd gesteund door CDA, PvdA en Samenwer
kend Veldhoven, niet in stemming. Het amendement 
is aangehouden, in afwachting van de toegezegde in
formatienota van het college. Volgens de VVD-fractie 
kan sponsoring van rotondes zomaar 50 mille voor de 
gemeentekas opbrengen. Veldhoven telt momenteel 
28 rotondes.

J

Bedrijven kunnen in 2017 Veldhovense rotondes 
gaan sponsoren of adopteren in ruil voor plaatsing

van reclame.
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Resultaat Raadsavond 8 november 2016 - Besluitvorming Algemene Beschouwingen

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toezeggingen college B&W

1. Opening 10.00 uur Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie Klaassen)
Dhr. Bijnen (GBV) is vanaf 13.30 uur aanwezig.

2. Trekking stemmingsnummer Nr. 23 - mevr. Gielis (VSA)

3. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

4. Vaststellen Programmabegroting 2017-2020
Nr. 16.109

PW De raad stemt unaniem met 26 stemmen in met 
de Programmabegroting 2017-2020

Amendement: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal 
Deelfonds

VSA, GBV, 
VVD, CDA, 
D66 en SV

Unaniem aangenomen met 26 stemmen.

Amendement: Algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning

PvdA en
SV

Unaniem aangenomen met 26 stemmen.

Motie: Zwembad VSA, GBV 
en D66

Aangenomen met 25 stemmen.
Mevr. Hartlief (D66) is niet bij de stemming 
aanwezig wegens een mogelijk belangenconflict.

Amendement: Sponsoring rotondes VVD, CDA, 
PvdA en
SV

Aangehouden op basis van toezegging. De portefeuillehouder zegt toe dat de 
raad binnenkort een informatienota 
ontvangt over dit onderwerp.
De VVD-fractie houdt het 
amendement aan voor het geval de 
informatienota niet overeenkomt met 
het amendement.
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Motie: Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
Zorg/Wmo

VSA, 
GBV,VVD 
en D66

De motie wordt ingetrokken. De POHO zegt toe dit onderzoek mee 
te nemen bij de herijking van de 
nota maatschappelijke participatie.
Een kwaliteitsonderzoek kan 
onderdeel zijn van het 
samenspraakproces inzake de 
herijking.

Motie: Gelden ter bestrijding van armoede PvdA De motie wordt ingetrokken. De POHO zegt toe uiterlijk 1-4-2017 
met een voorstel te komen.

Motie: Voedselbank Veldhoven PvdA De motie wordt ingetrokken. De POHO deelt mee dat de gemeente 
al actief op zoek is naar een 
passende alternatieve locatie.

5. Vaststellen Belastingtarieven 2017
Nrs. 16.073-16.083

16.073 OZB
16.074 Afvalstoffenheffing
16.075 Rioolheffing 2017
16.076 Hondenbelasting
16.079 Toeristenbelasting 2017
16.081 Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2017
16.082 Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2017 
16.083 Legesverordening 2017

PW De raad stemt unaniem voor de verordeningen 
die de Belastingmaatregelen vormen.

6. Vaststellen Kwarap 3-2016
Nr. 16.125

PW De raad stelt de kwartaalrapportage III-2016 
unaniem vast.

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 16.54 uur.
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GemeenteBelangen
Veldhoven HhĹ

gemeente \ \
Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp Programma 7: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal

Deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, VVD, CDA en D66
Naar aanleiding van_____ Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;

overwegende dat:
^ Het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt "In het eerste 

kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen over het lokaal 
sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017";

^ Bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene reserve;
^ De VNG informatiebrief aangeeft dat er op Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

opvang nóg een decentralisatie aan zit te komen per 2020;
^ Er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de toekomst 

van de Beschermd Wonen initiatieven in Veldhoven 
^ De laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat

cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het Sociaal 
Deelfonds in brede zin;

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.

- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 

evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;

- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier 
ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers 
in Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit 
voor het Sociaal Domein te kunnen ontwikkelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Programma 7: Algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning

Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november
2016;

kennis genomen hebbend van:
^ Adviesnota 16.108 en raadsbesluit 16.109
^ Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020

overwegende dat:
^ De voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro in 2017 op het algemeen beleid 

maatschappelijke ondersteuning tot gevolg kan hebben dat het versterken van de 
basisstructuur vertraging oploopt;

^ Juist het versterken van die basisstructuur een voorwaarde is voor goed in beeld 
krijgen en in de hand houden van de totale piramide die we voor ogen hebben bij 
zorg, werk en jeugd.

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 

ondersteuning (productnummer 6408); 
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Programma 12: Zwembad
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV en D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november
2016;

kennis genomen hebbend van:
- De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;
- Het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud Zwembad

overwegende dat:
^ De raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, waardoor 

het zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
^ is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het

moment van het daadwerkelijk sluiten van zwembad D'n Ekkerman en het traject 
dat daartoe moet leiden;

^ rekening moet worden gehouden met feitelijke sluiting ergens in de loop van 
2018;

^ de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het behoud 
van het zwembad heeft aangeboden;

• het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met elkaar van 
gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, waarbij mogelijk de 
kaders moeten worden bijgesteld;

verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te 

beleggen, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over mogelijke 
alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar te spreken en 
afwegingen (op basis van de juiste financiële informatie) te maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor de 
gemeente zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde komen;

4. streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. plan werkgroep behoud zwemwater' d.d. 10 oktober 2016 wordt het 

uitgangspunt;
6. te komen met een financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 2, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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Veldhoven
08-11-2016

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 8 november 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA)
P.A.C.M. Bijnen (GBV) (vanaf 13.45 uur) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA)
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (D66)
G. L.C. Jonkers (GBV)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

drs. J.M.L.N. Mikkers voorzitter
mr. G.M.W.M. Wasser griffier
mevr. M.M.J. van den Berkmortel notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames 
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.J. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A. G.C.M. van den Oever (VVD)
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
B. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder de mensen die vandaag de cursus Politiek Actief gaan 
afsluiten. Later vandaag zal hij de certificaten overhandigen. Hij feliciteert de heer 
Saris met de geboorte van zijn dochter.

2. TREKKING STEMMINGSNUMMER TEN BEHOEVE VAN BESLUITVORMEND DEEL
VAN DE VERGADERING

Stemmingsnummer 23 wordt getrokken. Dit betekent dat mevrouw Gielis bij 
eventuele stemmingen als eerste haar stem zal uitbrengen.

3. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. VASTSTELLEN PROGRAMMABEGROTING 2017-2020 (PW) 16.108

De voorzitter licht kort de procedure toe. Elke fractie krijgt de gelegenheid om - 
zonder interrupties - haar algemene visie te geven op de toekomst van de 
gemeente Veldhoven. Tevens wordt gevraagd om de essentie van eventuele moties 
en amendementen aan te geven. Na een korte schorsing zal het college reageren 
op de vragen en is er gelegenheid voor de fracties om op elkaar te reageren. Na de 
lunch komen de ingediende moties en amendementen aan bod.

Eerste termijn

De heer Hofman geeft de visie van de VSA-fractie op de begroting: 'Voorzitter, op 
deze spannende dag in de Verenigde Staten komt er vanuit VSA een duo- 
presentatie met plaatjes. Het thema is 'Elke mens doet ertoe'. Maar allereerst een 
tip voor de donkere dagen rond Kerst. Ik raad iedereen aan om de film 'I Daniel 
Blake' te gaan zien. Mensen die bij een gemeente werken, moeten die gezien 
hebben en besproken.

Als het om de begroting gaat, gaat het ook vaak om geld. Daarover twee zaken.
Wij vinden de gemaakte keuzes die het college voorlegt oké. Een belangrijk deel is 
de 621.000 euro. Het lijkt ons dat een buffer van 1,5 miljoen zoals het college 
voorstelt in het sociaal deelfonds voldoende is. Wij vinden dat het geld dat nu in de 
begroting zit, moet worden ingezet voor inwoners. Het gaat om een algemene 
uitkering van het Rijk en als je ziet dat onze begroting voor ongeveer een derde 
bestaat uit het sociale domein en zelfs meer programma's gericht zijn op de mens, 
denk ik dat het terecht is dat dat geld wordt gebruikt en niet opgepot.

Een ander punt is de bouwgrondexploitatie. Er zou in het najaar een beleidsnota 
zijn verschenen. Dat gaat nu in het voorjaar gebeuren, begrijp ik. Wij vroegen ons 
af of het niet mogelijk is om in die beleidsnota op te nemen dat we het beleid gaan 
sturen - met name rondom de woonvisie - met een variatie van grondprijzen. We 
denken daarbij aan het stimuleren van milieuaspecten of bijvoorbeeld sociale 
woningbouw.

Een ander belangrijk punt vandaag is het zwembad. We hebben een heel mooi 
nieuw initiatiefvoorstel gekregen van een werkgroep die op een korte termijn iets 
heel moois heeft neergelegd en wij denken dat dat waardering verdient. Wij 
moeten denk ik samen duiken in een werkbijeenkomst, keuzes benoemen en 
komen tot een opdracht van uitwerking zoals hier staat. We willen nog iets over de 
financiering zeggen. Wij denken dat dat moet komen uit de gemeentebegroting, 
inbreng van gebruikers, bedrijfsleven en burgers. Maar wat wij absoluut niet willen 
is een geoormerkte extra belasting voor burgers. Wij denken dat een dergelijk 
oormerk leggen op deze belasting leidt tot nieuwe precedenten als het gaat om 
andere voorstellen. Twee zaken vielen ons op tijdens de discussie rondom het 
zwembad. Dat is de belastinggelden en de communicatie. Ten aanzien van de 
belastinggelden wil ik zeggen dat het ons nogal in het verkeerde keelgat schoot dat 
er zo badinerend gedaan werd over 15 euro. Ik denk dat wij prudent moeten 
omgaan met de portemonnee van burgers en bedrijven en eerst zelfs keuzes 
moeten maken, zelf moeten onderzoeken of we dit soort zaken binnen de 
gemeentebegroting kunnen wegzetten en, wat ik straks al zei, ook geen belasting
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oormerken. De communicatie. In het voorjaar gaat een nota verschijnen over 
raadscommunicatie, zo staat in de doelstellingen. Heel veel communicatie verliep 
via Facebook en daar stonden dingen in waar je heel moeilijk op kan reageren als 
raadslid maar wat soms wel klinkklare onzin was. Ik denk dat het goed zou zijn dat, 
als we over raadscommunicatie praten, het aspect van social media met elkaar 
beschouwen. Hoe gaan we ermee om, hoe kunnen we erop anticiperen of hoe 
kunnen we er zelfs gebruik van maken? Een ander punt bij raadscommunicatie 
zouden wij willen leggen bij Omroep Veldhoven. Omroep Veldhoven zal te maken 
krijgen met de mediawet en dat heeft mogelijk consequenties voor hun organisatie.

Dan willen we het nog hebben over het volgende. De antwoorden op onze 
technische vragen waren bijvoorbeeld dingen zoals 'hier kunnen we niet concreet in 
worden' of ^ier hebben we nog geen resultaten van'. Maar er stond ook ^et is aan 
u om te prioriteren'. Wij denken dat het erg nodig is om voldoende gegevens te 
hebben, niet alleen in kwantiteit maar ook in intensiteit om een voldoende 
fundamentele keuze te kunnen maken. We hebben het bijvoorbeeld al eens gehad 
over Verwarde mensen'. We kunnen ons voorstellen dat dat tijd kost, maar de 
intensiteit kunnen wij moeilijk inschatten. Je kunt op een gegeven moment wel 
zeggen dat het er zoveel zijn, maar dan heb je nog geen beeld van hoeveel inzet 
ervoor nodig is. Wij vragen eigenlijk aan het college om eens te kijken of u daar de 
raad behulpzaam in zou kunnen zijn.

Brainport is toch Mainport geworden, dus daar hoef ik niet zoveel over te zeggen.
Ik geef daarom het woord aan mijn collega.'

Mevrouw Gielis vervolgt: ^lk mens doet ertoe. Wat verwachten wij van onze 
inwoners? Inwoners leveren een bijdrage aan onze Veldhovense samenleving, ieder 
zoveel mogelijk op eigen kracht en elk op eigen niveau van kunnen. Mensen die 
moeilijk kunnen meedoen maar wel willen, krijgen daarbij ondersteuning. Mensen 
die niet of nauwelijks in staat zijn een bijdrage te leveren door hun handicap, 
chronische ziekte en dergelijke, krijgen hulp zonder wederdienst. Mensen die in 
staat zijn om enige bijdrage te leveren en daartoe geen enkele moeite doen, 
worden niet gepamperd, maar gecorrigeerd.

Elke mens doet ertoe. Hebben wij kwetsbare groepen in beeld? In 2017 komen er 
extra financiële middelen beschikbaar voor het aantal beschutte werkplekken en 
voor bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Hebben wij hiervoor 
de gegevens in beeld? Het lijkt erop dat het Rijk steeds meer bijdragen koppelt aan 
het aantal individuele problemen. Goede datagegevens zijn nodig om gericht 
aanspraak te kunnen maken en om keuzes te kunnen maken. Meten is weten, zoals 
de heer Hofman al zei.

We zijn blij met de onlangs verschenen informatie vanuit het college over de 
aanpak van statushouders. We zien de juiste koers, namelijk het zorgdragen van 
een direct contact met Veldhovenaren en actief meedoen in onze samenleving. We 
hebben er goede hoop op dat deze mensen hun weg vinden in Veldhoven. Het 
stimuleren van deze mensen door hen contacten en vrijwilligerswerk aan te bieden, 
bevordert niet alleen het meedoen, maar helpt ook de tekorten aan vrijwilligers en 
mantelzorgers op te vangen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Veldhoven

3



08-11-2016

Met name ook SWOVE werkt op een prima wijze aan een tweetal belangrijke 
aandachtspunten in de groep ouderen: dementie en eenzaamheid. Iedereen kent 
wel oudere mensen die fragiel en kwetsbaar zijn. Of, wanneer en in welke mate 
mensen kwetsbaar worden, is voor elk mens anders. Ook factoren die kunnen 
bijdragen aan kwetsbaarheid zijn divers. Het huidige beleid is erop gericht de 
zelfredzaamheid van oudere mensen te bevorderen en ouderen zo lang mogelijk 
thuis te laten wonen. De komende generaties zullen ook andere aandachtspunten 
hebben. Om te anticiperen op de verschillen tussen de generatie ouderen van nu en 
komende generaties is generatiebewust beleid nodig. VSA durft te stellen dat 
oudere Veldhovense inwoners graag betrokken blijven bij onze Veldhovense 
gemeenschap, eenieder op zijn of haar eigen manier. Mocht dit niet meer lukken, 
dan is aandacht vanuit de Veldhovense samenleving op haar plek. Samen doen, is 
mee blijven doen.

Iedereen doet ertoe. Kortom, VSA zegt: blijf werken aan goede en betaalbare zorg 
en welzijn. Het begin van deze raadsperiode kenmerkt zich door de implementatie 
van de decentralisaties: nieuwe taken met grote impact. Hoe goed doet Veldhoven 
het? Doorstaan we de objectieve toets om de duurzaamheid van onze aanpak te 
ondersteunen? Dat is onze nieuwsgierige vraag. In relatie tot die vraag dienen we 
een motie in.

Nabrander. De mensen van de toekomst doen er ook toe. Het betekent dat de 
nieuwe woonvisie met de juiste passie wordt uitgevoerd: die gasloze wijk moet er 
komen en duurzame bouw en energie is bepalend. We beschermen ook bomen en 
groen om de gezondheid in onze lucht te houden. We verwachten de keuzes uit de 
woonvisie in de volgende voorjaarsnota als doelstellingen terug te vinden. Kan de 
wethouder dit bevestigen?'

De heer Hofman: 'Dan nog de moties en amendementen. Wij dienen een motie in 
rondom de spiegel van het sociaal domein en wij vragen de wethouder om de 
doelstellingen van de woonvisie in de begroting op te nemen en dat willen wij 
eventueel benadrukken via een amendement. Verder zijn wij mede-indiener ten 
aanzien van een motie Zwembad en het sociaal deelfonds. Kortom, elke mens doet 
ertoe.'

De heer Jonkers geeft de visie van de GBV-fractie op de begroting: 'Voorzitter, de 
Meerjarenbegroting 2017-2020 die voor ons ligt is sluitend in alle jaarschijven en 
dat verdient een compliment. Immers, het zag er in de afgelopen jaren steevast 
niet goed uit. Mijn collega Frank de Lepper vroeg nog niet zo lang geleden bij de 
behandeling van de voorjaarsnota wanneer de eerste schijf nu eindelijk ook eens in 
de plus zou beginnen. Want daar zag het op dat moment voor het jaar 2017 weer 
niet naar uit. Het college is er echter in geslaagd met aanvullende maatregelen het 
gat gedicht te krijgen. Met maatregelen die onze goedkeuring kunnen dragen.
Natuurlijk, eenmalig doen we in het sociaal deelfonds niet precies wat we eigenlijk 
met elkaar hebben afgesproken. Maar dit lijkt ons zeer verdedigbaar. Aan de ene 
kant een nog grotere reserve creëren, waardoor je aan de andere kant op diverse 
andere zaken hard moet gaan bezuinigen, dat zou volgens GBV geen goede zaak 
zijn. Wel vragen we aandacht voor een goede evaluatie van dit fonds en niet alleen 
langs de lijn van geld. Daarom dienen wij hierover, samen met de coalitiepartners 
VSA en D66 en de partijen VVD en Samenwerkend Veldhoven, een amendement in
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en dat spreekt uit het raadsbesluit nummer 16.109 als volgt te wijzigen: toe te 
voegen beslispunt 5, het sociaal deelfonds met drie jaar te verlengen tot 2020, de 
maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de jaarlijkse 
evaluatie in het eerste kwartaal en in deze evaluatie niet alleen de financiële 
parameters mee te nemen, maar hier ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen 
van de cliëntenvertegenwoordigers in Veldhoven aan Tafel erbij te betrekken, om 
daarmee de Veldhovense kwaliteit voor het sociale domein te kunnen ontwikkelen, 
en gaat over tot de orde van de dag.

De weg naar boven lijkt ons gevonden, de ergste crisis lijkt voorbij. Ik gebruik 
expres het woordje 'lijkt', want door allerlei ontwikkelingen, vooral ook 
internationaal, kan alles zo weer anders worden. Denk maar aan de mogelijke 
gevolgen van de Brexit of de Turkijedeal in relatie tot de komst al dan niet van 
grote aantallen asielzoekers. Ontwikkelingen waarop wij als gemeente weinig of 
zelfs geen invloed hebben, maar waarbij wij wel geconfronteerd worden met de 
gevolgen daarvan. Daarom blijft vooralsnog voorzichtigheid geboden, ook 
financieel. We zullen het gaan zien. In elk geval, het doet ons deugd een volledig 
sluitende meerjarenbegroting voorgelegd te krijgen. Dit is toch een nadrukkelijk 
speerpunt van de huidige coalitie.

Daarbij zien wij lokaal ook een aantal ontwikkelingen die ons sterken in ons 
voorzichtig optimisme. De woningbouw begint stevig aan te trekken, waardoor onze 
bouwplannen, die lang zijn gestagneerd, doorgang kunnen gaan vinden en waarbij 
ik toch mag hopen dat regionale afspraken geen roet meer in het eten gaan gooien, 
want dat zou voor ons niet acceptabel zijn. Veldhoven heeft zijn nek uitgestoken 
destijds voor Eindhoven en veel geïnvesteerd. Dat kan en mag niet worden 
vergeten.

De gevreesde financiële en inhoudelijke ontsporingen in het sociale domein zijn 
achterwege gebleven. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de 
cliënttevredenheidsonderzoeken die onlangs hebben plaatsgevonden en waarin een 
grote mate van tevredenheid naar voren komt. Mede hierdoor kunnen en moeten 
we vanaf nu verder vol inzetten op de transformatie. Wij hebben daarbij het volste 
vertrouwen dat dit proces door het college goed wordt opgepakt en ingevuld.

De stadsvisie werd begin 2016 geactualiseerd in een goed proces van 
samenspraak, iets wat ook van toepassing is op de nieuwe woonvisie en de nota 
Jeugd en Onderwijs. Dit geeft ons ook weer vertrouwen in de toekomst van 
Veldhoven, waarin we deze nieuwe vormen van democratie en participatie verder 
kunnen inbedden.

Dat we die samenspraak op een goede manier vorm hebben gegeven, blijkt naar 
ons idee ook uit het functioneren van Veldhoven aan Tafel, waar gemeente en onze 
cliëntenvertegenwoordigers in het sociale domein met elkaar overleggen en zaken 
afstemmen en waar steevast blijk wordt gegeven van grote mate van 
betrokkenheid bij alle deelnemers aan deze tafel.

En ten slotte toont het laatste cijfer van 7,6 in de wijkatlas opnieuw aan dat de 
bewoners van Veldhoven uitermate tevreden zijn over hun leef- en woonomgeving.
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Ondanks het feit dat we de afgelopen jaren veel zaken hebben moeten bijstellen 
vanwege de financiën ligt het waarderingscijfer zelfs hoger dan in 2014.

Natuurlijk gaat niet alles goed. Als dat zo was, dan zouden we denk ik in het 
Sprookjesbos wonen. Zo maakt de GBV-fractie zich toch wel zorgen over wat er 
regionaal allemaal speelt. Zowel op het gebied van werken en wonen als ten 
aanzien van de invulling van de regionale samenwerking. Zo kan het wat ons 
betreft niet bestaan dat wij conform het advies van de commissie-Demmers 
bevoegdheden gaan inleveren aan wie dan ook, laat staan aan een andere 
gemeente. U was daarover overigens eveneens zeer duidelijk, waarvoor onze dank.
Maar laat helder zijn, het credo van GBV is en blijft: regionaal samenwerken, ja, op 
een niveau en schaal die passen bij de inhoud. Het zomaar inleveren van 
autonomie op een aantal terreinen, nee.

In zo'n meerjarenbegroting staan heel veel grotere en kleinere zaken opgenomen.
Die ga ik niet allemaal de revue laten passeren. Dat hebben we al uitgebreid 
gedaan bij de gevoerde kerntakendiscussies. Die gaan we nu niet overdoen. Maar 
bij twee meer concrete dingen wil ik even apart stilstaan omdat ze binnen onze 
fractie en partij leven. En het is puur toeval dat vandaag in het Eindhovens Dagblad 
stond wat ik nu naar voren ga brengen. Dat heeft niets met elkaar te maken, wij 
wisten dat ook niet. Ik had mijn verhaal toch al eerder klaar. Het gaat om het 
kruispunt De Plank-Kromstraat. U adviseert om die even te laten voor wat het is en 
eerst de effecten van de nieuwe Zilverbaan af te wachten alvorens te besluiten tot 
al dan geen maatregelen. Enerzijds betreuren wij dat enorm en van de andere kant 
begrijpen we die insteek wel enigszins. Want ja, er gebeuren - en dat hebben we 
vandaag ook weer in de krant kunnen lezen - inderdaad objectief gemeten niet veel 
ongevallen en ja, we moeten nog terughoudend zijn met het doen van nieuwe 
investeringen. Maar tegelijk constateert het onderzoeksbureau Kragten, die de 
situatie heeft bekeken, ook dat de oversteekbaarheid van de kruising voor fietsers 
en voetgangers - en dat zijn toch de zwakkere verkeersdeelnemers - zorgen baart 
en aanpassing van de situatie behoeft. Dat vindt de GBV-fractie ook. Wij zijn ervan 
overtuigd dat die oversteekbaarheid echt niet beter zal worden met de nieuwe 
Zilverbaan. Die zal naar ons idee alleen mogelijk invloed hebben op de aantallen, 
niet op de oversteekbaarheid. Wij verwachten daarom dat zo snel mogelijk na de 
realisatie van de Zilverbaan dit item wordt geagendeerd en wij zullen niet schromen 
desnoods met een initiatiefvoorstel hierover te komen.

Onze conclusie was na kerntakendiscussie twee dat we onderhand wel zo'n beetje 
zijn uitbezuinigd. Dat bleek ook wel toen we met z'n allen geen oplossing konden 
vinden voor de 340.000 euro taakstelling, die er nog lag. GBV wil het bestaande 
voorzieningenniveau zoveel mogelijk handhaven desnoods met enige verhoging van 
de gemeentelijke lasten voor de burgers. Die zijn immers relatief laag in Veldhoven.
Dat standpunt van ons is niet nieuw, dat stond al klip en klaar vanaf 2002 in ons 
verkiezingsprogramma. Daarom was en blijft GBV een voorstander van het behoud 
van een gemeentelijke zwembadvoorziening zoals Den Ekkerman. We kennen de 
uitkomst van het raadsdebat van 12 juli jongstleden en het democratisch genomen 
besluit aan het einde daarvan. Omdat er sindsdien toch het een en ander is 
gebeurd, met name het indienen van een alternatief plan door de werkgroep 
Behoud Zwembad, willen wij deze kwestie terug op de politieke agenda van de raad 
zien. We dienen daarover dan ook, coalitiebreed, een motie in die vraagt om een
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beeldvormende bijeenkomst waarin alternatieven voor sluiting nog eens grondig 
met elkaar besproken kunnen worden. In samenspraak ook met de werkgroep, die 
het alternatieve plan heeft opgesteld. We zeggen allemaal altijd dat we 
samenspraak en burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben. Welnu, dat kunnen 
we dan nu waar gaan maken wat GBV betreft.

De motie: verzoekt het college direct na de Algemene Beschouwingen een 
beeldvormende vergadering te beleggen waarin de mogelijkheid wordt geboden aan 
de raad om mogelijke alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar 
te bespreken en afwegingen op basis van de juiste financiële informatie te maken, 
het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering en hieraan voorafgaand inzichtelijk te maken wat de 
financiële gevolgen voor de gemeente zijn mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw 
aan de orde komen, en gaat over tot de orde van de dag.

Tot slot wil GBV een motie indienen over meetindicatoren. In onze begroting 
moeten we een aantal verplichte meetindicatoren opnemen. Die zouden wij vanaf 
2017 graag beter gekwantificeerd willen zien in de voorjaarsnota en de 
programmabegroting. Door ze van een streefwaarde te voorzien kunnen we bij de 
jaarrekening beter beoordelen wat er nu wel en niet is gerealiseerd. Dat verbetert 
naar ons idee de controlerende taak van de raad.

De motie luidt: verzoekt het college om met ingang van 2017 in ieder geval in de 
voorjaarsnota en in de begroting de verplichte meetindicatoren van een 
streefwaarde te voorzien en daarnaast in de jaarrekening, vanaf de jaarrekening 
2017, de realisatie van de betreffende meetindicatoren te bespreken, en gaat over 
tot de orde van de dag.'

De heer Saris geeft de visie van de VVD-fractie op de begroting. 'Eerdere algemene 
beschouwingen ben ik begonnen met het uiten van zorgen over de schuldenpositie 
van de gemeente Veldhoven. Deze algemene beschouwingen wil ik beginnen met 
een compliment, een compliment aan het college. Tot voor kort hadden we naast 
de schuldenpositie nog een andere belangrijke uitdaging, de uitdaging van het tot 
een goed einde brengen van de transities. Daar lijkt dit college behoorlijk in 
geslaagd. Onze complimenten daarvoor! De landelijke overheid legde, na eerst een 
korting op het budget van 400Zo te hebben toegepast, deze taken op het bordje van 
de gemeenten. Dit was een behoorlijke opgave met bijbehorende behoorlijke 
financiële risico's. En juist aan die financiële risico's had Veldhoven weinig behoefte.
Dat was ook de reden dat ik de afgelopen twee jaar bij elke gepaste gelegenheid 
wethouder Van de Looij bevroeg over de stand van zaken rondom deze transities. 
Gelukkig kon hij me elke keer weer in ongeveer dezelfde bewoordingen 
geruststellen. Garanties afgeven kon hij niet maar de uitvoering van de transities 
liep naar behoren en er was geen aanleiding om uit te gaan van 
budgetoverschrijdingen.

De laatste keer dat hij me geruststelde was bij de behandeling van de jaarrekening 
in april van dit jaar. Daarna moet het op dit vlak allemaal in een enorme 
stroomversnelling zijn geraakt. Nog geen vijf maanden later hebben eventuele 
zorgen rondom de transities plaatsgemaakt voor euforie. Angst voor
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overschrijdingen van budgetten heeft plaatsgemaakt voor garanties van 
overschotten. Ik kon mijn ogen bij het lezen van de begroting bijna niet geloven.
Te mooi om waar te zijn, dacht ik. We hebben een reservepot van maar liefst 1,7 
miljoen euro en omdat die dreigt over te lopen stelt het college voor deze af te 
romen ten faveure van de algemene middelen met een bedrag van ruim 600.000 
euro in 2017 en met meer dan een miljoen in de jaren daarop. Wat een verrassing, 
dacht ik. Wat een goed nieuws. Mijn gedachten dwaalden af naar alle mooie dingen 
die we van de overschotten zouden kunnen doen: het aflossen van een gedeelte 
van de grote gemeenteschuld zodat de jaarlijkse rentelasten dalen of het behouden 
van zwemwater voor Veldhoven, het in stand houden van het Pastoor Vekemans 
Fonds of misschien wel het terugdraaien van de ozb-verhogingen. Stuk voor stuk 
belangrijke wensen van de Veldhovense VVD-fractie. Naast deze vier wensen 
pleiten wij er ook nog voor om voorzichtigheid te betrachten rondom onze 
financiële positie: beducht blijven voor mogelijke tegenvallers en meevallers pas 
bestemmen als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

In de verwachting dat wij deze doelstellingen - het verlagen van de schuld, het 
behouden van zwemwater, het in stand houden van het Vekemans Fonds en het 
terugdraaien van de ozb-verhoging - realiseren, hebben wij onze hoop gevestigd 
op de vierde transitie. De vierde transitie, de transitie naar een slanke 
regiegemeente, is ook een belangrijke uitdaging voor Veldhoven. Voor de inwoners 
van Veldhoven is deze nieuwe rol van een terughoudende maar faciliterende 
overheid op sommige terreinen merkbaar, maar wat ons betreft op nog veel te 
weinig terreinen. Dat blijkt uit de nog steeds stijgende personele bezetting. Ook het 
aantal inhuurkrachten blijft toenemen. Dat is niet direct het beeld dat wij hebben 
bij een regiegemeente. In onze ogen is een regiegemeente een terughoudende 
slanke overheid van beperkte omvang. Een overheid die durft los te laten is immers 
een overheid die minder capaciteit nodig heeft. Een heel mooi, actueel voorbeeld is 
de gemeente Hollands Kroon. Jullie hebben er vast al over gehoord of gelezen.
Meer verantwoordelijkheid naar burgers en minder regels gaan daar gepaard met 
forse besparingen, maar dan moet je wel durven loslaten. Steeds meer gemeenten 
volgen het voorbeeld van Hollands Kroon.

Soms lijkt het alsof wij moeite hebben met het loslaten. In 2013 namen wij 
raadsbreed een motie aan om het groenonderhoud op rotondes uit te besteden of 
te laten sponsoren. Elk jaar herinnerden wij ons college hieraan. Tevergeefs. 
Omliggende gemeenten pikten dit wel op. In Best, in Eersel en in Oirschot werd dit 
wel ingevoerd. Navraag levert op dat dit per rotonde een sponsorbedrag of 
besparing oplevert van 2.500 euro. In onze rotonderijke gemeente betekent dit een 
extra inkomst van zo'n 50.000 euro per jaar, elk jaar opnieuw, structureel. Maar 
voorwaarde is natuurlijk wel dat je moet durven loslaten.

De vierde transitie. Het is onze wens om na de succesvolle implementatie van de 
drie transities ook van de vierde transitie nu eindelijk eens echt werk te gaan 
maken. In navolging van de gemeente Hollands Kroon kunnen wij, net als veel 
andere gemeenten, door los te laten, slanker worden. Dit slanker worden zal 
gepaard gaan met kostenbesparingen. Om deze wens kracht bij te zetten zullen we 
een amendement indienen. Deze, eerder raadsbreed aangenomen motie - ik moet 
eigenlijk zeggen deze door het college omarmde motie - wordt nu opnieuw
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ingediend door Mieke Prinsen en met de goedkeuring van de voorzitter geef ik haar 
via hem nu het woord.'

Mevrouw Prinsen: 'Wat door mijn collega Peter Saris al eerder is verwoord in zijn 
bijdrage, is dat wij inderdaad in 2013 al een raadsbreed aangenomen motie hebben 
ingediend over het sponsoren van groen in Veldhoven. Hier is toen positief op 
gereageerd door de hele raad. Het jaar daarna hebben we, omdat er nog altijd 
geen uitvoering was gegeven aan deze motie, deze opnieuw ingediend. Toen is 
deze omarmd door het college. We zijn inmiddels twee jaar verder en helaas 
hebben we daar nog steeds geen blijk van gezien in ons beleid, dus we zullen 
straks geen motie maar een amendement hierover indienen, gesteund door 
meerdere, andere fracties. Straks zullen we hem voorlezen en dan zijn we 
benieuwd naar de reactie van het college.'

De heer Slegers geeft de visie van de CDA-fractie op de begroting: 'Zoals de heer 
Hofman al memoreerde, het is dinsdag 8 november en naar mijn mening een 
memorabele dag, een dag waarin vele miljoenen Amerikanen een nieuwe president 
kiezen en misschien in een schril contrast, dat deze raad van Veldhoven de 
begroting van dit college bespreekt met voor de Veldhovense CDA-fractie een 
aantal belangrijke discussiepunten.

Als ik in den lande ben en als men mij dan vraagt naar mijn woonplaats, dan merk 
ik dat ik met trots Veldhoven' zeg. Laatst vroeg ik mij af waar die trotsheid op 
gebaseerd is. Allereerst is Veldhoven gewoon mooi: oud, nieuw, stads en dorps en 
veel groen. Verder ligt Veldhoven geografisch midden in het Brainport-gebied en 
heeft meer werknemers dan inwoners, wat vrij uniek is in Nederland. Maar die 
trotsheid komt ook doordat Veldhoven een geweldige groep aan vrijwilligers heeft 
en een bruisend verenigingsleven dat het CDA Veldhoven ook zeker koestert.
Helaas doet Veldhoven het af en toe ook niet goed. Voorbeelden daarvan zijn de 
familie Essers, het meerdere malen terugdraaien van raadsbesluiten in deze raad, 
het parkeerbeleid van het CityCentrum en natuurlijk ook de financiële 
weerbehaardheid van deze gemeente, het onderzoek en de oplossing voor het 
behoud van zwemwater in Veldhoven en niet te vergeten het laatste, de 
sterfhuisconstructie voor het Pastoor Vekemans Fonds. Op zulke momenten neemt 
schaamte het even over van de trotsheid bij mij.

Voorzitter, ik kan u toch geruststellen en ook mijn collega's in deze raad, want wat 
voor mij overheerst is natuurlijk de trots op Veldhoven. Het CDA Veldhoven heeft 
zich altijd vanuit een positief-kritische houding ingezet voor het welzijn van 
Veldhoven en zal dat nog lang mogen blijven doen. Waar ligt nu de toegevoegde 
waarde van het CDA Veldhoven dan? Dat zal ik u, gekoppeld aan deze begroting, 
aangeven aan de hand van drie kernthema's, te weten saamredzaamheid - 
misschien een nieuw woord voor u -, degelijkheid en stimulering van de groei van 
Veldhoven, dus geen regiegemeente, meneer Saris, maar groei van Veldhoven.

Saamredzaamheid is een samenvoeging van zelfredzaamheid en saamhorigheid, 
ofwel benut je eigen kansen en sta ook klaar voor een ander. Dat levert een 
krachtige samenleving op, gebaseerd op respect en zorg voor elkaar. Vanuit deze 
saamredzaamheid richten we ons de komende periode op de jongeren (het 
resultaat van het jeugdlintje). Dat zijn namelijk onze vaandeldragers voor de
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toekomst wat betreft respect voor elkaar. Veel gaat goed en onze jeugd groeit 
onbezorgd op maar laat ons niet uit het oog verliezen dat ook onze jeugd op jonge 
leeftijd alcohol drinkt en/of softdrugs gebruikt, om niet te spreken over 
grensoverschrijdend gedrag. Het CDA Veldhoven wil in dezen aandacht thuis en op 
school voor de Nederlandse normen en waarden en respect voor elkaar.

Vanuit deze saamredzaamheid richt het CDA Veldhoven zich ook op de ouderen, 
een specifieke groep die te goed is voor een verzorgingshuis en moeite heeft met 
zelfstandig thuis wonen. Deze groep is groot en groeiende. Ons huidige zorgstelsel 
is gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen en op zoveel mogelijk 
ondersteuning door middel van mantelzorg. De rek is daar wel zo'n beetje uit. Wij 
pleiten dan ook langer voor nieuwe woonvormen op basis van inbreidingslocaties en 
niet op basis van uitbreidingslocaties. Het sociale deelfonds dat door de gemeente 
Veldhoven is ingesteld voor eventuele tekorten in verband met de drie 
decentralisaties, is volgens het college nu groot genoeg. Daarom is het voorstel van 
het college in de begroting om het vermoedelijke overschot van 621.000 euro niet 
aan het sociaal deelfonds toe te voegen maar als dekking van het begrotingstekort 
in te zetten. Laat mij vooral het college een compliment maken dat de 
decentralisaties zo goed zijn ingeregeld dat er geld overgebleven is, maar laat deze 
raad dan wel wijs omgaan met deze meevaller en het geld ten goede laten komen 
aan projecten die met de verbetering van de zorg te maken hebben. Een motie in 
dezen voor dit spaarpotje zal u worden voorgelegd.

Zoals reeds gememoreerd wil deze fractie pleiten voor bouwen en blijven voor 
ouderen. Nieuwe woonvormen voor ouderen zoals IOC's (integrale ouderencentra) 
zijn de moeite waard om te onderzoeken. Binnen een IOC staan de ouderen 
centraal en worden voorzieningen daar omheen geregeld. Maar in een IOC wonen 
ook jongeren. Die groepen kunnen elkaar uitstekend helpen, bijvoorbeeld met 
opvang of met gewoon gezelschap. Een andere vorm is de blijverslening zoals we al 
meerdere malen als CDA-fractie aangegeven en onder de aandacht gebracht 
hebben. Vorig jaar heeft de CDA-fractie al een brief aan het college hierover 
gestuurd om te onderzoeken of deze blijverslening in Veldhoven kan worden 
ingevoerd. De CDA-fractie is dan ook blij dat deze blijverslening en ook de 
duurzaamheidslening in de Veldhovense woonvisie zijn opgenomen.

Even het geheugen opfrissen wat de blijverslening nu uiteindelijk is. Senioren met 
AOW en een klein pensioen zonder eigen geld, maar met een eigen woning, 
kloppen vaak tevergeefs aan bij de banken voor een lening. De blijverslening is een 
initiatief van het Landelijk Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Deze lening kan 
gebruikt worden voor kleine ingrepen in de woning om deze levensloopbestendig en 
veilig te maken. De CDA-fractie is van mening dat dankzij zulke verbouwingen 
mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De duurzaamheidslening 
helpt om te investeren in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of 
dakisolatie. Ook hier is de CDA-fractie voorstander van. Daarnaast dringt de 
Veldhovense CDA-fractie aan op het faciliteren van bouwplannen zoals 
Zilverackers, waar ook mogelijke bouwplekken binnen de wijken optimaal benut 
kunnen worden. Hierbij moet oog blijven voor de goede balans in sociale 
woningbouw en bouw voor koopwoningen.
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Het tweede CDA-kernthema is 'degelijkheid'. Onze gemeente behoort ondertussen 
tot de top 10 als het gaat om schuldenpositie. Dat is een last nu, maar ook voor 
onze kinderen. Mogelijk kent u de spreuk 'mijn huis staat onder water' waarmee 
bedoeld wordt dat men meer leningen heeft dan de waarde van het huis op dat 
moment. De CDA-fractie ziet onze gemeente bij wijze van spreken 'onder water 
staan'. De geleende bedragen zijn zo hoog dat er geleend moet worden om de 
rente van de leningen te kunnen betalen. Dit is natuurlijk geen goede zaak volgens 
het CDA. Het CDA staat al jaren voor een solide financieel beleid; hierbij dienen wij 
geen rekeningen door te schuiven naar de toekomst. Er moet nodig afgelost worden 
en dat betekent voor de Veldhovense CDA-fractie dus rente en aflossen om de 
mate waarin de gemeente aan haar verplichtingen kan voldoen te verhogen. De 
opbrengst van de grond Zilverackers moet de zorgelijke schuldpositie van onze 
gemeente verbeteren. Een tweede oplossing kan zijn dat Veldhoven met een netto
1,7 miljoen euro in verband met de regionale herindeling en de afboeking (citaat uit 
Eindhovens Dagblad) dat gaat inzetten voor de aflossing van de schulden. Het blijft 
nu bij praten maar geen daden dus laat ons daar alsjeblieft gezamenlijk de 
schouders onder zetten.

Het derde CDA-kernthema is 'stimulering groei van Veldhoven'. Stimulering van 
groei kan op diverse manieren en een daarvan - bouwen en blijven - is zojuist door 
mij ruimschoots verwoord. Een ander punt daarbij is het faciliteren van 
accommodaties zoals zwemwater. Wij willen dan ook graag meedenken aan een 
oplossing ofwel een reddingsvest bieden voor het zwembad. De Veldhovense CDA- 
fractie was kritisch richting de oplossing om de ozb te verhogen en daarbij 500.000 
euro per jaar binnen te harken (en dat voor dertig à veertig jaar, niet te vergeten), 
zodat het zwembad behouden kon blijven. Het CDA drong aan op meer 
samenwerking met buurgemeenten en ook op het samen zoeken naar oplossingen 
met belanghebbenden zoals zwemvereniging Njord en Den Ekkerman. Onlangs 
heeft de raad de notitie 'Voorstel behoud zwembad' ontvangen die is opgesteld door 
een werkgroep met onder andere bovengenoemde belanghebbenden. De CDA- 
fractie vindt dit een prima initiatief en neemt het voorliggende plan zeer serieus en 
is in gesprek, ook met de werkgroep, om positief-kritisch meerwaarde te leveren 
aan dit plan. We zien in een nadere uitwerking van dit plan een goede basis om het 
zwemwater in Veldhoven te kunnen behouden.

Een item dat ook met inzamelen te maken heeft en waarbij de Veldhovense CDA- 
fractie echt niet geloofde wat er gezegd werd, is het Pastoor Vekemans Fonds. We 
hebben daar ook een artikel 42-brief voor gestuurd aan het college om dit onder de 
aandacht te brengen. De CDA-fractie is het dan ook niet eens met het onzalige plan 
van dit college om de kledinginzameling over te laten nemen van het Pastoor 
Vekemans Fonds. Al jaar en dag zijn Veldhovenaren vertrouwd met de 
kledingcontainers van de stichting en dat moet zo blijven. Het kost de gemeente, 
nu het Vekemans Fonds de kleding inzamelt, geen geld, geen moeite en het 
inzamelen van textiel is hoger dan in omliggende gemeenten. De CDA-fractie denkt 
dan ook dat door de hoge kosten van de gemeente indien zij dit zelf gaan 
verzorgen, er weinig tot niets meer overblijft. Voor de resterende grijpstuiver wordt 
goed werk de das omgedaan en krijgt het gemeenschappelijk initiatief weer een 
behoorlijke deuk. Een motie in dezen zal ook hierin u voorgelegd worden.

Veldhoven
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Tot zover mijn betoog. Ik hoop dat wij in deze raad voor deze dag juiste 
beslissingen kunnen nemen en dat deze dag voor ons allemaal ook zo memorabel 
wordt als in Amerika.'

Mevrouw Hartlief geeft de visie van de D66-fractie op de begroting. 'Democratie is 
meer dan het gelijk van de meerderheid. D66 bestaat dit jaar vijftig jaar, vijftig jaar 
waarin D66 steeds strijdt voor democratie. Niet per se vasthouden aan bestaande 
structuren maar kijken of het ook anders kan, maar altijd met een democratische 
toets. Veldhoven is geen eiland in de regio en dient samen te werken met zijn 
omgeving. Die samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs heeft 
ervoor gezorgd dat wij wereldwijd op de kaart staan. Soms moet je ook durven om 
zaken opnieuw te tekenen om zo te komen tot nieuwe inzichten en/of structuren. 
Maar alleen wanneer dit een toegevoegde waarde heeft voor onze inwoners, direct 
of indirect.

Voor ons ligt de Begroting 2017, een sluitende begroting die alleen tot stand is 
gekomen doordat we de afgelopen jaren kritisch hebben gekeken naar wat we wel 
en wat we niet doen. We willen extra aandacht vragen voor het 
voorzieningenniveau, het sociaal domein, duurzaamheid en de verandering in onze 
gemeente.

De voorzieningen in Veldhoven. Veldhoven heeft nu een mooi voorzieningenniveau 
en van een verdere inkrimping van het voorzieningenniveau zijn wij geen 
voorstander. Maar dat betekent ook dat wanneer er nieuwe plannen zijn, we die 
alleen kunnen steunen wanneer daar ook een financiële dekking tegenover staat. In 
sommige gevallen zullen we dus moeten kijken naar onze inkomsten. Want zo 
zeker zijn we nog niet of we alle gronden kunnen verkopen die we op dit moment in 
ons bezit hebben. Graag hadden we daar een zwembad deel van willen laten zijn. 
Daarom zijn we blij met een plan van de werkgroep van onder andere het zwembad 
en Njord en zijn we mede-indiener van de motie om met elkaar op een later tijdstip 
hierover in gesprek te gaan.

De zorg in Veldhoven. In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor 
zorg/welzijn en werk van hun inwoners, maar met een veel krapper budget dan het 
Rijk zelf deed. De Veldhovense raad besloot om een sociaal deelfonds te maken om 
in de financiële reserve een buffer te hebben voor eventuele tegenvallers. In 
tegenstelling tot de berichten in andere gemeenten die de burgers zorg moesten 
ontzeggen, is dat in Veldhoven gelukkig niet het geval. Gelukkig, maar het gaat 
misschien uitmaken in welke gemeente je woont en dat baart ons wel zorgen. Een 
ander nieuws was dat er in totaal nogal wat over was in jeugdzorg en 
huishoudelijke hulp. Zo'n bericht is leuk maar zegt weer verdomd weinig over hoe 
we er in Veldhoven voor staan. Onderzoek leert dat de Veldhovense inwoner over 
het algemeen tevreden is over de geboden zorg. Maar we zijn niet klaar. Daarom 
willen we graag aan de hand van een kwalitatief onderzoek zorgdragen voor een 
verdere versterking van ons beleid in het sociaal domein. Het is goed om te 
bekijken of we na 2017 een sociaal deelfonds nodig hebben, hoe de risico's liggen 
en wat we daarvoor eventueel nodig zouden moeten hebben. We nemen aan dat 
dat meer is dan een financiële afweging maar dat daarbij ook de stakeholders 
betrokken worden. Er zijn signalen dat de solidariteit op het sociaal domein in de 
regio niet goed is. De veelbelovende start lijkt iets minder goed te gaan. Er zouden
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ook nogal wat verschillen zijn als het gaat over of budgetten wel of niet toereikend 
zijn. Kan de wethouder haar visie geven op die samenwerking en op de verschillen 
in de regio?

Duurzame doelen in Veldhoven. Energieneutraliteit is straks verplicht vanaf 2020 in 
de woningbouw. D66 gaat verder en wil CO2-neutraliteit, 'nul op de meter' en 
gebouwen die energie opleveren. Naar schaliegas wordt voorlopig niet meer 
geboord. Wij zijn daar blij mee. Naast allerlei aanpassingen met duurzame 
energievormen kunnen inwoners ook energie besparen en dat lijkt een beetje een 
ondergeschoven kindje. Worden er vanuit de gemeente eventueel nog nieuwe 
initiatieven genomen om inwoners ook daar op te wijzen?

We steunen ook plannen binnen de regio om slim gebruik te maken van bestaande 
voorzieningen en OV-infrastructuur om efficiëntere mobiliteit te realiseren. Juist in 
onze regio zijn we daartoe in staat om te kijken naar smart mobility. Als het ergens 
kan, dan kan het hier. Tot die tijd moeten we de bestaande structuren zo slim 
mogelijk inzetten en daar hoort ook een knooppunt bij het CityCentrum bij. Kan de 
wethouder een tip van de sluier oplichten en aangeven of er nog plannen zijn?

De veranderingen in Veldhoven. De voorzichtige economische groei en de krachtige 
ontwikkelingen binnen de bedrijven in onze regio zullen zorgen voor een toename 
van arbeidsmigranten. Tevens kan de technologische kennisindustrie niet zonder 
goed opgeleide jeugd en buitenlandse deskundigen. Zij moeten zich thuis voelen in 
Veldhoven en omgeving en dat lukt alleen met een gericht aanbod aan 
voorzieningen; opnieuw een pleidooi daarvoor. Daarbij blijven er mensen komen 
die de brandhaarden in de wereld ontvluchten. Dat biedt kansen voor Nederland, 
maar ook voor Veldhoven. In de informatienota die wij onlangs ontvingen, werd 
een goede richting aangegeven; integreren is meedoen. De tijdelijke woningen die 
nodig zijn om de toestroom en de wachtlijsten in de sociale woningbouw niet verder 
onder druk te zetten zijn in gang gezet. Dit wordt voor de rest niet meer specifiek 
benoemd in de begroting. Kan de wethouder een toelichting geven op de status 
hiervan en of in 2017 nog extra gelden nodig zijn.

Tot slot, met het Veldhovense voorzieningenniveau, onze zorg, duurzaamheid en de 
veranderingen is het van belang dat iedereen, zo jong mogelijk, zoveel mogelijk 
gelijke kansen krijgt. Toegang tot zorg, toegang tot onderwijs en toegang tot 
meedoen. Alleen dat kan leiden tot minder grote verschillen tussen de mensen.
Daar blijft D66 zich voor inzetten. Samen sterker, kansen voor iedereen.

Als laatste hebben wij een aantal moties en amendementen waar wij mede-indiener 
van zijn. Die zijn grotendeels al toegelicht. Het betreft een amendement over de 
kaders uit de net vastgestelde woonvisie, een amendement aangaande het sociaal 
deelfonds, een motie over een kwaliteitsonderzoek binnen het sociale domein en 
een motie voor een beeldvormende vergadering over het zwembad.'

De heer Rooiiakkers geeft de visie van de PvdA-fractie op de begroting: 'Et moet 
een presentatie komen met niet alleen schokkende beelden, maar ook schokkende 
fragmenten. Ik begin met de opstelling van de PvdA. Wij zijn uiteraard ook altijd 
positief-kritisch ingesteld. Waar mogelijkheden liggen voor verbetering en 
versterking, daar zullen we dat ook zeker steunen. Maar als een voorstel in onze
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beleving een verslechtering of achteruitgang betekent, dan zullen we dat uiteraard 
ook niet onder stoelen of banken steken. We vinden het wel wat jammer dat de 
coalitie al grotendeels haar standpunten heeft ingenomen. De vraag is wat nu het 
debat nog gaat uithalen. Maar goed, we hebben toch netjes ons huiswerk gedaan 
en we hebben min of meer twee positieve opmerkingen, twee à drie zorgelijke 
punten en twee à drie minder positieve punten. Ik ga ze allemaal even langs.

Ik begin even met de positieve aspecten. En dat is inderdaad die schuldenpositie.
Het is al een aantal keren ook genoemd door andere partijen hier. Eindelijk laat die 
schuldenpositie weer een verbetering zien. Het begin van het eind is in zicht.
Daarmee is die positieve tendens eindelijk in gang gezet. Daar zijn wij zonder meer 
erg tevreden over.
Een tweede positief punt is dat er geen financiële tekorten zijn in het sociale 
domein. De transities kennen een lange weg en ik heb daar ook een voorbeeld van.
Stel, je moet een sociale transitie ondergaan. Ik heb dat even heel concreet 
toegepast op mijn eigen situatie. Kijk, je moet dit gaan veranderen. Je snapt dat 
dat tijd en geld kost. Dat heb je niet in een dag gerealiseerd. Dus wij zijn erg 
tevreden dat het voorlopig nog zonder problemen is verlopen. Dat stemt ons ook 
erg tevreden en dat maakt ook de Veldhovense samenleving sterk.

Dan de toch wel iets minder positieve punten en dat begint met het sociaal 
deelfonds. U stelt voor om dat bedrag van 6 ton te gebruiken om de begroting 
sluitend te krijgen. Geld dat eigenlijk is om de transities zonder problemen te laten 
verlopen. Nota bene het programmaonderdeel waarover de accountant drie 
maanden terug nog enigszins moeilijk deed om daar zomaar een goedkeurende 
verklaring voor te geven dus we hebben daar wat moeite mee. En ik heb daar dan 
ook het eerste filmpje. U zult begrijpen, wij zullen hier ook een amendement over 
indienen.
Dan het tweede punt waar wij iets minder positief over zijn, is het feit dat er weinig 
aandacht wordt besteed ook aan de inkomstenknop, een andere partij refereerde 
daar ook al aan. Er is een onderzoeksbureau geweest, het COELO - u ziet daar de 
auteurs, dat zijn ook niet de minste geringste- en die stellen dat wij de op vier na 
goedkoopste gemeente van Nederland zijn. Dat staat ook in de begroting genoemd.
Dat vinden wij jammer. Wij snappen ook niet waarom dat is. We hebben dat geld 
hard nodig. Het lijkt bijna een doel op zich te zijn. En dat is jammer, want als er 
minder inkomsten zijn, dan moeten ook de kosten omlaag met alle gevolgen van 
dien voor bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek en dan nu ook het zwembad 
en het Pastoor Vekemans Fonds. Maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug.
Dan het derde punt, iets wat wij ook wel jammer vinden. De Voedselbank krijgt 
relatief weinig aandacht. Ook in Veldhoven leven nog steeds heel veel mensen in 
armoede. Die mogen wij helaas niet negeren. De Voedselbank krijgt daar relatief 
weinig steun voor die wel enorm noodzakelijk is. Via een kleine subsidie zou dat 
kunnen, maar waar de Voedselbank nu ook voor staat, is dat zij het huidige 
gebouw moet verlaten eind 2017 en wij zouden graag zien dat vanuit het college 
samen met de Voedselbank wordt gekeken naar een oplossing. Daar zullen wij ook 
een motie voor indienen.
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Dan nu de punten die wij echt wel wat zorgelijk vinden. En dat begint bij het 
zwembad. Dit waren de verkiezingen in 2014. U ziet mij daar staan met iets tussen 
mijn benen. Als strandwacht gooide ik toen al de reddingsboei uit tijdens de 
optocht. Helaas nog zonder resultaat. Wij vinden dat er nu toch echt wel eens 
duidelijkheid moet komen. Het is ook een van de laatste gelegenheden om te 
zoeken naar een structurele, financiële oplossing. Daar kunnen we volgend jaar 
november niet meer op terugkomen als de sluiting al in werking is gezet. Jammer 
vinden wij ook dat er eigenlijk vier maanden daarom geen besluit is genomen. Nu 
wordt het na vijf jaar voorbereiding alsnog een haastklus. En dat terwijl er 
instellingen zijn, zoals de Schalm, die tot drie keer zoveel subsidie krijgt als wat het 
zwembad nodig heeft. Wij hebben daar ook een filmpje bij.
Het op een na laatste tweede punt is de niet-zichtbare armoede, want dat is ook in 
Veldhoven aan de orde. Er is vrij weinig aandacht voor. Het Rijk zegt daarom ook: 
wij hebben 100 miljoen beschikbaar om niet-zichtbare armoede aan te pakken.
Daar moeten we wel werk van maken. Dat geld krijgen we per 1 januari, maar ons 
voorstel is om ook echt een plan van aanpak op te stellen en niet te wachten tot 
half 2017. Laten we nu meteen van start gaan en ook daarover zullen wij een motie 
indienen.

Dan kom ik tot afronding, dit is het laatste punt en u zult begrijpen, dat is het 
Pastoor Vekemans Fonds. Als klap op de vuurpijl gaan we nu ook de 
omstandigheden min of meer negeren van mensen die mondiaal in armoede leven 
zou je kunnen stellen, onder meer ook in India. We hebben nu nog één fonds dat 
zich daarvoor inzet, het Pastoor Vekemans Fonds. En ook dat lijkt nu min of meer 
de das te worden omgedaan. Het geld dat dit fonds inzamelt, moet weer terug naar 
de burger van Veldhoven. We denken steeds meer aan onszelf en steeds minder 
aan een ander. Egoïsme krijgt toch steeds meer de nadruk en dat zie je terug 
bijvoorbeeld in de ozb, dat zie je terug in de subsidies, maar ook in het kader van 
dit fonds. Dat vinden wij buitengewoon jammer. Ik heb hier een laatste filmpje over 
en dat is het enige dat een beetje schokkend kan zijn, met name het einde. We 
zullen ook hier een amendement over indienen.'

De heer Kootkar geeft de visie van de fractie van Samenwerkend Veldhoven op de 
begroting: 'Zonder presentatie helaas, en zeker niet van het niveau dat we zojuist 
gezien hebben. Als wij straks instemmen met de kwartaalrapportage, dan is de 
eerste wijziging van onze begroting een feit. En in plaats van een positief saldo van 
iets meer dan een ton staat er dan ergens een tekort van 2 ton. Ondanks het 
speerpunt van de coalitie is dus het sluitend zijn van de begroting ongeveer een 
twintig minuten en dan is het niet meer sluitend. Als we ons daarnaast realiseren 
dat het niet storten van 6 ton in het sociaal fonds de belangrijkste reden is voor dat 
kleine positieve saldo, dan wordt voor ons in ieder geval duidelijk hoe wankel de 
financiële situatie van Veldhoven nog is. Een zuchtje tegenwind maakt dat we met 
een negatieve exploitatie geconfronteerd worden. Samenwerkend Veldhoven blijft 
dat alarmerend vinden en vindt dus geluiden als zouden we op de goede weg zijn, 
de weg omhoog zijn ingeslagen en termen die gelijkwaardig zijn, op zijn minst 
voorbarig. Na de gemiste kans van de kerntakendiscussie is er nog geen weg 
omhoog, zeker als het over de exploitatie gaat. Het niet maken van keuzes, het
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alleen willen spreken over de manier waarop en de mate waarin door de gemeente 
taken moeten worden uitgevoerd heeft de financiële toekomst van Veldhoven nog 
steeds met een zware hypotheek belast. Alle signalen staan nog steeds op rood.
Daarvoor de ogen sluiten is struisvogelpolitiek en in ieder geval niet onze manier 
van doen. Elk voorstel dat een verdere belasting van de exploitatie betekent, hoeft 
dus niet op onze steun te rekenen. Er is simpelweg geen ruimte voor. In de aanloop 
naar deze vergadering heeft het sociaal domein vrijwel van alle fracties de nodige 
aandacht gekregen. Niet alleen in het Veldhovens Weekblad, maar ook in de 
bespreking tot nu toe. Ook van ons. En dat vinden wij heel terecht. Het is al 
opgemerkt dat 360Zo van het totaal aan uitgaven de grootste post is. En dat wordt 
de eerstkomende jaren zeker meer, ook omdat een verdere decentralisatie van 
zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen in het vooruitzicht is gesteld. 
Bovendien hebben we twee jaar van de eerste decentralisaties achter de rug.
Voldoende reden om eens een keertje terug te kijken. Dat hebben fracties gedaan, 
zowel in het Veldhovens Weekblad als zojuist. Ook wij. Op basis van de gegevens 
tot nog toe kunnen we voorzichtig, voorzichtig een balans opmaken. Een 
tevredenheidsonderzoek levert een voldoende op. De organisatie staat, met de 
aantekening dat jeugdzorg nog wel wat problemen kent. En, niet onbelangrijk, de 
hele decentralisatieoperatie is binnen het beschikbare budget gebleven. Met dank 
aan het door de raad in het leven geroepen sociaal fonds. Dat alles bij elkaar maakt 
het voldoende reden voor een compliment en ik sluit me graag bij de bewoordingen 
van andere fracties in die richting aan. Toch een drietal opmerkingen.

Wij vinden het een goed idee om het sociaal fonds de eerstkomende drie jaar in 
stand te laten. Door het Rijk wordt op de uitkering voor het sociaal domein gekort.
Dat maakt de septembercirculaire duidelijk. De eerdergenoemde taken rondom 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang betekenen een uitbreiding van 
verantwoordelijkheden, maar ook van risico's. Ook na 2017 blijft het volgens ons 
nodig om voor- en nadelen in financiële zin binnen de taken rond zorg, werk en 
jeugd onderling te verrekenen, te ontschotten. Het heeft zijn functie bewezen 
immers. En om die reden zijn wij initiatiefnemer en indiener van het amendement 
dat door de heer Jonkers zostraks is gepresenteerd.

Een tweede opmerking gaat over het vervolg, de toekomst. Wij vinden het van 
belang dat we ons na de terechte aandacht voor de organisatie in de beginperiode 
nadrukkelijker dan tot nog toe bezig gaan houden met kwaliteit. Zeg maar, de 
Veldhovense zorgmaat. Een eerste gelegenheid doet zich voor in het eerste 
kwartaal als we de evaluatie van het sociaal fonds gaan bespreken. Onze inzet zou 
in ieder geval zijn het beoordelen van de huidige stand van zaken, nagaan of en 
wat er aan die huidige praktijk verbeterd kan worden. Het door ons al eerder 
genoemde amendement voorziet daarin.

Derde opmerking heeft betrekking op de incidentele bezuiniging algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning. Volgens het college is een mogelijk gevolg van die 
bezuiniging dat er een vertraging ontstaat in het versterken van de basisstructuur.
Dat vindt Samenwerkend Veldhoven geen goede zaak. Als we spreken over de drie 
transities dan hebben we het steeds over een aantal piramides. De basisstructuur is
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daarvan de onderste laag. Daar vindt een eerste signalering van problemen plaats 
en wordt, als dat nodig geoordeeld is, doorverwezen naar een volgende en veel 
duurdere laag in die piramide. Bezuinigingen in de basisstructuur verzwakken die 
basis en daarmee de hele piramide. Bovendien is de kans dat we in een hogere laag 
uitkomen groter en in dat geval zijn we dus duurder uit dan met een sterke 
basisstructuur. Om die reden dienen wij een amendement in dat die bezuiniging 
ongedaan moet maken zonder dat dit, uiteraard, ten laste komt van de exploitatie.
En eerlijk gezegd rekenen we erop dat we voor dat voorstel voldoende steun 
krijgen.'

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twintig minuten.

De voorzitter stelt voor dat het college eerst de vragen beantwoordt. Daarna is er 
ruimte voor onderling debat.

Wethouder Van Dongen verwijst naar de website www.waarstaatjegemeente.nl 
waar cijfermatige gegevens te vinden zijn van alle gemeenten over onder andere 
'verwarde personen'. In de begroting is globaal een aantal sociale kenmerken van 
de gemeente Veldhoven aangegeven. Het is de bedoeling om deze groep de 
komende jaren samen met de gemeente Eindhoven vanuit de zorg te gaan 
benaderen en niet vanuit criminalisering (veiligheid), maar die verantwoordelijkheid 
ligt nu nog bij de gemeente Eindhoven als centrumgemeente. Voorts verwijst zij 
naar de verordening over maatschappelijke participatiearrangementen die de raad 
heeft aangenomen. De gemeente Veldhoven heeft ervoor gekozen om vooralsnog 
geen invulling te geven aan beschut werken, maar mensen zoveel mogelijk 
maatschappelijk te laten participeren. Mogelijk wordt de wet in de loop van 2017 
hierop aangepast en in dat geval zal zij uiteraard een nieuwe verordening 
voorleggen. Op verschillende onderwerpen wordt op verschillende manieren 
samengewerkt met de regio. Het doel van de wet was het bieden van maatwerk op 
het gebied van zorg en dat betekent dat er regionaal verschillen ontstaan. Zij is blij 
dat de Veldhovense raad in meerderheid positief is over het huidige niveau.

Veldhoven

Wethouder Van de Looij heeft na de zomervakantie overleg gehad met 
woningcorporaties en bewoners om te bekijken wat er wel en niet kan. In de 
komende weken hoopt hij duidelijkheid te krijgen wat de consequenties zijn van de 
verschillende mogelijkheden.

Wethouder Ramaekers antwoordt dat de gemeente de startende stichting 
'Veldhoven Duurzaam' faciliteert. Dat is een organisatie die burgers helpt bij het 
bekijken van de mogelijkheden om energie te besparen. Smart mobility wordt 
regionaal opgepakt. Op de bereikbaarheidsagenda die binnenkort op de 
raadsagenda staat, zullen maatregelen op het gebied van mobiliteit worden 
voorgesteld om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te vergroten. Door de 
nieuwe Noord-Zuidlijn van Hermes ontstaan meer opstapmogelijkheden voor het 
openbaar vervoer. Binnenkort gaat de nieuwe concessie lopen die de provincie 
aangaat.
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De heer Hofman vindt het opvallend dat veel bijdragen terugblikken op zaken die 
nog lopende zijn. Hij concludeert dat vaak wel hetzelfde doel wordt nagestreefd 
maar mogelijk via andere wegen. Hij vindt het belangrijk om duidelijkheid te 
krijgen over het sociaal deelfonds. Het is een algemene bijdrage vanuit het Rijk die 
is bestemd als risicobuffer voor het sociale domein dat 300Zo van de totale begroting 
uitmaakt. Hij vraagt zich af of het bedrag van 621.000 euro kan worden gebruikt 
voor het dichten van de begroting of als tegemoetkoming voor de inwoners, via het 
sociale domein.
De heer Rooiiakkers verwijst naar de antwoorden op zijn technische vragen waarin 
aangegeven wordt dat het sociaal deelfonds niet is bestemd voor het verstrekken 
van subsidies maar voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van 
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
Volgens de heer Hofman is deze uitkering bestemd voor het hele sociale domein; 
niet alleen zorg, maar ook welzijn. Hij vindt het belangrijk dat het geld niet wordt 
bewaard, maar wordt gebruikt voor de mensen die het nodig hebben.
De heer Slegers vraagt of hij het dan ook oneens is met het voorstel van het 
college om het bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Hij stelt voor om 
het deelfonds te behouden en zorgvuldig te bekijken hoe het geld zo goed mogelijk 
kan worden ingezet.
Volgens mevrouw Hartlief blijft het sociaal deelfonds bestaan met een behoorlijke 
buffer. Zij vraagt de wethouder of er voldoende voorziening is voor het genoemde 
bedrag van 621.000 euro.
De heer Saris wijst erop dat 9707o van de deelnemers aan het sociaal deelfonds al 
tevreden is over de zorg die wordt verleend. Hij vindt het niet nodig om iets te 
gaan zoeken waar het geld aan zou kunnen worden besteed.
De heer Slegers benadrukt dat hij voorstelt om de komende drie jaar te gebruiken 
om te bekijken waar het bedrag van 621.000 euro aan zou kunnen worden besteed 
alvorens het over te hevelen naar de algemene reserve. Wellicht zijn er mensen 
tussen wal en schip gevallen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De heer Saris wijst erop dat het college nog een reserve aanhoudt van 1,7 miljoen 
euro waaruit zou kunnen worden geput. De reserves hoeven niet groter te zijn dan 
de risico's.
De heer Hofman zegt dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor het uitvoeren van 
taken en hij zou het dan ook vreemd vinden als het daar niet voor wordt gebruikt. 
Wethouder Van Dongen geeft een technische toelichting op het sociaal deelfonds.
In 2014 was het transitiebudget gebaseerd op de cijfers vanuit de AWBZ. In 
Veldhoven is afgesproken om dit budget te ontschotten met de nieuwe transitie van 
jeugdzorg en de participatiegelden om geïntegreerde oplossingen te kunnen 
aanbieden. Vanaf 2017 wordt het budget vanuit het Rijk echter niet meer 
gebaseerd op aantallen cliënten, maar op type gemeente. Daarom heeft het college 
besloten om een bedrag te begroten dat nodig is om invulling te kunnen geven aan 
de zorgtaken binnen de door de raad gestelde kaders, maar wel een reserve te 
houden voor toekomstige risico's.
Als reactie op de heer Slegers merkt de heer Hofman op dat de wereld verandert en 
een veel grotere participatie met de bewoners ontstaat. Hij noemt het parkeren in 
het CityCentrum en het zwembad daarbij als voorbeelden waarvan hij er trots op is 
dat Veldhovenaren dit oppikken.
De heer Slegers licht toe dat hij het betreurde dat het college slechts één oplossing 
voorstelde om het zwembad te kunnen behouden, te weten verhoging van de ozb.
Hij is dan ook blij met het initiatief vanuit de gemeenschap.

Veldhoven
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Volgens de heer Hofman is dit mede ontstaan door het raadsbesluit.

De heer Jonkers verzoekt het college om in te gaan op Hollands Kroon, zoals 
aangegeven door de VVD-fractie, ten aanzien van groei van het personele bestand 
en inhuur. Hij vraagt of de VVD-fractie onderzocht heeft of de Veldhovense 
gemeenschap nog meer bereid is om te investeren in zelfwerkzaamheid. De CDA- 
fractie geeft eerst aan voorstander te zijn van inbreiding en niet van uitbreiding, 
maar wil ook Zilverackers ontwikkelen en is op zoek naar een balans. Dit staat 
volgens hem haaks op elkaar.
De heer Slegers licht toe dat hij graag zou zien dat ouderen op inbreidingslocaties 
kunnen worden voorzien van de benodigde zorg, zodat zij niet uit hun vertrouwde 
omgeving worden weggehaald.
De heer Jonkers wijst erop dat hij voorzichtig positief is aangezien de begroting niet 
meer sluitend is als de kwartaalrapportage wordt goedgekeurd.
De voorzitter licht toe dat de gemeente Veldhoven al heeft geanticipeerd op haar 
rol als regiegemeente. Veldhoven heeft meer inwoners dan Hollands Kroon, maar 
minder formatieplaatsen en leidinggevenden. Nu de decentralisaties zijn ingevoerd 
is er meer zicht op het benodigde aantal personeelsleden en daarom is onlangs nog 
besloten om minder mensen in te huren en meer mensen in dienst te nemen.
De heer Saris verwijst naar het artikel over Hollands Kroon in het VNG Magazine en 
vindt het belangrijk dat Veldhoven doorgaat op de ingeslagen weg.
De heer Hofman vindt de vergelijking wel interessant maar ook lastig. Hollands 
Kroon kent namelijk 22 dorpen en de inwoners betalen 183 euro meer belasting 
dan de Veldhovenaren. Bovendien is het voorzieningenpatroon moeilijk te 
beoordelen.

Ook de heer Saris vindt het lastig om gemeenten met elkaar te vergelijken. Het zijn 
van een regiegemeente hoeft niet altijd gepaard te gaan met het (meer) overlaten 
aan burgers. Reagerend op de bijdrage van de GBV-fractie geeft hij een suggestie 
van een burger om zebrapaden te realiseren op de kruising Kromstraat om het 
oversteken te vergemakkelijken. Ook op het gebied van ozb is het lastig om 
gemeenten met elkaar te vergelijken omdat ook dat in relatie staat tot het 
voorzieningenniveau. Als de ozb wordt verhoogd met een bedrag van 3 tot 6 euro 
betekent dat dat 12.000 huishoudens 54.000 euro betalen, want huurders betalen 
geen ozb. Het grootste deel wordt echter opgebracht door winkeliers, terwijl er al 
veel panden leeg staan in de Kromstraat en in het CityCentrum.
De heer Rooijakkers vraagt of hij accepteert dat andere (culturele) organisaties, 
zoals bibliotheek, muziekschool, zwembad en het Pastoor Vekemans Fonds, hiervan 
de dupe zijn.
De heer Saris wijst erop dat de meeste winkeliers ook in Veldhoven wonen en er 
dus een kleine groep Veldhovenaren dubbel betaalt voor de voorzieningen die 
bestemd zijn voor alle inwoners.
Voor mevrouw Hartlief is ozb-verhoging een mogelijkheid, maar niet de enige. Zij 
vraagt of het klopt dat de kosten voor ozb zijn gedaald voor ondernemers.
De heer Rooijakkers vindt een extra bedrag van 8 euro per huishouden met een 
eigen woning niet veel.
De heer Hofman wil prudent omgaan met de kosten voor inwoners en stelt voor om 
eerst te kijken naar de eigen kosten. Hij wil wel praten over ozb-verhoging, maar 
niet gekoppeld aan een voorziening. Ook het budget voor integrale cultuuraanpak is 
niet gekoppeld aan een organisatie, maar aan de taken.
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Ook de heer Rooiiakkers vindt ozb-verhoging niet de ideale oplossing, maar hij ziet 
geen alternatief.
De heer Hofman kent de kosten voor het zwembad nog niet, maar hij ziet wel 
degelijk andere mogelijkheden voor de financiering ervan.
Volgens mevrouw Hartlief betalen huurders indirect ozb omdat het door de eigenaar 
wordt doorberekend in de huurprijs.
De heer Saris wijst erop dat sommige verhuurders de huurprijs niet kunnen 
verhogen vanwege een plafond. Hij ziet echter genoeg andere mogelijkheden.
De heer Rooiiakkers wijst erop dat er structurele dekking nodig is en de 
opbrengsten van de rotondes zullen daarvoor niet voldoende zijn.

De heer Slegers wil het sociaal deelfonds gebruiken om met name de ouderen te 
helpen. Hij heeft één keer een ozb-verhoging moeten accepteren en hij wil niet nog 
een keer een deel van de Veldhovense bevolking belasten om de kosten voor 
voorzieningen te dekken. De raad is capabel en creatief genoeg in het zoeken naar 
andere oplossingen.
Mevrouw Van Pelt vraagt wat hij doet als er geen andere mogelijkheden zijn.
De heer Slegers is nog niet klaar met discussiëren en probeert positief mee te 
denken. Hij is blij dat er ook vanuit de samenleving voorstellen komen en hij wil 
dan ook met hen de mogelijkheden bespreken.
Mevrouw Van Pelt vraagt of hij ozb-verhoging ook uitsluit als er geen andere opties 
blijken te zijn.
De heer Slegers kan niet in de toekomst kijken maar denkt dat het niet nodig is.
De heer Rooijakkers wil niet langer uitstellen en vraagt hoe hij de oplossing ziet.
De heer Slegers wil dit bespreken met andere partijen. Hij wil niet dat andere 
organisaties (bibliotheek, muziekschool) nog meer moeten inleveren.
De heer Jonkers wijst erop dat de CDA-fractie niet heeft deelgenomen aan de 
kerntakendiscussie, maar nu wel het voorstel om de ozb te verhogen afwijst.
Volgens de heer Rooijakkers wordt het lastig, want hij hoort geen andere 
voorstellen.
De heer Hofman vindt het belangrijk om eerst duidelijkheid te hebben over de 
uitwerking van het voorstel en de benodigde financiële middelen alvorens een 
keuze te maken.
De voorzitter stelt voor om de discussie nu te beperken tot de lastenverhoging en 
na de pauze verder te praten over het zwembad.
De heer Slegers zal na de lunchpauze ingaan op het sociaal deelfonds en het 
Pastoor Vekemans Fonds. Via social media kun je veel mensen bereiken en je stem 
laten horen, maar vergaderen via social media vindt hij een brug te ver.
De heer Hofman heeft verzocht om dit mee te nemen in het voorstel over 
raadscommunicatie dat als doelstelling is opgenomen in de begroting.
De heer Slegers wil dit wel verder bespreken. Hij is blij dat er in de moties en 
amendementen steeds meer wordt gezocht naar gemeenschappelijkheid. Wel 
vraagt hij of de stelling van de heer Kootkar klopt dat de begroting niet meer 
sluitend is als de kwartaalrapportage wordt vastgesteld en wat de raad daaraan kan 
doen.
Wethouder Wijman verwijst hiervoor naar de technische toelichting. De uitkomsten 
van de septembercirculaire leiden tot de eerste begrotingswijziging, maar daar zal 
de raad het hele jaar mee te maken krijgen. Het blijft zaak om behoedzaam te zijn 
in de uitgaven.

Veldhoven
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Mevrouw Hartlief is blij dat de raad na wil denken over mogelijkheden om de 
begroting op orde te houden, maar vindt het jammer dat daarbij niet alle opties 
open worden gehouden.

Voor de heer Rooijakkers was het nieuw om te vernemen dat het geld voor de 
sociale transities niet meer is geoormerkt.

De heer Kootkar betreurt het dat er op dit moment nog geen oplossing is voor het 
tekort dat wordt voorzien. Ook vindt hij het jammer dat de discussie ten aanzien 
van het sociaal deelfonds zich toespitst op de financiën en niet op de kwaliteit van 
de sociale transities. Dat wil hij bij een evaluatie nadrukkelijk aan de orde stellen.
De voorzitter stelt voor om dit na de pauze te behandelen.
De heer Saris wijst erop dat 970Zo van de cliënten tevreden is.
De heer Kootkar wil niet alleen uitgaan van tevredenheidscijfers. Hij onderstreept 
het belang van burgerinitiatieven en vindt het jammer dat deze pas worden 
opgehaald als de druk is opgevoerd. Hij stelt daarom voor om te zoeken naar 
mogelijkheden om burgerinitiatieven in een eerder stadium op te halen.
De heer Hofman is het daarmee eens maar wijst hem erop dat de tijd is veranderd.
Ook de heer Slegers vindt het belangrijk om oog te houden voor de participatie van 
de Veldhovense burger en stelt voor om meer te luisteren en op te halen.

Met een persoonlijk woordje voor elke deelnemer reikt de voorzitter de 
getuigschriften uit aan de deelnemers aan de cursus Politiek Actief. Hij is blij met 
de grote belangstelling voor deze cursus die zijn vervolg gaat krijgen.

De voorzitter schorst de vergadering om 12.45 uur en heropent deze om 13.45 uur.

Tweede termijn

De voorzitter stelt voor om moties en amendementen geclusterd maar wel per stuk 
te behandelen en te beslissen.

MOTIES EN AMENDEMENTEN

Amendement 1 (VSA, GBV, D66): Opnemen keuzes woonvisie in kaders 
programmabegroting
Wethouder Van de Looii vindt het logisch om deze keuzes ook tekstueel correct op 
te nemen in de begroting. Het college is al in gesprek met de 
woningbouwcorporaties over prestatieafspraken, dus hij kan dit amendement 
omarmen.

Volgens de heer Rooijakkers gaat het hier om een motie. Hij vraagt wat er gebeurt 
met de andere visies die zijn vastgesteld. Bovendien mist hij de toegevoegde 
waarde hiervan, want bijna alles is al opgenomen in de programmabegroting.
De heer Saris gaat ervan uit dat met het vaststellen van een visie het college een 
opdracht krijgt. Hij mist dan ook de toegevoegde waarde hiervan.
Ook de heer Bolsius vindt het vreemd om via dit amendement de wethouder nog 
eens nadrukkelijk te verzoeken om datgene uit te voeren wat de raad heeft 
besloten.

Veldhoven
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Mevrouw Van der Grinten zegt dat andere raadsbesluiten in de begroting zijn 
verwerkt inclusief meetindicatoren. De woonvisie is echter recent pas vastgesteld 
en daarom nog niet hierin meegenomen.
De heer Rooijakkers verwijst naar de meetindicatoren die al zijn opgenomen in de 
begroting.
De heer Saris herinnert eraan dat de wethouder de conceptwoonvisie al gebruikte 
voor gesprekken met de woningbouwcorporaties. Hij vraagt wanneer deze worden 
afgerond.
Wethouder Van de Looii bevestigt dat en het is de bedoeling dat deze voor 31 
december 2016 zijn afgerond.
Wethouder Wijman stelt voor om de (aangepaste) doelstellingen op te nemen in de 
voorjaarsnota en nu niet de begroting hierop aan te passen.
De heer Rooijakkers vraagt of dat voor alle vastgestelde visies geldt.
Wethouder Wijman wil de vastgestelde visies niet nog eens ter discussie stellen.

Met deze toezegging trekt mevrouw Van der Grinten het amendement in.

Amendement 2 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Sponsoring 
rotondes
Wethouder Van de Looii betreurt het dat er nog niet eerder invulling is gegeven aan 
deze toezegging. Zoals eerder besproken met de raad wil hij het begrip 'sponsoring' 
breder trekken en ook sponsoring in natura mogelijk maken. Vorige week heeft het 
college een nota geaccordeerd over adoptie van groen en deze komt binnenkort 
naar de raad. Hij kan het amendement dan ook overnemen mits 'adoptie' eraan 
wordt toegevoegd en de datum '1 mei 2017' wordt opgenomen in plaats van 'lente 
2017'.

Mevrouw Prinsen vraagt of er dan ook nog reclamemogelijkheden zijn.
Wethouder Van de Looij vindt reclame geen probleem, maar wijst er wel op dat de 
rotondes nogal verschillend zijn en daarmee ook de kosten voor het onderhoud 
ervan.
De heer Hornman vraagt of bij de verrekening ook rekening wordt gehouden met 
de zichtlocatie van de rotonde.
De heer Van den Oever pleit voor het loslaten van regels; hij wil partijen de kans 
geven om hier zelf invulling aan te geven, binnen bepaalde marges.
De heer Engelen vraagt of dit stuk nog in de raad wordt behandeld.
Wethouder Van de Looii zegt dat het stuk als informatienota naar de raad komt.
Binnen bepaalde marges wil hij wel spelregels opstellen.
De heer Van den Oever wil voorkomen dat de creativiteit afneemt door de regels. 
Wethouder Van de Looii wijst erop dat de gemeente wel verantwoordelijk blijft voor 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.

Mevrouw Prinsen kan zich vinden in de suggesties van de wethouder. Zij wil het 
amendement aanhouden tot de informatienota beschikbaar is.
De heer Engelen vraagt of de datum van 1 mei 2017 niet kan worden vervroegd. 
Wethouder Van de Looii zegt dat er enige maanden overheen zullen gaan voordat 
dit voorstel is geïmplementeerd.
De heer De Lepper verzoekt hem om ook aan te geven hoeveel rotondes mogen 
worden gesponsord of geadopteerd.

Veldhoven
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"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 
2017-2020;

overwegende dat:
» 11 november 2014 het college naar aanleiding van een ingediende motie

heeft toegezegd in het voorjaar van 2015 met een voorstel te komen ten 
aanzien van sponsoring van rotondes;

» tot op heden door het college geen uitvoering is gegeven aan deze 
toezegging;

» direct omliggende gemeenten rotondes laten sponsoren door bedrijven in ruil 
voor een reclameobject;

» Veldhoven 28 rotondes kent;
» dit een mooie vorm van private uitvoering voor de gemeenschap is;
» hiervan tevens een inspirerende werking uit kan gaan om meer onderhoud 

van openbaar groen door Veldhovenaren te laten uitvoeren;
» sponsoring van rotondes mogelijk is binnen doelstelling 3 van programma 6 

'Sponsoring openbaar gebied';

spreekt uit het raadsbesluit 16.109 als volgt te wijzigen: 
toe te voegen: de volgende tekstuele aanpassing bij programma 6, doelen en 
activiteiten 'sponsoring openbaar gebied' (programma 2.1.6, natuur en 
recreatiebeheer): 'Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring maar 
nooit een reclameobject' te vervangen door 'Openbaar groen kan een onderwerp 
zijn van sponsoring, zoals het sponsoren of adopteren van rotondes door private 
partijen in ruil voor het plaatsen van een reclameobject';
toe te voegen: de volgende meetindicator bij programma 6, doelen en activiteiten 
'sponsoring en adoptie openbaar gebied': 'Het aantal gesponsorde rotondes per 1 
mei 2017';

en gaat over tot de orde van de dag."

De amendementen 3, 4, 5 en motie 8 worden tegelijk behandeld.

Amendement 3 (VSA, GBV, VVD, D66, Samenwerkend Veldhoven):
Financiële evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds
De heer Rooijakkers vraagt hoe de doelreserve wordt bepaald en welke criteria 
hieraan ten grondslag liggen. Ook vraagt hij of de reserve pas in november 
opnieuw wordt vastgesteld als de evaluatie in februari/maart plaatsvindt.
De heer Van Doren heeft de planning nog niet goed in beeld. Voor de kwalitatieve 
evaluatie zijn meer dan alleen de financiële gegevens nodig en hij gaat ervan uit 
dat deze door het college kunnen worden aangeleverd.
Mevrouw Hartlief zegt dat het voor reserves belangrijk is te weten welke risico's je 
loopt.
De heer Rooiiakkers steunt de kwalitatieve toets, maar wil graag weten hoe dit 
procedureel verder vorm wordt gegeven.

Veldhoven
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Amendement 4 (CDA): Sociaal deelfonds
De heer Wisgerhof sluit zich aan bij het vorige amendement en trekt daarmee dit 
amendement in.

Amendement 5 (PvdA): Voordelen Wmo niet storten in reserve Sociaal 
Deelfonds
Na de toelichting van de wethouder trekt de heer Rooiiakkers dit amendement in.
Hij had de indruk dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor de sociale transities, maar 
als dat niet meer geoormerkt wordt, vervalt de noodzaak van dit amendement.

Motie 8 (VSA, GBV, VVD, D66): Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
zorg/Wmo
De heer Rooiiakkers vraagt wat de toegevoegde waarde hiervan is, aangezien er al 
diverse kwaliteitsonderzoeken plaatsvinden. Ook wijst hij erop dat vanuit het 
sociaal deelfonds alleen wettelijke taken mogen worden gefinancierd.
Mevrouw Van den Berg sluit zich hierbij aan.
De heer Kootkar vraagt of de uitkomst van dit onderzoek een vervolg krijgt in de 
wijze waarop de raad met elkaar gaat discussiëren over de kwaliteitsvraag.
De heer Jonkers vraagt of de wethouder wil reageren.

Wethouder Van Dongen kan zich vinden in amendement 3. De cliëntenorganisaties 
en inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid en dat krijgt hiermee een vervolg. 
Wel stelt zij voor om niet jaarlijks te evalueren. Als er behoefte is aan aanpassing, 
is dat altijd mogelijk. De criteria bij het vaststellen van de reserve worden met dit 
amendement verbreed en betreffen niet alleen het in beeld brengen van de 
financiële risico's die de gemeente loopt. Het college zal daartoe een voorstel 
voorleggen aan de raad
De heer Kootkar concludeert dat de hoogte van het sociaal deelfonds 2018 wordt 
vastgelegd, maar vraagt hoe het verder gaat met de jaren daarna. Het blijft 
tenslotte een risicoreserve en het risico kan wijzigen.
Wethouder Van Dongen stelt voor om eenmalig een bedrag vast te stellen en als er 
aanleiding is om dit te wijzigen kan dat worden meegenomen in de reguliere 
begrotingscyclus.
De heer Wisgerhof wijst erop dat jaarlijks bij de jaarrekening bekeken moet worden 
of de reserve adequaat is.
Wethouder Wijman pleit ervoor om de begrotingscyclus aan te houden, maar 
ingrijpen is ook mogelijk op grond van de jaarrekening.
Mevrouw Hartlief vraagt of de wethouder voorstelt om jaarlijks' te laten staan en 
Eerste kwartaal' te laten vervallen.
Wethouder Van Dongen zegt dat de evaluatie voor het eerste kwartaal 2017 al is 
toegezegd en zij stelt voor om dit bedrag in principe aan te houden zolang er geen 
redenen zijn om het bij te stellen. Zij stelt voor om jaarlijks' te verwijderen. Ten 
aanzien van de motie wijst zij erop dat er niet alleen een cliëntervaringsonderzoek 
is geweest. Ook vanuit BIZOB vindt een evaluatie plaats met de aanbieders. Op 22 
november ligt er een procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke 
participatie voor. Daarin wordt voorgesteld om in samenspraak met allerlei partijen 
de kaders voor het sociale domein bij te stellen en zij stelt voor om het 
kwaliteitsonderzoek daarop te laten aansluiten.

De heer Van Doren wil dit voorstel bespreken tijdens een korte schorsing.
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De heer Rooiiakkers vraagt of de kosten hiervoor bekend zijn en of dit kan worden 
gefinancierd vanuit het sociaal deelfonds.
Mevrouw Gielis is niet op de hoogte van de kosten hiervan; het verzoek is 
ingegeven door de wens om hier breder naar te kijken.
De heer Bolsius vindt 'tevredenheidsonderzoek' te breed gedefinieerd en wil hier 
duidelijke kaders aan meegeven.
Mevrouw Gielis kan zich hierin vinden.
De heer Slegers wil eerst rustig bekijken hoe het overschot het best kan worden 
besteed. Hij vindt het een goed voorstel, maar de financiën zijn een belangrijk 
onderdeel hiervan.
De heer Saris wijst erop dat het geld wordt ingezet om de zorg te verbeteren en 
daar is het voor bedoeld.
De heer Van Doren vraagt of er ook nog extra kosten aan zijn verbonden als het 
onderzoek wordt gekoppeld aan de kadernota maatschappelijke participatie.
Wethouder Van Dongen antwoordt dat de nota Samenspraak voorziet in een proces 
met allerlei partijen, maar niet in een extern onderzoek.
Mevrouw Gielis wijst erop dat de CDA-fractie met het inmiddels ingetrokken 
amendement ook financiële middelen vanuit het sociale domein wilde inzetten voor 
projecten in de zorg.
De heer Slegers steunt de wethouder en stelt voor de kadernota af te wachten.
De heer Rooiiakkers stelt vast dat daarmee de afspraak wordt losgelaten dat het 
sociaal deelfonds alleen bestemd is voor wettelijke taken.
Wethouder Van Dongen zegt dat het meten van de cliënttevredenheid en het 
ophalen van signalen uit de samenleving ook een wettelijke taak is. Het zou 
daarom passen als onderdeel van het samenspraakproject.

Amendement 6 (PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning
Wethouder Van Dongen kan dit amendement steunen.

Mevrouw Gielis vindt de basisstructuur een belangrijk uitgangspunt van beleid.
Omdat in de begroting wordt gesproken over het 'mogelijk oplopen van vertraging' 
stelt zij voor om eerste bekijken of het kan worden opgelost binnen de bestaande 
capaciteit.
De heer Kootkar verwijst naar de wethouder die de zorgen deelt en tot dezelfde 
conclusie komt als wat in het amendement is verwoord.

Amendement 7 en motie 9 worden tegelijk behandeld.

Amendement 7 (PvdA): Planvoorstel zwembad 

Motie 12 (VSA, GBV, D66): Zwembad
Wethouder Wijman is blij met het initiatief vanuit de Veldhovense gemeenschap om 
te komen tot een voorstel dat richting kan geven aan het realiseren van een 
basisvoorziening zwemmen voor andere structurele lasten. De raad heeft inmiddels 
ook een informatienota ontvangen over de financiële consequenties ten aanzien van 
het sluiten van het zwembad. Deze nieuwe inzichten bieden voldoende 
aanknopingspunten om op korte termijn opnieuw met elkaar in debat te gaan. Hij 
kan zich dan ook vinden in de motie.
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De heer Rooiiakkers vraagt of dit onderwerp na de beeldvormende vergadering ook 
wordt behandeld in een besluitvormende vergadering met een financieel plaatje.
De heer Jonkers stelt voor om de reguliere vergadercyclus (beeldvormend, 
oordeelsvormend, besluitvormend) aan te houden.
De heer De Kort vraagt of de wethouder een concrete datum kan noemen.
Wethouder Wijman zegt dat er al veel informatie beschikbaar is, maar het moet wel 
gedegen georganiseerd worden zodat er een goed inhoudeliik debat kan worden 
gevoerd. Afhankelijk van de agendering zou hij nog dit jaar in gesprek willen gaan.
De heer Rooijakkers wil hier duidelijkheid over alvorens de exit-strategie - die 
geagendeerd is voor december - wordt vastgesteld. Hij wijst erop dat dit voorstel 
wel verwachtingen schept. Om het zwembad open te kunnen houden zullen 
financiële middelen nodig zijn en daarvoor heeft hij nog geen oplossing gehoord.
De heer De Kort vraagt of de wethouder dit jaar ook nog besluitvorming over dit 
onderwerp voorziet.
Mevrouw Van Pelt licht toe dat het de bedoeling is om een nieuw besluit te nemen 
op basis van de informatie die uit de beeldvormende en oordeelsvormende 
vergaderingen naar voren komt. De wens is om het zwembad open te houden.
Volgens de heer Wisgerhof is het onnodig tijdverlies om opnieuw een 
beeldvormende vergadering over het zwembad te houden.
Wethouder Wijman licht toe dat in juli is geconcludeerd dat er onvoldoende 
financiële middelen zijn om het zwembad open te houden. Het initiatiefvoorstel is 
een informatienota die de raad kan betrekken in het debat hierover. Daarbij moet 
zeker rekening worden gehouden met structurele lasten, maar het is aan de raad 
om het college een opdracht hieromtrent te geven. Hij kan zich dan ook vinden in 
de motie die de raad voldoende tijd en ruimte geeft om het initiatief vanuit de 
samenleving nader te bestuderen. Hij ontraadt het amendement omdat er op dit 
moment te weinig concrete informatie is om het besluit uit te kunnen voeren.
De heer Van Doren vindt het de moeite waard om in een beeldvormende 
vergadering met de indieners het alternatieve plan te bespreken.
Volgens de heer Rooijakkers is het een onuitvoerbare opdracht om eerst in gesprek 
te gaan en een plan uit te werken om daarna pas te bekijken of er geld beschikbaar 
is.
De heer Hofman wijst erop dat het voorstel nog een aantal open vragen bevat. De 
raad moet de werkgroep en het college een heldere opdracht geven, maar daarbij 
moet wel de richting worden aangegeven.
De heer Saris zegt dat die open vragen destijds ook al door de raad zijn gesteld. De 
werkgroep heeft overigens ondersteuning gehad van een externe partij die ook al 
eens voor de gemeente heeft gewerkt.
Mevrouw Van den Berg zegt dat het plan van de werkgroep veel (financiële) ruimte 
laat en stelt dan ook voor om vaart te maken en de beeldvormende en 
oordeelsvormende vergaderingen op korte termijn te plannen.
De heer Rooijakkers wijst erop dat het plan van de werkgroep minimaal 2 ton meer 
gaat kosten en hij vraagt waar dat geld vandaan komt.
Mevrouw Van Pelt vraagt of de CDA-fractie het besluit ten aanzien van het 
zwembad wil handhaven of herzien.
Mevrouw Van den Berg kan zich vinden in de motie.
De heer Bolsius vindt het overbodig om in een beeldvormende vergadering 
scenario's te bespreken die al eerder aan de orde zijn geweest. Hij wil wel aan de 
slag met het voorstel van de werkgroep.
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De heer Bijnen concludeert dat de hele raad bereid is om te zoeken naar een 
oplossing voor behoud van zwemwater voor Veldhoven. Vanwege de zorgvuldigheid 
wil hij graag de gebruikelijke besluitvormingscyclus aanhouden. Hij wijst erop dat in 
het amendement geen limiet wordt gesteld aan de ozb-verhoging waarmee feitelijk 
een blanco cheque wordt gegeven.
De heer Rooijakkers zegt dat het is gebaseerd op het plan dat in ieder geval 2 ton 
goedkoper is dan het initiatiefvoorstel.
De heer Hofman begrijpt niet waarom de extra inkomsten uit ozb aan het zwembad 
zouden moeten worden gegeven.
De heer Rooijakkers wijst erop dat dit aansluit op het voorstel dat het college in juli 
heeft voorgelegd.
De heer Saris zegt dat de meerderheid van de raad al eerder heeft aangegeven 
geen voorstander te zijn van ozb-verhoging.
De heer Rooijakkers wil het hoe dan ook ter discussie stellen.
De heer Slegers concludeert dat de PvdA-fractie het voorstel van de werkgroep 
ontraadt en ozb als enige mogelijkheid van financiering ziet.
De heer Rooijakkers heeft, behalve van de VVD-fractie, nog geen andere opties 
gehoord.
De heer Van Doren stelt voor dat alle fracties zich vóór de beeldvormende 
vergadering intern beraden over de financiering.
De heer Hofman is geen voorstander van geoormerkte ozb. Het voorstel van de 
werkgroep is voor hem het uitgangspunt voor verdere discussie. Daaruit zal een 
opdracht voor het college moeten worden geformuleerd. Dat leidt tot een financieel 
plaatje, waarna gesproken wordt over de financiering.
De heer Slegers sluit zich hierbij aan. Hij verzoekt de PvdA-fractie zich hierbij aan 
te sluiten en creativiteit in te brengen.
De heer Rooijakkers stelt voor om de categorie C-lijst die uit de kerntakendiscussie 
is gekomen nog eens goed te bekijken.
Mevrouw Van Pelt wil met de motie het raadsbesluit opnieuw ter discussie stellen 
aan de hand van nieuw verkregen inzichten.
De heer De Kort vraagt op welke termijn besluitvorming plaats zou kunnen vinden.
De voorzitter zegt dat dat aan de raad is.
Volgens de heer De Kort zou de raad nog dit jaar kaders kunnen stellen en het 
college een opdracht geven.
De heer Rooijakkers wijst erop dat vandaag de financiële afweging plaatsvindt.

Motie 9 (PvdA): Gelden ter bestrijding van armoede
Wethouder Van Dongen licht toe dat de raad het minimabeleid in 2014 heeft 
vastgesteld. Er is een hoofdakkoord gesloten met VNG en convenantpartners en het 
uitwerkingsprogramma hiervan komt nog. In Veldhoven worden middelen in natura 
beschikbaar gesteld aan kinderen die in armoede leven en de uitvoering daarvan 
ligt bij stichting Leergeld. Het ziet ernaar uit dat deze middelen voldoende zijn. Het 
college zal voor 1 april 2017 een nieuw voorstel ten aanzien van minimabeleid 
voorleggen aan de raad. Overwogen wordt om de grens van de bijstandsnorm en 
de bijzondere bijstand naar boven bij te stellen in navolging van omliggende 
gemeenten. Ook wordt gekeken of er compensatiemogelijkheden zijn voor de 
mensen die chronisch ziek/gehandicapt zijn en een uitkering ontvangen.

De heer Rooijakkers zal tijdens de schorsing bespreken of de motie met deze 
toezegging kan worden ingetrokken.
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Motie 10 (PvdA): Voedselbank Veldhoven
Wethouder Van de Looij is al met de Voedselbank actief op zoek naar een 
alternatieve locatie.

Wethouder Van Dongen vindt dat een instelling zelf in staat moet zijn om subsidie 
aan te vragen bij de gemeente en eventuele problemen aan te kaarten. Zij ontraadt 
dit deel van de motie dan ook.

De heer Rooiiakkers komt hier na de schorsing op terug.
Volgens mevrouw Hartlief krijgt de Voedselbank de huisvesting al om niet of tegen 
een zeer gereduceerd tarief, wat eigenlijk al een vorm van subsidie is.
De heer Rooiiakkers licht toe dat het juist om financiële middelen gaat omdat er 
een koel-vriescel moet worden aangeschaft op last van de Voedsel- en 
Warenautoriteit.
Mevrouw Hartlief wijst op de overwegingen waarin staat dat de organisatie geen 
subsidie krijgt, maar indirect krijgt ze die wel.
De heer Rooijakkers zegt dat het daarbij gaat om subsidie in natura. Voor de 
aanschaf van de koel-vriescel is geld nodig.
De heer Peters vraagt of het een vaststaand feit is dat de Voedselbank eind 2017 
moet vertrekken uit de huidige locatie.
De heer Rooijakkers heeft dat wel begrepen uit de gesprekken.
Wethouder Van de Looij zegt dat met de Voedselbank vooralsnog deze datum is 
afgesproken, maar dit is afhankelijk van de ontwikkelingen bij De Ganzepoel.

Motie 11 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Pastoor Vekemans 
Fonds
Wethouder Ramaekers ontraadt de motie omdat het niet past binnen de afspraken, 
uitgangspunten en werkwijze die met de raad is afgesproken. Ook een aantal 
aannames kan zij niet onderschrijven. Zij benadrukt dat het voortbestaan van het 
Pastoor Vekemans Fonds niet in gevaar wordt gebracht, want de organisatie is 
financieel zeer stabiel. Zolang de bovengrondse containers worden gebruikt zal de 
gemeente daar een vergoeding voor beschikbaar stellen. Er zijn echter meer 
manieren waarop de organisatie een dienst kan leveren waar de gemeente een 
vergoeding tegenover kan stellen en zij wil dan ook met de organisatie 
onderzoeken hoe deze samenwerking in de toekomst vormgegeven kan worden.

De heer Rooijakkers wijst erop dat zo'n overleg verwachtingen schept en hij vraagt 
dan ook wat het doel hiervan is.
Wethouder Ramaekers wil bekijken op welke wijze het Pastoor Vekemans Fonds 
een rol kan vervullen binnen de textielinzameling en hier gelden uit kan genereren. 
Volgens de heer Prinsen laat het college niet blijken dat het positief staat tegenover 
het Pastoor Vekemans Fonds, dat jaren geleden op eigen initiatief is begonnen met 
de inzameling van textiel ten behoeve van India.
Volgens mevrouw Van den Berg blijft er niet veel over van het bedrag van 50.000 
euro als dit over zoveel partijen moet worden verdeeld (Pastoor Vekemans Fonds, 
Baetsen, kringloopwinkel) en zij stelt dan ook voor om het plan in te trekken. 
Wethouder Ramaekers verwijst naar het antwoord op de artikel 42-brief waarin zij 
aangeeft dat op dit moment veel winst en arbeid naar een bedrijf in België gaat.
Het college wil de arbeid en de financiële middelen in Veldhoven houden en 
eventueel terugbrengen naar de burgers.
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Volgens de heer Sleaers zal de 'winst' minimaal zijn. Bovendien verwacht hij dat 
het averechts zal werken en vreest hij dat er op deze manier uiteindelijk een einde 
komt aan het fonds omdat mensen er geen goed gevoel bij hebben.
De heer Kootkar vraagt of het Pastoor Vekemans Fonds ook in de toekomst kan 
blijven rekenen op een bijdrage van 50.000 euro.
De heer Prinsen vraagt of het standpunt van de wethouder wijzigt als een 
Nederlands bedrijf de kleding opkoopt.
De heer Van den Oever verwacht dat alle raads- en collegeleden willen dat het 
Pastoor Vekemans Fonds blijft bestaan. Hij vraagt of iemand het kader zodanig kan 
aanpassen dat dat ook gebeurt.
Wethouder Ramaekers wijst erop dat het fonds nog steeds gelden kan genereren 
uit de textielstroom en zij ziet hiervoor ook een rol in de toekomst. Voor het college 
is het belangrijk dat door het voorstel (Veldhovense) mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt worden gefaciliteerd. Het Pastoor Vekemans Fonds kan de 
bijdragen aan India continueren, zelfs zonder inkomsten vanuit de 
kledinginzameling. Voor het aanpassen van kaders zal moeten worden gekeken 
naar een aanpassing van de subsidieverordening.
Wethouder Van Dongen vult aan dat Baetsen het werk gaat uitbesteden aan de 
kringloopwinkel. Daarmee kan aan twee mensen die nu een bijstandsuitkering 
ontvangen, een baan worden aangeboden en wordt invulling gegeven aan de 
doelstelling op het gebied van maatschappelijke participatie. Voorts wijst zij erop 
dat de raad bij de kerntakendiscussie besloten heeft te stoppen met 
ontwikkelingssamenwerking.
De heer Slegers vraagt of het college zoveel huur aan de kledingcontainers gaat 
betalen dat het bedrag van 50.000 euro is gegarandeerd. Voorts vraagt hij zich af 
welke diensten het fonds zou kunnen leveren om extra inkomsten te genereren, 
want het bestuur bestaat uit een kleine groep mensen, wat de reden is dat de 
werkzaamheden worden uitbesteed aan het Belgisch bedrijf.
Ondanks de toelichting door het college wil de heer Van den Oever zich inzetten 
voor het Pastoor Vekemans Fonds en hij zal tijdens de schorsing bekijken hoe hij 
hier vorm aan kan geven.
Mevrouw Van den Berg vraagt of Baetsen de containers gaat legen.
De heer Kootkar verwijst naar het eerste deel van de kerntakendiscussie waarin de 
raad als kader heeft aangegeven dat alle verenigingen en stichtingen zichzelf 
minder subsidieafhankelijk moeten maken en meer moeten zoeken naar 
mogelijkheden voor externe financiering. Hij vindt het dan ook vreemd dat het 
Pastoor Vekemans Fonds wordt teruggefloten nu het die externe financiering heeft 
gevonden.
Wethouder Ramaekers zal een marktconforme huur betalen voor de 
kledingcontainers. Daarnaast wordt gezocht naar een andere manier waarop het 
fonds een bijdrage kan leveren waar de gemeente een vergoeding tegenover kan 
stellen, zoals dat ook geldt voor andere verenigingen. Als de raad het fonds 
structureel geld wil toekennen is dat een vorm van subsidie en zij wijst erop dat de 
raad daar goed over moet nadenken.
Wethouder Van Dongen licht toe dat de kringloopwinkel, eventueel met het Pastoor 
Vekemans Fonds, onderaannemer wordt van Baetsen en dus ook de 
kledingcontainers ledigt.
De heer Bolsius vreest dat burgers gedemotiveerd raken als het college vasthoudt 
aan zijn besluit en dit burgerinitiatief vervalt.
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Volgens mevrouw Van den Berg verdient Baetsen geld met heel weinig inzet. Zij 
vraagt dan ook of het Pastoor Vekemans Fonds Baetsen niet kan aantrekken voor 
het sorteren van het textiel.
Wethouder Van Dongen licht toe dat afgesproken is om voor gesubsidieerde 
instellingen die in kerngroep 2 (goed woon- en leefklimaat) vallen een 
stimuleringsregeling open te stellen om te bevorderen dat zij gaan bijdragen aan 
het kerndoel 'vitale samenleving'. Er is op dit moment geen subsidierelatie met het 
Pastoor Vekemans Fonds.
De heer Kootkar wijst op de tegenstrijdigheid dat verenigingen worden 
aangespoord om externe financieringen te zoeken en nu deze organisatie dat heeft 
gedaan wordt die afgenomen.
Wethouder Van Dongen licht toe dat subsidieafhankelijke organisaties gevraagd is 
om mee te bewegen. Dat is niet het geval bij het Pastoor Vekemans Fonds.
Bovendien is daar de opbrengst van het textiel hoger dan wat het fonds krijgt en 
wethouder Ramaekers heeft een creatieve oplossing om de opbrengst in Veldhoven 
te houden en iedereen een rol te geven.
De heer Slegers vraagt of het college beschikt over concrete cijfers van de 
opbrengst, ook na aftrek van de kosten.
Wethouder Ramaekers zegt dat de opbrengst van textiel tussen 45 en 50 cent is en 
dat is meer dan wat het Pastoor Vekemans Fonds krijgt van het bedrijf uit België.
Behalve de financiële ruimte kan ook het werk worden teruggehaald naar 
Veldhoven. Met het fonds kan bekeken worden welke rol het nog kan vervullen en 
daarmee geld genereren. Als er dan nog geld overblijft, kan dat in de 
afvalstoffenheffing worden verwerkt.
De heer Slegers vraagt of de kosten voor het terughalen naar Veldhoven opwegen 
tegen de kosten van het Pastoor Vekemans Fonds. Als twee arbeidsplaatsen bij de 
kringloopwinkel de enige opbrengst is, vindt hij dat toch wel mager.

Motie 13 (GBV): Verplichte meetindicatoren
De heer Kootkar wijst erop dat aan een raadsbesluit zodanige kaders worden 
gehangen dat achteraf toetsing kan plaatsvinden en hij vraagt wat in dit geval de 
verhouding is. Als kaders en indicatoren zodanig samenhangen dat het nauwelijks 
verschil maakt of er kaders of indicatoren worden gebruikt, vraagt hij zich af wat de 
toegevoegde waarde is van deze motie.
Volgens de heer Saris krijgen indicatoren pas waarde als je deze in de loop van de 
jaren met elkaar kunt vergelijken en hij vraagt hoe dit kan worden geborgd.
De heer De Lepper licht toe dat het om voorgeschreven indicatoren gaat waar geen 
grote schommelingen in zullen zitten. Beleid moet worden opgesteld binnen vooraf 
aangegeven kaders en de uitkomst wordt gemeten met behulp van 
meetindicatoren. Daarin zit dus wel degelijk verschil.

Wethouder Wijman wil kengetallen verbinden aan realistische doelstellingen en 
ambities om de evolutie in beleid te kunnen volgen en een vergelijking te kunnen 
maken met andere gemeenten. Hij wijst erop dat de ontwikkeling van de 
meetindicatoren in de loop van de tijd pas aantoont of deze aansluiten bij de 
ambities van de raad. Als uitgangspunt staat hij sympathiek tegenover de motie.
Hij stelt voor om in de voorjaarsnota een eerste aanzet op te nemen, maar de 
vaststelling van de indicatoren is een taak van de raad.

Met deze toezegging vindt de heer De Lepper de motie overbodig.
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De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na twintig minuten, waarna 
de amendementen, de programmabegroting en de moties in stemming worden 
gebracht.

Amendement 3 (VSA, GBV, VVD, D66, CDA, Samenwerkend Veldhoven): 
Financiële evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds
Het aangepaste amendement wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij 
behorende stukken;

overwegende dat:
» het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt 'in het 

eerste kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen 
over het lokaal sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017';

» bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene 
reserve;

» de VNG informatiebrief aangeeft dat er op 'beschermd wonen' en
'maatschappelijke opvang' nog een decentralisatie aan zit te komen per 
2020;

» er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de 
toekomst van de 'beschermd wonen'initiatieven in Veldhoven;

» de laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat 
cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het 
sociaal deelfonds in brede zin;

spreekt uit het raadsbesluit 16.109 als volgt te wijzigen: 
toe te voegen beslispunt 5.

» het sociaal deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
» de maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 

evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via 
de mogelijkheden van de reguliere P&C-cyclus;

» in deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier 
ook de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de 
cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om 
daarmee Veldhovense kwaliteit voor het sociaal domein te kunnen 
ontwikkelen;

en gaat over tot de orde van de dag."

Amendement 6 (PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Algemeen beleid 
maatschappelijke ondersteuning
Het amendement wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,
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kennis genomen hebbend van de adviesnota 16.108, raadsbesluit 16.109, 
programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020;

overwegende dat:
» de voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro in 2017 op het algemeen beleid 

maatschappelijke ondersteuning tot gevolg kan hebben dat het versterken 
van de basisstructuur vertraging oploopt;

» juist het versterken van die basisstructuur een voorwaarde is voor goed in 
beeld krijgen en in de hand houden van de totale piramide die we voor ogen 
hebben bij zorg, werk en jeugd;

spreekt uit het raadsbesluit 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
6b. Dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Amendement 7 (PvdA): Planvoorstel zwembad
De heer Rooiiakkers neemt het amendement terug en hoopt dat er alsnog dekking 
wordt gevonden.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Motie 8 (VSA, GBV, VVD, D66): Kwaliteitsonderzoek decentralisaties 
zorg/Wmo
Mevrouw Gielis wil de motie aanhouden.
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"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020; 

overwegende dat:
» in deze raadsperiode de decentralisaties als nieuwe taken zijn 

geïmplementeerd;
» deze nieuwe taken weinig referentiekader hadden;
» tot nu toe positief wordt geoordeeld en gekeken naar de resultaten;
» financieel binnen de kaders is gewerkt;
» in 2017 een onderzoek komt waarbij de financiële risico's die er kunnen zijn 

in relatie tot het sociaal deelfonds in 2017 worden getoetst;
» naast een verplicht gemeentelijk onderzoek, aanvullend cliënttevredenheid is 

getoetst;
» 800Zo van de respondenten uitspreekt tevreden te zijn;
» hulpverlenende organisaties en hulpverleners nog niet zijn bevraagd;
» in 2017 nieuwe afspraken/contracten met instanties worden afgesloten;
» dit een goed moment is om de balans op te maken;
» het goed is om te weten of we op de goede weg zijn en wat aanbevelingen 

voor de toekomst zijn;
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verzoekt het college:
1. een kwaliteitsonderzoek uit te laten voeren door een externe organisatie ter 

versterking van beleidsuitvoering;
2. de opdrachtsformulering in samenspraak te doen met het overleg Veldhoven 

aan Tafel;
3. een en ander te financieren uit het sociaal fonds; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Motie 9 (PvdA): Gelden ter bestrijding van armoede
Volgens de heer Rooiiakkers maakt de toezegging van de wethouder de motie 
overbodig en hij trekt deze dus in.

Motie 10 (PvdA): Voedselbank Veldhoven
Na de toelichting door de wethouder trekt de heer Rooiiakkers de motie in.

Motie 11 (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven): Pastoor Vekemans 
Fonds
Volgens de heer Van den Oever doet deze motie recht aan de gevoelens van de 
raad en hij wil deze dan ook ongewijzigd in stemming brengen. Hij verzoekt daarbij 
om hoofdelijke stemming.

De heer Jonkers heeft sympathie voor het Pastoor Vekemans Fonds, maar hij heeft 
er vertrouwen in dat partijen er in onderling overleg alsnog uitkomen. Hij zal 
daarom tegen de motie stemmen.

Mevrouw Hartlief draagt het Pastoor Vekemans Fonds een warm hart toe, maar zij 
wijst erop dat er ook andere ideële organisaties zijn. Partijen gaan nog met elkaar 
in gesprek en zij heeft vertrouwen in een goede uitkomst. In afwachting daarvan 
zal zij tegen de motie stemmen.

De heer Wijnands is ervan overtuigd dat iedereen het fonds een warm hart 
toedraagt, maar de gesprekken zijn nog niet afgerond. Hij heeft er vertrouwen in 
dat op een constructieve wijze wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel en hij zal 
dan ook tegen de motie stemmen.

Mevrouw Gielis: tegen 
De heer Kootkar: voor 
Mevrouw Roosen: tegen 
De heer Bijnen: tegen 
De heer Van den Oever: voor 
De heer Saris: voor 
De heer De Kort: voor 
De heer Prinsen: voor 
Mevrouw Hartlief: tegen 
Mevrouw Prinsen: voor 
De heer Bolsius: voor 
De heer Wijnands: tegen 
De heer Wisgerhof: voor
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De heer Siegers: voor 
Mevrouw Van Peit: tegen 
Mevrouw Van der Grinten: tegen 
De heer Groenendijk: tegen 
De heer Peters: tegen 
De heer Hornman: tegen 
De heer Rooijakkers: voor 
De heer De Lepper: tegen 
De heer Jonkers: tegen 
De heer Van Doren: tegen 
Mevrouw Van den Berg: voor 
De heer Engelen: tegen 
De heer Hofman: tegen

De motie is verworpen met 11 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, Samenwerkend 
Veldhoven) en 15 stemmen tegen (GBV, VSA, D66).

Motie 12 (VSA, GBV, VVD, D66): Zwembad
De heer Saris denkt dat er met enkele kleine aanpassingen een groter draagvlak zai 
zijn voor deze motie.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na vijf minuten.

Mevrouw Hartlief verlaat de raadszaal.

De aangepaste motie wordt unaniem aangenomen.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 
8 november 2016,

kennis genomen hebbend van de programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij 
behorende stukken en het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud 
Zwembad;

overwegende dat:
» de raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, 

waardoor het zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
» is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het 

moment van het daadwerkelijk sluiten van zwembad Den Ekkerman en het 
traject dat daartoe moet leiden;

» rekening moet worden gehouden met feítelijke sluiting ergens in de loop van 
2018;

» de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het 
behoud van het zwembad heeft aangeboden;

» het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, 
waarbij mogelijk de kaders moeten worden bijgesteld;
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verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te 

beleggen, waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over 
mogelijke alternatieven voor de sluiting nog eens indringend met elkaar te 
spreken en afwegingen (op basis van de juiste financiële informatie) te 
maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in ieder 
geval te betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te 
stellen tijdens deze beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor 
de gemeente zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde 
komen;

4. te streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. het plan van de werkgroep Behoud Zwembad van 10 oktober 2016 als 

uitgangspunt te nemen;
6. voor 1 juli 2017 te komen met een financieel dekkingsvoorstel; 

en gaat over tot de orde van de dag."

Mevrouw Hartlief betreedt de raadszaal weer.

5. VASTSTELLEN BELASTINGTARIEVEN 2017 (PW) 16.072

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

6. VASTSTELLEN DERDE KWARTAALRAPPORTAGE 2016 (PW) 16.124

De heer De Lepper vindt het jammer dat het jaar 2017 met een negatief saldo start 
als gevolg van de septembercirculaire en andere wijzigingen. Het is prettig dat de 
totalen aan mutaties in stortingen en onttrekkingen zijn opgenomen (pagina 38), 
maar hij mist de meerjarige consequenties per programma. Hij heeft overigens de 
indruk dat de kwartaalrapportages steeds dikker worden en dat was niet de 
bedoeling.

De heer Wisgerhof vraagt of er al zaken bekend zijn die effect zullen hebben op de 
vierde kwartaalrapportage. Ook vraagt hij wanneer de baten vanuit de allocatie van 
bedrijfsterreinen zoals afgesproken in de regionale samenwerking, in de stukken 
zijn terug te vinden.

De heer Hofman vraagt of de start van het jaar 2017 nog verandert door de vierde 
kwartaalrapportage.

Wethouder Wijman probeert de raad goed te informeren en er is veel te vertellen. 
Het overzicht van het vierde kwartaal is pas in januari beschikbaar. Meerjarig is op 
programmaniveau een doorkijk opgenomen. In de begroting is een aantal 
beleidsmaatregelen voorgesteld en aan de hand van ontwikkelingen zullen mogelijk 
beleidsmatige voorstellen worden gedaan. Tijdens een bijeenkomst voor raadsleden 
vanuit het stedelijk gebied is een oplossingsrichting aangegeven voor de 
bedrijventerreinen. Later deze maand komt het aan de orde in het
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portefeuillehoudersoverleg en de financiën zullen in de loop van 2017 hun beslag 
krijgen.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

7. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze vergadering en 
sluit de vergadering om 16.55 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 13 december 
2016

Veldhoven
08-11-2016

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Raad - Algemene Beschouwingen 2016 (begroting 2017)
Agenda

Datum
Aanvang
Griffier
Voorzitter

08-11-2016
10:00
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N Mikkers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Documenten begrotingsbehandeling

Opening

Trekking stemmingsnummer 

Vaststellen agenda

I. Korte eerste termijn van max. 10 minuten per fractie (inclusief presentatie essentie van moties en 
amendementen)
II. Ruimte voor debat tussen fracties onderling (het college reageert kort, alleen indien daartoe expliciet om 
gevraagd wordt)
III. Stemming over besluiten, amendementen en moties 

16.108 Vaststellen Programmabegroting 2017-2020 (PW)

16.072 Vaststellen Belastingtarieven 2017 (PW)

(OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Hondenbelasting, Toeristenbelasting, Reclameheffing en Leges) 

16.124 Vaststellen Kwartaalrapportage III-2016 (PW)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Sluiting
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Datum besluitraad 8 november 2016 Datum oordeelraad
Agendapunt 4 Datum B en W 20 september 2016
Volgnummer 16bs00488716.108 Programma begroting
Gewijzigd voorstel Productnummer
Portefeuillehouder P. Wijman
E-mail steller Marcel.vanderStraten@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Programmabegroting 2017 - 2020

Samenvatting

Op 8 november 2016 start de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2017 - 
2020.

Hieronder een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen van het exploitatiesaldo.

Financieel resumé

Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 
Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 

Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)
Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

Begroting (x C 1.000)
2017 2018

438 1.497

428

-171

177

434

-682

88

-791
-35

511

116

844 844

724 724

106 198

106 -19

936 903

1.931 1.780 1.747

-776 -288

188 165

-829 -780
-38 -44

325 800

116 116

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid -181 -25 -138

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017 1 446 | 416 778

Beslispunten

1. De programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020 vast te 
stellen;

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2017, met een positief saldo van 
C 111.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma 
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten;

3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2017 met een totaal krediet van 
C 32.123.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering 
beschikbaar gestelde krediet.



4. Voor de realisatie van de grondexploitatie Habraken uit te gaan van een looptijd tot 
en met 2026 en voor grondexploitatie De Drie Dorpen de uit te gaan van een 
looptijd tot en met 2028.

5. Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie 
in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;
In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de 
nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven 
aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor het Sociaal 
Domein te kunnen ontwikkelen.

6. a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds

Inleiding

De begrotingsbehandeling start 8 november 2016. De wijze van behandeling is door 
het presidium vastgesteld. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de 
raad.

Met deze begroting voldoen we aan de opdracht die uw raad heeft meegegeven. Het 
exploitatiesaldo is meerjarig sluitend en de reserves zijn positief. Om dit te bereiken 
hebben wij een aantal ombuigingen doorgevoerd. Verwezen wordt naar de inleiding in 
hoofdstuk 1 van de begroting. De jaarschijven zijn financieel positief, toch is financiële 
alertheid geboden de komende periode. We blijven met de relatief beperkte 
overschotten kwetsbaar. Hoewel de schuldenpositie zich positief ontwikkelt, blijft deze 
in absolute zin hoog.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Voorjaarsnota 2017, 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Provincie Noord Brabant.

Beoogd effect

Invulling geven aan de kaderstellende rol van de raad en het budgetrecht van de raad. 
Zodat het college de uitvoering van taken en het realiseren van doelstellingen in 2017 
ter hand kan nemen

Argumenten

1.1 Met de begrotingssaldi wordt voldaan aan de eisen van de provincie.
De provincie toetst of de begroting van de gemeente structureel sluitend is. 
Hiervan is sprake als de laatste jaarschijf, 2020, sluitend is. Omdat de 
jaarschijven 2017 tot en met 2020 meer dan sluitend zijn, wordt ruimschoots 
voldaan aan de eisen van de provincie.

4.1 Dit zijn bestaande en nieuwe kredieten
Voor de jaarschijf 2017 wordt in totaal C 32.123.000 aan investeringskredieten 
beschikbaar gesteld.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De septembercirculaire 2016 is niet verwerkt
De septembercirculaire 2016 van het Rijk was bij het opstellen van deze 
begroting nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de 
consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de 3e 
kwartaalrapportage 2016.

1.2 De doorgevoerde ombuigingen hebben ook consequenties 
Opleidingskosten samenhangend met nieuw beleid (de implementatie van de 
nieuwe omgevingswet) worden gedekt uit bestaande budgetten. En het budget 
voor de doorontwikkeling van de organisatie wordt verlaagd voor één jaar. 
Hierdoor loopt de doorontwikkeling van de organisatie mogelijk vertraging op 
en worden medewerkers mogelijk teleurgesteld.

Het laten vervallen van de geplande storting in de reserve lokaal sociaal 
deelfonds is niet in lijn met de raadskaders. Dit is verdedigbaar omdat de 
reserve maar tot en met 2017 loopt.

Door het verlagen van het budget voor de versterking van de maatschappelijke 
basisstructuur, ontstaat mogelijk vertraging bij het versterken van de 
basisstructuur.

Door het budget voor het snoeien van bomen te verlagen, ontstaat vertraging. 
Deze kan in de periode vanaf 2018 worden ingelopen. Snoeiwerkzaamheden 
voor het voorkomen van acute problemen worden wel uitgevoerd.

De ombuiging op openbare verlichting heeft als consequentie dat vertraging 
ontstaat bij het invoeren en bijhouden van gegevens over verlichting.

Financiën

De financiële consequenties van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid zijn 
verwerkt in deze begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de 
programmabegroting 2017 - 2020.

Op verzoek van de raad via de auditcommissie is in het boekwerk een 
kasstroomoverzicht opgenomen in aanvulling op de inmiddels verplicht 
voorgeschreven geprognosticeerde balans.

Communicatie en samenspraak

Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek en 
begrotingspagina's in Veldhovens Weekblad.

Uitvoering ļ planning

Na vaststelling door uw raad zal de begroting aan de provincie worden toegezonden.

Bijlagen

Programmabegroting 2017-2020 
Raadsbesluit
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.109 | 16bs00494 
8 november 2016 
4
Programmabegroting 2017 - 2020

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nr. 
16.108

overwegende het door de raad gestelde kader dat de gemeentelijke begroting 
meerjarig sluitend is

gelet op de bepaling in artikel 191 van de gemeentewet

b e s l u i t :

1. De programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020 vast te 
stellen;

2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2017, met een positief saldo van 
C 111.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma 
beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten;

3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2017 met een totaal krediet van 
C 32.123.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het 
doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering 
beschikbaar gestelde krediet.

4. Voor de realisatie van de grondexploitatie Habraken uit te gaan van een looptijd tot 
en met 2026 en voor grondexploitatie De Drie Dorpen uit te gaan van een looptijd 
tot en met 2028.

5. Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de evaluatie 
in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;
In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook de 
nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven 
aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor het Sociaal 
Domein te kunnen ontwikkelen.

6. a. Af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 
ondersteuning (productnummer 6408);
b. Dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Deel 1 Algemeen

1.1 Inleiding

In Veldhoven zijn de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen geweest. Onze inwoners, 
bedrijven en de gemeente hebben er samen voor gezorgd dat de Veldhovense kwaliteit, 
ondanks de financieel kwetsbare positie van de gemeente, bewaard is gebleven. Door de 
taken die in het sociaal domein aan ons pakket zijn toegevoegd, is ook de groep inwoners 
die hulp of ondersteuning nodig heeft, beter in beeld gekomen. De nabijheid die hiermee 
verbeterd is, heeft een stevige basis gelegd voor een inclusieve samenleving waarin 
iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt. Hiermee heeft het begrip 'Veldhovense kwaliteit' er 
een nieuwe dimensie bij gekregen. Dat dit ook op financieel gebied zo is, blijkt uit het 
inmiddels robuuste sociaal deelfonds.

We zijn erin geslaagd om een transparante en meerjarig sluitende begroting voor 2017 en 
verder te presenteren, zonder deze Veldhovense kwaliteit tekort te doen. Desondanks 
blijven we financieel kwetsbaar. In de aanloop naar deze begroting werden we 
geconfronteerd met een fors tekort voor 2017. De belangrijkste oorzaken van dit tekort zijn 
een verandering in de begrotingsvoorschriften en het niet 'verzilveren' van de budgettaire 
taakstelling uit de kerntakendiscussie. Gecombineerd met de financiële vertaling van de 
nieuwe beleidswensen in de Voorjaarsnota 2017, zou dit alles een begrotingstekort voor 
2017 betekenen van ruim één miljoen euro. Dat is niet in lijn met de financiële 
uitgangspunten en de wens van dit college.

Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, stellen we daarom een aantal maatregelen 
voor. Maatregelen die ons in staat stellen om de Veldhovense kwaliteit van voorzieningen én 
samenleving overeind te houden, maar het soms (tijdelijk) met een tandje minder te doen. 
We verlagen in 2017 het budget voor opleidingskosten voor de invoering van de 
Omgevingswet en stellen voor het budget voor de doorontwikkeling van de organisatie 
(tijdelijk) te verlagen. Deze tijdelijke vermindering geldt ook voor het budget voor het 
versterken van de basisstructuur (zorg dichtbij huis). We stellen voor om openbaar groen 
structureel anders in te richten, een van de onderzoeksopdrachten uit de 
kerntakendiscussie: zo worden plantvakken onder andere omgevormd tot gazons en wordt 
er minder gemaaid. Eenmalig geven we minder uit aan het snoeien van bomen en aan 
openbare verlichting. Ook aan het onderhoud van (beeldende) kunstwerken zullen we 
minder uitgeven.

De ingezette lijn om integraal beleid te voeren, is steeds zichtbaarder. We kijken over 
beleidsgrenzen heen. Nieuw beleid integreert de opgave voor een 'vitale samenleving' en 
een 'goed woon- en leefklimaat' in Veldhoven en geeft hier mede inhoud aan. De 
voorgenomen infrastructurele projecten die ook in de vorige begroting stonden, gaan door 
in 2017.

Tot slot is het voorstel om het sociaal deelfonds, de buffer voor extra kosten in het sociaal 
domein, in 2017 niet aan te vullen en op een maximum te stellen van C 1,5 miljoen. Deze 
buffer is ruim voldoende om onze inwoners de hulp te bieden die ze nodig hebben. Dat blijkt 
ook uit hun persoonlijke ervaringen. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken zijn 
positief en die trots stralen we graag uit.

De maatregelen die we u in deze begroting voorleggen, leiden tot een klein positief saldo 
voor 2017 en een meerjarig sluitende begroting met beperkte overschotten. Toch zijn we 
gematigd optimistisch. We hebben de transitie in het sociaal domein onder controle en 
zetten nu in op de transformatie. De woonlasten blijven ongeveer gelijk, ondanks de al 
eerder afgesproken stijging van de OZB. Uit de wijkatlas 2016 blijkt dat Veldhovenaren
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tevreden zijn (het rapportcijfer is een 7,6), zelfs iets meer dan vier jaar geleden. Een 
positief punt dat we zeker in het licht van de bezuinigingen van de afgelopen jaren 
koesteren.

1.2 Primitieve begroting

De financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017-2020 vinden hun oorsprong 
in de Voorjaarsnota 2017. De vertaling van genoemde uitgangspunten in totstandkoming 
van de primitieve begroting heeft verder geleid tot een aantal technische bijstellingen, die in 
dit hoofdstuk worden gepresenteerd en toegelicht.
Daarnaast is er (beperkt) sprake van voorstellen nieuw cq bijgesteld beleid. Deze 
voorstellen zijn vertaald in een geactualiseerd meerjarenperspectief. Hiermee komen wij 
voor de meerjarenbegroting 2017-2020 tot een sluitende begroting.

1.2.1 Actualisatie meerjarenperspectief 2017 - 2020

Voor de actualisatie van de begrotingsjaren 2017-2020 gaan we terug naar het 
gepresenteerde meerjarenperspectief zoals dat voor de voorjaarsnota en de structurele 
gevolgen 2e kwartaalrapportage 2016 is gepresenteerd. In deze paragraaf worden deze 
begrotingssaldi aan de hand van diverse invalshoeken geactualiseerd en dat leidt tot 
onderstaand bijgesteld meerjarenperspectief en vormt het vertrekpunt voor deze begroting.

Begrotingssaldi 2017 t/m 2020 als vertrekpunt

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota 438 1.497 844 844

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 

Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

377

-99

180

458

428

-171

177

434

724

106

106

936

724

198

-19

903

1.931 1.780 1.747Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Dit meerjarenperspectief is het vertrekpunt voor de begroting. Dit perspectief wordt 
geactualiseerd met de 2e kwartaalrapportage en de technische bijstellingen. Hieronder de 
tabel met dit geactualiseerd meerjarenperspectief.
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Geactualiseerd meerjarenpespectief 2016 -2019 inclusief technische bijstellingen

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020
Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017 896 1.931 1.780 1.747

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 

Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)
Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

-682 -776 -288

88 188 165

-791 -829 -780
-35 -38 -44

511

116

325

116

800

116

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid -76 -181 -25 -138

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017 111 446 | 416 778

Onderdeel van het Meerjarenperspectief is de wijziging van de begrotingsvoorschriften 
(BBV), oplopend naar een nadeel van C 780 in 2020. Hieronder een uitsplitsing naar de 
2 oorzaken namelijk het verwerken van overhead en de afschrijvingslasten doordat op 
investeringen Maatschappelijk Nut over de levensduur wordt afgeschreven:

Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020
Voorschriften toerekening en kaders overhead

Voorschriften investering maatschappelijk nut verplicht activeren

-509 -598

-193

-518

-311

-417

-363

Saldo (- = nadeel) -791 -829 -780

Daarnaast zorgt de wijziging ervoor dat de vrije reserve in de periode 2016 t/m 2020 met 
C 9 mln toeneemt doordat de dekking van investeringen maatschappelijk nut niet meer aan 
de vrije reserve wordt onttrokken. Hier tegenover staan de afschrijvingslasten zoals 
hierboven aangegeven.

1.2.2 Ombuigingen en nieuw beleid

In deze paragraaf worden voorstellen gedaan om de begrotingssaldi aan de hand van 
ombuigingen en nieuw beleid te actualiseren en dat leidt tot onderstaand bijgesteld 
meerjarenperspectief.

Progr Omschrijving ombuigingsmaatregelen

4 Incidentele bezuiniging verlichting/beheersplan

5 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie

6 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6 Incidentele bezuiniging openbaar groen/bomen

7 Geplande voordelen WMO niet storten in reserve sociaal deelfonds

7 Incidentele bezuiniging alg.beleid maatschappelijke ondersteuning

11 Structurele bezuiniging beeldende kunst

15 Verlaging personele kosten 

Saldo (- = nadeel)

Begroting (x C 1.000)

30

60

26

30

60

26

30

60

26

116 116 116

2017 2018 2019 2020
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Kerntakendiscussie
In maart 2016 heeft de raad een besluit genomen over de kerntakendiscussie.
Kort gezegd heeft dit geleid tot 2 onderzoeksopdrachten. Een opdracht om onderzoek te 
doen naar mogelijke verlaging van het niveau van de uitvoering van kerntaken. En een 
opdracht naar onderzoek voor mogelijke verlaging van het niveau danwel tot (gedeeltelijke) 
beëindiging van niet-kerntaken.
Van 3 taken is aangegeven dat de resultaten ervan worden verwerkt in de begroting. Het 
gaat hier om de taken Mobiliteit en veiligheid (product Wegen), Openbaar groen en 
Weekmarkt.

Hieronder de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke verlaging van het 
niveau van de kerntaken Openbaar groen en Mobiliteit en Veiligheid.
Bij de kerntakendiscussie is gesproken over de versobering van het onderhoud van de 
openbare ruimte. Door openbaar groen anders in te richten en werkzaamheden op een 
andere wijze uit te voeren kan er geld bespaard worden. Een mogelijk gevolg van deze 
versobering is een toename van het aantal meldingen over het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte. Deze aanpassingen maken onderdeel uit van programma 5 en 6. Deze 
aanpassingen zijn:

Gazons omvormen naar bermen (programma 6, product 6151).
Door extensiever Z natuurlijker beheer toe te passen op diverse gazons worden deze gazons 
omgevormd naar berm en worden dan 2x per jaar gemaaid. Het beeld is vergelijkbaar als 
bij andere bermen (Heerbaan, Habraken, etc.). Het beeld is natuurlijker tot minder 
verzorgd. Uitgaande van 10oZo van de hoeveelheid gazons die omgevormd worden komen 
hiervoor (gedeeltelijk) in aanmerking de gazons aan de Europalaan, de Run 5300, e.d.
De besparing is C20.000,- per jaar (structureel).

Bermen minder maaien (programma 5, product 6173).
Bermen worden gemiddeld 2x per jaar gemaaid en geven hierbij een natuurlijk beeld (zie 
Heerbaan, Habraken, etc.) Door bermen slechts 1x per jaar te maaien ontstaan bermen met 
een ander beeld omdat de vegetatie hoger en anders wordt voordat het gemaaid wordt 
(Strijpse baan). De biodiversiteit neemt toe maar om diverse redenen kan dit op 
verschillende plaatsen niet wenselijk zijn (verkeerstechnisch). Door 150Zo van de huidige 
bermen één keer minder te maaien, wordt er per jaar C15.000,- bespaard.

Heesters omvormen (programma 6, nummer 6151).
Door (lage) heesters minder toe te passen en hiervoor in de plaats gazon te maken ontstaat 
een ander beeld van de openbare ruimte. De beleving kan subjectief zijn maar in het 
algemeen wordt het beeld royaler en is het groen makkelijker beheersbaar. Deze 
omvorming kan geleidelijk toegepast worden bij reconstructies maar ook versneld door 
struiken te verwijderen en gras in te zaaien op gekozen plaatsen. Voorbeeld hiervan is de 
middenberm van de Bossenbaan en Heemweg. Deze omvorming vergt de nodige inzet maar 
als 100Zo van de heesters omgevormd wordt in gras levert dit uiteindelijk een besparing op 
van C40.000,- per jaar.

Verminderen afvalbakken (programma 5, nummer 6173).
Door het heroverwegen van het aantal afvalbakken per locatie vermindert het aantal 
afvalbakken in de buitenruimte. Deze vermindering zorgt er mede voor dat we de burger 
meer verantwoordelijk maken voor het opruimen van (zwerf)vuil in zijn/haar directe 
woonomgeving. Door het aantal afvalbakken te verminderen nemen de onderhoudskosten 
af met C15.000,- per jaar.

N.B. Uiteraard kan men besluiten uit te gaan van andere aannames. Deze zullen zich 
verhoudingsgewijs vertalen in andere besparingen.

Ook heeft de raad 7 onderzoeksopdrachten geformuleerd. Hiervan is bij 1 opdracht, 
namelijk Weekmarkt aangegeven om de uitkomsten te verwerken in deze begroting. In de
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Voorjaarsnota 2017 is terugkoppeling gegeven over de opdracht over Landschapsbeleid.
Van de 5 andere opdrachten is besloten dat de oplevering van de resultaten later 
plaatsvindt.

Hieronder de resultaten van het onderzoek over de niet-kerntaak Weekmarkt:

De gemeente organiseert en faciliteert de weekmarkt, die elke maandag van 11.00 - 16.30 
uur plaatsvindt op het Meiveld. De gemeente heeft hierbij geen directe commerciële 
belangen. De markt heeft een belangrijke economische functie: deze genereert omzet, 
creëert direct en indirect werkgelegenheid, geeft een belangrijke impuls aan het 
Citycentrum en draagt zo bij aan de lokale economie. Daarnaast heeft een markt een 
sociale functie als ontmoetingsplaats. Consumenten geven vaak aan de markt ook te 
bezoeken 'voor de gezelligheid' en omdat 'je er veel bekenden ziet'.

Kosten en baten
Aan de ene kant kost de markt de gemeente geld, aan de andere kant genereert deze ook 
inkomsten. De markt is de laatste jaren ongeveer kostendekkend. De kosten die de 
gemeente maakt om de markt te faciliteren zijn: het inkopen van diensten van derden 
(stroomvoorziening naar marktkramen, vegen Meiveld, etc) en de eigen ambtelijke uren 
(marktmeester e.d.).
De inkomsten bestaan uit de marktgelden. Deze staan omschreven in de Verordening op de 
heffing en invordering van marktgelden. De marktgelden worden jaarlijks bijgesteld n.a.v. 
de prijsindex. Als gevolg van de crisis staat de bezetting van de markt onder druk.
In 2015 waren de inkomsten ca. C24.000,- en de uitgaven ca. C26.000,-. In 2014 waren de 
inkomsten ca. C24.000,- en de uitgaven ca. C22.000,-. In 2013 waren de inkomsten ca. 
C22.000,- en de uitgaven ca. C31.000,-.
Daarnaast int de gemeente een bedrag aan promotiegeld. Dit geld wordt in zijn geheel 
uitgegeven aan de marktpromotie (reclame, acties e.d.) en wordt daarom hier buiten de 
inkomsten gehouden.
Op marktdagen is de opbrengst van de parkeergarage hoger. Dit levert voor de gemeente 
inkomsten op die onderdeel uitmaken van de exploitatie van het parkeerbedrijf.

Conclusie
De markt is nagenoeg kostendekkend. Een grote kostenpost zijn de ambtelijke uren. Door 
hier efficiënter mee om te gaan wordt de huidige kostendekkendheid behaald. Het verhogen 
van de marktgelden om de inkomsten te verhogen of juist het verlagen er van om 
marktbedrijven aan te trekken zal, gezien de positie waarin de markt zich bevindt, geen of 
een averechts effect hebben.
De markt levert indirect via de parkeeropbrengsten meer geld op. Deze opbrengsten 
behoren echter boekhoudkundig tot de inkomsten van het parkeerbedrijf.

Ombuiging reserve sociaal deelfonds
De afgelopen jaren hebben we binnen het sociaal domein een behoorlijke reserve 
opgebouwd. Deze reserve lokaal sociaal deelfonds is dusdanig hoog dat daaruit de risico's 
kunnen worden opgevangen in 2017. Hiermee is aanvullende storting in 2017 (C 621) niet 
nodig. Hierdoor blijft de reserve op het niveau van C 1,5 mln

Voorstellen van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid
In deze begroting presenteren wij nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid zoals 
opgenomen in onderstaande tabel.
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prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid ""20Ī^T—20Ī^T""20Ī^T—2020'

1

1

1

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

15

15

15

15

15

15

15

15

Aanpassingen onderhoud 

Aanpassingen huur 

koningshof (canon Koningshoeve)

Integrale aanpak veiligheid en ondermijning 

Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500)

Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400)

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Rollend materieel 2019 (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling algemene uitkering voor statushouders 

Bijstelling lasten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking lasten vennootschapsbelasting via algemene 

Rente doorbelasting nieuwe investeringen

Saldo (- = nadeel)

13
-42
67

-50

27
-2

-115
-132
-175
175

-100
100
-65
65

-105
105

-338
496

13

-42

67

-51

27

-2

240

-175

351

-271

-338

reserve

-40
40

380

-380

-76 -181

67 67

-52 -53

-10 -26

-28

27 27

-2 -2

224 164

-175 -175

455 455

-212 -212

-2 -3

-7 -16

-4

-338 -338

98 198

-98 -198

6

-25 -138

Op de programmabladen zijn de ombuigingen, bijstellingen en nieuw beleid gecombineerd in 
1 tabel.
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1.2.3 Financieel resumé

Uiteindelijk leiden alle voorstellen tot onderstaand overzicht. Dit resumé geeft een beeld van 
het meerjarenperspectief volgens het raadsbesluit.

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020
Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota 438 1.497 844 844

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 

Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 
Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)
Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen

428 724 724

-171 106 198

177 106 -19

434 936 903

1.931 1.780 1.747

-682 -776 -288

88 188 165

-791 -829 -780
-35 -38 -44

511 325 800

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017

116

-181

446

116

-25

416

116

-138

778

1.072

59

-547

-28

-692

879

-76

Deze begroting laat een meerjarig positieve exploitatie zien. De positieve exploitatiesaldi 
zijn relatief klein in relatie tot de totale begrotingsomvang. Wij moeten dus blijven werken 
onder financiële druk, structurele uitgaven in balans brengen met structurele inkomsten.

1.3 Opzet van de programmabegroting (en de productenraming)

1.3.1 Algemeen
Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college 
van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. De productenraming in de 
programmabegroting is voor het college een instrument om deze beleidsuitvoering op meer 
gedetailleerd niveau te volgen en (bij) te sturen.

Voorliggende programmabegroting 2017 is volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV) opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. 
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de zeven verplichte paragrafen. 
Binnen het programmaplan treft u de vijftien begrotingsprogramma's, het overzicht van 
algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien aan.

Een begrotingsprogramma bevat voor één of meerdere met elkaar samenhangende 
beleidsterreinen de beantwoording van de drie "W-vragen": "wat willen we bereiken?", "wat 
gaan we daarvoor doen?" en "wat gaat dat kosten?". De "wat willen we bereiken?"-vragen 
zijn ingevuld met de kaderstelling uit de Voorjaarsnota 2017 als basis. Vergeleken met deze 
basis is in deze begroting een aantal wijzigingen aangebracht. Per programma is in de tabel
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Een begrotingsprogramma is opgebouwd volgens een piramidestructuur. Een programma 
bestaat namelijk uit diverse producten. De producten zijn zodanig ingedeeld dat een product 
slechts in één programma voorkomt.

Naast de programma's bestaat de programmabegroting uit paragrafen. Deze paragrafen 
geven een dwarsdoorsnede van de begroting weer vanuit een bepaald perspectief en zijn 
over het algemeen programmaoverstijgend.

Deze programmabegroting vormt een onderdeel van de planning en controlcyclus van de 
gemeente Veldhoven, waarin de verschillende instrumenten qua opzet en opbouw op elkaar 
aansluiten. In de jaarstukken worden eveneens de drie W-vragen belicht. Tijdens het 
begrotingsjaar wordt de uitvoering van het in de programmabegroting opgenomen beleid 
gevolgd en gestuurd via 4 kwartaalrapportages.

1.3.2 Aanpassingen in de financiële wet- en regelgeving

Zoals al uitgebreid is toegelicht in de voorjaarsnota 2017 is het besluit begroting en 
verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Dit is dan ook de eerste begroting die conform 
de nieuwe regelgeving is opgesteld. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de veranderingen 
die op diverse plaatsen in de begroting zichtbaar zijn.

Uniforme indeling taakvelden
De raad stuurt op programma's, met sturingsinformatie op een hoog aggregatieniveau. Het 
college van burgemeester en wethouders gebruikt voor de sturing van de uitvoering van de 
programmabegroting, de productenraming en de productenrealisaties een meer 
gedetailleerde indeling. Voor de interne aansturing wordt een nog meer gedetailleerde 
indeling gehanteerd in subproducten.

Elke gemeente kan naar eigen keuze en inzicht de programma's onderverdelen naar 
producten. Om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende derden 
gebruikers, zoals het CBS en ministerie BZK (in verband met het onderhoud van het 
gemeentefonds) moeten gemeenten de zelf gekozen producten ombouwen naar een 
voorgeschreven overzicht met Informatie voor derden (Iv3), de functies. Dit betreft een 
extra vertaalslag vanuit de financiële administratie die aanzienlijke administratieve lasten 
meebrengt. Ook is door de diversiteit van productindelingen, benchmarking tussen 
gemeenten heel moeilijk.

Om dit op te lossen is voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders de 
ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opstellt aan de hand 
van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden.

Bijlage A van deze begroting bevat een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten 
per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de 
programma's zijn verdeeld. De verplichte taakvelden zijn gekoppeld aan de huidige 
programma's. De bestaande programmaopbouw (15 programma's) is hierbij in tact 
gebleven.

Uniforme basisset beleidsindicatoren
Als onderdeel van onze kaderstelling hebben wij in onze begroting en jaarrekening al een 
aantal meetindicatoren benoemd bij doelstellingen binnen de programma's.
Met de wijziging van het BBV zijn we als gemeente verplicht om vanaf de begroting 2017 
(en daarmee ook de jaarstukken) 39 indicatoren op te nemen en daarmee maatschappelijke 
effecten (doelstellingen) toe te lichten. Hiertoe is besloten om de resultaten van gemeenten

met Doelen, activiteiten en Meetindicatoren (Wat willen we bereiken?) met een verwijzing
aangegeven welke kaders gewijzigd zijn. Vervolgens is bij de activiteitenbeschrijving (Wat
gaan we daarvoor doen?) aangegeven wat er waarom is gewijzigd.
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te kunnen vergelijken. Naast deze set van 39 verplichte indicatoren mogen gemeenten 
eigen indicatoren opnemen in de begroting/jaarrekening.
De verplichte indicatoren zijn verwerkt in de kaderstelling van de voorjaarsnota 2017. In 
deze begroting zijn de indicatoren toegevoegd aan de programma's (zie asterisk) waarbij 
zoveel als mogelijk is aangesloten bij bestaande doelstellingen. Daar waar dit op dit 
moment niet mogelijk is, zijn de verplichte indicatoren in de programma's toegevoegd als 
nieuwe doelstelling.

Uniforme basisset financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2016 (en jaarrekening 2015) is vastgesteld dat in elke begroting en 
jaarrekening een aantal verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. De wijze van 
berekening is voorgeschreven. Het doel is om de financiële positie inzichtelijk te maken voor 
raadsleden en inwoners. Ook kan de raad deze kengetallen gebruiken om te vergelijken met 
andere gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing:
» netto schuldquote;
» netto schuldquote, gecorrigeerd met verstrekte leningen;
» solvabiliteitsratio;
» grondexploitatie;
» structurele exploitatieruimte;
» belastingcapaciteit (meerpersoons huishoudens).
Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
van de gemeente. De regeling wordt nu uitgebreid. In deze begroting wordt voor het eerst 
behalve inzicht in de financiële kengetallen van 2017 ook inzicht gegeven in de financiële 
kengetallen van 2018 t/m 2020.

Verbeterde informatie verbonden partijen
In het gewijzigde BBV is voorgeschreven dat, vanaf de begroting 2017, bij de beschrijving 
(Wat gaan we daarvoor doen?) van het bereiken van de doelstellingen op de programma's 
de betrokkenheid van verbonden partijen wordt opgenomen.

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 in programma 15.

Rente
De toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie is gebaseerd op de werkelijk te betalen 
rente over vreemd vermogen, en niet meer op basis van de rekenrente

Investeringen maatschappelijk nut
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.

EMU saldo en balans
Het EMU saldo werd tot nu toe voor het eerstkomende begrotingsjaar weergegeven. Met de 
wijziging wordt het EMU saldo meerjarig weergegeven. Ook wordt over de meerjarige 
begrotingsperiode een geprognosticeerde balans weergegeven.
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Bouwgrondexploitatie
In het gewijzigde BBV komen geen NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) gronden 
meer voor. Overigens heeft Veldhoven deze niet meer. Ook is toerekening van rente aan 
kosten niet meer toegestaan aan gronden die geen in exploitatie genomen bouwgrond zijn.

Voor de BIE gronden (Bouwgronden In Exploitatie) gelden de volgende wijzigingen:
» richttermijn van 10 jaar duur grondexploitatie. Alleen een gemotiveerde afwijking ^ 10 

jaar) middels raadsbesluit is mogelijk;
» kostentoerekening aansluiten bij kostenverhaalsmogelijkheden conform wet en besluit 

ruimtelijke ordening. Kosten van bovenwijkse voorzieningen (bovo) maken nog steeds 
onderdeel uit van een bouwgrondexploitatie, echter een bijdrage aan een voorziening is 
niet meer toegestaan. De systematiek bovo moet worden geactualiseerd;

» Voorheen bestonden er geen nadere voorschriften over de wijze waarop de hoogte van 
de aan grondexploitaties toe te rekenen rente moet worden bepaald. Nu moet de 
toegestane toe te rekenen rente aan BIE worden gebaseerd op de daadwerkelijk te 
betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het 
eigen vermogen toe te rekenen aan BIE (Veldhoven deed dit al niet).

1.4 Autorisatie door de raad op programmaniveau

De raad autoriseert met de vaststelling van de programmabegroting het college tot het 
doen van uitgaven op programmaniveau. Met de instrumenten van planning en control 
(programmabegroting en kwartaalrapportages) en het controle-instrumentarium 
(rekenkamercommissie, recht van onderzoek, rechtmatigheidsonderzoek door accountant) 
beschikt zij hiervoor over voldoende waarborgen. Vanwege het incorporeren van de 
productenraming binnen deze programmabegroting sinds de begroting 2009 hechten wij er 
aan om voor alle duidelijkheid in onderstaand schema nogmaals de verschillende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot het doen van uitgaven voor de begroting 2017 
weer te geven, waarmee de gemeenteraad zijn autorisatiefunctie ten behoeve van de 
opdracht aan het college uitoefent.

Gemeenteraad Exploitatie:
Totale (bruto-)lasten en baten 
per programma

- Programmabegroting
- Begrotingswijzigingen, die leiden tot 

bijstelling van de raming van de totale lasten 
en/of baten van een programma

Investeringen:
Totale (bruto-)uitgaven en 
inkomsten per 
investeringskrediet

- Programmabegroting
- Begrotingswijzigingen, die leiden tot 

bijstelling van de raming van de totale 
(bruto-)uitgaven en/of inkomsten op een 
investeringskrediet

Bouwgrondexploitatie:
Totale (bruto-)uitgaven en 
inkomsten op bge-complexen in 
totaliteit

- Meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie

College B&W Exploitatie:
Totale lasten en baten per 
product

- Productenraming
- Begrotingswijzigingen, die verschuivingen 

binnen programma's bevatten
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Investeringen:
(Bruto-) uitgaven en inkomsten 
binnen totale investeringskrediet

- Productenraming
- Begrotingswijzigingen die leiden tot bijstelling 

van de raming van (bruto-) uitgaven en/of 
inkomsten op een investeringskrediet

Bouwgrondexploitatie:
Per complex de totale (bruto-) 
uitgaven en inkomsten

- Bijstellingen exploitatieopzet per complex

Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad 
vastgesteld, die betrekking hebben op verschuivingen tussen producten binnen één 
programma. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter 
inzage aan de gemeenteraad voorgelegd.

1.5 Leeswijzer

Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:

1) Wat willen we bereiken?
Hoofdkader
Doelstellingen
Meetindicatoren

2) Wat gaan we daarvoor doen?
3) Wat gaat dat kosten

Productenraming
4) Voorstellen nieuw beleid (waar van toepassing)
5) Bijstellingen (waar van toepassing)

Op de programmabladen zijn de bedragen in C 1.000 weergegeven.

Ad Productenraming: Per product zijn (meerjarig) de lasten en baten gepresenteerd die 
voortvloeien uit de activiteiten die binnen het product worden verricht. Daarnaast wordt per 
programma het totaalsaldo aangegeven.

* in de doelstellingen geven de nieuwe verplichte indicatoren aan.
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Kengetallen sociaal

kengetallen sociaal 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

Aantal inwoners: 
waarvan:

44.348 44.500 44.850 45.200 45.550

- 0 t/m 4 jaar
- 5 t/m 14 jaar
- 15 t/m 64 jaar
- 65 jaar en ouder

Aantal uitkeringsgerechtigden:

2.133
4.837

28.264
9.114

2.100
4.800

28.400
9.200

2.150
4.850

28.500
9.350

2.200
4.900

28.600
9.500

2.250
4.950

28.700
9.650

- Wwb & Wij
- BBZ
- IOAW
- IOAZ

Aantal WSW'ers:

475
5

37
1

533
5

39

544
5

39
1

562
5

39
1

562
5

39
1

- aantal SE 1 167 172 167 162 157

Aantal leerlingen per 1/10:
- primair onderwijs:

. openbaar onderwijs 

. bijzonder basisonderwijs
- speciale school voor basisonderwijs
- speciaal onderwijs (ZMLK)
- speciaal onderwijs (LZK)
- voortgezet onderwijs

Samenstelling gemeenteraad: 2

3.439
757

2.682
64

155
64

2.293

3.575
815

2.760
64

155
61

2.176

3.513 3.537 3.529
819 859 868

2.694 2.678 2.661
64 64 64

155 155 155
61 61 61

2.177 2.113 2.113

- VSA
- GBV
- VVD
- CDA
- D66
- PvdA
- Samenwerkend Veldhoven
- Fractie Klaassen 
totaal

6
6
5
4
3
2
1

6
6
5

3

27 27

6
6
5
4
3
1
1
1

27

1 SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op 
grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie "matig".

2 In 2018 vinden verkiezingen plaats. Samenstelling per 1-1-2019 e.v. nog niet bekend.
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Kengetallen fysiek

kengetallen fysiek 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

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

3.192 3.188

19 19

3.188 3.188 3.188

19 19 19
- - -

Aantal woningen: 
waarvan:
- huurwoningen
- eigen woningen

Wegen en fietspaden in m2

19.155 19.314

6.144
13.011

6.208
13.106

19.550

6.302
13.248

19.758

6.385
13.373

19.967

6.469
13.498

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

2.801.034
359.000
182.041

1.337.593
691.900
230.500

2.801.034
359.000
182.041

1.337.593
691.900
230.500

2.829.044 2.857.
362.590 366.
183.861 185.

1.350.969 1.364.
698.819 705.
232.805 235.

335 2.885.908 
216 369.878 
700 187.557 
479 1.378.123 
807 712.865 
133 237.484

Aantal hectaren openbaar groen: 274 290 290 290 290

Kengetallen financieel

kengetallen financieel 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

Debt-ratio
Netto-schuld in /o van het balanstotaal 
Eigen vermogen in /o van het balanstotaal 
Eigen vermogen in /o totale lasten 
Externe financiering 
Netto schuld per inwoner

74/
65/
21/
48/

164.390.000
3.571

75QZo

________ 66QZo

190Zo

410Zo

166.240.000
3.558

75/ 73/ 72/
66/ 64/ 62/
20/ 21/ 22/
48/ 46/ 45/

165.651.000 154.560.000 143.490.000
3.597 3.584 3.343
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Veldhoven in zijn vergadering van 8 november 2016,

de griffier, de burgemeester,
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Deel 2 Beleidsbegroting

2.1.1 Stedelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

"Veldhovense kwaliteit" wordt voor een groot deel bepaald door de samenstelling van onze 
gemeente, waar het wijkgevoel sterk aanwezig is. De oude dorpscentra nemen daarin een 
vooraanstaande positie in. Oerle, Veldhoven dorp, Meerveldhoven en Zeelst kregen een 
fysieke kwaliteitsimpuls; aan Zonderwijk en 't Look wordt gewerkt. Ook moet er aandacht 
zijn voor maatschappelijke kwaliteit, waarbij we rekening houden met diverse 
ontwikkelingen vanuit het Rijk, provincie en regio zoals de drie transities maar ook de 
vergrijzing, minder jeugd, verstedelijking. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk. 
Kernbegrippen in de wijkontwikkeling zijn: aantrekkelijkheid, duurzaamheid en een sociaal 
veilige woon-, werk- en leefomgeving. Veldhoven heeft veel voorzieningen en is een 
prettige gemeente om in te wonen. Bij de stedelijke ontwikkeling hoort ook het werken aan 
bedrijventerreinen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen en activiteiten met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Resultaten en 
meetindicatoren:

1 Stedelijk gebied
1. Bij uitbreiding van de woonfunctie in het centrumgebied is de 
Veldhovense schaal'1 leidend.
2. Het Citycentrum krijgt een kwaliteitsimpuls.
Het COPr wordt vanaf 2014 verder inhoud gegeven, met de 
uitvoering wordt een begin gemaakt in nauw overleg met 
vertegenwoordigers van alle betrokkenen. De aanpassing van de 
noord- en zuidentree krijgt voorrang.

2. Herinrichting noordentree 
gereed 1e kwartaal 2017.

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

Vastgesteld plan eerste dorp 
in 2017.

3 Omgevingswet
Naar verwachting treedt in 2019 de Omgevingswet in werking. 
Deze wet zal benodigde aanpassingen in werk- en denkwijzen 
met zich meebrengen, waar de organisatie op moet worden 
voorbereid.

Implementatie verloopt 
overeenkomstig projectplan

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

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

Doelstelling 1 (Stedelijk gebied)
Stichting centrummanagement en regiegroep zijn gefuseerd tot een stuurgroep Centrum. 
Vanuit deze stuurgroep worden de komende jaren maatregelen genomen om het 
centrumgebied toekomstbestendig te maken en te verlevendigen.

Doelstelling 2 (Nieuwbouwwijken)
Voor Zilverackers De Drie Dorpen wordt in 2017 voor het eerste dorp een uitwerkingsplan 
vastgesteld. Start van de bouw is voorzien in 2018.

Doelstelling 3 (Omgevingswet)
Veldhoven pakt de implementatie van de Omgevingswet samen op met de gemeente Best. 
In 2016 is voor de eerste fase van deze implementatie een projectplan vastgesteld.
Deze fase richt zich in 2017 vooral op het in beeld brengen van veranderingen en kansen 
die de Omgevingswet ons biedt en vaststelling van het ambitieniveau.
De raad wordt betrokken dmv themabijeenkomsten en tussentijdse rapportages. Eind 2017 
wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over het ambitieniveau waarop zij de 
implementatie van de Omgevingswet vorm wil geven.
In de 2e fase worden concrete projecten op basis van dit ambitieniveau uitgewerkt.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 1

Lasten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie 

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie 

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Begroting

628

824

13.812

1.758

35

91

160

557

1.532

16.281

2.261

113

51

190

17.308 20.985

368

817

13.751

2.163

43

17.142

372

786

18.623

1.928

44

319

792

20.343

1.093

44

322

800

17.960

1.089

45

21.753 22.591 20.216

Baten
6500 Eigendommen/grond 

Stedenbouw 

Bouwgrondexploitatie 

Eigendommen/gebouwen 

Afbouw bge compl./beheer 

Afbouw bge compl./realisatie 

Projecten derden (niet-BGE)

6501

6503

6506

6508

6509 

6514

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten

1.393

32

13.812

4.143

35

91

117

19.623

2.315

487

478

16.281

4.604

113

48

250

22.261

1.276

13.751

3.917

262

18.623

3.556

278

22.719

966

160

20.343

2.745

279

23.527

936

160

17.960

2.745

280

21.145

929

Directe lasten 5.358 4.824 6.307 6.605 7.240 8.390

Kapitaallasten

Investeringen MN

645

-5.389

2.754

477

2.404 2.299 2.052 1.777

Storting reserves & voorzieningen 7.401 2.965 3.576 1.254 450 1.847

Saldo bge naar balans 9.293 9.965 4.855 11.595 12.849 8.202

17.308 20.985 17.142 21.753 22.591 20.216

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

17.156

2.467

19.623

2.315

21.196

1.065

22.261

1.276

22.639

80

22.719

966

23.447

80

23.527

936

21.065

80

21.145

929

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6500 Aanpassingen onderhoud

6500 Aanpassingen huur

6500 Koningshof (Canon Koningshoeve)

13 13

-42

67 67 67

-42

67

Saldo (- = nadeel) 38 38 67 67
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Toelichting:

6500 Aanpassingen onderhoud en huur
Eén pand inclusief bijgebouwen zal in 2017 niet meer worden verhuurd in verband met 
verkoop. Om die reden worden de huuropbrengsten en de onderhoudskosten bijgesteld in 
de meerjarenbegroting. Per saldo betreft dit een negatieve bijstelling van C 35.
Van de overige panden, die tijdelijk verhuurd worden, worden de huuropbrengsten 
geïndexeerd. Middels deze wijziging worden de nieuwe huurtarieven positief bijgesteld met 
een bedrag van C 6 in 2017 en 2018.

6500 Koningshof (Canon Koningshoeve)
Koningshof zal een stuk grond van de gemeente Veldhoven in erfpacht nemen voor het 
gebruik van een parkeerterrein. Dit geeft een structurele positieve bijstelling op de 
erfpachtinkomsten van C 67.
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2.1.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

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

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren:

1 Regionaal bouwperspectief
Veldhoven bouwt in overeenstemming met 
demografische ontwikkelingen en marktvraag en 
stemt af met de regio. We bouwen niet voor 
leegstand.
In de aanpassing aan de actuele marktvraag worden 
de regionale afspraken getoetst en meegenomen.
We hebben de regio aan de voorkant geholpen. We 
onderzoeken in overleg met andere gemeenten de 
mogelijkheid om eventuele negatieve effecten van de 
regionale bouwopgave te verevenen.

2 Woningcorporaties
Wij kennen een belangrijke maatschappelijke rol toe 
aan de woningcorporaties, zowel ten aanzien van 
bouw en huur als ook aan hun inbreng in de publieke 
ruimte. Deze rol komt tot uiting bij het beheren, 
ontwikkelen en herstructureren van bestaande en 
nieuwe wijken.
Met de corporaties worden op basis van de 
vastgestelde Woonvisie prestatieafspraken gemaakt.

a. Demografische druk (CBS) *
b. De woningbouwplanning wordt 

jaarlijks in kaart gebracht.
c. Nieuw gebouwde woningen (BAG)

De aanwezigheid van actuele 
prestatieafspraken.

1

3 Woningbouw
1. Wij streven naar een evenwichtige verdeling 

van huur, koop en sociale woningbouw. 
Aspecten als zorgwoningen en woningen voor 
drie generaties worden meegenomen. Er is 
voldoende aanbod voor alle doelgroepen, wat 
betekent dat ook aandacht wordt besteed aan 
de zogenoemde midden-huurgroepen.

2. Veldhoven stimuleert de (ver)bouw van 
levensloopbestendige woningen en streeft 
naar een levensloopbestendige 
woningvoorraad.

1. Vraag en aanbod van/voor de 
doelgroepen worden jaarlijks 
getoetst.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren:

4 Starters
1. CPO-initiatieven en de ontwikkeling van 

mogelijkheden voor starterswoningen worden 
gefaciliteerd.

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

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

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

1 Prestatieafspraken worden voor een periode van 5 jaar gemaakt. De afspraken worden jaarlijks tegen het licht 
gehouden en indien daar aanleiding toe is aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Regionaal bouwperspectief)
Op basis van de prognoses over de bevolkingsontwikkeling (die elke 3 à 4 jaar door de 
provincie worden geactualiseerd) worden jaarlijks regionale afspraken gemaakt voor het 
woningbouwprogramma in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze afspraken bestrijken een 
periode van tien jaar vooruit. Het woningbouwprogramma wordt vastgesteld in het RRO 
(regionaal ruimtelijk overleg). Op basis van deze regionale afspraken, de 
marktomstandigheden en realistische inschattingen van de voortgang van 
woningbouwprojecten maakt Veldhoven jaarlijks een woningbouwplanning waarin wordt 
aangegeven wat de te verwachten realisatie is. De raad wordt via de P&C-cyclus 
geïnformeerd over significante afwijkingen op deze planning.

Doelstelling 2 (Woningcorporaties)
De prestatieafspraken beslaan de periode 2017 tot en met 2021, waarbij deze voor 2017 
concreet zijn en voor de jaren erna iets breder geformuleerd zijn.
In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken voor dat jaar. In de loop van 
2017 worden de prestaties voor 2018 concreet geformuleerd.

Doelstelling 3 (Woningbouw)
In de 'Woonvisie 2016 en verder', is geconstateerd dat het aandeel sociale woningen (huur 
en koop), nu 460Zo, op peil gehouden moet worden om aan te sluiten bij de vraag.

De woningcorporaties hebben 2407o van de huurwoningen in hun bezit en dit percentage 
verandert het komende jaar niet noemenswaardig; in prestatieafspraken wordt dit 
vastgelegd.

Bij nieuwbouw of herstructurering wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van 
bouw van woningen voor mensen die zorg nodig hebben aan huis. Een andere groep waar 
voor gebouwd moet worden zijn de middeninkomens die aangewezen zijn op huursector 
met huren boven C 711. De bouw van deze woningen wordt ook sterk gestimuleerd. 
Daarnaast zal in 2017 nadrukkelijk aandacht zijn voor het realiseren van voldoende, al dan 
niet tijdelijke, huisvesting voor statushouders om te voldoen aan de taakstelling van het 
Rijk voor de gemeente Veldhoven.
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Doelstelling 4 (Starters)
1. In het plan van aanpak Zilverackers zal specifiek aandacht worden besteed aan 

CPO- en aanverwante initiatieven. De plannen die we maken zullen voldoende 
flexibel moeten zijn om dit te faciliteren. We zijn daarin afhankelijk van het ontstaan 
van dergelijke initiatieven. Door te communiceren over de mogelijkheid om CPO- 
projecten aan te dragen, kan dit worden gestimuleerd.

2. Er is met de corporaties over het terugdringen van de wachttijden gesproken.
In 2016 is het webportaal Wooniezie operationeel geworden waardoor alle 
woningzoekenden in het Stedelijke Gebied zicht hebben op alle te huur aangeboden 
woningen van corporaties. Woningzoekenden uit het Stedelijk Gebied kunnen zo op 
alle huurwoningen in de hele regio reageren: het aanbod is groter en dus hebben 
woningzoekenden een grotere kans op het snel vinden van een woning. Daarnaast 
zijn varianten zoals loting of 'directe huur' geïntroduceerd, waar geen insch rijftijd 
voor nodig is, en heeft de starter sneller toegang tot de woningmarkt. In de 
prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe de resultaten van deze nieuwe werkwijze 
worden gemonitord.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving 
nr. producten programma 2

Lasten
6510 Volkshuisvesting

Baten
6510 Volkshuisvesting

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

Begroting

504 796 253 107 01

504 796 253 107 101

376 600 254 108 01

376 600 254 108 101

28 -196

356

148

709

87

237

6

100 

7

01

504 796 253 107 101

207

169

181

419

17

37

108 01

376 600 254 108 101

-128 -196
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2.1.3 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

In Veldhoven kun je veilig wonen, leven, werken. Veiligheid is voor een belangrijk deel een 
gevoel. De wijkatlas is een belangrijk instrument om dat gevoel meetbaar te maken.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

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

Politiecijfers: aantal 
woninginbraken.

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

Diefstallen uit woningen per 
1.000 inwoners *.

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

3 Jeugd
1. Aantal incidenten jeugdoverlast met 100Zo verminderen 

t.o.v. 2013.
2. Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep 

één plan.
3. Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot nul 

terugdringen.
4. Aantal verwijzingen Halt.
5. Harde kern jongeren.

1. Politiecijfers: incidenten 
jeugdoverlast.

2. Plan van aanpak per groep.
3. Aantal criminele/overlastge

vende jeugdgroepen.
4. Aantal verwijzingen Halt per 

10.000 jongeren *.
5. Aantal harde kern jongeren 

per 10.000 inwoners *.

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

Politiecijfers: aantal gewelds
misdrijven per 1.000 inwoners *

5 1 Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit
Escalaties vanuit de kwetsbare groepen (gestoorde en/of 
overspannen personen en ex-gedetineerden)beheersbaar 
maken.

2 Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit
Bewustwording kwetsbare inwoners (zoals ouderen) 
vergroten van de risico's die langer zelfstandig thuis 
wonen met zich meebrengt en handelingsperspectieven 
geven. Wij realiseren ten minste 2 projecten ter bevorde
ring van de bewustwording.

1a Politiecijfers: overlast ge
stoorde en/of overspannen 
personen.

1b Werkend protocol voor de 
aanpak van gestoorde en/ 
of overspannen personen 
en ex-gedetineerden. 
Gereed in 2016.

2. Aantal projecten.

6 Winkeldiefstallen Aantal winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners *.
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Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Woninginbraken)
Het terugdringen van woninginbraken heeft continu onze aandacht. Voor 2017 staan de 
volgende nieuwe initiatieven op de planning:
1. Het inzetten van een 'buurttent'

In buurten wordt extra aandacht gevraagd voor preventie door een tent te plaatsen 
waar buurtbewoners informatie kunnen krijgen over preventie tegen inbraken. De tent 
zal vooral worden ingezet in buurten waar op dat moment veel inbraken plaatsvinden.

2. Aanpak heling
Indien criminelen hun buit niet meer kwijt kunnen, wordt het stelen minder interessant. 
Daarom zetten we in 2017 zwaarder in om heling van gestolen goederen onmogelijk te 
maken.

Doelstelling 2 (Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit)
In september 2015 is voor het basisteam De Kempen (samenwerkingsverband gemeenten 
Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Waalre, politie, OM 
en belastingdienst) een plan van aanpak ondermijning1 opgesteld. De meest taken die 
daaruit voortvloeien worden bovenlokaal opgepakt. Het plan van aanpak voor het Basisteam 
De Kempen is dan ook onderdeel van een groter programma op het niveau van Oost- 
Brabant. Om ondermijning lokaal effectief te lijf te gaan, is een intensivering binnen onze 
organisatie nodig.

1. Lokale casuïstiek
Voor de effectieve aanpak van lokale casuïstiek, wordt een integrale aanpak ingezet. 
Verschillende afdelingen leveren een bijdrage, door signalen van ondermijning in te 
brengen en deze signalen te verrijken, door bijvoorbeeld extra controles. Vervolgens 
wordt samen met de partners een integrale aanpak ingezet, waarbij de gemeente 
bestuurlijke middelen inzet. Om effectief te zijn, moet hierbij vaak worden 
afgeweken van de reguliere uitvoeringsprogramma's. Op basis van het 
uitvoeringprogramma, zou men bijvoorbeeld niet gaan handhaven op 
bestemmingsplan, omdat de situatie mogelijk gelegaliseerd zou kunnen worden. Ten 
behoeve van een ondermijningszaak, zou gevraagd kunnen worden juist wel in te 
zetten op deze zaak.

2. Weerbaarheid van de organisatie
Vanwege de veranderde rol van de gemeente in het veiligheidsdomein, krijgt de 
gemeente vaker te maken met criminelen die op onoorbare wijze druk uitoefenen op 
medewerkers en bestuurders. Behalve de ingrijpende persoonlijke gevolgen die 
agressie op medewerkers kan hebben, brengt dit ook het risico dat medewerkers en 
bestuurders beïnvloedbaar worden, om confrontaties te voorkomen. Er moet daarom 
extra worden ingezet op de weerbaarheid van medewerkers en van de gemeente als 
geheel.

Voor deze intensivering is een budget van C 51 aan personele lasten geraamd. In 2017 zal 
een plan worden opgesteld om concreet invulling en uitvoering te geven aan deze 
opdracht.

Doelstelling 3 (Jeugd)
In Veldhoven is één overlastgevende jeugdgroep actief. Er is een plan van aanpak voor deze 
groep, waarin een repressieve aanpak wordt gehanteerd voor de leiders van de groep. Voor 
de overige leden van de groep wordt geïnvesteerd in positieve activiteiten om hen weg te

1 Tijdens de raadsinformatieavond van 10 mei, heeft de raad een uitleg gekregen over ondermijning.
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houden van het overlastgevende gedrag en hen te behoeden voor stappen richting 
criminaliteit. Ook wordt ingezet op samenspraak met omwonenden om de integratie van de 
jongeren in de reguliere maatschappij te bevorderen. In 2017 verwachten wij structureel 
resultaat van deze aanpak.

Doelstelling 4 (Geweld)
Het terugdringen van het aantal geweldsincidenten is een continu punt van aandacht. We 
continueren het huidige beleid, waarbij de focus ligt op het terugdringen van het aantal 
overvallen en straatroven en het investeren in een veilige publieke zaak.

Doelstelling 5 (Veilige woonomgeving - sociale kwaliteit)
Escalaties vanuit gestoorde en/of overspannen personen vormen nog een (groeiend) 
probleem. Er is al veel geïnvesteerd in een goede rolverdeling tussen zorg en veiligheid. In 
2017 zal deze werkwijze verder ontwikkeld worden.

Doelstelling 6 (Winkeldiefstallen)
In Veldhoven bestaat een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden op het gebied 
van veilig ondernemen onder regie van de ondernemers zelf. De gemeente is hierin 
adviserend. De aanpak wordt in 2017 gecontinueerd. Deze doelstelling is op basis van het 
Integrale Veiligheidsplan 2015 -2018 niet geprioriteerd.

De verbonden partijen Brabant Water (bluswatervoorziening) en Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost zijn betrokken bij de invulling van het hoofdkader.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Omschrijving Rek. Begr.
producten programma 3 2015 2016

Lasten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr. 2 46

6163 Regionale veiligheidszorg 1.751 1.877

6164 Veiligheid 425 420

47 48 48 49

2.053 2.053 2.053

360 364 368

1.989

355

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

Baten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr. 4

6163 Regionale veiligheidszorg 180

6164 Veiligheid 15

199

Saldo (- = nadeel) -1.979 -2.208 ļĘĘfflļ -2.461 -2.465 -2.470

Samenstelling lasten

128

7

135 0 0 0

Begroting
2017 2018 2019 2020

Prod.
nr.

Directe lasten

Samenstelling baten

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

Directe baten 110 135 ļ

Onttrekking reserves & voorzieningen 89

199 135 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -1.979 -2.208 -2.461 -2.465 -2.470
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. Begroting (x C 1.000)
nr. | Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6164 Integrale aanpak veiligheid en ondermijning -51 -52 -53

Saldo (- = nadeel) EB -51 -52 -53

Toelichting:

6164 Integrale aanpak ondermijning:
Om een bijdrage te kunnen leveren aan een integrale aanpak wordt geïnvesteerd in het 
weerbaar maken van de eigen organisatie en het verbeteren van de informatiepositie (0,7 
fte). Zoals op 8 december 2015 in een informatieavond aan de raad is toegelicht, is 
ondermijning de komende jaren een belangrijk thema voor de gemeente. Er is C 50 nodig 
voor uitbreiding van formatie binnen het domein integrale veiligheid.
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2.1.4 Beheer openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De openbare ruimte is van iedereen en daarmee is de verzorging van deze ruimte een zorg 
voor iedereen. Er blijft aandacht voor het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van 
openbare ruimte en groenvoorzieningen. Er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de 
wijk. Wij verwachten meer verantwoordelijkheid van de bewoners voor de woonomgeving. 
Dit vraagt om een mentaliteitsverandering van alle betrokkenen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving 
die schoon en op orde is
We verwachten meer verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Deze 
bewustwording wordt gestimuleerd met positieve prikkels richting 
inwoners en bedrijven, maar ook door consequent handhaven.

Het aantal (nieuwe) 
initiatieven van 
burgers en 
bedrijven.

2 Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud
We onderzoeken de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud waarbij 
we ons richten op de wijze van aanbesteding, de controle op de 
werkzaamheden, social return, bewonersparticipatie, mogelijkheden voor 
eigen beheer en afvoer van zwerfvuil.
In de periode 2016-2018 wordt het rapportcijfer voor onderhoud en het 
opruimen van zwerfvuil in Veldhoven gehandhaafd op het huidige niveau 
van 6,7.

Rapportcijfer voor 
onderhoud en het 
opruimen van 
zwerfvuil

3 Effectieve bestrijding van overlast door plaagdieren
We onderzoeken de overlast van plaagdieren. De bestrijding wordt 
aangepakt in samenwerking met de inwoners in het plaaggebied.

Overlast
plaagdieren neemt
af.

4 Herinrichting van 't Look heeft een stevig draagvlak onder de 
bewoners
In samenspraak met de bewoners wordt de herinrichting van 't Look 
aangepakt. De heldere communicatie en het overleg tijdens de uitvoering 
blijven een punt van aandacht.

Evaluatie van de 
tevredenheid van 
de bewoners over 
de herinrichting en 
de aanpak.

5 Kwaliteitsimpuls voor de wijken
De wijken worden goed onderhouden. De kenmerkende groenstroken 
blijven het aanzien van de bebouwde kom bepalen.
De wijk t Look wordt tussen 2014 en 2020 opgeknapt. De bewoners 
worden daar waar mogelijk betrokken bij de inrichting van hun wijken.
De raad ontvangt eind 2017 een voortgangsrapportage over de bereikte 
resultaten. Hierin komt in het bijzonder de mate van tevredenheid van de 
bewoners aan de orde.

Jaarlijkse
voortgangsrapporta 
ge van de 
kwaliteitsimpuls 
van de wijken.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Vernielingen en beschadigingen
Inzichtelijk hebben wat het aantal vernielingen en beschadigingen is van 
gemeentelijke objecten in de openbare ruimte.

Aantal per 1.000
inwoners

6

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die 
schoon en op orde is)
We stimuleren een mentaliteitsverandering door bewustmaken en meer gerichte acties oa. 
tegen hondenoverlast. Op basis van meldingen zal op plekken met veel overlast 
nadrukkelijk worden gehandhaafd. Naast de huidige inzet van de burger bij het opruimen 
van zwerfvuil (zoals straatveegdagen in diverse wijken in Veldhoven, schoonhouden 
Vlasroot etc.) gaan we opschoondagen (zwerfvuil, grofafval en vegen) organiseren. Er 
komen gerichte zwerfvuilacties bij evenementen (kermis, Cult en Tumult) en vraag en 
aanbod wordt beter op elkaar afgestemd (zoals uitbreiden van het aantal blikvangers).
De gemeente plaatst informatie over de opruimacties en achtergrondinformatie over 
zwerfafval op de gemeentelijke website en op themapagina's in de Veldhovens weekblad.

Doelstelling 2 (Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud)
Om het rapportcijfer te handhaven op het huidige niveau wordt het (groen) onderhoud 
volgens beeldbestekken onderhouden en op basisniveau uitgevoerd (met uitzondering van 
winkelcentra waar het hoger is).
De onderhoudswerkzaamheden keuren wij met behulp van digitale middelen waardoor een 
constanter onderhoudsbeeld ontstaat. Ook het onderhoud aan de bomen wordt verder 
vormgegeven aan de hand van de uitkomsten van de uitvoerde inspecties. De burger wordt 
de mogelijkheid geboden om zelf werkzaamheden op te pakken. Wij informeren de burger 
over de grotere werkzaamheden en zorgen voor een adequate afhandeling van meldingen.

Doelstelling 3 (Effectieve bestrijding en overlast door plaagdieren)
Meldingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal of telefonisch worden 
doorgegeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Veldhoven.
Op basis van de geregistreerde meldingen worden gerichte onderzoeken uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van plaagdieren in het openbaar gebied. De gemeente bestrijdt (preventief) 
de overlast van plaagdieren in het openbaar gebied; overlast op eigen terrein dient in 
principe in eerste instantie door de burger zelf bestreden te worden. Hierbij adviseert de 
gemeente en bij herhaling van meldingen wordt onderzoek verricht naar de overlast. Het 
totaal van alle meldingen wordt structureel gemonitord.

Doelstelling 4 (Herinrichting 't Look heeft een stevig draagvlak onder de inwoners)
Dit aspect hangt samen met doelstelling 5 en betreft de werkzaamheden van het project 
herinrichting 't Look zelf. Burgers en het wijkplatform zijn betrokken bij de herinrichting van 
de verschillende fases van 't Look.
De inspraak/samenspraak is kleinschaliger van opzet om de burger beter te bereiken. 

Doelstelling 5 (Kwaliteitsimpuls voor de wijken)
Het onderhoud wordt uitgevoerd met beeldbestekken waarbij het onderhoudsniveau 
constant is.
Bij grote uitvoerende werken worden bewoners van de betreffende wijk betrokken en 
geïnformeerd via nieuwsbrieven, wijkplatforms en ook inloop/vragenuren. Na afloop wordt 
over elk proces een evaluatie gehouden waarbij burgers hun mening kunnen geven.
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Een burger kan de mate van tevredenheid over zijn/haar leefomgeving kenbaar maken via 
bijvoorbeeld de enquête van de wijkatlas. Dit is een instrument dat vanaf 2016 om de 4 
jaar wordt geactualiseerd waarbij de burger zijn/haar mening geeft cq. beleving uitspreekt. 
Het wijkplatform neemt deel aan herinrichtingsprocessen en verwoordt mede de mening 
van betrokken burgers.

Doelstelling 6 (Vernielingen en beschadigingen)
Op basis van gegevens van het CBS monitoren we het aantal vernielingen van en 
beschadigingen aan objecten in de openbare ruimte (niet zijnde gemeentelijke 
gebouwen).

De coöperatie Bosgroep waarin wij een bestuurlijk belang hebben, draagt bij aan het 
hoofdkader van dit programma.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 4

Rek.
2015

Begr.
2016

Lasten
6165 Verlichting 1.241 1.183

6166 Voorzieningen honden 268 258

6502 Vastgoedinformatie 104 110

6505 Inrichting openbaar gebied 1203 1421

2.816 2.972

Baten
6165 Verlichting 428 399

6502 Vastgoedinformatie 33 31

6505 Inrichting openbaar gebied 992 1.294

Saldo (- = nadeel)

1.453

-1.363

1.724

-1.248

Begroting
2018 2019

850

211

59

180

1.300

90

31

121

-1.179

886

214

59

191

1.350

114

31

145

1.205

922

217

60

264

1.463

138

31

169

-1.294

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

1.160

1.377

279

2.816

76

1.377

1.453

1.363

1.045

1.649

278

2.972

75

1.649

1.724

1.248

951

71

278

1.300

76

45

121

-1.179

962

108

280

1.350

76

69

145

1.205

976

207

280

1.463

77

92

169

-1.294

2017 2020

780

213

58

62

31

915

17

76
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Begroting (x C 1.000)
Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid

6165 Incidentele bezuiniging verlichting/beheerplan

Saldo (- = nadeel)

2017 2018 2019 2020

30

30 0 0 0

Prod.
nr.

Toelichting:

6165 Verlichting:
Incidenteel verlagen van het budget verlichting voor C 30. Hierdoor ontstaat een vertraging 
van invoer/bijhouden gegevens over verlichting. Deze incidentele verlaging zal een beperkte 
impact hebben omdat gegevens over verlichting minder snel onderhevig zijn aan 
veranderingen.
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2.1.5 Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Een goede bereikbaarheid van Veldhoven wordt gerealiseerd door vlotte toegang tot, en 
goede verkeerscirculatie binnen de bebouwde kom. Die vlotte doorstroming heeft 
betrekking op alle verkeerstromen. Verkeersveiligheid staat voorop.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren

1 Zilverbaan
Het tempo van aanleg van de Zilverbaan volgt het tempo van 
de ontwikkelingen van de dorpen in Zilverackers. Kort voordat 
er gebouwd wordt moet de infrastructuur klaar zijn.

Realisatie in de periode 2017
2018 voorafgaand aan de 
bouw van Huysackers.

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

Realisatie in de periode 2014
2018

Hoofdontsluiting 't Look
Het wegenplan wordt heringericht.

3 Impuls fietsgebruik
Goed onderhouden fietspaden, waar nodig worden 
verbeteringen aangebracht. Aanpak van de knelpunten.

Realisatie 't Look loopt tot 
2020

Het aantal meldingen bij het 
Klanten Contact Centrum 
(KCC) wordt in kaart gebracht.

4 Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied
In overleg met het OV-bedrijf wordt gestreefd naar een betere 
verbinding van het centrumgebied met MMC/ De Run, met de 
dorpskernen en met het centrum van Eindhoven. We 
onderzoeken hierbij de mogelijkheden van een centraal punt in 
het centrumgebied waardoor Veldhovense lijnen met elkaar 
worden verbonden.

Stand van zaken 
ontwikkelingen weergeven.

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

6 N69

Aantal uitgevoerde 
maatregelen.

1. Uitgangspunt blijft de raadsbrede standpuntbepaling m.b.t. 
de N69. Het 8-puntenplan wordt jaarlijks geactualiseerd en 
gecontroleerd op het nakomen van de afspraken die in het 
kader van de N69 zijn gemaakt;
2. Uitgangspunt is dat de aanleg van de N69 niet leidt tot extra 
kosten voor Veldhoven. Planschade en winstderving worden bij 
de provincie aan de orde gesteld.
3. Overlast door sluipverkeer wordt voorkomen.

1. Aanwezigheid jaarlijks 
geactualiseerd en 
gecontroleerd 8-punten plan.
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Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren

Parkeerbeleid
We kijken naar een budgetneutrale parkeeroplossing waarbij 
de verblijfstijd in het City Centrum wordt verlengd.
De gekozen oplossing wordt geïmplementeerd.

Inzicht in verkeersongevallen
1. Inzicht hebben in ziekenhuisopname na een 

verkeersongeval met een voertuig.
2. Inzicht hebben in verkeersongevallen met een gewonde 

fietser.

Monitoren uitvoering 
parkeerbeleid.

oXo * 

oXo *

7

8

* Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016, is in dit kader een wijziging opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Zilverbaan)
Tot begin 2017 voeren we voorbereidende werkzaamheden uit, zoals archeologisch 
onderzoek en het rooien van bomen. De gunning aan een aannemer vindt medio 2017 
plaats. Daarna start de realisatie van de Zilverbaan. De weg wordt in één keer aangelegd, 
waarmee de verkeersoverlast in Veldhoven Dorp oplost en de aantrekkelijkheid van 
Zilverackers en Habraken voor ontwikkelaars en gebruikers vergroot wordt. Ook kan 
daardoor het bouwverkeer voor de Drie Dorpen via de Zilverbaan af en aan rijden.

Doelstelling 2 (Kempenbaan en 't Look)
De voorbereidende werkzaamheden voor de Kempenbaan-west en Aansluiting A67 kunnen 
starten zodra de Raad van State een definitieve en positieve uitspraak doet. Naar 
verwachting vindt de gunning aan een aannemer plaats in het eerste kwartaal van 2017, 
waarna in de zomer van 2017 wordt gestart met de uitvoering. De reconstructie van de 
Kempenbaan Oost doorloopt tot begin 2017 een ontwerptraject. Daarna starten de 
voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. De uitvoering vindt plaats na 
oplevering van de Kempenbaan-west.

De hoofdontsluiting 't Look start volgens de planning na 2017 na de totale reconstructie 't 
Look. Het betreft hier de laatste van 4 fases.

Doelstelling 3 (Impuls fietsgebruik)
Door het uitvoeren van een algemene kwaliteitsinspectie (weginspectie) en binnengekomen 
meldingen krijgen we een actueel beeld van de kwaliteit van alle fietspaden. Hierop volgen 
uitvoeringsacties. De werkzaamheden voeren we uit bij het regulier onderhoud (geen apart 
plan van aanpak).

Doelstelling 4 (Verbetering aansluiting OV op centrumgebied)
We stellen de stand van zaken ontwikkelingen in 2017 op.

Doelstelling 5 (Inritconstructies)
Bij herinrichtingsplannen en nieuwbouwplannen passen we bij zijwegen waar mogelijk 
geen korte inritconstructies meer toe. Als sprake is van snelheidsremmende maatregelen 
leggen we deze uitsluitend aan volgens de meest actuele, landelijk gebruikte, CROW- 
richtlijnen. Bestaande overlastlocaties onderzoeken we stapsgewijs en passen deze 
eventueel aan.
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Doelstelling 6 (N69)
A. De jaarlijkse actualisatie van het 8-puntenplan (kaders N69) vindt plaats in de 

begroting. In de jaarrekening is de verantwoording terug te vinden.
In het totstandkomingsproces van de grenscorridor N69 vormen de volgende 8
punten de kaders voor Veldhoven:
1. De aanleg van de nieuwe verbinding is onlosmakelijk verbonden met de 

maatregelen in het kader van de gebiedsimpuls en nulplus;
2. De aanleg van de nieuwe verbinding, inclusief compensatie en mitigatie, zal voor 

Veldhoven kostenneutraal plaatsvinden. Planschade en winstderving worden bij 
de provincie aan de orde gesteld;

3. Overlast door sluipverkeer wordt voorkomen. Door periodieke metingen worden 
de wegen rondom het tracé gemonitord;

4. De meerkosten voor de nieuwe aansluiting op de A67 ivm de aantakking van de 
N69 zijn niet voor rekening van Veldhoven maar voor de provincie;

5. De aanleg van de nieuwe verbinding mag niet leiden tot sterk verminderde 
bruikbaarheid van gebieden of routes door veranderde bereikbaarheid;

6. De planontwikkeling voor de gebiedsimpuls komt met inbreng van en in 
samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten tot stand;

7. Veldhoven zet in op het optimaal benutten van de (financiële) mogelijkheden (bv. 
gebiedsimpuls, Europese en provinciale fondsen, derden) om het buitengebied 
ten zuiden van de A67 toekomstbestendig te maken;

8. Bij de nieuwe invulling van het gebied ten zuiden van de A67 wordt aangesloten 
bij de Brainport 2020-doelen op het gebied van Basics (gezonde leefomgeving, 
hoge kwaliteit groene omgeving, hoge biodiversiteit).

B. Aan de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn voor de gemeente Veldhoven geen 
extra kosten verbonden. Een aantal nulplusmaatregelen (verkeerkundige maatregelen 
om te zorgen dat de aansluiting op het bestaande wegennet goed verloopt) is 
geïntegreerd in het ontwerp van de nieuwe aansluiting. Hierdoor hoeven hiervoor geen 
extra kosten gemaakt te worden. 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.

C. Periodiek worden metingen uitgevoerd, waarbij extra aandacht is voor wegen rondom 
het tracé van de N69. In 2015 zijn ook metingen uitgevoerd.

Doelstelling 7 (Parkeerbeleid)
In het raadsbesluit van 13 oktober 2015 over betaald parkeren zijn diverse nieuwe ideeën
opgenomen om tot een breed gedragen opzet van het uit te voeren plan te komen. We
monitoren de uitvoering nauwgezet.

Doelstelling 8 (Inzicht in verkeersongevallen)
We willen inzicht hebben in het aantal verkeersongevallen met ziekenhuisopnamen voor
zowel motorvoertuigen als fietsers. De getallen worden via VeiligheidNL bekend gemaakt.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 5

Lasten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid 

6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige 

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Baten
6170 Verkeersobjecten

Mobiliteit en veiligheid 

Wegen

Werken voor derden/nutsv. 

Werken voor derden/overige 

Exploitatie parkeerbedrijf

Begroting

6171

6173

6175

6176 

6180

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

1.073

244

5.136

199

50

1.208

7.910

382

17 

2.921

54

18

1.208

4.600

-3.310

3.032

398

3.148

1.332

1.599

208

2.763

201

60

1.205

6.036

939

533

47

64

1.299

2.882

-3.154

3.001

375

1.370

1.290

687

158

2.456

47

68

1.137

4.553

26

84

48

64

1.299

1.521

-3.032

2.570

682

1.301

711

159

2.643

47

69

1.135

4.764

43

85

72

64

1.299

1.563

-3.201

2.593

863

1.308

733

160

2.700

48

69

1.132

4.842

57

86

101

64

1.299

1.607

-3.235

2.616

918

1.308

7.910 6.036 4.553 4.764 4.842

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

1.452

3.148

4.600

-3.310

1.512

1.370

2.882

-3.154

1.515

6

1.521

-3.032

1.541

22

1.563

-3.201

1.571

36

1.607

-3.235

156

2.248

46

68

21

84

47

64

2.549

475

1.514

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

6173 Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500) -10 -26

6173 Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400) -28

6173 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie 30 30 30 30

Saldo (- = nadeel) ^^1 30 30 20 -24

Prod.
nr.
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Toelichting:

6173 Vervanging St. Jansstraat:
Als gevolg van veranderende woonomgeving/woningbouw ontwikkeling en de verslechterde 
kwaliteitstoestand van de weg, fietspaden en riolering is een reconstructie van de weg op 
korte termijn noodzakelijk. De weg kan, met deze verkeerskundige reconstructie, direct 
aangepast worden aan de veranderde verkeersfunctie van deze weg. De start van de 
uitvoering is in 2019 en de kosten van de investering bedragen C 500. Deze investering is 
noodzakelijk omdat de voorziening onderhoud wegen niet voorziet in vervangingen.

6173 Vervanging Burgemeester van Hoofflaan:
Een vervanging van de Burg. van Hoofflaan (gedeelte Abdijlaan-Bossebaan) is noodzakelijk, 
omdat de volledige constructie van de weg bezweken is als gevolg van de moderne 
belasting die op deze weg plaats vind. Deze conclusie wordt bevestigd vanuit de resultaten 
van visuele weginspecties die ter plaatse zijn uitgevoerd met de daaruit voortvloeiende 
onderhoudsplanning. Bij deze planning wordt ook rekening gehouden met de uitvoering van 
grootschalige werkzaamheden in Veldhoven die leefbaarheid en bereikbaarheid beïnvloeden. 
De start van de uitvoering is in 2020 en de investering voor de volledige vervanging van de 
huidige situatie, bedraagt C 1.400.
Gelijktijdig met deze aanpassing kan het profiel van de Burg. van Hoofflaan worden 
heroverwogen. De weg maakt onderdeel uit van de stedelijke as.

6173 Bezuiniging op wegen kerntakendiscussie:
Door 150Zo van de bermen maar 1x per jaar te maaien i.p.v. 2x per jaar wordt C 15 per jaar 
bespaard op het onderhoud en door het aantal afvalbakken te verminderen met 5007o 
nemen de onderhoudskosten met C 15 per jaar af.
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2.1.6 Natuur- en recreatiebeheer

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Natuur, water en schone lucht leveren een belangrijke bijdrage aan een goede 
leefomgeving. Recreatie is belangrijk voor ons sociale leefklimaat. Wij willen waar mogelijk 
recreatie en milieuverbetering hand in hand laten gaan. Recreatievormen die het milieu 
aantasten worden beperkt.
Natuurbeheer kan ook ingezet worden binnen het beleid van maatschappelijke participatie.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Planontwikkeling
De planontwikkeling voor natuur- en recreatiebeheer komt 
met inbreng van en in samenwerking met inwoners en 
organisaties tot stand.

Het aantal plannen in 
samenwerking ontwikkeld.

2 Actief betrokken inwoners
Het natuur- en recreatiebeheer wordt ingezet binnen het 
beleid van maatschappelijke participatie en social return. 
Inwoners worden actief betrokken bij natuur- en 
recreatiebeheer.

Het aantal inwoners dat op deze 
basis actief betrokken is bij 
natuur- en recreatiebeheer.

3 Sponsoring openbaar gebied
Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring, 
maar nooit een reclame- object. Uniforme uitingen aan de 
lichtmasten behoren tot de mogelijkheden.
Ontwikkeling van sponsorbeleid voor openbare en publieke 
ruimten. Bestaande pilots in groen worden heroverwogen. 
Gezocht wordt naar alternatieve reclame-uitingen voor 
sponsoren van groen.

Uitkomst rapportage sponsoring 
beleid in de openbare publieke 
ruimte volgt.

4 Kiosk Hazewinkel
De kinderboerderij De Hazewinkel handhaven we op niet 
commerciële basis. We onderzoeken de mogelijkheden om 
een toiletvoorziening/kiosk op niet commerciële basis in 
samenwerking met derden te realiseren.

Uitkomst voorstel 
toiletvoorziening Z kiosk bij de 
Hazewinkel volgt.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Planontwikkeling)
We betrekken belanghebbenden en belangstellende burgers, bedrijven en overige (natuur) 
organisatiesbij alle inrichtingsplannen en bij beheerplannen voor bos, landschap- en natuur 
betrokken om invulling te geven aan deze doelstelling.
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Doelstelling 2 (Actief betrokken inwoners)
Door informatie en voorlichting te geven aan burgers (eventueel via wijkplatforms of 
organisaties zoals bijvoorbeeld het IVN) willen we de betrokkenheid van de burger 
vergroten.

Doelstelling 3 (Sponsoring openbaar gebied)
De uitkomst van de rapportage sponsoring openbaar gebied wordt verder vorm gegeven. 
Plaatsen waar veel publiek langs komt, onder andere rotondes, zijn het meest interessant 
voor adverteerders.

Doelstelling 4 (Kiosk Hazewinkel)
Het onderzoek naar de toiletvoorziening/kiosk bij de Hazewinkel wordt afgerond, waarna de 
resultaten worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Algemeen
Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Product Naam
Totaal WBP 
(x e 1.000)

6330 VVV 49

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 6

Lasten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

Baten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

Rek. Begr.
2015 2016

Begroting

3.866

62

145

4.073

708

708

3.109

3

588

373

4.073

120

588

708

3.891

85

155

4.131

856

856

-3.365 -3.275

2.950

2

806

373

4.131

50

806

856

-3.365 -3.275

2.815 

94 

05

2.863 

94 

06

2.923 

94 

07

3.014 3.063 3.124

08 28 60

08 128 60

2.906 -2.935 -2.964

2.554 

87

2.586

02

2.616

33

373 75 375

3.014 3.063 3.124

1

09

08 28 60

-2.906 -2.935 -2.964
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. I | Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6151 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6151 Incidentele bezuiniging onderhoud groen/bomen

40 60 60 60

25

Saldo (- = nadeel) 65 60 60 60

Toelichting:

6151 Bezuiniging op groen kerntakendiscussie:
Door het omvormen van 10oZo van de gazons in bermen met een maairegiem van 2x per 
jaar wordt C 20 per jaar bespaard op het onderhoud. Het vervangen van 1007o van de 
heesters door gazon levert in 2017 een besparing op van C 20 en in 2018 en de jaren 
daarna een besparing van C 40 per jaar.

6151 Bezuiniging op groen/bomen:
Incidentele verlaging budget onderhoud bomen C 25. Het gevolg is een vertraging van 
snoeiwerkzaamheden aan bomen. Snoeiwerkzaamheden ter voorkoming van acute 
problemen worden met voorrang uitgevoerd.
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2.1.7 Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen om het sociaal domein zodanig in te 
richten dat de ondersteuning voor mensen die het nodig hebben, behouden blijft. Bewoners 
worden aangesproken op het inzetten van hun eigen kracht en zelf oplossend vermogen. In 
het sociaal domein is extra aandacht voor een viertal doelgroepen, te weten: mensen met 
een beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke 
risicogroepen en kwetsbare jeugd.

Veldhoven wil haar inwoners zoveel mogelijk ruimte geven om in hun eigen kracht te blijven 
of te komen en om actief te bouwen aan hun eigen samenleving. Daar waar de 
mogelijkheden van de eigen omgeving, het sociale netwerk of de voorzieningen uit de 
basisstructuur niet toereikend zijn, kan de gemeente ondersteunen bij het realiseren van 
oplossingen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Decentralisaties
De decentralisaties worden effectief ingebed binnen beleid en 
uitvoering van de gemeente.
Het geformuleerde rijksbeleid is het uitgangspunt van de 
uitvoering van de decentralisaties. Die uitvoering is ingebed in 
het huidige gemeentelijke beleid.
De raad is niet alleen actief betrokken bij de kaderstelling maar 
ook bij de organisatie en uitvoering van de kaders. Einddoel is 
een duidelijke heldere organisatiestructuur waarin de zorg 
betaalbaar is en de zorgvragers adequaat geholpen worden.

1.
2.
3.
4.

2 Financiële bijdrage Rijk
De decentralisaties van de rijkstaken gaan gepaard met 
overheveling van de rijksbudgetten naar de gemeenten. 
Eventuele tekorten op die budgetten worden niet door de 
gemeente bijgepast. We moeten het doen met het geld dat 
door het rijk beschikbaar wordt gesteld.
De drie decentralisaties worden zoveel mogelijk budgetneutraal 
geïmplementeerd.
Op verzoek van de raad is een sociaal deelfonds ingesteld (t/m 
2017) dat wordt gevuld met eventuele overschotten uit de 
rijksbijdragen.

1.

2.

Aantal aanvragen 
Doorlooptijden 
Aantal bezwaren/klachten 
Aantal calamiteiten

Budget neutrale 
implementatie in 2016 en 
verder.
Aanwezigheid van sociaal 
deelfonds.

3 Transformatie en Innovatie (Nieuw)
In navolging van de drie decentralisaties is er behoefte aan een 
visie op het transformatieproces. Daarbij zijn 2 elementen van 
belang. Dit betreft enerzijds de nieuwe rol van de gemeente 
(kanteling van de organisatie) en anderzijds het faciliteren van 
de samenleving (proeftuin/innovatie)

Aanwezigheid van visiedocument 
op transformatie en innovatie. 
Gereed in 2016.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

4 Jeugdzorg
1. De gemeenteraad stelt kaders vast en benoemt gewenste 
resultaten ten behoeve van jeugdzorg in Veldhoven.
2. De transitie jeugdzorg vraagt om een nieuw integraal 
jeugdbeleid. Dat beleid besteedt in het bijzonder aandacht aan 
kwetsbare jeugd.
Er komt een heldere relatie met het preventief gemeentelijk 
jeugdbeleid.

5 Stageplaatsen en leerwerkplekken
In de regio onderkennen wij 2 specifieke doelgroepen 
(jongeren onder de 27 jaar en ouderen boven de 55 jaar) die 
te maken hebben met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor deze thematiek werkt Veldhoven in regionaal verband 
samen in het Regionaal Werkbedrijf, het RAP en het OOGO. 
Lokaal zorgen wij bij re-integratie voor maatwerktrajecten.

6 Economische participatie
In het kader van het Regionaal Werkbedrijf worden activiteiten 
ondernomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
betere kansen te geven. Er is behoefte aan een visie op het 
inzetten van het instrumentarium (bijv. loonkostensubsidie en 
werkgeversbenadering) voor economische participatie.

1. Beschikbaarheid van de nota 
integraal jeugd en onderwijs in 
2016.
2. /o jongeren tot 18 jaar met 
jeugdhulp *
3. /o jongeren tot 18 jaar met 
jeugdbescherming *
4. /o jongeren van 12 tot 23 jaar 
met jeugd-reclassering *.
5. /o 12 t/m 21 jarigen Jongeren 
met een delict voor de rechter *.

1. Percentage jongere 
uitkeringsgerechtigden (c 27 
jaar) t.o.v. landelijk 
gemiddelde.

2. Percentage oudere (554) 
uitkeringsgerechtigden t.o.v. 
landelijk gemiddelde.

3. /o werkloze jongeren van 16 
tot en met 22 jaar *.

1. Aanwezigheid van visie op het 
inzetten van het instrumentarium 
voor economische participatie. 
Gereed 2016.
2. Aantal banen per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 
64 jaar *
3. /o van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte 
van de beroepsbevolkings (netto 
arbeidsparticipatie) *
4. Aantal lopende re- 
integratievoorzieningen (per 
10.000 inwoners van 15-64 jaar)
*

7 Minimabeleid en maatschappelijke participatie
1. Er wordt een minima- en armoedebeleid vastgesteld met als 
uitgangspunt dat inwoners actief kunnen participeren.
2. Voor uitkeringsgerechtigden die (nog) niet economisch 
kunnen participeren, worden arrangementen voor 
maatschappelijke participatie aangeboden. Er vindt een 
herijking plaats voor de inzet van instrumenten voor deze 
doelgroep.

1.

2.

3.

Aanwezigheid minima- en 
armoedebeleid 
Aanwezigheid van visie op 
uitwerking maatschappelijke 
participatie voor doelgroep 
niet-werkende 
uitkeringsgerechtigden. 
Gereed 2016.
Percentage
uitkeringsgerechtigden dat 
maatschappelijk actief is.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

8 Uitkeringsgerechtigden
l.Wij willen de instroom van uitkeringsgerechtigden zoveel 
mogelijk beperken en de uitstroom zoveel mogelijk 
bevorderen. De balans tussen uitstroom en instroom is positief. 
De uitvoering van dit beleid blijft financieel binnen het budget 
dat door het rijk wordt verstrekt.

2.Vanuit de Participatiewet wordt aan het leveren van een 
tegenprestatie voor een uitkering vorm gegeven.

Veldhoven is partner in het Regionaal Werk Bedrijf (RWB) en 
participeert in het werkleerbedrijf. De focus binnen dit 
programma ligt op economische participatie.

9 Zorgverlening inwoners
De regels verbonden aan zorgverlening moeten duidelijk zijn 
voor de doelgroep.
Inwoners met een meervoudige problematiek kunnen terecht 
bij 1 aanspreekpunt.
Jaarlijkse meting van de klanttevredenheid, met nadrukkelijk 
ook aandacht voor de kwaliteit van het aanbod van zorg.
Door middel van communicatie en samenspraak met inwoners 
streven wij naar een optimale dienstverlening.

10 Collectieve voorzieningen
1. We stimuleren de ontwikkeling van diensten die de 
zelfredzaamheid van inwoners bevorderen.
2. In het kader van de transitie van de AWBZ ondersteunt de 
gemeente initiatieven voor dagbesteding. We streven naar 
spreiding over de wijken.

11 Zorg in de wijk
De gemeente regisseert en ondersteunt op wijkniveau. Het 
aanbod moet afgestemd worden op de behoeften van de 
bewoner.
Er wordt ingezet op het verbinden van netwerken van 
professionals en vrijwilligers in de basisstructuur. In 
samenspraak met partners sporen wij hiaten op in de structuur 
en wordt gewerkt aan het completeren van de basisstructuur.

12 Vrijwilligerswerk
De overgang van de verzorgingsstaat naar de 
participatiesamenleving vraagt een andere benadering van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Het beroep op mantelzorgers en 
vrijwilligers wordt groter. Vrijwillige inzet wordt op vele 
terreinen gevraagd en uitgevoerd.

13 Respijtzorg
We steunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg.

1. Aantal Veldhovense deelnemers 
aan regionale trajecten.

2. Saldo uitstroom/instroom
3. Aantal Veldhovense 
deelnemers in trajecten bij 
werkleerbedrijf.
4. /o kinderen tot 18 jaar in een 
uitkeringsgezin *.
5. Aantal personen per 10.000 
inwoners met een 
bijstandsuitkering *.

1. Tevredenheid klanten
2. Tevredenheid mantelzorgers
3. Tevredenheid 

cliëntenvertegenwoordiging
4. Het aantal cliënten met een 

maatwerk-arrangement WMO 
per 10.000 inwoners *

1. Het aantal en de soort van 
collectieve voorzieningen die 
worden ondersteund.
2. Het aantal dagbestedingen en 
hun spreiding over de wijken.

Aanbod basisstructuur in 
woonservicezones (WSZ)

Toename van vrijwilligers en 
mantelzorgers.

Aantal afgesloten contracten/ 
aangeboden faciliteiten.

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

Het aantal matches; de evaluatie 
vindt plaats in 2016.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

15 Ondernemerschap
Gesubsidieerde instellingen zijn ondernemend en realiseren de 
eigen doelstellingen en bredere maatschappelijke 
doelstellingen zoals die zijn overeengekomen in 
budgetafspraken.

Het resultaat van de 
budgetafspraken

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Decentralisaties)
De uitvoering van de decentralisaties is volop gaande, waarbij het rijksbeleid als 
uitgangspunt wordt genomen. De raad blijft goed betrokken bij dit proces. De monitor 
sociaal domein wordt doorontwikkeld met aandacht voor duidelijke en meetbare indicatoren. 
De monitor sociaal domein schetst een kwantitatief beeld. Aanvullend hierop geven de 
wijkatlas en de cliëntervaringsonderzoeken ons inzicht in de doorlooptijden, bejegening en 
de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelstelling 2 (Financiële bijdrage Rijk)
Het uitgangspunt blijft een budgetneutrale implementatie van de decentralisaties met 
voldoende oog voor zorgbehoefte. Wij komen in het eerste kwartaal van 2017 met een 
evaluatie naar de raad over de decentralisaties waarin ook de stortingen in de reserve 
sociaal deelfonds worden betrokken.

Doelstelling 3 (Transformatie en innovatie)
Het proces van transformatie wordt op een interactieve manier vormgegeven. De 
nadrukkelijke betrokkenheid van stakeholders (intern en extern) wordt hierin geborgd. Het 
interactieve traject heeft geleid tot voorstellen voor een nieuwe structuur van de kadernota 
maatschappelijke participatie De kadernota vormt hiermee ook direct de visie op het gehele 
transformatieproces. De veranderende rol van de organisatie in relatie tot burgers en 
samenwerkingspartners wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. De raad wordt betrokken 
in het proces om te komen tot innovatie en transformatie. Het proces om de kadernota 
maatschappelijke participatie te herijken is gestart en de nota zal in 2017 gereed zijn.

Doelstelling 4 (Jeugdzorg)
In 2017 stelt de raad de kaders vast voor het jeugd- en onderwijsbeleid. Ook zullen 
uitvoeringsplannen op de betrokken beleidsterreinen worden opgesteld om de doelstellingen 
die in de nota zijn opgenomen uit te werken in concrete acties.

Binnen de kaders van de nieuwe nota jeugd en onderwijs wordt de transformatie in de 
jeugdhulp verder vormgegeven. De mogelijkheden om snel effectieve hulp in te zetten en 
daarna weer goed af te schalen worden uitgebreid. Net als de mogelijkheden om de eigen 
kracht van ouders en gezinnen te benutten. We doen dit door onder meer de basisstructuur 
te verstevigen en afspraken te maken met aanbieders van jeugdhulp over arrangementen 
en maatwerk. Ook zetten we meer in op gezinsbetrokkenheid bij het bepalen van de 
ondersteuning. De afstemming en samenwerking met de regionale instanties Veilig Thuis 
(bij relationeel geweld), Spoed4Jeugd (bij crisisinterventies) en de Raad voor de 
Kinderbescherming worden verder geïntensiveerd, binnen de afspraken van het regionale 
werkplan '21 voor de jeugd' 2017. De nieuwe Veilig Thuisorganisatie gaat zorgen dat de 
problemen rond lange wachttijden opgelost worden en de 24-uurbereikbaarheid conform de 
eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt ingericht. De regiogemeenten gaan samen met 
inkooporganisatie Eindhoven de inkoop van ambulante en verblijfsjeugdhulp meer
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inhoudelijk aansturen. Er wordt gestuurd op resultaten en niet op input. Na twee jaar 
(technische) implementatie van de jeugdwet wordt in 2017 op inhoud aan de echte 
transformatie gewerkt. Binnen het gehele sociale domein wordt gezorgd dat er integrale 
oplossingen mogelijk worden voor multiprobleemgezinnen die nu nog te maken hebben met 
schotten tussen wetgeving en financiering

Doelstelling 5 (stageplaatsen en ieerwerkpiekken)
Voor mensen die een lastige positie hebben op de arbeidsmarkt zijn stage- en 
leerwerkplekken van belang. Via instrumenten als de Startersbeurs en de Meesterbeurs 
kunnen jongeren en 55 + ^rs een start maken op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert het 
regionale werkgeversservicepunt werkgevers deze doelgroep kansen te bieden.

Doelstelling 6 (economische participatie)
We zetten ons in om uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk toe te rusten om uit te 
stromen naar de arbeidsmarkt. We streven naar een vraaggestuurde strategie waarbij we 
inspelen op de trends en behoeften bij lokale en regionale bedrijfsleven. In 2017 gaan we, 
in regionaal verband, verder aan de slag met de uitwerking van het instrumentarium van 
economische participatie.

Doelstelling 7 (Minimabeleid en maatschappelijke participatie)
De Meedoen-regeling wordt geëvalueerd. Op basis hiervan vindt doorontwikkeling van de 
regeling plaats, waardoor uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties mogelijk 
wordt.
We werken aan de verdere ontwikkeling van maatschappelijke arrangementen samen met 
onze maatschappelijke en sociale partners.
Het maatschappelijk bestand wordt verder gescreend op participatiemogelijkheden van 
cliënten, waarbij het uitgangspunt is 'iets terugdoen voor de maatschappij'.
De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor schuldhulpverlening.
In 2017 continueren wij de actieve regierol bij schuldhulpverlening. Wij voeren in eigen 
beheer de WSNP-regelingen uit om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en 
de wachttijden te verkorten.

Doelstelling 8 (Uitkeringsgerechtigden)
Het aantal uitkeringsgerechtigden zal conform landelijke trend toenemen als gevolg van o.a. 
de verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoogde instroom van statushouders. We streven 
ernaar deze stijging te beperken door een stevige poortwachtersfunctie, instrumenten voor 
arbeidsontwikkeling en aanbodversterking. Ook continueren we in samenwerking met het 
Regionaal Werkbedrijf de werkgeversbenadering voor het ophalen van vacatures. De nadruk 
van de dienstverlening ligt op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, bij zowel de 
uitkeringsgerechtigde als de werkgever. Daar waar het vinden van (vrijwilligers)werk of 
dagbesteding niet zelfstandig lukt, kan een beroep gedaan worden op ondersteuning.

De gemeente werkt samen met buurgemeenten aan een gezamenlijke aanpak voor 
kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Voor wat betreft de positie van statushouders 
zijn de mogelijkheden voor het aangaan van een Social Impact Bond (SIB) in onderzoek.
Een Social Impact Bond is een vorm van (voor)financiering. Voor de groep statushouders 
met een uitkering wordt in deze SIB een methodiek ontwikkeld en uitgevoerd waarmee de 
uitkeringsduur aanzienlijk verkort kan worden. De uitvoeringskosten van het project worden 
gefinancierd uit de besparing op de uitkeringen.

Doelstelling 9 (Zorgverlening inwoners)
Verschillende communicatiekanalen worden ingezet om informatie te delen en in gesprek te 
gaan met inwoners en organisaties (keukentafelgesprekken, informatieavonden, Veldhoven 
aan Tafel ^ cliëntvertegenwoordiging), overlegtafels inkoop, Veldhovens Weekblad, 
website). Daar waar sprake is van meervoudige problematiek wordt als uitgangspunt 
gehanteerd: één gezin, één plan, één regisseur. Jaarlijks wordt de klanttevredenheid 
gemeten. Dit maakt onderdeel uit van de (landelijke) monitor sociaal domein.
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Doelstelling 10 (Collectieve voorzieningen)
Organisaties worden gestimuleerd en uitgedaagd om voorzieningen te ontwikkelen die 
bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. We blijven daarnaast ook actief in gesprek 
met organisaties die begeleiding en dagbesteding organiseren met als doel het uitbreiden en 
hervormen van de bestaande begeleiding dagbesteding. Verder zijn we continue op zoek 
naar kansen om collectieve voorzieningen te ontwikkelen, waarmee de inzet van 
maatwerkvoorzieningen niet of minder noodzakelijk is en de zelfredzaamheid van inwoners 
vergroot wordt. Er wordt een pilot gestart voor een andere inzet van hulpmiddelen 
(scootmobielen en rolstoelen voor kortdurend gebruik). Inwoners kunnen er dan voor kiezen 
om niet langer een maatwerkvoorziening te vragen, maar een voorziening te lenen uit de 
pool.

Doelstelling 11 (Zorg in de wijk)
Het doel is om ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij inwoners in de wijk te bieden en 
hierbij maatwerk te leveren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken, 
overlegorganen, activiteiten, voorzieningen en vindplaatsen. Daardoor verbinden we wat er 
al is en voorkomen we dubbelingen zo veel mogelijk. We moet inzichtelijk hebben of het 
aanbod aan algemene en collectieve voorzieningen toereikend is. Hierbij hebben we oog 
voor de specifieke vraag/behoefte per woonservicezone of wijk. Een sterke basisstructuur 
zal er voor zorgen dat inwoners minder maatwerkvoorzieningen van de gemeente nodig 
hebben. Daardoor kunnen we betere zorg leveren tegen lagere kosten.

Doelstelling 12 (Vrijwilligerswerk)
Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt groter. Vrijwillige inzet wordt op vele 
terreinen gevraagd en uitgevoerd. Een stevige vrijwillige basis in onze samenleving is het 
noodzakelijk fundament om zorg meer aan de buurt zelf over te laten. Versterken van die 
vrijwillige basis gebeurt op verschillende manieren zoals belonen, wegnemen van 
belemmeringen en weerstanden. Dit kan door faciliteren en ondersteunen van 
buurtnetwerken waar nodig, maar ook betrekken bij de wijze waarop ondersteuning aan 
kwetsbare mensen vorm krijgt en het waarderen van de bijdrage die informeel, vrijwillig en 
als mantelzorger wordt geleverd. Wij organiseren deze doelstelling in nauwe samenspraak 
met betrokkenen, zowel (vrijwilligers-)organisaties als vrijwilligers en mantelzorgers.

Doelstelling 13 (Respijtzorg)
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over 
te dragen om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Daardoor kunnen zij de zorg 
beter volhouden. De gemeente heeft met verschillende aanbieders contracten gesloten voor 
de levering van respijtzorg in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Hiermee is de 
keuzevrijheid in het zorgaanbod gewaarborgd. De gemeente stelt zich positief op ten 
opzichte van initiatiefnemers die in Veldhoven een respijtzorgvoorziening willen 
ontwikkelen, zeker in geval het initiatief een aanvullende faciliteit betreft ten opzichte van 
bestaande faciliteiten.

Doelstelling 14 (Zorgsites)
Zorgsites, VeldhovenVoorElkaar en buurtsites zijn digitale instrumenten om burgers op een 
moderne manier mogelijkheden te geven meer zelfredzaam en in regie te zijn. We zijn met 
organisaties in gesprek om deze sites meer bekendheid te geven, en de inspanningen te 
continueren en te intensiveren. Betrokken organisaties met direct contact met inwoners en 
klanten kunnen deze motiveren en helpen om gebruik van de sites te maken.

Doelstelling 15 (Ondernemerschap)
Ons college stelt in december 2016 de budgetafspraken (subsidie) voor de periode 2017
2019 vast. Vanaf deze budgetperiode kunnen verenigingen bovendien een subsidieaanvraag 
indienen voor extra activiteiten die een bijdrage leveren aan het kerndoel "Vitale 
samenleving". In 2017 wordt gesproken met gesubsidieerde verenigingen en instellingen 
over de behaalde resultaten in de afgelopen periode (2013-2016).
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Subsidieplafond:
Conform de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 en de subsidieregelingen Vitale 
Samenleving en Goed Leef- en Woonklimaat worden er in de programmabegroting 
subsidieplafonds vastgesteld. Voor 2017 zijn in dit programma de volgende 
subsidieplafonds:

1. Onkostenvergoeding zorgvrijwiNigers: C 10
2. Onvoorziene/overige uitgaven Vitale samenleving: C 6
3. Onvoorziene/overige uitgaven Goed- woon en leefklimaat: C 5,25
4. Subsidieregeling Vitale samenleving: C 135,6

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP 
(x C 1.000)

6400 Algemeen ļeugdbeleid 253
6404 Inburgering algemeen 62
6408 Maatschappelijke dienstverlening 

waaronder, vrijwilligers,
Kwetsbaren, verslaving, 
ouderenorganisaties, wijkgericht, 
maatschappelijke ondersteuning en 
welzijnsacccommodaties

1303

6420 Subsidiebeleid 62
6428 Samenlevingsopbouw 792
6434 Minimabeleid 40

Verbonden partij Ergon is betrokken bij de invulling van doelstelling 6. Verder is binnen dit 
programma verbonden partij GGD betrokken bij het uitvoeren van de taken vanuit de wet 
publieke gezondheid.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Pr0d. Omschrijving Rek. Begr. ___________________Begroting________________
nr. producten programma 7 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin 

6411 WMO

6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

6428 Samenlevingsopbouw/overige 

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen 

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening 

6450 Specialistische jeugdhulp

333

133 

715

1.842

1.320

11.332

172

315

820

9.754

134 

1.200

952

4.304

10.676

44.002

363

111

710

2.400

1.303

12.286

353

285

810

8.388

225

1.232

1.676

4.495

8.695

43.332

287

148

734

1.938

1.357

10.413

352

259

805

8.107

225

1.117

1.707

4.093

7.746

39.288

274

143

735

1.983

1.362

10.265

155

157

805

8.123

225

1.119

1.603

3.777

7.829

38.555

274

143

735

1.977

1.366

10.351

158

158

805

8.414

225

1.119

1.665

3.523

7.784

38.697

274

144

735

1.981

1.369

10.429

160

160

806

8.426

225

1.120

1.433

3.523

7.784

38.569

Baten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin 

6411 WMO

6427 Samenlevingsopbouw/Roma 

6430 Participatiewet 

6432 Overige uitkeringen 

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening 

6450 Specialistische jeugdhulp

9.815

18

10

1

6.569

105

6.961

268

128

4.836

44

648

29.403

30 13

128

6.925 6.897

105

7.235

236

79

4.857

5

7.841

27.336

7.557

232

79

4.786

7.641
0

6.815

7.877

232

79

4.192

7.461

26.656

6.754

8.050

232

79

3.989

7.458

26.562

6.726

8.050

232

79

3.746

7.459

26.292

Saldo (- = nadeel) 14.599 -15.996 -11.899 12.135 -12.277

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

42.021

71

3

1.907

44.002

42.163 39.221 38.499 38.658 38.537

72 67 56 39 32

1.097

43.332 39.288 38.555 38.697 38.569

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

28.672

731

27.218

118

29.403 27.336

-14.599 -15.996

26.656 26.562 26.292

26.656 26.562 26.292

-11.899 -12.135 -12.277

50



Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6408

6411

6411

6411

6420

6436

6436

6436

6436

6430

6430

6427

6427

6411

6411

6450

Incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning 

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie 

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds 

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO 

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

50

27

-2

-115

-132

-175
175

-100

100

-65

65

-105

105

27 27 27

-2 -2 -2

240 224 164

175 -175 -175

Geplande voordelen niet storten in reserve sociaal deelfonds 

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds 

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

621

351

-271

455 455

-212 -212

Saldo (- = nadeel) 449 170 317 257

Toelichting:

6408 Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning
Dit product heeft een sterke relatie met de transities. Op dit product worden met name 
subsidies verantwoord die een relatie hebben met de basisstructuur. Het is mogelijk om op 
dit product incidenteel C 50 te bezuinigen. Het gevolg is wel dat er mogelijk vertraging 
ontstaat in het versterken van de basisstructuur.

6411 WMO Regresovereenkomst:
De VNG heeft een overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars gesloten over de 
afkoop van het regresrecht. Deze overeenkomst zal voor meerdere jaren afgesloten kunnen 
worden. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te 
verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de 
beperkingen heeft geleid.

6411 WMO bijstelling lasten:
Deze bijstelling is een combinatie van hogere lasten op het gebied van hulp bij huishouden 
vanwege indexatie op basis van het contract. Dit wordt (in 2017 gedeeltelijk) 
gecompenseerd door lagere uitgaven aan rolstoel- en vervoersvoorzieningen door gunstiger 
inkoopvoorwaarden en bedongen kortingen. Verder is BTW op collectief vraagafhankelijk 
vervoer deels compensabel wat een voordeel oplevert en wordt minder beroep gedaan op 
de regeling PGB hulp bij huishouden en PGB kortdurend verblijf.

6420 Subsidiebeleid:
De raad heeft besloten om de (financiële) kaders rondom het onderzoek naar het zwembad 
niet bij te stellen, waardoor het zwembad op termijn zal moeten sluiten. Eind 2016 zal 
hierover meer duidelijk worden. Dit betekent in ieder geval dat de taakstellende bezuiniging 
voor de jaarschijf 2017 niet ingevuld zal worden.
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6436 NUG'-ers:
Voor beleid en uitvoering Participatiewet voor Niet uitkeringsgerechtigden (NUG'ers)is voor 
de gemeente Veldhoven binnen het huidige participatiebudget geen ruimte en is ook geen 
bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft echter wel een wettelijke taak. De 
ondersteuning bestaat uit het actief bemiddelen op een werkplek met daarbij 
begeleidingskosten, werkplekaanpassingen en loonkostensubsidies.
Voor het eerste jaar worden de lasten gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6436 Uitrol volledig maatschappelijk bestand:
Budget uit deelfonds maatschappelijke arrangementen. Bij het uitrollen (m.b.v. 2 pilots) van 
de arrangementen wordt de koppeling gezocht met dagbesteding in de WMO.
De lasten van deze pilots worden gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6430 Klantmanager maatschappelijke participatie:
Extra tijdelijke inzet klantmanager (1 fte) op Maatschappelijke participatie. De inzet van 
maatschappelijke participatie is een bestuurlijke wens die vorm heeft gekregen in de nota 
Beschut Werk en Maatschappelijke Participatie die in juli 2015 door de Raad is vastgesteld. 
De lasten worden gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6427 Continueren CMPO (Complexe Multi PrObleem aanpak):
Om probleemcumulatie bij gezinnen te voorkomen, worden de activiteiten gecontinueerd 
door het expertise team binnen de zorgstructuur. Dekking uit de reserve lokaal sociaal 
deelfonds.

6411 en 6450 Verrekening via sociaal deelfonds:
De reserve lokaal sociaal deelfonds is dusdanig hoog dat daaruit de risico's kunnen worden 
opgevangen in 2017. Hiermee is aanvullende storting in 2017 (C 621) niet nodig.
Zoals aangegeven onder doelstelling 2, worden overschotten en tekorten binnen de 3 
decentralisaties met elkaar verrekend binnen de reserve lokaal sociaal deelfonds tot en met 
2017. Dit is door de raad besloten. In de begroting 2016 is tot en met 2019 via deze 
reserve verrekend. Met deze bijstelling wordt dit aangepast.
In 2017 wordt een risico analyse verricht of en in hoeverre de reserve lokaal sociaal 
deelfonds blijft bestaan, de resultaten hiervan worden aan de raad voorgelegd.
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2.1.8 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven is zuinig met de beschikbare energiebronnen. Daarmee willen we de ecologische 
voetafdruk van onze gemeente zo klein mogelijk maken. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
zoveel mogelijk gezocht naar de meest duurzame variant in balans met People, Profit, 
Planet. Belangrijke onderwerpen zijn: zongericht bouwen, inzet van elektra in het verkeer 
en compensatie van de CO2 uitstoot. Braakliggende terreinen kunnen meer worden ingezet 
voor ontwikkeling van duurzame energie. We stimuleren initiatieven van inwoners en 
bedrijven die energiebesparende voorzieningen willen inzetten. Veldhoven zal zich verzetten 
tegen de winning van schaliegas op haar grondgebied.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Gemeentelijke duurzaamheid
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie. 
Binnen alle programma's wordt aandacht besteed aan milieu 
en duurzaamheid.
In alle nieuwe plannen wordt een duurzaamheidsparagraaf 
opgenomen.

Aanwezigheid programma's en 
ruimtelijke plannen met 
duurzaamheidsparagraaf.

2 Communicatie duurzaamheid aan burgers
We continueren de communicatie over duurzaamheid. 
Uitvoeren van tenminste 2 publieksacties per jaar.

1. Aantal publieksacties per 
jaar.

2. Begeleiden van ^reenkids'.

3 Afval inzameling
1. Inzamelen van afval is gericht op het inzamelen van 

zoveel mogelijk herbruikbare materialen en het 
terugdringen van restafval. De verwachting is dat 
hierdoor de uitgaven dalen en de inkomsten stijgen, 
waardoor de afvalstoffenheffing lager wordt. We werken 
aan reductie(basis 2011) van de restafval tot 400Zo in 
2016 en 50Zo in 2020. Het streven is gericht op 
kostenneutrale inzameling van de inzameling.

2. Inzichtelijk hebben hoeveel kilogram huishoudelijk 
restafval er per inwoner wordt ingezameld.

1. 0Zo Reductie van het 
percentage restafval ten 
opzichte van peiljaar 2011.

2. kg/inwoner huishoudelijk 
restafval *

4 Gemeentelijk energieverbruik
1. We streven naar een besparing van het energieverbruik 

van gemeentelijk gebouwen in eigen gebruik.

2. Inzichtelijk hebben wat het gebruik van hernieuwbare 
energie voor gemeentelijke gebouwen in eigen gebruik is.

1. Z besparing van 
gemeentelijk
energieverbruik t.o.v. 2012.

2. Z herbruikbare energie *.

5 Milieubeleidsplan
In 2017 wordt een strategische visie op de 
leefomgevingskwaliteit vastgesteld.

Vastgestelde visie op 
leefomgevingskwaliteit .
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Alternatieve energievormen
We zijn voorstander van het ontwikkelen van duurzame 
alternatieve energievormen zoals het gebruik van zon en 
wind energie. We zijn tegen de winning van schaliegas op 
Veldhovens grondgebied. We onderzoeken de inzet van 
alternatieve energievormen op braakliggende terreinen.

Geactualiseerde visie op de 
inzet van alternatieve 
energiebronnen voor 
braakliggende terreinen 
uitvoeren.

6

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Gemeentelijke duurzaamheid):
Het onderwerp duurzaamheid wordt opgenomen in alle plannen binnen de gemeente 
Veldhoven. We willen dit verder optimaliseren en verbeteren. Ook zoeken wij steeds naar 
samenwerkingsmogelijkheden met maatschappelijke organisaties en buurgemeenten.

Doelstelling 2 (Communicatie duurzaamheid aan burgers):
We continueren de communicatie over duurzaamheid en de begeleiding van de 'Greenkids'. 
Minstens 2 keer per jaar worden publieksacties, zoals ^e nacht van de nacht' en hinkel op 
de fiets' uitgevoerd.

Doelstelling 3 (Afval inzameling):
Afvalscheiding bij laagbouw gaat verder zoals ingevoerd in 2015. Er komt een 
voortgangsrapportage met wijzigingen indien nodig. Ook worden de mogelijkheden voor 
afvalscheiding bij hoogbouw per gebouw onderzocht.
Door afvalinzameling op de milieustraat te optimaliseren, verbetert ook daar de scheiding 
van afvalstromen.

Doelstelling 4 (Gemeentelijk energieverbruik):
We continueren de energiemonitoring voor de grote gemeentelijke gebouwen.
Uit onderzoek in 2016/2017 moet blijken óf en zo ja welke verdere mogelijkheden voor 
energiebesparing realistisch zijn. In kansrijke situaties volgen hiervoor separate voorstellen.

Doelstelling 5 (Milieubeleidsplan):
De in 2017 vast te stellen visie op de leefomgevingskwaliteit zal een strategisch kader voor 
de invulling van onder meer het milieubeleid bieden. Dit kader kan ook als input voor de 
nog op te stellen omgevingsvisie dienen.

Doelstelling 6 (Alternatieve energievormen):
In regionaal verband is in 2016 onderzoek gestart naar duurzame energie en ruimtelijke 
consequenties. De uitkomsten hiervan voor Veldhoven worden in 2017 nader uitgewerkt.

Binnen dit programma worden wettelijke milieutaken uitgevoerd door verbonden partij 
Omgevingsdienst (ODZOB).
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 8

Lasten
6552 Riolen

6554 Afval

6555 Begraafplaats 

6560 Milieubeleid

6565 Omgev. beleid (niet milieubel.) 

6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Baten
6552 Riolen

6554 Afval

6555 Begraafplaats 

6560 Milieubeleid

6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Begroting

7.036

4.191

208

342

153

1.594

13.524

7.331

4.963

115

3

34

12.446

4.247

3.950

210

342

39

1.665

10.453

4.529

4.721

135

10

9.395

5.332

3.776

137

212

115

1.020

10.592

5.793

4.710

137

10

10.650

6.646

3.819

139

214

117

1.028

11.963

7.129

4.763

138

10

12.040

6.536

3.839

140

217

118

1.036

11.886

7.037

4.792

140

10

11.979

Saldo (- = nadeel) 1.078 1.058 58 77 93

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

7.592

648

5.284

13.524

7.616

4.830

12.446

1.078

7.375

604

2.474

10.453

7.289

2.106

9.395

1.058

6.347

713

3.532

10.592

7.445

3.205

10.650

58

6.459

779

4.725

11.963

7.794

4.246

12.040

77

6.530

882

4.474

11.886

8.174

3.805

11.979

93

3.744

135

209

113

6.229

4.665

135

6.394

616

7.288
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2.1.9 Economie

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven voert een actief economisch beleid. Behoud en ontwikkeling van 
werkgelegenheid staan voorop. Bestuurlijk wordt actief ingezet op het faciliteren van 
werkgelegenheid door het aantrekken van bedrijven en het in samenwerking met bedrijven 
bevorderen van werkgelegenheid. We willen Veldhoven en de regio minder kwetsbaar 
maken voor conjunctuurschommelingen. Een gevarieerd werkaanbod draagt daar aan bij. 
Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is hierbij essentieel, maatschappelijk ondernemen 
vinden we belangrijk.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

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

De aanwezigheid van een actueel 
economisch beleid en 
uitvoeringsprogramma.

Verhouding tussen verwacht en 
gemeten Bruto Gemeentelijk Product* 
Bron: Atlas voor Gemeenten

2 Bedrijventerreinen
1. Bedrijven zijn de motor van de werkgelegenheid. De 

uitstraling van de Veldhovense bedrijventerreinen is 
eigentijds, van hoog niveau en zijn goed bereikbaar. 
Ondernemingen delen graag in de positionering van 
Veldhoven als derde Gemeente in Zuidoost Brabant. 
Veldhoven zorgt dat haar bedrijventerreinen nauw 
aansluiten op de vraag.

2. We ondersteunen initiatieven om de bedrijventerreinen 
te verbeteren. We kijken hierbij naar financiële 
haalbaarheid en noodzaak in relatie tot de plannen die 
er liggen. We kijken ook over de grenzen van 
Veldhoven heen.

1. Aantal vestigingen van bedrijven 
(per 1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar) *

Functiemenging *
Bron: LISA

2. Gerealiseerde 
maatregelen/initiatieven

3 Ondernemersimago
Veldhoven heeft een goed imago bij ondernemers. Het 
ondernemersklimaat wordt gewaardeerd en zij zijn 
tevreden met de kwaliteit van de dienstverlening van de 
gemeente.

Ondernemerspeiling
waarstaatjegemeente.nl

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

Het aantal verworven subsidies.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Kleine bedrijven en detailhandel
1. Kleinschalige bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Dit is 
een thema in het nieuwe economisch beleid.
2. We streven naar een goede kwaliteit van de 
detailhandel. We letten hierbij ook op 
sociaalmaatschappelijke en economische belangen.
3. De kwaliteit en de resultaten van het centrum 
management in Kromstraat en Citycentrum worden 
geëvalueerd. Dit is de basis voor mogelijke 
vervolgbijdrage van de gemeente.

Ondernemerspeiling
waarstaatjegemeente.nl

Health Innovation Campus bij MMC
Afhankelijk van plannen MMC en beschikbare 
marktpartijen faciliteren we de ontwikkeling van een 
Health Innovation Campus waarbij ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden zoals onderzoek, scholing, bedrijfsactiviteiten 
etc.
Er wordt in de kwartaalrapportages gerapporteerd over de 
voortgang voor wat betreft gevraagde gemeentelijke 
ondersteuning.

Rapportage aan de raad.

5

6

* Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017, is in dit kader een wijziging opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Versterking en verbreding van het werkaanbod)
De in 2016 vastgestelde economische visie wordt door middel van uitvoeringsprogramma's 
op diverse thema's verder geconcretiseerd. Deze uitvoeringsprogramma's worden niet 
alleen door de gemeente opgesteld, maar ook door of in samenwerking met andere partijen, 
bijvoorbeeld Brainport.
De gemeente richt zich in acquisitie niet alleen op het creëren en aantrekken van hoog 
opgeleide Brainportbanen, maar ook op bedrijven met baankansen voor lager opgeleiden en 
heeft daarbij extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook wordt gekeken hoe de gemeente werkgevers en onderwijs kan stimuleren om met 
elkaar mogelijkheden te verkennen voor de verbreding van werkaanbod en opleidingen.

Doelstelling 2 (Bedrijventerreinen)
Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven worden afspraken gemaakt over herprogrammering 
van de bedrijventerreinen waarbij aandacht is voor een duidelijke identiteit van de diverse 
bedrijventerreinen in de regio zodat deze onderscheidend zijn van elkaar.
De acquisitie van bedrijven wordt dan ook in regionaal verband opgepakt, zodat we 
bedrijven op de meest optimale locatie kunnen vestigen .
We hebben oog voor de wensen van ondernemers en voor wat werknemers nodig hebben 
voor een prettige werkomgeving. Dit betekent een positieve grondhouding ten aanzien van 
een creatieve invulling van werklocaties en kansen die zich voordoen op de markt.
Veldhoven zet niet alleen in op gronduitgifte Habraken, maar tegelijkertijd op revitalisering 
van de Run, o.a. op basis van de visie Masterplan Run 2.0.
Op basis van o.a. regionale afspraken en gesprekken met ondernemers op Habraken die in 
2016 zijn gevoerd, wordt in 2017 de visie op bedrijventerrein Habraken herijkt zodat deze 
beter aansluit op de marktvraag.
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Doelstelling 3 (Ondernemersimago)
De gemeente stimuleert dat ondernemers sneller en gemakkelijker hun doelen kunnen 
bereiken, bijvoorbeeld door aanpassing van regelgeving. Bij individuele verzoeken kijken wij 
naar kansen en mogelijkheden, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid richting 
bedrijven en burgers.
Ook pakken wij onze rol bij het realiseren van onderlinge samenwerking en innovatiekracht. 
Hiervoor verzamelen en delen wij kennis/informatie en creëren zo voor ondernemers beter 
inzicht in kansen voor samenwerking. Zo wordt in 2017 o.a. gekeken naar verbetering van 
digitale producten voor ondernemers.

Doelstelling 4 (Subsidieverwerving)
Het gehele jaar door wordt voor alle projecten organisatiebreed actief gezocht naar nieuwe 
subsidiemogelijkheden. Er wordt met name ingezet op financieringsmogelijkheden die 
duurzame maatregelen stimuleren. Bijvoorbeeld financieringen die duurzame 
(klimaatadaptieve) maatregelen voor De Drie Dorpen mogelijk maken en Europese 
financieringen voor energiezuinige maatregelen in het Citycentrum.

Doelstelling 5 (Kleine bedrijven en detailhandel)
Belangrijk punt van aandacht zijn de doorgroeimogelijkheden voor kleinschalige 
bedrijvigheid, zowel in aard van bedrijf als ruimte. Uitgangspunt is dat er in Veldhoven of 
het Stedelijk Gebied Eindhoven altijd ruimte is om door te groeien, op de huidige locatie of 
elders in de gemeente/regio.
Voor de winkelgebieden Citycentrum en Kromstraat, is het belangrijk om een duidelijke 
eigen identiteit te hebben. Het centrummanagement voor Citycentrum krijgt een nieuwe 
impuls in samenhang met het COPr. Op basis van de evaluatie van het 
centrummanagement Veldhoven-dorp wordt met betrokken partijen gekeken waar actief op 
kan worden ingezet om het vestigingsklimaat in de Kromstraat aantrekkelijker te maken.

Doelstelling 6 (Health Innovation Campus bij MMC)
De gemeente heeft bij de ontwikkeling het HIC met name een faciliterende rol. Met een pro
actieve houding volgen wij de ontwikkelingen op de voet, zodat we onze medewerking 
kunnen verlenen zodra dat nodig is.

Verbonden partij Brainport Development NV is betrokken bij doelstellingen 1, 2 en 6.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 9

Lasten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Baten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

639

26

716

23

665 739

24 26

24 26

-641 -713

Begroting
2018 2019

539

9

548

26

26

-522

24 26 26

24 26 26

-641 -713 -522

543

9

552

26

26

-526

26

26

-526

546

9

555

26

26

-529

Directe lasten 623 697 463 507 511 514

Kapitaallasten 2 2 1 1 1 1

Storting reserves & voorzieningen 40 40 40 40 40 40

665 739 504 548 552 555

26

26

-529

2020

26
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2.1.10 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Onderwijs volgen is van groot belang voor kinderen en jongeren omdat hierdoor de beste 
kans op een goede ontwikkeling ontstaat. De wet draagt de gemeente een aantal onderwijs- 
en jeugdtaken op. Naast het handhaven van de leerplicht en het organiseren van 
leerlingenvervoer is de belangrijkste onderwijstaak het adequaat huisvesten van alle 
scholen. Ook het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van 
volwasseneneducatie vinden hun basis in de wet. Wij voeren deze taken uit als onderdeel 
van ons lokale onderwijsbeleid. Hiermee bevorderen wij dat meer mensen op zijn minst een 
startkwalificatie behalen en dit bevordert de zelfredzaamheid.

Scholen hebben een belangrijke sociale functie en fungeren als ontmoetingsplaats in de 
wijk. De Kempen Campus is een eigentijds en kwalitatief hoogstaand complex waar het 
voortgezet onderwijs zich clustert. In dit complex heeft ook de huisvesting van de Prins 
Willem Alexanderschool zijn beslag gekregen. Hiermee verschaft Veldhoven niet alleen de 
eigen bewoners, maar ook de regio een aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Verder zijn verspreid over Veldhoven een drietal multifunctionele accommodaties (MFA's) in 
gebruik waarin naast basisonderwijs meerdere functies zijn ondergebracht. Verder zijn alle 
overige basisscholen omgevormd tot brede school, waardoor in alle scholen naast 
basisonderwijs ook kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk 
gehuisvest is.

Veldhoven levert zowel vanuit het lokaal onderwijsbeleid als jeugdbeleid een bijdrage aan 
een goede uitgangspositie voor de jeugd en een positief uitzicht op de toekomst.
Voor het onderdeel jeugdbeleid wordt verwezen naar programma 7 Sociaal Domein.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Huisvesting
1. Schoolgebouwen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt 
en ingezet, waardoor structurele leegstand van enige 
omvang waar mogelijk wordt voorkomen.
2. Niet meer gebruikte gebouwen en terreinen worden 
waar mogelijk herbestemd.
3. Onderzoek naar noodzaak/haalbaarheid realisatie 
onderwijsvoorziening in Zilverackers.

1. De structurele en substantiële 
leegstand wordt inzichtelijk 
gemaakt.
3. Beschikbaarheid uitkomst 
onderzoek 2017.

2 Passend Onderwijs
Passend onderwijs en jeugdbeleid worden op elkaar 
afgestemd.

In 2017 is de integrale nota Jeugd 
en Onderwijs beschikbaar.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

4

Promotie Technisch onderwijs
Veldhoven draagt bij aan de bevordering van 
belangstelling voor technisch onderwijs.
Er komt een stimuleringsprogramma in samenwerking met 
onderwijsinstellingen en het Veldhovense bedrijfsleven.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Veldhoven voert actief beleid om schoolverzuim zoveel als 
mogelijk terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen.

Uitvoering geven aan activiteiten 
voor techniek stimulering

1. Cijfer absoluut verzuim * (aantal 
per 1.000 leerlingen)
2. Cijfer relatief verzuim * (aantal 
per 1.000 leerlingen)
3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie VSV-ers) /o 
deelnemers aan het VO en MBO 
onderwijs *

Achterstandsleerlingen
Veldhoven zet zich in om taalachterstand van 
achterstandsleerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren en 
te bestrijden.

/o achterstandsleerlingen 4 t/m 12 
jarigen *

3

5

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1: (Huisvesting):
1.1 De opzet van de multifunctionele accommodaties is zodanig dat vanaf de start sprake 

is van een zo maximaal en efficiënt mogelijk (al dan niet gezamenlijk) gebruik van 
ruimtes. In overleg met de schoolbesturen zal jaarlijks substantiële en structurele 
leegstand inzichtelijk worden gemaakt.

1.2 Indien een schoolbestuur een gebouw niet meer nodig heeft voor onderwijs, wordt 
dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente. Pas dan is sprake van een niet 
gebruikt schoolgebouw. In sommige gevallen zal het betreffende gebouw 
herbestemd (kunnen) worden. In andere gevallen zal er sprake zijn van sloop en 
mogelijk herontwikkeling van de locatie.

1.3 Zodra er meer duidelijkheid bestaat over het aantal te bouwen woningen 
Zilverackers en de fasering hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het te 
verwachten aantal kinderen en daarmee van de benodigde onderwijshuisvesting.

Doelstelling 2: (Passend onderwijs):
In het tweede kwartaal 2017 wordt de kadernota Jeugd en Onderwijs aan de raad 
aangeboden. In 2017 zullen mede via de lokaal educatieve agenda uitvoeringsplannen 
worden opgesteld om de in de nota opgenomen doelstellingen nader vorm te geven door 
concrete activiteiten. Deze activiteiten moeten onder meer bijdragen aan een betere 
afstemming tussen passend onderwijs en jeugdbeleid. Verder vindt zowel op het niveau van 
de samenwerkingsverbanden als lokaal voortdurend afstemming plaats om zaken nog beter 
op elkaar af te stemmen.

Doelstelling 3: (Promotie Technisch onderwijs):
De stimulering van techniekonderwijs is in 2016 als speerpunt opgenomen in de lokaal 
educatieve agenda, waardoor de uitvoering hiervan geborgd is. Het speerpunt is in 2016 
vertaald naar concrete acties. Deze acties worden in 2017 door scholen, kinderopvang, 
gemeente en overige partners zoals Brainport en bedrijfsleven gezamenlijk uitgevoerd.
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Doelstelling 4: (Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten):
In 2016 is de formatie leerplicht uitgebreid. Daardoor kan de focus verder gelegd worden op 
preventie en het vroegtijdig aanpakken van relatief verzuim. Met een nieuw regionaal 
programma voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie (2016-2020) 
wordt regionaal het terugdringen van voortijdige schoolverlaters verder vorm gegeven.

Doelstelling 5: (Achterstandsleerlingen):
In de lokaal educatieve agenda zijn de doelgroepkinderen voor-en vroegschoolse educatie 
(VVE) in 2016 als speerpunt opgenomen. Voor 2017 gaat de gemeente zich gezamenlijk 
met kinderopvang, basisonderwijs en consultatiebureau verder inzetten om zo veel mogelijk 
doelgroepkinderen naar een VVE programma toe te leiden.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP 
(x e 1.000)

6254 Volwasseneneducatie 122
6259 Natuur en milieueducatie 3
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 10

Lasten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

Baten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

Begroting

4.163

4

145

1.728

134

243

523

178

17

21

277

7.433

3.204

5

317

1.442

332

258

605

108

66

5

267

6.609

2.157

7

252

1.164

333

195

599

46

70

4

306

5.133

2.143

7

251

1.157

333

196

600

46

70

4

326

5.133

2.133

7

250

1.151

334

198

601

47

70

4

347

5.142

2.653 1.905 1.252 1.252 1.252

30

12

106

5

222

11

27

6

222

11

27

6

222

11

27

6

222

11

51 45 45 45 45

2.746 2.294 1.563 1.563 1.563

248

1.171

333

194

597

46

143

1.254

27

6

222

11

45

Saldo (- = nadeel) -4.687 -4.315Ĵ -3.6241^1-3570 -3.570 -3.579

Samenstelling lasten
Directe lasten 2.232 2.485

Kapitaallasten 3.742 3.218

Investeringen MN 284 532

Storting reserves & voorzieningen 1.175 374

2.455 2.380 2.405

2.753 2.7282.734

7.433 6.609 5.189 5.133 5.133

Samenstelling baten

2.434

2.708

5.142

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

904

1.842

2.746

1.081

1.213

2.294

1.100 1.100

463

1.563

1.100

463

1.563

1.100

463

1.563

Saldo (- = nadeel) -4.687 -4.315 -3.570 -3.570 -3.579
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2.1.11 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor, verschaffen nieuwe inzichten, zetten ons aan 
tot leren, stimuleren creativiteit, roepen emoties op en bieden ontspanning. De gemeente 
stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om jong en oud te laten kennismaken 
met culturele uitingen én om actief deel te nemen aan kunst en cultuur.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Resultaten en Meetindicatoren

1 Culturele instellingen
We voeren een discussie over de kerntaken.
De procesaanpak van de bezuinigingen op de subsidies van 
culturele instellingen zoals verwoord in de motie van 11 
februari 2014 wordt uitgevoerd. We maken een goede 
vergelijking samen met de instellingen t.a.v. haalbaarheid 
en mogelijkheden

In 2015 heeft de raad besloten tot een 
substantiële forse bezuiniging op de 
professionele culturele instellingen die 
leidt tot aanpassing van de subsidies. 
De afspraken daarover krijgen hun 
weerslag in de budgetafspraken voor 
de komende jaren.

2 Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid krijgt verder vorm. Binnen dit 
beleid is de gemeente waar zij kan faciliterend. Particulier 
initiatief is de drijvende kracht van de evenementen.

Het evenementenbeleid is in 2016 
geëvalueerd.

3 Kunst- en cultuurbeleid
De huidige cultuurnota 2006-2010 is gedateerd en vraagt 
vanwege ontwikkelingen zoals de kerntakendiscussie, 
bezuiniging op de vier grote culturele instellingen, beperkte 
middelen, stimuleren ondernemerschap en eigen 
verantwoordelijkheid, om vernieuwing.

In het najaar 2016 is het 
samenspraakproces aan de raad 
voorgelegd. De nota wordt in het 
eerste kwartaal 2017 ter 
besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.

In de kerntakendiscussie is 
aangegeven dat het onderhoud van 
bestaande beeldende kunst als 
specifiek onderdeel in de nota Kunst & 
Cultuur moet worden meegenomen.
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Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Culturele instellingen)
De discussie over kerntaken van de gemeente Veldhoven is gevoerd. Reeds eerder is een 
discussie gevoerd over de subsidies van de professionele instellingen.

De raad heeft gekozen voor een substantiële bezuiniging op de vier culturele instellingen. 
De instellingen intensiveren de samenwerking en hebben daartoe een gezamenlijk 
beleidsplan Cultuurkwartier Veldhoven 2016-2020 geschreven. Dit beleidsplan is gericht op 
het verder versterken van de inhoudelijke en operationeel samenwerking alsook verdere 
samenwerking op het terrein van huisvesting. De verplaatsing van de muziekschool is 
voorzien in 2017 . Nadere afspraken daartoe worden gemaakt bij de opstelling van het 
budgetcontract per instelling.

Doelstelling 2 (Evenementenbeleid)
In 2017 wordt overleg gevoerd met betrokken partijen om te komen tot een al dan niet 
gewenste afschaling van de garantstelling evenementen

Doelstelling 3 (Kunst- en cultuurbeleid)
In 2017 worden de resultaten van het samenspraak traject over de nieuwe richting op 
kunst- en cultuurbeleid aan de raad voorgelegd.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP 
(x e 1.000)

6300 Bibliotheek 977
6301 Muziekschool 916
6302 Beeldende kunst (expositie) 15
6305 Lokale Omroep 32
6306 Theater 1.010
6307 Cultuurhistorie 225
6308 Evenementen 89
6309 Amateurkunst 123
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Pr0d. Omschrijving Rek. Begr. ___________________Begroting________________
nr. producten programma 11 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6300 Bibliotheek

6301 Muziekschool

6302 Beeldende kunst

6303 Kunst- en cultuurbeleid

6304 Cultuureducatie

6305 Lokale omroep

6306 Theater De Schalm

6307 Cultuurhistorie

6308 Evenementen

6309 Amateurkunst

6310 Gem. en rijksmonumenten

1.278

1.075

74

30

17

46

1.262

247

136

151

95

4.411

1.166

1.010

85

54

17

37

1.265

229

154

164

158

4.339

983

961

54

30

11

35

1.273

213

108

116

128

3.912

932

776

54

31

11

35

1.203

224

108

116

129

3.619

932

776

54

31

11

35

1.201

210

109

116

129

3.604

932

775

54

31

11

35

1.199

210

109

116

130

3.602

Baten
6306 Theater De Schalm 111

6308 Evenementen 2

113 0 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -4.298 -4.339 ļ -3.619 -3.604 -3.602

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

4.249 4.105 3.591 3.249 3.237 3.238

162 234 370 367 364

4.411 4.339 3.619 3.604 3.602

Samenstelling baten
Directe baten 2

Onttrekking reserves & voorzieningen 111

113 0 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -4.298 -4.339 ļ -3.619 -3.604 -3.602

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. I | Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6302 Structurele bezuiniging beeldende kunst 26 26 26 26

Saldo (- = nadeel) 26 26 26 26

6302 Beeldende kunst:
In de begrotingspost voor beeldende kunst is jaarlijks een bedrag beschikbaar van C 46 
voor onderhoud kunstwerken. De gemeente heeft de verplichting (auteurswet) om als een 
goed huisvader voor kunstwerken te zorgen. Het is dus aangewezen om een budget in 
stand te houden waarmee acute probleemsituaties qua onderhoud opgelost kunnen worden. 
Die situaties komen elk jaar voor, met name door graffiti. Van het budget van C 46 wordt
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een bedrag van C 20 daarvoor toereikend geacht. Het terugbrengen van het beschikbare 
budget met C 26 heeft geen nadelige consequenties.
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2.1.12 Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

(Sport-)verenigingen dienen vele doelen. In de kern bieden zij recreatie en dragen zij bij 
aan de verbetering van de gezondheid. De gemeente Veldhoven hecht hier grote waarde 
aan en stimuleert sport en beweging. Minstens zo belangrijk is de opvoedende taak voor 
jeugd en jongeren, het verhogen van de sociale cohesie en het nemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit werk wordt voor het grootste deel uitgevoerd 
door vrijwilligersorganisaties. Dit geldt voor zowel individuele vrijwilligers als het 
vrijwilligerswerk in clubverband. Vrijwilligerswerk vraagt steeds meer (beleids-)aandacht. 
Onderlinge samenwerking tussen de verenigingen wordt gestimuleerd. Zonder die 
samenwerking kan hun voortbestaan in de toekomst in gevaar komen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Zwembad
Over te gaan tot sluiting van het openbaar zwembad.

In 2016 is helder welk traject en 
tijdspad gevolgd wordt tot 
sluiting van het zwembad en wat 
de verdere consequenties hiervan
zijn.

2 Kunstgrasvelden
Er komt er een meerjarenplanning van de aanleg van 
kunstgrasvelden. Optimaal gebruik wordt nagestreefd, zoals 
medegebruik. We stellen plannen bij op basis van financiële 
haalbaarheid. We respecteren formeel al toegezegde en 
lopende afspraken.

De planning wordt medio 2017 
aan de gemeenteraad 
aangeboden, volgend op de nota 
Sport die in december 2016 is 
aangeboden.

3 Sportstimulering
Het sportstimuleringsprogramma gericht op jong en oud 
wordt voortgezet.

1) Tweejaarlijkse evaluatie 
programma en resultaten.

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

2) /o niet sporters 

Het aantal kermissen.

5 Accommodaties
Verenigingen worden gestimuleerd om samen te werken en 
waar mogelijk accommodaties te delen en in te zetten voor 
andere doelen.
Alle kleedaccommodaties worden geprivatiseerd.

We willen dat verenigingen zelf zorgen voor het onderhoud 
van de sportaccommodaties.

Verslaglegging in 2017 van 
samenwerkingsactiviteiten, 
onderhoud in eigen beheer en 
gebruik en privatisering 
accommodaties, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de nulmeting 
die in 2014 heeft plaatsgevonden.
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Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Zwembad)
In 2017 wordt toegewerkt naar de sluiting van het zwembad conform raadsbesluit 12 juli 
2016. Eind 2016 zal hierover meer duidelijkheid worden verschaft.

Doelstelling 2 (Kunstgrasvelden)
Inmiddels zijn alle complexen uitgerust met kunstgrasvelden, behalve van één korfbalclub. 
Bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden is het uitgangspunt worden gehanteerd dat er 
sprake dient te zijn van cofinanciering.

Doelstelling 3 (Sportstimulering)
Hieronder valt het stimuleren van sport en sportdeelname door het verstrekken van 
subsidies, waarbij dit zich voornamelijk richt op de kerndoelgroep jeugd. Een belangrijk 
onderdeel hiervan wordt vormgegeven binnen het project "dagarrangementen" 
(combinatiefuncties). In 2017 zal voor een nieuwe periode van de dagarrangementen een 
uitvoeringsplan worden opgesteld.
De nieuw op te stellen nota Sport besteedt aandacht aan sportstimulering voor iedere 
doelgroep.

Doelstelling 4 (Kermissen)
In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van vier kermissen (Zeelst, 
Veldhoven Dorp, Oerle en d'Ekker).

Doelstelling 5 (Accommodaties)
De nieuwe op te stellen sportnota besteedt aandacht aan het verder overdragen van de 
exploitatie van de sportaccommodaties (exclusief sportaccommodaties Kempen Campus) 
aan de gebruikers alsmede aan het multifunctioneel gebruik daarvan en de samenwerking 
tussen verenigingen.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP 
(x e 1.000)

6321 Zwemsport 621
6322 Sportstimulering Z algemeen 8
6322 Sportstimulering Z jeugdsport 85
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)
Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 12

Lasten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering 

6332 Kermissen

BegrotingRek.
2015

824

2.890

347

110

4.171

Begr.
2016

652

2.780

318

88

3.838

2017

654

2.586

285

2018

627

2.596

286

60

3.569

2019

624

2.606

286

56

3.572

2020

619

2.611

287

56

3.573

Baten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering 

6332 Kermissen

131

813

73

36

1.053

91

868

1

34

994

94

886

1

34

94

886

1

34

1.015 1.015

94

886

1

34

1.015

Saldo (- = nadeel) -3.118 2.844 -2.554 2.557 -2.558

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

3.648

523

4.171

3.310

528

3.838

3.046 3.030

539

3.569

3.038

534

3.572

3.045

528

3.573

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

891

162

1.053

-3.118

904

90

994

2.844

925

90

1.015

-2.554

925

90

1.015

2.557

925

90

1.015

-2.558
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2.1.13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Wij communiceren open met onze inwoners. Wij luisteren naar en antwoorden helder op 
signalen uit de samenleving. Bij samenspraak is het verwachtingspatroon van de 
betrokkenen cruciaal. Samenspraak wordt daarom nadrukkelijker gekoppeld aan helder 
verwachtingsmanagement, waarbij actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Bij de 
afweging voor het algemeen belang wordt maximaal rekening gehouden met het individuele 
belang en worden passende oplossingen gekozen.
Samenwerken in de regio is belangrijk maar mag niet leiden tot verlies van autonomie. 
Samenwerken dient voor alle partijen meerjarig winst op te leveren. Niet alleen in euros 
maar ook andere belangen.
Veldhoven streeft als derde grote gemeente naar een vooraanstaande rol binnen de diverse 
regionale samenwerkingsverbanden, zeker bij voor Veldhoven belangrijke onderwerpen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Samenwerken met inwoners
Samenwerken is het sleutelbegrip in deze raadsperiode. 
Efficiënt overleg tussen inwoners en gemeente, waarbij de 
inbreng van inwoners maximaal tot zijn recht komt is 
nodig.
Bestaande overlegvormen zijn geëvalueerd samen met de 
betrokken organisaties. Daar waar nodig worden 
bestaande overlegvormen opnieuw ingericht.

Evaluatie en herinrichtingsvoorstel 
bestaande overlegvormen

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

3 Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen
We streven naar de inzet van nieuwe media om de 
communicatie tussen raad en de Veldhovenaar te 
verbeteren. In dit kader wordt ook de mogelijkheid 
onderzocht om de lokale omroep beter te benutten

Voorstel aan raad over 
raadscommunicatie te effectueren 
in 2017

4 Steunfractieleden
Het aantal steunfractieleden blijft maximaal drie per 
fractie. Na twee jaar kunnen steunfractieleden in 
bijzondere gevallen worden vervangen door fractieleden 
die niet op de kieslijst stonden. Het presidium stemt in 
met wijzigingen. Indien daarbij stemming noodzakelijk is 
gelden gewogen stemmen.

Aangepast reglement voor wat 
betreft de procedure voor 
benoeming van steunfractieleden
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Griffie
1. De griffie krijgt een actievere rol in het levendiger 
maken van de raadsvergadering. Beter benutten van de 
interne media zoals beeldpresentatie en internet. Griffie 
presenteert plan van aanpak levendiger maken 
raadsvergaderingen
2. Er wordt een inventarisatie gemaakt door de griffie naar 
de wensen en verbetering van inzet van (audiovisuele) 
hulpmiddelen met als doel de raadvergaderingen 
levendiger te maken en de toegankelijkheid van burgers 
naar raadsvergaderingen te vergroten zoals de raad op de 
TV.

1. Plan van aanpak levendiger 
maken raadsvergaderingen
2. Beschikbaarheid verbeteringen 
(audiovisuele) hulpmiddelen

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

Periodieke voortgangsrapportages 
aan de raad

5

6

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Samenwerken met inwoners)
Bestaande ("nieuwe ") overlegvormen zijnde samenspraak en Veldhoven aan tafel 
evalueren worden ook in 2017 voortgezet. De samenwerking met de burgers wordt zo 
maximaal mogelijk benut. Daar waar verbetering gewenst is na evaluaties zal deze worden 
ingevoerd.

Doelstelling 2 (Gemeenteraad)
Het vergaderschema 2017 bevat meer beeldvormende raadsavonden waardoor de raad bij 
belangrijke onderwerpen aan het begin van het proces betrokken is. Dit biedt de 
mogelijkheid om vaker keuzenota's aan de raad voor te leggen.

Doelstelling 3 (Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen)
De raad zal een voorstel worden voorgelegd om met de inzet van (nieuwe) media de 
communicatie tussen raad en de inwoners van Veldhoven te verbeteren.
Gebleken is dat het niet mogelijk is op budgettair-neutrale basis of met beperkte uitgaven 
de (besluitvormende) raadsavonden door de Stichting Lokale Omroep Veldhoven op 
televisie uit te zenden.

Doelstelling 4 (Steunfractieleden)
De aanpassing van het Reglement van Orde van de raad heeft in het vierde kwartaal van 
2016 plaatsgevonden.

Doelstelling 5 (Griffie)
In 2017 wordt aan het presidium een plan van aanpak inzake het levendiger maken van de 
raadsvergaderingen voorgelegd, mede op basis van een inventarisatie van de wensen bij de 
fracties.

Doelstelling 6 (Regionale samenwerking)
Periodieke voortgangsrapportages aan de raad
De rapportages worden naar aanleiding van de opiniërende raadsbijeenkomst van april 
2016 ingevuld door (besloten) benen-op-tafel bijeenkomsten te houden. Daar wordt niet
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alleen ingegaan op de voortgang van onderwerpen, maar worden ook de actuele dilemma's 
met de raadsleden besproken.
Parallel daaraan worden raadsleden op de hoogte gehouden van de stand van zaken 
middels raadsinformatiebrieven of raadsinformatieavonden van de diverse 
samenwerkingsverbanden

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 13

Lasten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige 

6120 Communicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z

Begroting

1.607

1.224

500

814

65

1.141

1.168

505

837

31

671

879

56

975

2

679

888

56

978

2

688

898

56

980

3

4.210 3.682 2.583 2.603 2.625

Baten
6110 Bestuursorganen 

6130 Regionale samenwerking

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Saldo (- = nadeel)

132

47

179

-4.031

3.712

27

471

4.210

179

179

-4.031

-3.682

3.666

16

3.682

-3.682

-2.583 -2.603 -2.625

2.580 2.602 2.625

31

2.583 2.603 2.625

-2.583 -2.603 -2.625

867

56

973

2

0 0 0 0

2.607

3

0 0 0 0
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2.1.14 Publieksdienstverlening

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en laagdrempelig. Het uitgangspunt is dat 
informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke 
en transparante werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet 
over digitale technieken beschikken en laaggeletterde inwoners.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Klanttevredenheid
1. De dienstverlening aan de burger is goed. Deze wordt om 
de twee jaar gemeten. Het streven in 2015 is minimaal een 
7.
2. Het klachtmeldsysteem is een voortdurend onderwerp van 
verbetering. Verbeterpunten zijn de communicatie, de 
afhandeling van klachten, de klachtenrubricering en de 
klanttevredenheidsmeting direct na een klantcontact. We 
meten de klantentevredenheid

2 Toegankelijkheid
1. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de diensten en 
producten worden voor alle inwoners gegarandeerd. De 
producten en diensten worden bij voorkeur digitaal 
aangeboden. We hebben oog voor mensen die geen toegang 
hebben tot de digitale media.
2. De wijkatlas wordt gedigitaliseerd en gecombineerd met 
relevante gegevens uit andere bestanden. Eens in de vier 
jaar, halverwege de zittingsperiode van de raad, worden de 
wijken gemonitord. We kijken naar lagere productiekosten 
en mogelijke samenwerking met andere actoren op dit 
gebied wordt onderzocht.

1. De uitkomst van 
klantenmetingen.
2a. Een aantoonbaar verbeterd 
klachtmeldsysteem in 2015.
2b. Beschikbaarheid klanten 
tevredenheidsmeting in 2015

1. Ten minste 60 /o van de 
diensten/producten die ook 
digitaal worden aangeboden via 
de website, worden digitaal 
verwerkt, waarbij de privacy van 
de burger is geborgd.
2. Beschikbaarheid digitale 
wijkatlas per 2015

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Klanttevredenheid)
Het klachtmeldingssysteem blijven we continu volgen en we streven constant naar 
verbeteringen.
Het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid uit 2016 heeft een continu karakter 
voor voorlopig 3 jaar en zal inzicht geven naar de actuele status voor alle balies met 
klantcontact en de bezoekers van de gemeentelijke website.
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Doelstelling 2 (Toegankelijkheid)
We blijven ook in 2017 investeren om het digitaal aanbieden van diensten I producten te 
laten groeien en dit voorkeurskanaal voor de dienstverlening meer effectief te krijgen.

Eens in de vier jaar worden, halverwege de zittingsperiode van de raad, de wijken 
gemonitord. In 2016 is de wijkatlas, als geëigend instrument uitgevoerd. De huidige 
wijkatlas is in 2016 verschenen en ook digitaal beschikbaar gesteld. De eerstvolgende 
wijkatlas zal in 2020 worden uitgevoerd.

Op het gebied van vergunningverlening werken wij binnen dit programma samen met 
verbonden partij Omgevingsdienst (ODZOB). Het gaat om de uitbesteding van 
werkzaamheden en inzet van flexibele personele capaciteit.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving Rek. Begr. ___________________Begroting________________
nr. producten programma 14 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6140 Dienstverlening 1.190

6141 Documentenverstr. en mutaties 1.173

6142 Burgerlijke stand 95

6143 Verkiezingen 86

6520 Omgevingsvergunningen 1.296

3.840

1.153

1.098 982 990 975 981

44 59 59 55 56

82 114 114 114 114

1.178 913 923 933 944

3.555 2.068 2.086 2.077 2.095

Baten
6140 Dienstverlening

6141 Documentenverstr. en mutaties

6142 Burgerlijke stand

6520 Omgevingsvergunningen

29

663

82

1.282

2.056

725

67

1.079

1.871

690

69

701

66

1.015

1.782

620

103

1.013

1.736

543

148

1.047

1.738

Saldo (- = nadeel) 1.784 -1.684 -304 -341 -357

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

3.837

3

3.840

2.027

29

2.056

1.784

3.552

3

3.555

1.871

1.871

1.684

2.071

15

2.086

1.782

-304

2.063

14

2.077

1.736

1.782 1.736

-341

2.083

12

2.095

1.738

1.738

-357
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2.1.15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende 
meerjarenbegroting. Ingrijpende bezuinigingen zijn niet te voorkomen. De focus van het 
financiële beleid ligt op het verbeteren van de schuldenpositie. Dit houdt in dat er 
structureel wordt gestuurd op het terugbrengen van kosten en het genereren van 
inkomsten.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Verlaging vreemd vermogen
1. Belangrijke middelen om de schuldpositie te verbeteren 

zijn stimulering van woningbouw, de versobering van 
taken, het afstoten van gemeentelijke eigendommen, 
nauwe samenwerking met buurgemeenten en 
heroverweging van outsourcing en inhuur. Grote 
veranderingen zoals een andere opzet van Zilverackers 
zijn hierbij bespreekbaar.

2. We willen de stijging van de woonlasten beperken tot de 
inflatiecorrectie. De woonlasten blijven zich positief 
onderscheiden van het landelijk gemiddelde.

1. De schuldenpositie 
verbetert.

2. Jaarlijkse meting van de 
stijging van de woonlasten

Gemeentelijke woonlasten gezin C 592,41 (in euro's)

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

C 257.000 (in euro's)

3. Trendmatige budgetverhogingen zijn niet van deze tijd, 3. bespreking trendmatige
de inflatiecorrectie is de bezuinigingstarget voor alle budgetverhogingen in begroting 
beleidsterreinen. De inflatiecorrectie is onderdeel van 
nieuwe begrotingsbesprekingen

2 Planning & Control cyclus
Structurele uitgaven worden gefinancierd uit structurele 
inkomsten. Bij het opstellen van het coalitieprogramma en 
de jaarprogramma's wordt gebruik gemaakt van de 
Planning & Control cyclus. In de afwijkingenrapportage 
worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de financiële 
doelstellingen in beeld gebracht en waar nodig bijgestuurd.

De P&C- cyclus wordt gevolgd.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Bedrijfsvoering
Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en 
beheersing van alle primaire en ondersteunende processen 
in de organisatie. Van dit begrip zijn talrijke definities in 
omloop. De kern ervan is dat het de aansturing van de 
organisatie betreft, zoals die onderscheiden kan worden van 
de feitelijk uitvoering (het daadwerkelijk maken van 
producten en het verlenen van diensten) en van het bepalen 
van beleid (keuzes maken over wat wel en wat niet te 
doen).
De volgende indicatoren geven wij voor het onderdeel 
bedrijfsvoering.

a. Formatie
b. Bezetting
c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner)
d. Externe inhuur
e. Overhead

a. 6,3 Fte per 1.000 inwoners
b. 6,3 Fte per 1.000 inwoners
c. C 90,90 per inwoner
d. Externe inhuur 10,30Zo van 

totale loonsom + totale 
kosten inhuur externen

e. Overhead 9,20Zo van totale 
lasten

3

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Doelstelling 1 (Verlaging vreemd vermogen)
De geprognosticeerde stand van het vreemd vermogen is weergegeven in tabel 1 van de 
financieringsparagraaf. Te zien is dat de langlopende geldleningen ultimo 2015 C 139 
miljoen bedraagt, ultimo 2020 verwachten wij C 146 miljoen. Om het terugdringen hiervan 
te realiseren is de noodzaak tot een terughoudend investeringsbeleid en het daadwerkelijke 
realiseren van inkomsten (bouwgrondexploitatie) nog onverminderd van kracht is.

Doelstelling 2 (Planning ã Control cyclus)
Alle rapportages voortvloeiend uit de Planning & Control cyclus, Voorjaarsnota, Begroting, 
kwartaalrapportages en een jaarrekening zullen zorgvuldig en tijdig worden opgesteld. Wij 
werken aan een constante verbetering van deze rapportages.
Wij verrichten activiteiten op het gebied van financieel beleid en beheer die leiden tot een 
solide financiële positie en een sluitende (meerjaren)begroting.

Doelstelling 3 (Bedrijfsvoering)
De inzet van onze organisatie is gericht op het handhaven van het niveau van het 
Veldhovense woon-, leef- en werkklimaat voor de Veldhovense burgers en bedrijven. De 
ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur en is de Veldhovense inwoners en 
bedrijven van dienst. Bij het realiseren van deze doelstelling zijn de verbonden partijen 
Bizob en BNG betrokken.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 15

Lasten
6610 Financiering

6611 Algemene baten en lasten

6612 Belastingen

6613 Algemene uitkering

6614 Overhead

Baten
6610 Financiering

Algemene baten en lasten 

Belastingen 

Algemene uitkering 

Overhead

Begroting

6611

6612

6613

6614

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

39

5.915

676

4

6.634

303

8.187

9.485

32.373

50.348

43.714

763

39

5.832

6.634

44.830

5.518

50.348

23

6.974

756

4

7.757

316

6.773

9.552

34.297

50.938

43.181

2.718

23

5.016

7.757

44.726

6.212

50.938

313

2.148

9.799

33.866

10.111

339

43.714 43.181

387 548 448

658 665 673

4 4 4

9.428 9.498 9.538

10.478 10.716 10.664

313 313 314

48 295 234

10.035 10.138 10.235

34.019 34.398 35.010

113 116 117

44.528 45.260 45.910

34.050|| 34.544 35.246

10.070 10.335 10.335

314 256 204

94 125 125

10.478 10.716 10.664

44.120 44.704 45.465

408 556 445

44.528 45.260 45.910

34.050|| 34.544 35.246

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6613

Rollend materieel 2019 Verreiker (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling kosten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking kosten vennootschapsbelasting via algemene reserve 

Rente doorbelasting aan nieuwe investeringen 

Verlaging personele kosten 

Bijstelling algemene uitkering

-338

-40

40

57

496

-338

380

-380

-2

-7

-338

98

-98

-3

-16

-4

-338

198

-198

6

SalSaldo (- = nadeel) 215 -338 -347 -355
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Toelichting:

6611 Rollend materieel:
Betreft toevoeging van de jaarschijven 2019 en 2020 van de vervangingsinvesteringen voor 
rollend materieel. Voor 2019 betreft het een vervangingsinvestering voor Openbaar Groen 
en gladheid, voor 2020 betreft het voertuigen ten behoeve van gladheidsbestrijding.

6611 Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2:
Als gevolg van de kerntakendiscussie is in totaal C 90 als bezuiniging opgevoerd. Dit betreft 
C 60 op Groen en C 30 op Wegen. Aan het restant van de taakstelling (C 248) is geen 
invulling gegeven en deze vervalt.

6611 Bijstelling vennootschapsbelasting:
Deze wijziging is het gevolg van de herrekende te betalen vennootschapsbelasting over de 
resultaten van de bouwgrondexploitatie. Enerzijds is deze wijziging het gevolg van 
bijgestelde resultaten voor bouwgrondexploitatie (verwezen wordt naar programma 1 en de 
paragraaf grondbeleid), anderzijds zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen fiscaal 
voor 1000Zo meegenomen (in de begroting 2016 was dit nog 5007o). Dit leidt tot een lager 
verwacht fiscaal resultaat en daarmee tot lagere lasten voor vennootschapsbelasting. 
Tegenover de lasten voor vennootschapsbelasting staat een onttrekking aan de vrije reserve 
omdat de resultaten van bouwgrondexploitatie in de vrije reserve worden gestort. De 
onttrekking aan de vrije reserve verandert op dezelfde manier als de lasten voor 
vennootschapsbelasting.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat alleen de activiteiten van bouwgrondexploitatie 
worden betrokken in de vennootschapsbelasting. Opgemerkt wordt dat afstemming met de 
belastingdienst nog plaats gaat vinden.

6611 verlaging personele kosten:
Voorgesteld wordt om de middelen voor investering in de organisatie met C 57 incidenteel 
te verlagen. Deze middelen zijn gereserveerd om de effecten van de bezuinigingsoperatie 
waarbij 15,4 fte is bezuinigd op te vangen. Bevorderen van mobiliteit is een van de 
belangrijkste middelen die ingezet worden. Door middelen 1 jaar te verlagen wordt dit 
beleid enigszins vertraagd.

6613 Bijstelling algemene uitkering:
Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor 2017. Per 
gehuisveste statushouder wordt een bedrag ontvangen. Het definitieve bedrag wordt 
bekend gemaakt in de septembercirculaire 2016, maar voorlopige berekeningen gaan uit 
van een bedrag van C 4 per statushouder. Rekening houdend met een taakstelling van 112 
te huisvesten personen komt dit voor Veldhoven uit op een bedrag van C 496 voor 2017.
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2.2 Paragrafen 

Lokale heffingen2.2.1

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de aspecten die betrekking hebben op de lokale heffingen van de 
gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:

1. onroerende zaakbelasting;
2. afvalstoffenheffing;
3. rioolheffing;
4. hondenbelasting;
5. begraafrechten;
6. marktgelden;
7. toeristenbelasting;
8. tarieven dienstverlening aan derden;
9. reclamebelasting Kromstraat;
10. reclamebelasting City Centrum;
11. leges;
12. parkeerbelasting;
13. kwijtscheldingsbeleid;
14. woonlasten (voor een gemiddeld gezin).

1. Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (hierna: OZB) bestaat uit een eigenarenbelasting en een 
gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting geldt niet voor woningen. Niet-woningen zoals 
bedrijfspanden worden wel aangeslagen voor het gebruik. De OZB is een zogeheten 
tijdstipbelasting, waarbij de toestand op 1 januari bepalend is. Wijzigingen na die datum 
hebben geen invloed op de hoogte van de heffing. Het tarief bedraagt een percentage van 
de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde geldt als 
heffingsgrondslag. Niet alleen gemeenten hanteren de WOZ-waarde als een basis voor 
belastingheffing, maar ook de Belastingdienst en waterschappen. De WOZ-waarde is de 
waarde die aan een onroerende zaak moet worden toegekend als het volle en onbezwaarde 
eigendom aan de hoogstbiedende wordt verkocht. Voor niet-woningen (met uitzondering 
van rijksmonumenten) geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaarde de grondslag is als 
deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer.

Macronorm
De limitering van de OZB-tarieven is op 1 januari 2008 vervallen. Omdat dit niet mag leiden 
tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is er een macronorm ingesteld 
die de landelijke opbrengststijging van de OZB moet beperken. Gebleken is dat deze 
macronorm niet aan de verwachtingen voldoet.
Omdat van verschillende kanten aangegeven is dat men een uitbreiding wil van de 
gemeentelijke mogelijkheden om belastingen te heffen is er een onderzoek gestart naar een 
mogelijke verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Een beheerste ontwikkeling 
van de gemeentelijke lastenstijging behoort eveneens tot dit onderzoek.
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een 
hervorming van het lokaal belastinggebied. Verschuiving van Rijks- naar 
gemeentebelastingen zou op de agenda van het volgende kabinet moeten staan.
De bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer financiële flexibiliteit voor 
gemeenten. Ze liggen in lijn met de aanbevelingen die de commissie Financiële ruimte voor 
gemeenten (commissie-Rinnooy Kan) vorig jaar deed in het rapport 'Bepalen betekent 
betalen'.
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Het VNG zal samen met de gemeenten de bouwstenen toetsen aan ijkpunten, zoals dat een 
groter belastinggebied geen doel op zich is, maar de band tussen bepalen, betalen en 
verantwoorden moet versterken.
De VNG wil aandacht voor de uitwerkingsdetails van een eventuele vergroting van het 
gemeentelijk belastinggebied en ziet een koppeling met de lokale democratie. Het bestuur 
van de VNG heeft daarom besloten om de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied 
in samenhang te bespreken met lokale democratie en autonomie.
Vooralsnog is de macronorm voor 2017 vastgesteld op 1,970Zo.

Hertaxatie

Volgens de Wet waardering onroerende zaken moet de waarde van de onroerende zaken in 
de gemeente worden bepaald op een vaste datum: de zogeheten waardepeildatum. De 
WOZ-waarde dient als heffingsmaatstaf voor de OZB en de waardepeildatum ligt wettelijk 
een jaar vóór het begin van het tijdvak waarvoor deze wordt gebruikt. Voor 2017 is de 
wettelijke waardepeildatum dus 1 januari 2016. Alle WOZ-objecten worden getaxeerd op de 
waarde van de waardepeildatum.

Op basis van de meest recente informatie wordt geschat dat de waarde van woningen 
tussen de vorige (01-01-2015) en de nieuwe peildatum (01-01-2016) is gestegen met 
ongeveer 40Zo. Voor niet-woningen is de waardeontwikkeling over dezelfde periode te 
verwaarlozen.

Opbrengst voor 2017
In 2015 is aangekondigd dat de opbrengst van de OZB in de jaren 2016 tot en met 2018 
jaarlijks met 2,50Zo wordt verhoogd. De gewenste opbrengst voor 2017 bedraagt met 
toepassing van deze 2,507o verhoging C 9.110.120.

Gevolgen WOZ-herwaardering en OZB-tarieven 2017
De tarieven worden voor 2017 aangepast aan de waardeontwikkeling tussen de peildata 1 
januari 2015 en 1 januari 2016. Dit resulteert in de volgende tarieven voor 2017:

» eigenarendeel woningen: 0,09840Zo (tarief 2016: 0,10140Zo)
» eigenarendeel niet-woningen: 0,2017Z (tarief 2016: 0,19620Zo)
» gebruikersdeel niet-woningen: 0,1286Z (tarief 2016: 0,1377Z)

2. Afvalstoffenheffing

De kosten die verbonden zijn aan het beheer van de huishoudelijk afvalstoffen worden 
omgezet in tarieven. Voor het jaar 2017 wordt begroot dat deze kosten C 3.838.898 
bedragen. Deze kosten moeten over de daarvoor in aanmerking komende objecten worden 
omgeslagen.
Met ingang van 1 oktober 2015 is begonnen met een nieuwe methode van afvalinzameling. 
Dit heeft tot gevolg dat de kosten naar alle verwachting zullen dalen.

Het vorenstaande in aanmerking genomen kan het tarief voor 2017, om tot een volledige 
kostendekking te komen, ten opzichte van 2016 met 1,620Zo dalen.
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Tabel 1: Ontwikkeling afvalstoffenheffing

2014 2015 2016 2017
Afvalst.
heffing
Eenpers.
Huish.
Basistarief 155,26 147,57 141,44 139,13
Tarief
minicont.

172,51 163,98 157,15 154,59

Tarief
ondergr.

155,26 147,57 141,44 139,13

Meerpers.
Huish.
Basistarief 229,20 217,85 208,79 205,39
Tarief

minicont.
246,45 234,25 224,50 220,85

Tarief
ondergr.

229,20 217,85 208,79 205,39

Vanwege hogere opbrengsten, lagere contractprijzen en besparingen op onder andere de 
loonkosten over de afgelopen jaren wordt in belastingjaar 2017 C 3,40 teruggegeven (2016 
C 0,86). Deze teruggave geschiedt in de vorm van een lastenvermindering op het 
totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2017".

Berekening kostendekkendheid van de Afvalstoffenheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 3.773.656,50
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen C 891.779,14
Netto kosten taakveld C 2.881.877,40
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente C 147.397,94
BTW C 744.078,09
Totale kosten C 3.773.353,40
Opbrengst heffingen C 3.773.353,40
Dekkingspercentage 10007o

3. Rioolheffing

Deze heffing dient ter bekostiging van de wettelijke taken die de gemeente heeft gekregen 
in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken. Dankzij deze wet kunnen gemeenten, 
naast de zorg voor het rioleringsstelsel, beter de regie voeren over regenwater in bewoond 
gebied en hun zorgplicht in het kader van de grondwaterproblematiek uitvoeren.

Om in 2017 tot een volledige kostendekking te komen moet het tarief ten opzichte van 
2016 met 40Zo stijgen. Dat houdt in dat in 2017 het meest gangbare tarief C 139,83 
bedraagt.
Tabel 2 toont het tarievenverloop. Vanwege extra inkomsten over voorafgaande jaren 
wordt, conform de wens van de raad, een bedrag van C 17,76 (2016 C 17,84) aan de 
burgers teruggegeven middels een korting op het aanslagbiljet "Gemeentebelastingen 
2017".
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Tabel 2: Tarievenverloop rioolheffing

2014 2015 2016 2017

Rioolrechten 127,13 131,99 134,46 139,83

Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 5.758.652,80
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen C 3.663.083,75
Netto kosten taakveld C 2.095.569,05
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente C 160.443,91
BTW C 309.683,07
Totale kosten C 2.565.696,03
Opbrengst heffingen C 2.565.696,03
Dekkingspercentage 10007o

4. Hondenbelasting

Bij het instellen van de hondenbelasting gaf de raad aan dat het tarief in principe 
kostendekkend moet zijn.
Thans is er een daling waarneembaar in het aantal honden. Besloten is om periodiek 
steekproefsgewijs controles in de gemeente te houden.

Het tarief voor het houden van een hond moet, omdat het aantal geregistreerde honden is 
gedaald en de kosten zijn gestegen, voor het jaar 2017 ten opzichte van 2016 met C 3,80 
naar boven worden bijgesteld naar C 82,53. De onderstaande tabel toont het 
tarievenverloop.

Tabel 3: Tarievenverloop hondenbelasting

1 2014 2015 2016 2017

Tarief per 
hond

91,95 86,83 78,73 82,53

Kenneltarief 275,85 260,49 236,19 247,59

5. Begraafrechten

Voor het jaar 2017 worden de tarieven niet verhoogd.

6. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. Zij 
betalen deze vergoeding voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats 
aangewezen gemeentegrond, voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. 
Daarnaast brengen we een bedrag van C 0,50 per maand per meter in rekening voor 
reclame- en promotiegelden. Er is vooralsnog geen reden om deze gelden te verhogen.
Voor het jaar 2017 zullen de marktgelden niet worden verhoogd.
Het is voor dit product niet mogelijk om met marktconforme tarieven te werken om een 
volledige kostendekking te bereiken. De marktgelden worden dan te hoog voor de 
standplaatshouders met een mogelijke leegloop van de markt tot gevolg.
De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.
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Tabel 6: Tarievenverloop marktgeiden

2014 2015 2016 2017

Losse standpl. Per 
dag, per meter

1,71 1,73 1,74 1,74

Vaste standpl. per 
kwartaal per meter

19,02 19,23 19,35 19,35

Standwerkerplaats 
per dag

1,71 1,73 1,74 1,74

7. Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van mensen die binnen de gemeente verblijven door 
overnachting tegen vergoeding. Toeristen maken immers gebruik van gemeentelijke 
voorzieningen, maar betalen geen belastingen binnen Veldhoven. Vorig jaar is tijdens de 
begrotingsbehandeling afgesproken dat het tarief in 2017 zal worden verhoogd naar C 1,60. 
Van deze C 1,60 komt vanaf 2017 C 0,45 ten goede aan de toeristenbranche en C 1,15 ten 
goede aan de algemene middelen. Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om in 
2017 te komen tot een differentiatie in het tarief waarbij voor campings een lager tarief zal 
worden gehanteerd. Gebleken is dat een dergelijke situatie zal leiden tot disproportionele 
hogere lasten voor overnachtingen in de overige categorieën en daarom niet wenselijk is.

8. Tarieven dienstverlening aan derden

De gemeente streeft bij deze heffingen naar een kostendekkend tarief. Omdat er voor 2017 
geen inflatie is worden deze tarieven niet verhoogd.

9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

In Veldhoven-Dorp is een Centrummanagement in het leven geroepen. Om te 
bewerkstelligen dat alle ondernemers meebetalen om de kwaliteit van deze winkelstraat te 
verbeteren is vanaf 2011 reclamebelasting ingevoerd. De belasting bestaat enerzijds uit een 
minimum te betalen bedrag van C 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 
2017 een bedrag van C 2,48 per C 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de 
WOZ-waarde C 81.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is C 700. De opbrengsten 
worden rechtstreeks, met uitzondering van de perceptiekosten, in een ondernemersfonds 
gestort. Uit dit fonds worden activiteiten betaald die de kwaliteit van het winkelgebied een 
impuls geven en het winkelklimaat aantrekkelijk maken.

Tabel 5: Tarievenverloop reclamebelasting Kromstraat

2014 2015 2016 2017

tarief per C 1.000,00 2,32 2,55 2,74 2,48
WOZ-waarde

10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum

Per 1 januari 2015 is in het City Centrum een Centrummanagement in het leven geroepen. 
Door de invoering van een reclamebelasting wordt ervoor gezorgd dat alle ondernemers 
hieraan meebetalen.

89



Deze reclamebelasting is op dezelfde leest geschoeid als de reclamebelasting van de 
Kromstraat en bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van C 300 per 
belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2017 een bedrag van C 2,34 per C 1.000 
aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de WOZ-waarde C 128.000 overstijgt. Het 
maximum te betalen bedrag is C 4.000.

De opbrengsten, eveneens met uitzondering van de perceptiekosten, worden in een 
ondernemersfonds gestort. Net als bij de Kromstraat kunnen hiervan activiteiten worden 
betaald die de kwaliteit van het winkelgebied ten goede komen.

Tabel 6: Tarievenverloop reclamebelasting City Centrum

2015 2016 2017

tarief per C 1.000,00 2,18 2,47 2,34
WOZ-waarde

11. Leges

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en baten van dit 
product. Een uitzondering hierop vormen de wettelijk voorgeschreven tarieven.
Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met het omtrent de leges 
vastgestelde beleid.

Berekening kostendekkendheid van de legesheffing
Titel I
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 801.290,41
Inkomsten taakveld(en) C 800.767,51
Dekkingspercentage Titel I 99,930Zo
Titel II
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 967.109,95
Inkomsten taakveld(en) C 966.963,83
Dekkingspercentage Titel II 99,980Zo
Titel III
Hoofdstuk 1
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 11.001,84
Inkomsten taakveld(en) C 11.000,40
Dekkingspercentage hoofdstuk 1 99,980Zo
Hoofdstuk 2
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 32.800,51
Inkomsten taakveld(en) C 1.624,80
Dekkingspercentage hoofdstuk 2 4,950Zo
Van de hoofdstukken 3 tot en met 7 van Titel
III kan geen dekkingspercentage worden 
gegeven omdat er geen kosten zijn gemaakt 
met betrekking tot de in deze hoofdstukken 
vermelde onderwerpen.
Dekkingspercentage Titel III 28,820Zo
Totaal Legesverordening
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 1.812.202,71
Inkomsten taakveld(en) C 1.780.356,54
Dekkingspercentage totaal 
legesverordening

98,240Zo
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12. Parkeerbelasting

Aangezien in Veldhoven betaald parkeren is ingevoerd, geldt de tariefheffing als een 
belastingheffing (de zogeheten parkeerbelasting). Als bij een controle niet zichtbaar is dat 
parkeerders het tarief hebben betaald, volgt een naheffing. Dit geldt op alle aangewezen 
terreinen in het centrum en de parkeerlocatie De Meent (onder de City Passage). Een 
uitzondering vormt de parkeergarage onder het Meiveld, waar een ander betaalsysteem 
geldt (afrekenen bij verlaten van de garage). Het tarief bedraagt momenteel C 1,30 per uur. 
In 2017 wordt een omzet van circa C 1.3 miljoen verwacht voor de terreinen en 
parkeergarages.

De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 4: Tarievenverloop parkeerbelasting

2014 2015 2016 2017
Parkeertarief 1,30 1,30 1,30 1,30
per uur

13. Kwijtscheldingsbeleid

Personen die niet in staat zijn om bepaalde belastingen of heffingen te betalen, kunnen in 
aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Dit geldt voor de onroerende 
zaakbelasting (onder strikte voorwaarden), de hondenbelasting (alleen voor één hond) en 
de afvalstoffen- en rioolheffing.
Voor leges, marktgelden en begraafrechten is kwijtschelding vanwege het retributieve 
karakter niet mogelijk.

Vanaf het jaar 2010 wordt volledige kwijtschelding verleend aan iedereen die aan de 
voorwaarden voldoet. Ook zijn de toegestane spaartegoeden verruimd en kunnen 
belastingplichtigen voortaan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 
automatische kwijtschelding.
Vanaf 2011 is het eveneens voor ondernemers mogelijk om een verzoek tot kwijtschelding 
in te dienen voor hun privé-belastingschulden.

14. Woonlasten gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin stijgen de lasten in 2017 gemiddeld met C 0,86 ten opzichte van 
2016. Uitgaande van een gemiddelde waardestijging van de woningen van 40Zo bedraagt de 
te verwachte WOZ-waarde voor een gemiddelde woning voor het jaar 2017 ongeveer C 
257.000.
Voor de onroerende zaakbelasting is van deze waarde uitgegaan.

Tabel 7: Verloop woonlasten

2014 2015 2016 2017

OZB eigenaren C 219,76 C 244,98 C 251,47 C 252,89
Afva lstoffenheffing C 246,45 C 234,25 C 224,50 C 220,85
Rioolrechten C 127,13 C 131,99 C 134,46 C 139,83

C 593,34 C 611,22 C 610,43 C 613,57
Lastenvermindering afvalstoffen -C 7,55 -C 1,21 -C 0,86 -C 3,40
Lastenvermindering riool -C 33,80 -C 7,46 -C 17,84 -C 17,76
Totaal C 551,99 C 602,55 C 591,73 C 592,41
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Begrote opbrengsten belastingen en heffingen

Tabel 8: Begrote totale opbrengsten gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017

II Heffing (x C 1.000) Begr.
2014

Rek.
2014

Begr.
2015

Rek.
2015

Begr.
2016

Begr.
2017

OZB 7.443 7.410 8.372 8.788 8.916 9.110
Parkeerbel. 1.552 1.286 1.571 1.200 1.099 1.299
Toeristenbel. 167 158 201 198 174 207

# Hondenbel. 376 355 359 361 331 338
# Marktgelden 25 22 26 22 24 26

(Bouw)leges 1.026 922 1.003 1.205 1.021 990
# Begraafrechten 131 109 134 115 135 135
# Afvalstoffenheff. 4.002 3.571 4.010 3.969 3.872 3.773
# Rioolheffing 2.492 2.435 2.593 2.570 2.462 2.569

Recl.bel. Dorp 33 41 33 41 33 44
Recl.bel. City 99

100
98 97

Totaal bel. + 
heffingen

17.247 16.309 18.401 18.569 18.289 18.588

# = Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt

COELO tabel 2016 per gemeente

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, kortweg COELO 
genaamd, verricht jaarlijks onderzoek naar economische en financiële aspecten van 
decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies.
De verzamelde gegevens worden gepubliceerd in een atlas. In onderstaande tabel staan een 
aantal gemeenten uit deze atlas weergegeven met daarachter vermeld de gemeentelijke 
woonlasten in 2016. De goedkoopste gemeente is als eerste vermeld. Onder gemeentelijke 
woonlasten dient in dit verband te worden verstaan de OZB, riool- en afvalstoffenheffing; 
woning met gemiddelde waarde; na aftrek van eventuele heffingskorting; inclusief 
waterschapsheffingen.

1. Tilburg e 789,00
2. Aalten e 791,00
3. Roerdalen e 809,00
4. Maasgouw e 810,00
5. Veldhoven e 815,00
6. Beesel e 815,00
7. Nunspeet e 817,00
8. Putten e 821,00
9. Veenendaal e 821,00
10. Eindhoven e 823,00
14. Geldrop-Mierlo e 849,00
30. Best e 902,00
63. Waalre e 956,00
108. Valkenswaard e 1.007,00
193. Bergeijk e 1.068,00
211. Eersel e 1.077,00
265. Bladel e 1.123,00
336. Oirschot e 1.196,00
376. Nuenen e 1.278,00
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2.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's 
opvangt zonder het beleid aan te passen. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de 
aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's financieel af te dekken 
(weerstandscapaciteit), en de relatie daartussen: het weerstandsvermogen.
Verder wordt met kengetallen inzichtelijk gemaakt hoeveel (financiële) ruimte de gemeente 
heeft om incidentele en structurele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht 
in de financiële weer- en wendbaarheid.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:
» aanwezige risico's;
» beschikbare weerstandscapaciteit;
» weerstandsvermogen;
» ontwikkelingen;
» kengetallen.

Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de 
nota ’Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2014'. Deze nota is 
door de raad in oktober 2014 vastgesteld.

Risico's

Inventariseren en kwantificeren
Voor de begroting 2017 zijn per afdeling de risico's geïnventariseerd, samen met de kans 
dat ze optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Op basis van deze 
inventarisatie is een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een 
zogeheten risicoscore verbonden, door de kansklasse te vermenigvuldigen met de 
gevolgklasse. Deze methodiek maakt het mogelijk de risico's onderling te rangschikken op 
grootte. De risico's met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus 
als zodanig 'gemanaged' worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de 
cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore. De kaart laat zien dat het aantal 
risico's op dit moment 52 is.

Figuur 1: Risicokaart 
Financieel gevolg (x)

x > C 1.000.000 

C 500.000 < x < C 1.000.000 

C 200.000 < x < C 500.000 

C 50.000 < x < C 200.000 

x < C 50.000

10o7o 30o7o 5007o 7007o 9007o

1

2 1

6 3 1

9 7 2 1 1

8 3 4 1 2

Kans
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Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van het aantal risico's in de begrotingen vanaf
2013 tot en met 2017

Figuur 2 Ontwikkeling en trend aantal risico's

Aantal risico's Begroting 2013-2017

Simulatie
Op basis van de inschatting van kans en gevolg per risico, is berekend hoeveel geld er nodig 
is om de risico's financieel af te dekken. Hiervoor is een risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij 
is het zekerheidspercentage op 900Zo gesteld. Dit betekent dat het voor 900Zo zeker is dat we 
met dit bedrag alle risico's kunnen opvangen. De risicosimulatie met een 
zekerheidspercentage van 90o7o geeft aan dat een bedrag van C 1.725.033 nodig is om de 
risico's in financiële zin af te dekken. Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit. 
Tegelijkertijd is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd die laat zien welke risico's de 
meeste invloed hebben op het weerstandsvermogen. De tien belangrijkste risico's die hieruit 
voortkomen, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Hierin zijn ook risico's aangegeven 
met een kans van 9907o. Dit zijn risico's van BGE-projecten waarvan de risico's niet worden 
opgevangen binnen het resultaat van de BGE.

Tabel 1: Top 10 van risico's met meeste invloed
Belangrijkste risico's Kans Gevolg Invloed

("/o) (max. in C) (/)
1 Risico's BGE project Kasteel Zuyderwijck: negatieve 

marktontwikkeling (500Zo)
99 349.809 15,22

2 Vertraging bij het huisvesten van statushouders 40 800.000 14,15
3 Derving van huuropbrengsten door brandschade aan 

verhuurd vastgoed
30 300.000 6,72

4 Risico's BGE project Slot Oost: planologisch risico (30oZo), 
afzetrisico (100Zo) en risico niet doorgaan project (100Zo)

99 121.852 5,36

5 Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20 500.000 4,43
6 Hogere lasten aankoop percelen grond voor de Zilverbaan 50 200.000 4,42
7 Overige garantstellingen 10 1.000.000 4,33
8 Frictiekosten bij verandering MRE 70 110.000 3,39
9 Foutieve registraties in BRP (Basis Registratie Personen) 30 200.000 2,70
10 Kosten door juridische frictie tussen gemeente en 30 200.000 2,65

gesubsidieerde instellingen
Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's C 3.781.661

Maximaal geldgevolg overige risico's (43) C 8.002.180

Totaal maximaal geldgevolg alle risico's C 11.783.841

Beheersen
Aandachtspunt bij de geïdentificeerde risico's is het treffen van beheersmaatregelen. Met 
deze beheersmaatregelen zijn de betreffende kansen en/ of gevolgen van het risico 
verkleind. Bij de simulatie is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die al van
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kracht zijn. Voor vier van de top 10-risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn 
voor 24 van de 52 risico's maatregelen getroffen en zijn voor 2 risico's maatregelen in 
voorbereiding. Dit betekent niet dat wij voor 26 risico's geen maatregelen treffen. Als een 
risico wordt benoemd, is dit een zogenaamd 'bruto risico' na toepassing van maatregelen 
ontstaat een zogenaamd 'netto risico' waarbij de kans van optreden en/of het maximale 
schadegevolg lager is. Er zijn ook risico's opgenomen waarbij meteen op het niveau van 
'netto risico' is ingestoken. Voor deze risico's zijn dan binnen risicomanagement geen 
specifieke beheersmaatregelen geformuleerd.

De effecten van de getroffen beheersmaatregelen zijn in de simulatie meegenomen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente 
Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen, zonder het 
bestaande beleid te hoeven aanpassen. Onderdeel van de weerstandscapaciteit is de 
onbenutte belastingcapaciteit.
De limitering van de OZB-tarieven is in 2008 komen te vervallen. Om onevenredige stijging 
van de lastendruk te voorkomen heeft het Rijk een macronorm ingesteld die de maximale 
procentuele opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm wordt 
bekendgemaakt via gemeentefondscirculaires. Als alle gemeenten in Nederland opgeteld 
boven deze macronorm uitkomen met de OZB-opbrengst, vindt een korting plaats op het 
gemeentefonds. De verhogingsruimte die Veldhoven heeft tot de macronorm noemen we 
voor deze paragraaf de onbenutte belastingcapaciteit.
Voor 2017 is de onbenutte belastingcapaciteit nihil.
Overigens is het Rijk voornemens om van de macronorm af te stappen en over te gaan tot 
een woonlastennorm. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden.

Op basis van de beleidsnota wordt de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt 
opgebouwd:

Reserve benoemde risico's 
(jaarrekening2015)

C 3.390.997

Begrotingspost Onvoorzien C 135.000
Onbenutte belastingcapaciteit 0

Beschikbare weerstandscapaciteit C 3.525.997

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente risico's financieel kan 
opvangen zonder beleid te hoeven aanpassen. Als dit getal 1 is of hoger, kunnen de risico's 
worden opgevangen. Wij streven altijd naar 1,7.
Nu is het weerstandsvermogen 2,0. Dit is ruim voldoende.

Hieronder een toelichting op de berekening van het weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en 
de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit). Om te garanderen dat ons 
weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een normratio van 1,7, dat 
gekwalificeerd is als 'ruim voldoende'. Om ongewenste schommelingen te voorkomen, 
hanteren we een minimumratio van 1,4 en een maximumratio van 2,4. Buiten deze marges 
vullen we de risicoreserve benoemde risico's aan of romen we die af.

Op basis van de simulatie van de benodigde weerstandscapaciteit en beschikbare 
weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen C 3.525.997 Z C 1.725.033 = 2,0.

Dit betekent dat ons weerstandsvermogen ruim voldoende is om met een zekerheid van 
9007o alle geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen.
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Ontwikkelingen

Hieronder volgen een aantal risico-ontwikkelingen ten opzichte van de Jaarstukken 2015, 
het vorige actualisatiemoment. Ten eerste wordt ingegaan op de risico's die samenhangen 
met grondexploitatie, vervolgens komen de overige risico's van de organisatie aan bod.

Risico's grondexploitatie
Om een goed beeld te krijgen van de risico's van BGE, zijn de risico's per afzonderlijk BGE- 
project geïnventariseerd, het gaat hierbij om de in exploitatie genomen BGE's. Aan de hand 
van een eerste risicosimulatie is per BGE-project een integraal risico bepaald. Als dit risico 
het verwachte BGE-resultaat niet overstijgt, wordt er geen risico opgenomen. Als dit risico 
het verwachte BGE-resultaat wel overstijgt, is voor dit verschil een risico opgenomen, met 
een kans van 990Zo.
Vergeleken met het vorige actualisatiemoment - de Jaarstukken 2015 - is het maximale 
schadegevolg van de in exploitatie genomen BGE's gelijk gebleven.

Verder is de risico-inschatting voor ’niet in exploitatie genomen' (NIEG) complexen van 
belang. Bij de inventarisatie hanteren we als uitgangspunt een risicokans van 100Zo, met als 
schadebedrag de boekwaarde per 31-12-2015. De schadekans en het schadebedrag zijn 
gebaseerd op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), die is ontwikkeld door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In deze begroting kennen wij geen NIEG complexen.

Overige risico's
Ten opzichte van de Jaarstukken 2015 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

» Van het Rijk hebben wij een taakstelling om statushouders te huisvesten. Door 
mogelijke vertraging kan het zijn dat deze taakstelling niet (tijdig) gehaald wordt 
waardoor de gemeente een boete krijgt van het Rijk. De kans schatten wij in op 400Zo 
met een maximaal schadegevolg van C 800.000.

» Tussen afvalverwerker Attero en de Brabantse gemeenten was een juridisch geschil 
ontstaan. De rechter heeft hierover in januari 2016 besloten in het voordeel van de 
gemeenten. Daarmee was op dat moment een naheffing door Attero van de baan. 
Omdat Attero in hoger beroep is gegaan, bestaat de kans dat de gemeenten alsnog 
de naheffing moeten betalen. Hiervoor nemen wij een risico op met een kans van 
100Zo en een maximaal schadegevolg van C 371.000.

» Voor de taken van de 3 decentralisaties hadden wij tot en met de jaarstukken 2015 
3 risico's opgenomen, namelijk een risico over aantallen, een risico op lagere 
rijksinkomsten als gevolg van het objectief verdeelmodel en een risico op BTW 
heffing. Opgeteld hadden deze 3 risico's een maximaal schadegevolg van C 1,7 mln. 
Inmiddels is de verwachting dat de reserve lokaal sociaal deelfonds per eind 2016 C
2,3 mln bedraagt. Dit betekent dat de risico's kunnen worden opgevangen binnen de 
reserve lokaal sociaal deelfonds waarmee het opnemen van risico's in deze 
weerstandsparagraaf niet langer nodig is.

Risicomanag ement
De geactualiseerde nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 
2014' bevat beleidsuitgangspunten en onderdelen die we tot en met 2018 hanteren. Naast 
het proces van risicomanagement besteedt de nota ook aandacht aan de structurele 
inpassing van risicomanagement in het gemeentelijk beleid. Om die te realiseren, is voor 
alle bestuursstukken waar risico's aan de orde zijn een afzonderlijke paragraaf over risico's 
verplicht.

Kengetallen

In 2016 is het BBV gewijzigd. Vanaf de begroting 2017 worden de kengetallen meerjarig 
opgenomen in deze paragraaf.
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De kengetallen gaan in op totale financiële componenten zoals het totale eigen vermogen, 
totale baten etc. De bepaling van het weerstandsvermogen bevat één component van het 
eigen vermogen, namelijk de reserve benoemde risico's. Er kan geen verband worden 
gelegd tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen. De kengetallen geven een 
aanvullend inzicht bovenop het weerstandsvermogen. Opgemerkt wordt dat kengetallen niet 
absoluut kunnen worden geïnterpreteerd.

Verloop van de kengetallen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Netto schuldquote 151/
1

153/ 158/ 141/ 128/ 122/
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 145/ 149/ 1540/ 139/ 126/ 121/
Solvabiliteitsratio 

Structurele exploitatieruimte 
Grondexploitatie 
Belastingcapaciteit

21yo
30/0

890Zo
84/

19/
-10/
86/
80/

21/
1/

70/
82/

22/
0/

57/
82/

24/
2/

51/
82/

Toelichting kengetallen 

Netto schuldquote:
Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een percentage van de totale 
baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in mindering gebracht, behalve de 
langlopend verstrekte leningen, zoals startersleningen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:
Hier wordt hetzelfde aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de 
langlopend verstrekte leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.

Solvabiliteitsratio:
Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële 
verplichtingen te voldoen.
Deze ratio geeft het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal 
weer.

Structurele exploitatieruimte:
Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele 
baten.

Grondexploitatie:
Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer in verhouding tot de 
totale baten.

Belastingcapaciteit:
Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld gezin 
opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 
bekendgemaakt in de Meicirculaire 2016. Dit percentage kan geïnterpreteerd worden als de 
benutte belastingcapaciteit.

Beoordeling kengetallen
Ten eerste wordt opgemerkt dat de Begroting 2016 eerder is opgesteld dan Jaarrekening 
2015.

Het herstel van de financiële kengetallen wordt meerjarig zichtbaar. De schuldquote stijgt in 
2017 ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2017 naar verwachting 
substantieel minder bouwgrond wordt verkocht omdat er minder grond beschikbaar is met 
de gewenste bestemming. Vanaf 2018 wordt naar verwachting weer bouwgrond verkocht en 
herstelt de schuldquote zich. Dit effect is ook zichtbaar bij kengetal Grondexploitatie.
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Ook is het herstel zichtbaar in de ontwikkeling van de solvabiliteit, deze loopt op van 20oZo in
2017 naar 2407o in 2020. De structurele exploitatieruimte is positief wat bevestigt dat de
begroting meerjarig sluitend is.

98



2.2.3 Beheer kapitaalgoederen

Het beheer van de openbare ruimte behoort tot de primaire taken van de gemeente. Voor 
de ondersteuning van de beheeractiviteiten werkt de gemeente met beheersystemen voor 
de onderdelen groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties 
(VRI's) en gebouwen.

Beheerplannen vormen de schakel tussen beleid en uitvoering.
Beleid is de strategische visie op het beheer van de openbare ruimte. Het beleid wordt 
vastgelegd in beleidsplannen die door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het beheerplan is de vertaling van het beleid op een tactisch niveau naar 
beheermaatregelen, met aandacht voor organisatie en financiën. Deze beheerplannen 
worden in de loopt (in principe na 4 jaar) bijgesteld.
Voor de operationele uitvoering worden uitvoeringsplannen opgesteld, in de vorm van 
projecten en (onderhouds)bestekken.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder 
beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) 
noodzakelijke reparaties en het structurele onderhoud dat in het eerste planjaar van het 
beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend, op de ad-hocreparaties na. 
Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het structurele onderhoud dat 
in het tweede tot het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze 
werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn 
valt het structurele onderhoud dat na het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd 
moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts globaal bekend.

Hieronder volgt een toelichting per specifieke categorie: wegen, openbaar groen, openbare 
verlichting, riolering en gebouwen.

Wegen

Kader
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele 
wegbeheer van het CROW. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over 
waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde 
CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij 
aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn.

Prestaties en kwaliteit
Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente 
Veldhoven periodiek inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de 
door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde methodiek voor de globale visuele 
inspectie (de methodiek is beschreven in publicatie 145 en 146) . Deze methodiek is 
toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen zijn derhalve in de 
kwaliteitsanalyse buiten beschouwing gelaten.
De gemeente hanteert het basiskwaliteit onderhoudsniveau, waarbij wegen veilig worden 
gehouden, om zo ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.

De weginspectie is eind 2013 voor het laatst uitgevoerd waarvan onderstaande resultaten 
zijn weergegeven. In 2016 zal er weer een inspectie plaatsvinden.

Inspectieronde Voldoende Matig Onvoldoende
2013 860zá 9 0A, 5 0A,
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Financiën
Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Wegen 2017 2018 2019 2020

Groot onderhoud C 930.612,- C 930.612,- C 936.195,- C 936.195,-

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van de programma's 
1 (Stedelijke ontwikkeling), 4 (Beheer openbare ruimte) en 5 (Bereikbaarheid). Voor 
vervangingswerkzaamheden aan wegen worden aparte kredieten aangevraagd.

Openbaar groen

Beleidskader
Het gewenste onderhoudsniveau is omschreven in het groenbeleidsplan. Om het 
groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren, vinden het 
onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, waardevolle 
bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Prestaties en kwaliteit
In 2015 is het dagdagelijks groenonderhoud voor 3 jaar, met een optie voor verlenging van 
3 keer 1 jaar, aanbesteed via een onderhandse aanbesteding.

Er wordt bij het onderhoud onderscheid gemaakt in kwaliteitsniveaus. De kwaliteitsniveaus 
A, B en C sluiten aan op de landelijke meetlatten van CROW en geven respectievelijk een 
optimaal verzorgd niveau, een normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau 
weer.
De verdeling van het openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in 
onderstaande tabel weergegeven.

Groen Niveau A Niveau B Niveau C
(optimaal) (basis) (natuurlijk)

X van totale oppervlakte 4 X 47 X 49 X

Financiën
Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Groen 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 373.130,- C 373.130,- C 375.369,- C 375.369,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 6 (Natuur- en recreatiebeheer).

Openbare verlichting

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het 
actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie 
aan de openbare verlichting.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het 
berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers 
gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan 
de openbare verlichting, net als het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
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Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande
stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Openbare verlichting 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 278.482,- C 278.482,- C 280.153,- C 280.153,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 4 (Beheer openbare ruimte).

Riolering

Beleidskader
De leidraad voor het beheer van de riolering is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
(VGRP) 2015-2019. Het VGRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, 
zowel beleids- en beheersmatig als renovaties.

Prestaties en kwaliteit
In de periode 2012 t/m 2016 is de kwaliteit van het volledige rioolstelsel in beeld gebracht. 
Classificatie van schadebeelden gebeurt volgens de NEN 3399 en is opgedeeld in 5 klassen 
naar mate van ernst. Als schades in de categorie "ingrijpmaatstaaf" vallen heeft dit invloed 
op de restlevensduur (die verkort zal worden).

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging aan riolering zijn de onderstaande stortingen in de 
vervangingsreserve nodig.

Riolering 2017 2018 2019 2020
vervangingsreserve C 3.987.340,- C 3.519.372,- C 4.710.041,- C 4.444.970,-

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een 1000Zo 
kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.
De onderhoudslasten van het VGRP komen overeen met de opgenomen bedragen in de 
begroting. De investeringen in deze begroting komen overeen met de
vervangingsinvesteringen die opgenomen zijn in het VGRP, op wat verschuivingen in tijd na. 
Verschuivingen in de tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen of urgentie bepaling. 
Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van programma 
8 (Milieu en duurzaamheid).

Verkeers Regel Installatie's (VRI's)

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI's. Het actuele 
beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie aan de 
VRI's.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de VRI's geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van 
de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een 
onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de VRI's, net als 
het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
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Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van VRI's zijn de onderstaande stortingen in de
vervangingsreserve nodig.

VRI's 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 264.682,- C 269.976,- C 271.596,- C 271.596,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 4 (Beheer openbare ruimte).

Gebouwen

Kader
De basis voor het gebouwenbeheer vormt de, door het college, vastgestelde Leidraad 
vastgoed Veldhoven. Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het 
gemeentelijk vastgoedbeleid van Veldhoven. Door middel van het benoemen van spelregels 
wordt het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.

Prestaties en kwaliteit
Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland conform 
meerjarenonderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenst/vereist 
conditieniveau. Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het 
noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurd door gebruikmaking 
van het beheerpakket Planon. Voor alle gebouwen wordt via een beheersysteem een 
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

Financiën
Voor onderhoud aan gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve 
nodig.

Gebouwen 2017 2018 2019 2020

Onderhoud C 659.605,- C 670.466,- C 674.489,- C 674.489,-

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma 1 
(Stedelijke ontwikkeling).
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2.2.4 Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om de financiering van het gemeentelijke beleid tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden. Dit omvat het zorgen voor voldoende liquide middelen, het beleggen van een 
tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en het daarbij afdekken van de 
risico's, met name op het gebied van rente en krediet. En dat alles op de meest doelmatige 
wijze en volgens de wettelijke voorschriften.

Het begrip treasury is als volgt te definiëren: het sturen en beheersen, het verantwoorden 
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico's.

Ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille is op dit gebied het nodige 
wettelijk verankerd, met name in de Wet Fido en de Ruddo, de uitvoeringsregeling van de 
(aangescherpte) Wet Fido. In 2013 is ook het beleidskader derivaten door het Rijk 
gepubliceerd. Naar aanleiding van deze wijzigingen in wet- en regelgeving is in 2016 het 
treausurystatuut geactualiseerd. Hierin zijn uitgangspunten met betrekking tot risicobeheer 
(rente, koers, krediet en liquiditeit) opgenomen. Met inachtneming van wet- en regelgeving 
is het beleid van de gemeente Veldhoven gericht op minimalisatie van de kosten en 
optimalisatie van de opbrengsten.

Vermogenspositie

Wie de vermogenspositie van een organisatie beoordeelt, kijkt naar de creditzijde van de 
balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn 
echter feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost om aan het eind van een 
boekjaar het verschil tussen baten en lasten uit te drukken. De onderstaande tabel laat zien 
hoe de vermogenspositie van de gemeente Veldhoven zich in de begrotingsperiode 
ontwikkelt.

Tabel 1: Ontwikkeling vermogenspositie gemeente Veldhoven (bedragen x C 1.000,-)

Ultimo
2015

Ultimo
2016

Ultimo
2017

Ultimo
2018

Ultimo
2019

Ultimo
2020

Eigen vermogen 51.599 47.287 49.387 50.286 50.312 52.138
Algemene reserve 24.231 21.587 26.336 27.490 27.676
Bestemmingsreserves 27.368 25.700 23.051 22.796 22.636

Vreemd vermogen 193.457 197.331 197.777 187.452 177.004
Voorzieningen* 13.122 12.681 13.407 13.722 14.196
Vaste schulden met een rentetypische 139.381 124.669 142.759 150.791 149.284
looptijd van 1 jaar of langer
Vlottende schulden 40.954 59.981 41.611 22.939 13.524

Totaal vermogen 245.056 244.618 247.164 237.738 227.316

29.721
22.417

169.481
14.857

146.394

8.230
221.619

Solvabiliteitsratio (eigen
vermogen/totaal vermogen) 21,10Zo 19,30Zo 19,90Zo 21,10Zo 22,10Zo 23,50Zo

Vreemd vermogen/totaal vermogen 78,9Z 80,7Z 80,1Z 78,9Z 77,9Z 76,5Z

* exclusief verliesvoorziening bouwgrondexploitatie

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van onze organisatie 
en wordt vaak uitgedrukt in een ratio.
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In de cijfers is, in tegenstelling tot de voorgaande begroting, een licht stijgende tendens 
zichtbaar van de solvabiliteitsratio. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste neemt ons vreemd 
vermogen licht af na 2016. Ten tweede blijft het eigen vermogen hoger ten opzichte van de 
vorige begroting omdat investeringen conform het nieuwe BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) niet meer rechtstreeks ten laste van reserves mogen worden gebracht 
maar worden geactiveerd en afgeschreven.
Om de solvabiliteitsratio nog meer te verbeteren is het noodzaak om onze schulden te 
reduceren en het eigen vermogen op peil te houden c.q. te versterken. Hiermee wordt 
duidelijk dat de noodzaak tot een terughoudendheid investeringsbeleid en het 
daadwerkelijke realiseren van inkomsten (bouwgrondexploitatie) nog onverminderd van 
kracht is.

Treasuryacties 2016

De uitvoering op het gebied van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium 
van de planning & control cyclus.

Liquiditeitenplanning en financiering
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel 
beschouwd. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en 
uitgaven worden betrokken. Door deze "totaalfinandering" worden de rentekosten 
geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, 
rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm. Voor 2017 wordt, ten opzichte van het huidige niveau, een licht stijgende 
korte en lange rente verwacht, die overigens nog steeds op een uitzonderlijk laag niveau 
ligt.
De verwachting is dat we het financieringstekort in 2016 nog kunnen opvangen met 
kortlopende financiering. In 2017 hebben we in de begroting rekening gehouden met het 
aantrekken van een langlopende lening van C 30 miljoen.

Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht schatkistbankieren van lagere overheden bij het rijk 
definitief ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het treasury beleid. Tegoeden (boven het 
drempelbedrag) worden dagelijks 'afgeroomd' naar een rekening-courant bij het rijk. 
Debetsaldi (rood staan) wordt nog steeds op de gebruikelijke wijze afgedekt door 
kasgeldleningen. Het drempelbedrag voor 2017 is berekend op C 772. In 2017 monitoren 
we of het drempelbedrag niet wordt overschreden.

Leningenportefeuille

De onderstaande tabel toont de leningenportefeuille (o/g) van de gemeente per 31 
december 2016.

Tabel 2: Leningenportefeuille per 31 december 2016

Leningnr. Afsluitdatum/
herzieningsdatum

Soort 
lening Z 

aflossing

Oorspr.
Bedrag

(C)

Oorspr.
looptijd

Rente
/o

Rente-
herzie

ning

Restsch.
Rente-
herz.

Bng 89512 01-04-1999 Annuïtair 7.453.340 30 4,795 1-4
2019

4.583.768

ASN 60387 21-12-2009 Lineair 20.000.000 7 2,73 - -
Bng
40.105904

30-09-2010 Lineair 25.000.000 10 2,555 - -

Bng
40.106410

25-01-2011 Lineair 15.000.000 10 3,45 - -
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Leningnr. Afsluitdatum/
herzieningsdatum

Soort 
lening Z 

aflossing

Oorspr.
Bedrag

(C)

Oorspr.
looptijd

Rente
/o

Rente-
herzie

ning

Restsch.
Rente-
herz.

Bng
40.106741

12-07-2011 Lineair 15.000.000 10 3,19 - -

Bng
40.107237

10-01-2012 Lineair 15.000.000 10 2,635 - -

Nwb I- 
27963

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

15.000.000 25 3,404 - -

Nwb I- 
27965

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

20.000.000 30 3,473

Nwb I- 
27964

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

15.000.000 30 3,594 - -

Bng
40.108720

12-11-2013 Lineair 12.500.000 10 1,875

Bng 28-01-2014 Ineens 5.000.000 9 2,344
40.108976 (einde

looptijd)
Nwb
10028477

01-10-2014 Lineair 24.000.000 10 0,923

Bng 74207 02-01-2003 Annuïtair 8.779.180 15 4,63 - -
Bng 74208 1-9-1994/1-9-2004 Annuïtair 2.289.000 15 4,57

Op basis van de huidige leningenportefeuille zal het totaalbedrag van opgenomen 
geldleningen op 31 december 2016 ca. C 125 miljoen bedragen (gewogen gemiddeld 
rentepercentage over deze portefeuille is 2,8207o). Hiervan is C 2,1 miljoen aangetrokken 
voor woningbouwverenigingen (dit zijn de laatste twee leningen in het overzicht).

Voor het jaar 2016 tot en met 2020 gaan we uit van nog aan te trekken geldleningen van 
respectievelijk C 30 miljoen in 2017, C 23 miljoen in 2018, C 15 miljoen in 2019 en C 15 
miljoen in 2020.
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Taakveld treasury

Tabel 3: Taakveld treasury begroting 2016-2020 (bedragen x C 1.000,-)

Begroting I Begroting I Begroting I Begroting 
2017 2018 2019 2020

Externe rentelasten over korte en lange financiering 
Externe rentebaten

Saldo rentelasten en rentebaten

De rente die aan de grondexploitatie moet worden 
doorberekend

Rentelast van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend

Rentebaten van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

Renteresultaat op het taakveld Treasury

3.536
290

3.424
197

3.084
161

2.781
150

3.246 3.227 2.923 2.632

2.001 1.897 1.654 1.384

61 16 7 0

61 16 7 0

2.001 1.897 1.654 1.384

1.245 1.330 1.269 1.248

1.260 1.354 1.392 1.420

-16 -24 -123 -173

Algemeen
Bij de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de toerekening van 
rente een belangrijk aandachtspunt. De rentelasten en -baten en de toerekening aan de 
taakvelden zijn in deze begroting opgenomen conform de richtlijnen van de commissie BBV. 
Het aantrekken en verstrekken van een lening betreft een treasury activiteit. De rentelasten 
en -baten hiervan moeten verantwoord worden op het taakveld treasury. Als een lening 
specifiek is aangetrokken voor een project of (door)verstrekking (één op één doorlening), is 
sprake van projectfinanciering. De rentelasten en -baten worden dan via het taakveld 
treasury rechtstreeks doorberekend aan het betreffende taakveld en worden niet in de 
berekening van de omslagrente betrokken.

Externe rentelasten over korte en lange financiering
De rente van de langlopende geldleningen is voor 2017 geraamd op C 3.536. Hierbij is 
uitgegaan van een leningenportefeuille van C 125 miljoen per 1 januari 2017. Voor wat 
betreft korte financiering is door de verwachte negatieve rente een rente baat opgenomen.

Externe rentebaten
De geraamde rentebaten bestaan uit rentebaten verstrekte startersleningen C 109, 
rentebaten kortlopende financiering C 61, rente baten verstrekte leningen aan 
woningbouwcorporaties C 61, rente component HNG depot C 59 en overige C 9.

Rente die moet worden doorberekend aan bouwgrondexploitatie (BGE)
Conform de gewijzigde BBV voorschriften moet de toe te rekenen rente aan de 
bouwgrondexploitatie worden gebaseerd op de werkelijk te betalen rente over het vreemd 
vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage wordt bepaald als 
het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de 
gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen, indien geen sprake is van 
projectfinanciering. Aangezien het principe van 'totaalfinanciering' wordt toegepast is bij de
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gemeente Veldhoven geen sprake van projectfinanciering voor de BGE. Dit percentage is bij 
de voorjaarsnota berekend op 2,10/. De doorberekende rente voor 2017 naar de BGE is 
2,10/ van de boekwaarde per 1 januari 2017 en bedraagt C 2.001.

Rentelasten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden 
doorberekend
Conform de gewijzigde voorschriften is bepaald dat een lening die één op één wordt 
doorgeleend aangemerkt moet worden als projectfinanciering. In het verleden is er een 
aantal leningen opgenomen die rechtstreeks zijn doorgeleend aan een woningcorporatie. 
Overigens zullen deze leningen in 2019 volledig zijn afgelost. Vandaar dat de rente over 
deze leningen uitgezonderd moet worden van de te berekenen omslagrente. Voor 2017 
bedraagt de rente op deze leningen C 61. Deze rente wordt rechtstreeks toegerekend aan 
het taakveld wonen en bouwen.

Rentebaten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend 
Zie toelichting bij rentelasten projectfinanciering. Ook de ontvangen rente van de 
woningcorporatie, voor 2017 C 61, moet rechtstreeks worden toegerekend aan het taakveld 
wonen en bouwen.

Aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt bepaald als het saldo van de externe 
rentelasten en -baten minus de rente die wordt toegerekend aan de bouwgrondexploitatie 
en de rente van projectfinanciering die rechtstreeks aan de taakvelden worden toegerekend. 
Voor 2017 is dit C 3.237 minus C 2.001 minus C 61 plus C 61 zijnde C 1.236.
Aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen 
door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De 
omslagrente is berekend op 10/. De doorberekende rente voor 2017 naar de taakvelden is 
1,0/ van de boekwaarde per 1 januari 2017 en bedraagt C 1.260.

Saldo rente taakveld treasury
Het rentesaldo van het taakveld treasury ontstaat door het verschil tussen de rente die aan 
taakvelden moet worden doorberekend en de werkelijke doorberekende rente via de 
renteomslag. Er resulteert een positief saldo op het taakveld treasury van C 24. Dit heeft 
overigens geen effect op het saldo van de begroting (doorberekenen van rente aan 
taakvelden is budgettair neutraal). Bij de jaarrekening zal een nacalculatie plaatsvinden. Als 
de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden 
doorberekend afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde 
renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot 
correctie. Volgens de nieuwe voorschriften is correctie verplicht indien deze afwijking groter 
is dan 25/ van de gerealiseerde aan taakvelden toe te rekenen rente.

Kasgeldlimiet

Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte 
schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet 
gekoppeld aan het begrotingstotaal; dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, 
inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. De 
kasgeldlimiet bedraagt 8,50Zo van het begrotingstotaal. Voor 2017 komt dit neer op C 8.751. 
Volgens de Wet Fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen achter elkaar te 
overschrijden. We monitoren de kasgeldlimiet per kwartaal en stellen de 
liquiditeitenplanning periodiek bij.
Evenals in 2016 streven wij ernaar om zolang mogelijk met kort geld te financieren, gelet 
op de zelfs negatieve korte rente en de vooruitzichten van de lange rente. Zodra een 
structurele overschrijding (langer dan twee kwartalen) van de kasgeldlimiet dreigt, vindt er 
een conversie plaats van kortlopende financiering naar financiering met langlopende
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leningen. Naar verwachting zullen we begin 2017 onze opgelopen financieringsbehoefte
moeten invullen met langlopende leningen. Geraamd is het aantrekken van een 10 jarige
lineaire lening van C 30 miljoen per 1 april 2017.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 200Zo van het begrotingstotaal. Voor 2017 komt dit neer op C 
20,6 miljoen. Dit wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen dit 
bedrag niet mogen overschrijden. De gemeente loopt een renterisico over de zo nodig te 
herfinancieren aflossingen. De te betalen aflossingen en renteherzieningen overschrijden 
deze norm niet.

Overige financieringsrisico's

Er zijn verschillende financieringsrisico's te definiëren:
» Renterisico. Als het gaat om uitstaande geldleningen neemt de gemeente nagenoeg 

geen positie in. Daardoor lopen we een gering renterisico.
» Liquiditeitsrisico. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop de gemeente in het 

liquiditeitsbeheer stuurt op de handhaving van de kasgeldlimiet. De gemeente 
Veldhoven loopt dankzij haar aanpak geen liquiditeitsrisico.

» Koersrisico. De gemeente houdt geen vorderingen, liquiditeiten en beleggingen aan 
in vreemde valuta en loopt daardoor geen koersrisico.

» Kredietrisico. Voor het risico van oninbare debiteuren heeft de gemeente Veldhoven 
een voorziening gevormd. Het kredietrisico is daardoor afgedekt.
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2.2.5 Bedrijfsvoering

Inleiding
De bedrijfsvoering van onze organisatie is het domein en de verantwoordelijkheid van het 
college van B&W. Het college informeert de raad hierover via de paragraaf bedrijfsvoering in 
de begroting en de jaarrekening.
Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die in 2017 
worden verwacht. Het belangrijkste element van onze bedrijfsvoering is personeel.

Missie | Visie
De missie en visie van de organisatie zijn gericht op onze opgaven voor de Veldhovense 
burgers. Alle inzet is gericht op het handhaven van het niveau van het Veldhovense woon-, 
leef- en werkklimaat. De ambtelijke organisatie ondersteunt ons als bestuur en is onze 
inwoners en bedrijven van dienst.

Personeel
De samenleving verandert continue en onze medewerkers veranderen mee. Om die 
ontwikkeling te realiseren, investeren we in hen. Vanaf het moment dat medewerkers 
binnen komen tot en met hun vertrek zorgen wij ervoor dat zij fit blijven in hun denken en 
werken. Het komende jaar wordt dit verder uitgebouwd. Zo is er onder andere meer 
aandacht voor (interne en externe) mobiliteit en flexibiliteit. Als onderdeel van de 
ombuigingen bezuinigingen wij hierop incidenteel in 2017 C 57. Dit betekent niet dat we op 
dit terrein helemaal niet investeren. Er ontstaat enigszins vertraging.

Eind 2015 heeft een organisatiebreed medewerkers tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. Hieruit is in 2016 een plan van aanpak gedestilleerd en opgepakt. In 2016 
is met name het onderwerp werkdruk aangepakt. In 2017 blijft de aandacht bestaan voor 
werkdruk, maar worden ook de overige aandachtspunten uit het plan van aanpak 
uitgevoerd.

De gemeente als regiegemeente blijft actueel. Het haakt aan bij de maatschappelijke 
tendens van een terugtredende overheid. Medewerkers zijn actief buiten het gemeentehuis, 
bij collega gemeenten, bij organisaties, bedrijven en verenigingen in Veldhoven. Kortom, er 
wordt toegewerkt naar het vervolmaken van een netwerkorganisatie.

Vanuit die netwerkgedachte wordt ook omgegaan met de ontwikkeling waarbij er van het 
Rijk substantieel meer taken naar de gemeente zijn gekomen. In eerste instantie hebben 
we de mensen van het Generalistenteam en Specialistenteam via 
detacheringsovereenkomsten gebonden aan onze gemeente. De kosten hiervan zijn 
meerjarig begroot. Uit de in 2015 en 2016 uitgevoerde evaluaties van deze teams blijkt dat 
het gekozen model Toegang en Toewijzing goed werkt. De opzet van het generalisten en 
specialistenteam sluit aan bij de behoefte in de praktijk.
Om de continuïteit te borgen en maximaal rendement te halen uit onze investering, wordt 
er nu voor gekozen om in beide teams een aantal mensen in dienst te nemen (11 fte bij de 
generalisten en 9 fte bij de specialisten). 2017 is hiervoor een logisch en geschikt moment. 
De medewerkers die in vaste dienst komen vormen dan een kernteam en om die vaste kern 
heen wordt gewerkt met een flexibele schil, die we samen met Best en Oirschot kunnen 
inzetten. Een flexibel specialistenteam voor de BOV-gemeenten dus.
Door het aannemen van het kernteam groeit onze totale formatie met 20 fte.

(Netwerk)organisatie
Onze medewerkers worden uitgedaagd en gestimuleerd om in hun ontwikkeling aan te 
sluiten bij de gedachte van de netwerkorganisatie.
De focus komt te liggen bij competenties zoals het verbinden van partijen met verschillende 
belangen en het aangaan van nieuwe contacten.
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Huisvesting
Dit heeft ook invloed op ons gemeentehuis. In 2017 wordt het Slimmer Werken verder 
doorgevoerd, waardoor beschikbare werk-, vergader- en spreekruimtes meer flexibel benut 
kunnen worden. Er vindt een oriëntatie plaats op consequenties voor het gebouw.
Insteek is om ruimte(s) te creëren voor (contact met) partners, zoals dat past bij onze 
ontwikkeling als regiegemeente.

Samenwerking
Op het gebied van bedrijfsvoering wordt samengewerkt met de gemeente Best en zal in 
2017 gestart worden met een samenwerking met de gemeente Waalre op het gebied van 
Bedrijfsvoering en ICT. Op basis van de visie en richting die periodiek worden afgestemd, 
worden waar mogelijk kansen benut die de bedrijfsvoering ten goede komen. Hierbij wordt 
de weg van de geleidelijkheid gevolgd. Met een alerte houding wordt gekeken naar andere 
samenwerkingsverbanden die meerwaarde kunnen opleveren.

Dienstverlening
Om te blijven voldoen aan de eisen van de tijd en te zorgen dat mensen tevreden zijn over 
het contact met onze medewerkers, wordt de dienstverlening doorontwikkeld. De 
uitgangspunten van de nationale Digitale Agenda 2020 worden daarbij gebruikt als basis. 
Voor Veldhoven leggen we de volgende accenten;

» We leven ons in in de vraag van burgers, bedrijven en instellingen, stellen de vraag 
centraal en denken mee

» Onze communicatie met onze klanten is helder, transparant en passend bij de 
situatie

» We gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten en zorgen voor veilige 
opslag en verwerking daarvan

» We werken efficiënt met oog voor de behoeften van onze klanten.

Juridische kwaliteitszorg
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestructureerd gewerkt aan de juridische 
kwaliteitszorg. Daartoe zijn kwaliteitsnormen vastgesteld.
Doel is maatregelen te treffen die er op zijn gericht dat de kwaliteit van de gemeentelijke 
producten en diensten voldoet aan de wettelijke eisen. Elk halfjaar wordt de actuele status 
besproken met de afdelingen.

In 2017 worden onder meer de volgende actiepunten uitgevoerd:
» Verkenning^verdere) implementatie nieuwe wetgeving:

o Wijzigingen Algemene wet bestuursrecht: nadeelcompensatie en schadevergoeding 
bij rechtmatige besluiten;

o Wet open overheid en wijzigingen Wet openbaarheid van bestuur; 
o EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy);

» Uitbouw contractbeheer en - management inkoopproces;
» Actualisering gemeentelijke regelgeving en mandaatregeling;
» Analyses/metingen/rapportages (rechtszaken, bezwaren & klachten, databestanden voor 

regelingen en contracten).

Centrale inkoop
De inkoopfunctie is centraal geregeld en wordt verder geprofessionaliseerd. Door het 
bundelen van opdrachten en het verbeteren van het inkoopproces worden 
besparingsmogelijkheden geoptimaliseerd. Bestuurlijke speerpunten (zoals doelmatigheid, 
social return, duurzaamheid en de positie van het MKB) worden eenduidiger vastgelegd en 
gerapporteerd. De verbeterslag in het contractmanagement vanuit het centrale 
inkoopcluster zorgt voor eenduidige en betrouwbare output.
Doel is om steeds meer functioneel gespecificeerde en gebruikersgerichte inkoop en 
aanbestedingen te realiseren, waarbij oog is voor integraliteit van de verschillende
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domeinen. Om aansluiting te vinden bij de 'nieuwe' rol van gemeente Veldhoven als 
regievoerder wordt meer gebruik gemaakt van de kennis van de markt.

Planning en Control
Interne beheersing
Voor beheersing van onze processen en uitvoering conform de geldende wet- en 
regelgeving nemen we organisatorische maatregelen en voeren onafhankelijke interne 
toetsing uit. De uitdaging blijft om de controles zo efficiënt en effectief mogelijk uit te 
voeren, met de nadruk op de processen van materieel belang. Het eindresultaat is gericht 
op een organisatie die in control is, wat wordt bevestigd door een goedkeurende 
accountantsverklaring.
Twee onderwerpen blijven ook in 2017 van extra belangrijk om in het licht van 
risicobeheersing te noemen, namelijk de grondexploitaties en de gedecentraliseerde 
processen binnen het sociaal domein.

Bijstellingen
Onze financiële positie biedt weinig ruimte voor nieuwe activiteiten en dwingt tot het maken 
van keuzes. We blijven de realisering van de geplande bijstellingen in 2017 nauwgezet 
volgen.
Waar bezuinigingen leiden tot een toename van risico's, sturen we hierop binnen ons 
risicomanagement. We nemen de maatregelen die nodig zijn om in control te blijven.

Onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid
In 2017 wordt de aanpak van de onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid tegen 
het licht gehouden. Doel is om tot een meer gestructureerde werkwijze te komen die 
optimaal aansluit op de bestaande rechtmatigheidscontroles.

Planning en controle cyclus
Om de toegankelijkheid en effectiviteit van de producten in de planning en control cyclus te 
vergroten zullen mogelijkheden voor verdere digitalisering worden onderzocht.

Bedrijfsvoeringskosten

Bedragen (x C 1.000) Begroting
Nr

2017 2018 2019 2020

1 Personele bedrijfsvoeringskosten

2 Huisvestings- en facilitaire kosten

3 Kosten informatisering & automatisering

4 Overige bedrijfsvoeringskosten

23.527

1.807

1.563

215

23.189

1.789

1.561

215

23.425

1.784

1.531

215

23.732

1.750

1.504

215

Totale bedrijfsvoeringskosten 27.112 26.754 26.955 27.202

Specificatie personele bedrijfsvoeringskosten

Bedragen (x C 1.000) Begroting
Nr

2017 2018 2019 2020

1 Loonkosten/sociale uitkeringen

2 Inhuurkosten

3 Opleidingskosten

4 Algemene personele kosten

5 Vergoeding voor personeel

20.168

2.322

362

746

-71

20.202 20.461 20.768

1.929 1.906 1.906

362 362 362

769 771 771

-74 -76 -76

Totale personele bedrijfvoeringskosten 23.527 23.189 23.425 23.732
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2.2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren 
dat uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor 
het realiseren van de doelstellingen van de programma's.
Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente een geldbedrag beschikbaar heeft 
gesteld aan een rechtspersoon dat niet verhaalbaar is bij een faillissement, en/ of bedragen 
waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de rechtspersoon haar verplichtingen niet 
nakomt. Het bestuurlijk belang is zeggenschap vanwege vertegenwoordiging in het bestuur 
van de rechtspersoon of vanwege stemrecht.

Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om 
een samenwerking met andere gemeenten, zoals Metropool Regio Eindhoven (MRE), maar 
ook over een samenwerking met private partijen bijvoorbeeld een 
ontwikkelingsmaatschappij voor de realisatie van een groot project.

Gemeenten kunnen vier redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van 
een verbonden partij:

» vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
» om efficiencyvoordelen te behalen;
» vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking;
» kennisvergroting en -borging.

De samenwerking kan van publiekrechtelijke of van privaatrechtelijke aard zijn. Het 
privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een 
stichting, een NV of een BV. Op deze samenwerking zijn de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. Als de partijen kiezen voor samenwerking op grond van het 
publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD 
Brabant-Zuidoost, Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon), Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost en de OmgevingsDienst ZuidOost Brabant (ODZOB). Daarnaast heeft de 
gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een 
compleet overzicht is te vinden in tabel 1 Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017, 
achteraan in deze paragraaf.

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de raad, het college van B en W en de 
burgemeester afzonderlijk of samen met twee of meer andere gemeenten bevoegd 
(uiteraard allemaal voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn) een 
gemeenschappelijke regeling te treffen die in het belang is van de gemeente. Het college en 
de burgemeester kunnen slechts een gemeenschappelijke regeling treffen als zij van de 
gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar hebben ontvangen. Onder het treffen van 
een regeling verstaan we ook het wijzigen ervan, het toetreden tot en het uittreden uit een 
regeling.

Privaatrechtelijke samen werking
Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in 
en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is sprake van een zogeheten 
voorhangprocedure (op basis van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet), die de raad de
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mogelijkheid biedt om - voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname - zijn 
'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken aan het college. Gedeputeerde Staten moeten 
vervolgens goedkeuring verlenen voor de deelname in een private rechtspersoon. Deze 
goedkeuring is alleen mogelijk wanneer de deelname 'in het bijzonder aangewezen moet 
worden geacht' voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

De Wet fido sluit het houden van aandelen (zowel een bestuurlijk als een financieel belang) 
met een beleggingsoogmerk uit.

Ontwikkelingen

Hieronder wordt de belangrijkste ontwikkeling voor deze paragraaf geschetst.
Verder wordt verwezen naar de jaarrekeningen en begrotingen van gemeenschappelijke 
regelingen die regulier door de raad worden behandeld.
Gestreefd wordt naar harmonisatie in de aanlevering van rapportages van de verbonden 
partijen.

Brainport Development NV
Eind 2016 loopt de huidige periode van meerjarenplan en -financiering van Brainport 
Development NV af (2013-2016). Met het meerjarenplan 2017-2020 inclusief financiering 
heeft de raad in 2016 ingestemd.

Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
Met de intrede van de Participatiewet vanaf 2015 is de instroom in de wet op de sociale 
werkvoorziening gesloten. Hiermee is de bestaande werkvoorziening een 
sterfhuisconstructie geworden. Het bestuur van de werkvoorziening verwacht dat de 
reserves en de afgesproken financiering vanuit de gemeenten voldoende zijn om het 
bestaan tot 2020 te kunnen garanderen. Om de rechten van de huidige SW-populatie te 
kunnen garanderen na 2020, werkt het bestuur aan een toekomstvisie die eind 2016 wordt 
verwacht.

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Deze organisatie is 8 juni 2016 formeel opgericht. Namens Veldhoven is een wethouder lid 
van het algemeen bestuur.

Stichting BIZOB
Het algemeen bestuur wil vanaf 2017 een herziene bestuurlijke structuur invoeren. Hierin 
wordt het verzorgingsgebied begrensd en in plaats van een algemeen en dagelijks bestuur 
kent de stichting één bestuur. Een gekozen deel van de aangesloten gemeenten zijn lid van 
het bestuur. Er wordt een Vergadering van Aangeslotenen ingesteld, waarin alle gemeenten 
vertegenwoordigd zijn.
Verder wordt een nieuwe aansluitovereenkomst gesloten met meer flexibiliteit voor de af te 
nemen diensten dan in de huidige overeenkomst.

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen
Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente 
verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een 
samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een 
samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico's af. De 
jaarstukken van de verbonden partijen komen na beoordeling door het college in de raad. 
Opgemerkt wordt verder dat de verbonden partijen beschikken over (beperkte) reserves om 
risico's op te kunnen vangen.
Het financiële risico is pas te kwantificeren als de verbonden partij zich in een liquidatiefase 
bevindt. Een uitzondering hierop is de ODZOB. Het ministerie van BZK heeft aangegeven 
dat deelnemende gemeenten van de ODZOB een risico moeten opnemen omdat de reserves
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van de ODZOB lager zijn dan het beoogde niveau. Wij hebben een risico opgenomen met 
een kans van 1007o en een maximaal schadegevolg van C 11.000.

Financiële risico's vennootschappen, stichtingen en verenigingen 
De financiële risico's waar Veldhoven mee geconfronteerd wordt bij vennootschappen, 
blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is dat enkele 
dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die ramingen 
zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende ondernemingen.
De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een 
beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico's.

Aandelenbelang op 31-12-2015
Verbonden partij Waarde
NV BNG C 80.000
NV Brabant Water C 4.000
Brainport Development NV C 91.664

Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV 
Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.
De financiële risico's samenhangend met de overige vennootschappen en stichtingen (voor 
een volledig overzicht zie de tabel 1 Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017) 
schatten wij tevens laag in, omdat de betreffende partijen zelf reserves hebben om risico's 
op te vangen. Om deze risico's op te vangen hebben wij een risico opgenomen met een 
kans van 100Zo en een maximaal schadegevolg van C 100.000.

Hiermee achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende 
te hebben ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017

Verbonden partij Behartigd openbaar belang
(en
vestigingsplaats)
Gemeenschappelijke regelingen
MRE
(Eindhoven)

Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van: 
economie, ruimte en mobiliteit

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
Zuidoost-Brabant
(Helmond)

Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van gezondheid(szorg)

Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven 
(Eindhoven)

Sociale werkvoorziening

Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost 
(Eindhoven)

De taken op het gebied van brandweerzorg, regionaal ambulance vervoer, 
crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) 
regionaal vormgeven en uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te 
voorkomen, beperken en bestrijden.

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant
(Eindhoven)

Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit van de 
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe bovenlokale 
milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.

Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse
Gemeenten
(Den Haag)

Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten

Belang: 35.100 aandelen (0,060Zo)
NV Brabant Water 
( 's-Hertogenbosch)

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

Belang: 40.860 aandelen (0,410Zo)
Brainport
Development NV 
(Eindhoven)

De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio versterken en een actieve 
bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio
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Verbonden partij 
(en
vestigingsplaats)

Behartigd openbaar belang

Belang: 202 aandelen (3,2507o)
Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB 
(Eersel)

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

Stichting Beheer en
Exploitatie
Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost 
(Helmond)

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

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

Naam verbonden 
partij

Resultaat
2017

Vreemd
vermogen
1-1-2017

Vreemd
vermogen
31-12-2017

Eigen
Vermogen
1-1-2017

Eigen
Vermogen
31-12-2017

Gemeenschappelijke regelingen
Metropool Regio 
Eindhoven (MRE)

0 * * 3.591 2.617

GGD 0 * * 2.124 2.076
Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven

* * * * *

Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

0 45.682 46.776 6.800 6.800

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

174 5.435 3.935 1.355 1.529

Vennootschappen en coö eraties
NV Bank Nederlandse 
Gemeenten

* * * * *

NV Brabant Water * * * * *
Brainport Development 
NV

* * * * *

Stichtingen en vereniginqien
Stichting BIZOB 32 387

(inschatting)
387

(inschatting)
1.100

(inschatting)
1.132

(inschatting)
Stichting Beheer en 
Exploitatie
Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost

* * * * *

Toelichting *:
In het vernieuwde BBV is (zoals aangegeven in hoofdstuk 1) een geprognosticeerde balans 
voorgeschreven in de begroting. Het BBV is ook van toepassing voor gemeenschappelijke 
regelingen. Omdat de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen aanzienlijk eerder 
vastgesteld worden, hebben zij een jaar langer de tijd (dan gemeenten) om aan het nieuwe 
BBV te voldoen. Desondanks hebben de ODZOB en de Veiligheidsregio al wel voldaan aan 
de nieuwe regels, en MRE, Ergon en GGD nog niet. Daarom zijn voor deze 3 
gemeenschappelijke regelingen op dit moment nog niet alle cijfers voorhanden.

Voor de stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is het de planning 
is dat de begroting 2017 in december 2016 wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur. 
Daarom zijn financiële cijfers niet beschikbaar.

Voor vennootschappen en coöperaties geldt het BBV niet, zij kennen geen wettelijke 
verplichting om een begroting te publiceren. Vandaar dat deze cijfers niet voorhanden zijn.
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2.2.7 Grondbeleid

1. Inleiding

Met het grondbeleid kan de gemeente bijdragen aan de realisatie van beleid op allerlei 
terreinen zoals wonen, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer en duurzaamheid. 
Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op de financiële positie van de gemeente. De 
kosten en de opbrengsten van gebiedsontwikkelingen en de hiermee samenhangende 
risico's zijn van grote invloed op de algemene financiële positie van de gemeente.

Na 2008 heeft er zowel bij de ontwikkeling van woningbouw als bij bedrijventerreinen een 
verschuiving plaats gevonden van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt. Kopers en 
huurders kregen het voor het zeggen. Ontwikkelaars en gemeenten namen hun verliezen en 
boekten af op grondexploitaties.

Woningbouw

Recent trekt met name de vraag naar grond voor woningbouw weer sterk aan en dreigt er 
zelfs een overspannen markt te ontstaan. Stijgende grondprijzen zijn het gevolg. Na een 
daling van de grondprijs van circa 200Zo tijdens de economische crisis en een stabilisatie van 
de grondprijzen voor grondgebonden woningen in 2014 en 2015 zijn de gemeentelijke 
grondprijzen in Veldhoven in april 2016, conform het gemeentelijk grondprijsbeleid, met 
5,00Zo verhoogd. Voor 2017 wordt een stijging van de grondprijs voor grondgebonden 
woningen aangehouden van 4,00Zo.

Enkele jaren geleden is de planvorming van de gebiedsontwikkeling uitgesteld. Nu de markt 
voor met name woningbouw weer aantrekt is deze planvorming weer met maximale 
snelheid opgepakt. Mede door de snelle grondverkoop in 2016 is er in 2017 minder grond 
beschikbaar voor verkoop. In 2018 is weer voldoende bouwgrond beschikbaar.

Uit de vraag naar woningen is trek naar de stad zichtbaar, zeker voor kleine, goedkope 
woonvormen, dicht bij voorzieningen, voor met name alleenstaande jongeren en ouderen. 
Deze vraag ligt er mogelijk ook voor de omgeving van het City Centrum. Anderzijds wil men 
graag ruim wonen in een gezinswoning met tuin aan de rand van de stad. Bij sociale huur is 
de wachttijd inmiddels opgelopen tot gemiddeld 8 jaar. In de sociale huur zijn weinig 
mutaties door gebrek aan doorstroommogelijkheden. Om aan de grote vraag naar woningen 
voor statushouders en bijzondere doelgroepen te voldoen worden alle mogelijke middelen 
en menskracht ingezet om voldoende (tijdelijke) woningen te realiseren. Het gemeentelijk 
grondbeleid wordt hierop afgestemd, zoals de in 2015 met uw raad vastgestelde aanpassing 
van de systematiek Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO). De BOVO-bijdrage is afhankelijk 
gemaakt van de grootte van de woning. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om de 
gemeentelijke BOVO-bijdrage later te betalen, tot uiterlijk bij onherroepelijk 
bestemmingsplan.

Er is veel vraag naar sociale huurwoningen (woningen met een huur onder C 711,- per 
maand) terwijl woningcorporaties momenteel te weinig bouwen om aan deze vraag te 
voldoen. Zeker als er aanvullende ambities worden benoemd, zoals hogere eisen aan 
duurzaamheid of beeldkwaliteit en parkeren op eigen (gezamenlijk) terrein, staat het op peil 
houden van de sociale huurvoorraad onder druk. Vanwege 'passend toewijzen' streven 
corporaties en gemeente voor nieuwbouw naar een huurprijs onder de eerste of tweede 
aftoppingsgrens (resp. C586,68 en C 628,76) waardoor de financiering nog lastiger wordt. 
Door middel van flankerend beleid kan de gemeente trachten om de bouw van sociale 
huurwoningen te stimuleren. Ook is de grondprijs voor sociale huurwoningen in de laagste 
grondprijscategorie opgenomen.
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Bedrijventerreinen

De vraag naar bedrijfsruimte verandert, locatie en kwaliteit van een bedrijventerrein worden 
steeds belangrijker. Onderzoek in opdracht van de provincie toont aan dat er sprake is van 
een fors structureel overaanbod aan m2 bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Momenteel 
wordt in het Stedelijk Gebied Eindhoven intensief gewerkt om de voorraad plancapaciteit 
aan bedrijventerreinen in evenwicht te brengen met de behoefte van de markt. We hebben 
hierbij aandacht voor bedrijven met een bijzondere ruimtevraag en bouwen voldoende 
flexibiliteit in om rekening te kunnen houden met de toekomstige marktvraag.

De economische dynamiek kan worden versterkt door herstructurering van bestaande 
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op De Run. We doen dit samen met de provincie 
(Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij - BOM), het Stedelijk Gebied Eindhoven en de 
plaatselijke bedrijven en vastgoedeigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van publiek private 
samenwerking.

We investeren in de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. Sprekend voorbeelden 
hierbij zijn de reconstructie van de Kempenbaan, de aanleg van de Zilverbaan en de nieuwe 
aansluiting op de A67. O.a. voor De Run en voor Habraken zijn deze investeringen van 
groot belang. Mede door de BOVO-bijdragen die particulieren aan de gemeente betalen 
worden deze investeringen bekostigd.

Beperken risico's grondexploitatie

Door de economische groei en het aantrekken van de woningmarkt zijn de risico's in de 
grondexploitatie verminderd. De risico's van de grondexploitatie worden voor een deel 
opgevangen in de betreffende grondexploitatie. Ook bepalen de risico's van de 
grondexploitatie mede de hoogte van de gemeentelijke risicoreserve. Hiervoor wordt 
verwezen naar de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen.

2. Gemeentelijke grondprijzen

Woningbouw

De gemeentelijke grondprijzen voor grondgebonden woningen worden jaarlijks per 1 april 
geactualiseerd op basis van de landelijke verkoopcijfers van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) van het jaar ervoor. Ook de parameters voor de bouwgrondexploitaties 
zijn gebaseerd op deze cijfers. De NVM geeft voor 2016 een prijsstijging aan van 3 tot 40Zo 
van verkochte woningen (peildatum 1 mei 2016). De Nederlandse koopwoningmarkt groeit 
verder in 2016 en 2017. Verwacht wordt dat de huizenprijzen stijgen van 3,5 tot 5,50Zo in
2016 en naar 5 tot 70Zo in 2017. Desondanks blijft de betaalbaarheid van koopwoningen 
goed. Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven wordt voorzichtigheidshalve in de begroting
2017 alleen voor 2017 een grondprijsstijging, en dus ook een opbrengststijging, 
aangehouden voor bouwkavels van grondgebonden woningen van 4,00Zo en voor 2018 t/m 
2020 wordt geen verdere opbrengstijging geraamd.

In de geactualiseerde Kadernota Grondbeleid, die begin 2017 aan de raad wordt 
aangeboden, zal de huidige grondprijssystematiek worden bezien en zal worden 
aangegeven hoe deze nog beter kan aansluiten op de markt en rekening gehouden kan 
worden met de noodzakelijke bouw van sociale huurwoningen en gewenste energieneutrale 
woningen (Nul op de Meter-woningen).

De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben afspraken gemaakt over de 
grondprijssystematiek voor sociale koop en huur. Dit ter voorkoming van onnodige 
scheefheid in grondprijzen in de regio. Hieruit is een bandbreedte bepaald voor de 
grondprijs voor sociale huur van C 275 tot C 350. Met onze huidige grondprijs van C 281 
voor sociale huur vallen wij nog binnen deze bandbreedte.
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De grondprijs voor appartementen wordt, afhankelijk van de locatie, residueel bepaald. 
Hierbij wordt de grondprijs bepaald door de investeringskosten van de woning te 
verminderen op de opbrengst van de woning (bij verkoop of verhuur).

In de komende maanden zal de grondprijsontwikkeling verder gevolgd worden om op basis 
hiervan de grondprijzen per 1 april 2017 definitief vast te stellen. Deze grondprijsstijging 
heeft een positief effect op de bouwgrondexploitaties, vooral voor De Drie Dorpen. Voor de 
bouwkavels die de gemeente op dit moment al in de verkoop heeft, wordt de 
grondprijsstijging niet meegenomen.

De vraag naar koopwoningen zal mogelijk verder toenemen, onder meer door:
^ lage hypotheekrente
^ groeiende werkgelegenheid
^ hoger vertrouwen
^ stijgende koopkracht
^ het 'boven water komen' van de huizen met een hypotheek.
Dit veroorzaakt een verdere toename van de woningverkopen en een steeds minder ruime 
markt. Ook speelt mee dat er relatief weinig nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Alles bij 
elkaar leidt dit tot stijgende huizenprijzen.

Bedrijfsgrond

De marktprijs voor bedrijfsgrond is stabiel. Bedrijven breiden weer uit en zijn op zoek naar 
nieuwe locaties. Er is hierdoor een toenemende vraag naar bouwkavels. De 
investeringsruimte van bedrijven groeit lichten wordt rekening gehouden met een in 2017 
gelijkblijvende grondprijs t.o.v. 2016 voor gemeentelijke bedrijventerreinen. De huidige 
gemeentelijke grondprijzen voor o.a. Habraken zijn volgens de Stec-Groep, die adviezen 
geeft over ontwikkeling van bedrijventerreinen, marktconform en vallen binnen de gestelde 
bandbreedte die in het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgesproken.

Voor bedrijfskavels worden vaste grondprijzen in categorieën (regulier en zichtlocatie) 
toegepast. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en aard van de bedrijvigheid worden 
mogelijk een of meerdere categorieën toegevoegd. Wellicht wordt voor specifieke 
bedrijvigheid een aangepaste grondprijs voorgesteld. Voor kantoorfuncties wordt de 
grondprijs per locatie bepaald, uitgedrukt in een vierkante meterprijs bruto 
vloeroppervlakte. Ook voor bedrijfsgrond kan een onafhankelijk taxatiebureau de grondprijs 
bepalen of beoordelen.

3. Projecten gebiedsontwikkeling

Hieronder is een overzicht opgenomen van de thans lopende grondexploitaties ten behoeve 
van woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. De fasering van deze projecten 
wordt mede bepaald door de nog lopende subregionale afstemming over het 
woningbouwprogramma. Met deze afstemming wordt voorkomen dat in regionaal verband 
te veel woningen in een zelfde woonklimaat tegelijk op de markt komen en dat projecten 
elkaar in negatieve zin beconcurreren.

Woningbouw

Noordrand; Meerstraat
Met het project Meerstraat vindt er een stedenbouwkundige afronding plaats van het 
noordelijke deel van Veldhoven. Op dit moment zijn nagenoeg alle kavels in dit project 
uitgegeven en is een groot deel van de wijk gerealiseerd. Er zijn alleen nog enkele 
particuliere bouwkavels beschikbaar. Naar verwachting wordt de grondexploitatie in 2017 
afgesloten.
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Entrada II
De planvorming voor de locatie Entrada II (koopappartementen) is in een vergevorderd 
stadium. De ontwikkelaar van dit project heeft het woningbouwplan de afgelopen periode 
verder geoptimaliseerd.

Zilverackers: Oerle-Zuid
Oerle-Zuid wordt in drie fasen gerealiseerd. Vanaf 2014 zijn de eerste woningen uit de 
eerste fase gereed gemeld. De verkoopresultaten in deze fase van zowel projectmatige 
woningen als bouwkavels zijn het laatste jaar verbeterd. De contracten voor de realisatie 
van het Zorgcluster zijn getekend. In het kader van flankerend beleid sociale woningbouw is 
vanuit het Volkshuisvestingsfonds subsidie aan de woningcorporatie voor de Zorgcluster 
verleend. De tweede fase is bouwrijp gemaakt en de verkoop loopt uitstekend. Zowel de 
projectmatige bouw als de iets de kleiner gemaakte gemeentelijke kavels zijn uitverkocht. 
Vanaf 2016 worden de woningen in de tweede fase opgeleverd. Hierbij zal ook een deel 
sociale huurwoningen zijn. De planning voor fase 3 gaat uit van oplevering van de woningen 
in de periode tot 2018 met een uitloop van de laatste kavels tot 2020. De voorbereidingen 
voor bouwrijp maken en uitgifte van de derde fase zijn gestart. De verkoop van de kavels 
en het projectmatige deel verloopt voorspoedig. Nagenoeg alle de gemeentelijke kavels zijn 
besproken, gereserveerd of verkocht.

Zilverackers: De Hoge Boght
In het gebied Zilverackers ligt de openbare begraafplaats De Hoge Boght. In 2013 heeft een 
aanbesteding plaatsgevonden voor de realisatie van uitvaart gerelateerde voorzieningen, 
waaronder een kleinschalig crematorium nabij de begraafplaats. Dit heeft geresulteerd in 
een overeenkomst met een de DELA. In 2013 is gestart met de planvoorbereiding, in 2016 
is gestart met de realisatie en begin 2017 is de uitvaartfaciliteit operationeel, waarna de 
bouwgrondexploitatie kan worden afgesloten. Dit project levert een positief financieel 
resultaat op.

Zilverackers: De Drie Dorpen
In het ambitiedocument van De Drie Dorpen is aangegeven dat we het plan afstemmen op 
de marktvraag en ook in gesprek gaan met meerdere ontwikkelaars inzake de 
ontwikkeling/verkoop van de uitgeefbare grond. Afhankelijk van deze marktconsultatie 
wordt een realisatiestrategie en samenwerkingsvorm met marktpartijen gekozen. De 
gemeenteraad heeft aangegeven dat bij de ontwikkeling van De Drie Dorpen duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt is. Onder andere is aangegeven dat er sprake moet zijn van 
energieneutraal bouwen (Nul op de Meter-woningen). De gemeente behoud verder haar 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanleg van de infrastructuur en het openbaar 
gebied.
De gebiedsontwikkeling van De Drie Dorpen heeft door de crisis vijf jaar vertraging 
opgelopen. In de huidige planning en plannen wordt uitgegaan van drie dorpen met een 
gemiddelde grootte van ca. 500 woningen en een realisatie van ca. 150 woningen per jaar 
vanaf 2018. Het dorp Huysackers is het meest uitgewerkt en daar start de realisatie. De 
dorpen Bosackers en Schootackers volgen daarna. De bouwgrondexploitatie van de Drie 
Dorpen, gebaseerd op de plannen uit 2010, heeft een positief resultaat. Er wordt een winst 
van afgerond C 9 miljoen op eindwaarde geraamd. De aangepaste regels van het Besluit 
Begroting en Verantwoording zijn van invlo+ed op dit plan. De planningshorizon van De Drie 
Dorpen bedraagt 13 jaar en de nieuwe regels geven aan dat alleen rekening gehouden mag 
worden met mogelijke opbrengsten in een periode van 10 jaar, tenzij het logisch is om van 
een langere termijn uit te gaan. Wij kunnen hiervoor een goede onderbouwing geven. De 
planning is gebaseerd op het afronden van logische deelgebieden en het afronden van het 
derde dorp. De laatste geprognotiseerde grondopbrengsten zijn in het één na laatste jaar 
opgenomen. Het laatste jaar wordt gebruikt om een en ander in het openbare gebied af te 
ronden.Voor De Drie Dorpen heeft de gemeente nagenoeg alle gronden in het verleden 
reeds verworven.
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De randvoorwaarden en uitgangspunten van de woningbouwlocatie zijn herijkt en in 2016 
vastgelegd in een ambitiedocument. De gemeente gaat bij de ontwikkeling van De Drie 
Dorpen uit van de bouw van Nul op de Meter-woningen. Door de demografische 
ontwikkeling en wijziging in de zorg (meer ouderen en hulpbehoevenden die zelfstandig 
blijven wonen) is er behoefte aan een ander soort woning (kleiner en goedkoper) met in de 
buurt de daarbij behorende voorzieningen. Ook hiermee is in het ambitiedocument rekening 
gehouden.

De vraag naar woningen in een stedelijke omgeving is de laatste jaren extra toegenomen. 
Ook is er een ander besef ontstaan over hoe om te gaan met het landelijke gebied (Ladder 
voor duurzame verstedelijking, inbreiding gaat in principe voor uitbreiding). De komende 
periode worden met de provincie en in de regio afspraken gemaakt hoe het 
woningbouwprogramma en de grote bouwlocaties op elkaar zullen worden afgestemd.

Ziiverackers: Zilverbeek
De ontwikkeling van Zilverbeek blijft als strategische reserve in de woningbouwplanning 
opgenomen voor de periode ná realisatie van De Drie Dorpen ^2030). De gronden zijn in 
het verleden afgeboekt en een deel van deze grond kan desgewenst gebruikt worden als 
ruilgrond. Het gebied Hoogackers, dat bedoeld was voor een groen bedrijventerrein, is 
reeds in 2014 afgeboekt.

Leuskenhei
Het bestemmingsplan voor de realisatie van 53 zorgwoningen (intramuraal en extramuraal) 
en 8 patiowoningen van een woningcorporatie is inmiddels door de raad vastgesteld. Er is 
een getekende realisatie- en verkoopovereenkomst. De bouwgrondexploitatie Leuskenhei 
(912500) zal nog in 2016 worden afgesloten.

Schippershof
De bouw van grondgebonden woningen op Schippershof is gestart. De eerste 20 woningen 
worden in 2016 opgeleverd. De verkoop en realisatie van appartementen is vertraagd. Dit 
project kan mogelijk in 2018 worden afgesloten met een budgettair neutraal resultaat.

Slot-Oost
Over project Slot-Oost is gesproken met de ontwikkelaar en is begin 2015 de intentiefase 
gestart. Thans wordt beoordeeld of dit project voor de gemeente en de ontwikkelaar 
interessant is en op welke wijze de ontwikkeling het best gerealiseerd kan worden.

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

Centrumontwikkeling cinema
Het project centrumlocatie cinema is gericht op de ontwikkeling van een servicebioscoop en 
horeca in het centrum van Veldhoven. De gemeente en de ontwikkelaar hebben hiervoor 
een projectovereenkomst gesloten. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels afgerond en 
de bouw van de servicebioscoop is gestart. Naar verwachting zal de ontwikkeling aan het 
eind van dit jaar gereed zijn en de bouwgrondexploiatie Centrumontwikkeling Cinema 
(917400) in 2016 worden afgesloten.

Alm Phoeniks
Het project Alm Phoeniks voorziet in de uitgifte van één bouwkavel. In het verleden is 
gebleken dat de grond vervuild was. Inmiddels is de grond functioneel gesaneerd en 
geschikt voor woningbouw. De kavel wordt dan ook voor verkoop aangeboden, mogelijk 
ook voor de bouw van meerdere woningen.
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Bedrijventerreinen

Habraken
Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en regionale 
bedrijven. De vraag naar kavels is in de afgelopen jaren gestagneerd. Momenteel lopen er 
in regionaal verband gesprekken om te komen tot een aanpassing van het aanbod van 
bedrijventerreinen, waaronder ook bedrijventerrein Habraken. Hiervoor is een voorziening 
voor het mogelijk afboeken van een deel van de grond van de BGE Habraken getroffen. Eind 
2016 worden de uitkomsten van de regionale afstemming verwacht. In het eerste kwartaal 
van 2017 zal een voorstel ter besluitvorming in de gemeenteraden van het Stedelijk Gebied 
worden aangeboden.
Overbodige bedrijfsterreinen of bedrijfskavels krijgen een andere functie die een 
maatschappelijke meerwaarde brengt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met 
duurzaamheid door de aanleg van een zonneweide, dienstbaar zijn aan bestaande bedrijven 
en bedrijfskavels door de aanleg van groenzoneringen of een natuur-en recreatiefunctie 
krijgen door de aanleg van een natuurgebied.
De looptijd van de realisatie van Habraken is thans voorzien op 11 jaar vanaf 2017. Deze 
looptijd is gebaseerd op het afronden van logische deelgebieden/fases van het 
bedrijventerrein.

Noordrand; Zandven
Zandven is het bedrijventerrein dat is ingericht voor de realisatie van werkkavels en woon- 
werk kavels. Nagenoeg alle werkkavels zijn verkocht. De afgelopen periode is er geen 
belangstelling geweest voor de woon-werkkavels. De huisvesting van bedrijven wordt meer 
passend geacht op bedrijventerreinen De Run en Habraken. De gemeente en een aantal 
marktpartijen hebben naar aanleiding daarvan een deel van dit terrein herontwikkeld naar 
woningbouw. Hiervoor loopt momenteel de bestemmingsplanprocedure. Voor het overige 
deel wordt vooralsnog vastgehouden aan het concept van woon-werk kavels. Mogelijk wordt 
de koppeling tussen wonen en werken losgelaten zodat het woon- en werk-deel van de 
kavel onafhankelijk kan worden verkocht.

Heistraat-Zoom
De Raad van State heeft naar aanleiding van een beroep het wijzigingsplan Heistraat-Zoom 
vernietigd. Er vinden momenteel oriënterende gesprekken plaats met partijen die de kavel 
willen kopen en mogelijk zelf de ontwikkeling ter hand willen nemen.

Infrastructuur

De afbouw van de Oersebaan, de verlengde Oersebaan en de Verlengde Heerbaan is 
opgeleverd. Hiermee is de eerste fase van de Westelijke Ontsluitings Route (WOR) 
gerealiseerd. In de nabije toekomst wordt ook de Zilverbaan (2e fase van de WOR) 
aangelegd, waarmee een ontbrekende schakel in de infrastructuur wordt gerealiseerd. 
Uitgangspunt is wel dat ook de tweede fase van de Zilverbaan in één keer wordt aangelegd. 
Start aanleg is voorzien in 2017, zodat de weg tijdig gereed is voor de realisatie van 
Huysackers, het eerste van De Drie Dorpen. Daarnaast worden de reconstructie van de 
Kempenbaan, de aanleg van de N69 en de aansluiting op de A67 verder uitgevoerd.

Citycentrum

Met het opstellen van het COPr (centrum ontwikkelings programma) heeft de gemeenteraad 
een nieuw ontwikkelingsperspectief geschetst voor het centrum. Dit programma voorziet in 
het faciliteren van nieuwe marktinitiatieven in het centrum van Veldhoven. Eind 2016 wordt 
gestart met de reconstructie van de noordzijde van het City Centrum (Kop van het Meiveld). 
Ook wordt met particuliere ontwikkelaars gesproken over de ontwikkeling van de locatie 
Rabobank, TNT en Muziekschool.
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4. Actualisatie en scenarioberekeningen bouwgrondexploitatie

De berekeningen van de bouwgrondexploitaties zijn in het kader van de begroting 2017 
geactualiseerd. De totale boekwaarde van de BGE's bedraagt afgerond C 120 miljoen 
(peildatum 01-01-2016). De voorziening verlieslatende complexen bedraagt C 702.233,-. 
Op basis van de geactualiseerde berekeningen zijn er scenarioberekeningen uitgevoerd om 
inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de aannames in de berekeningen.

Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden van de 
bouwgrondexploitaties zijn er enkele scenario's berekend. De scenarioberekeningen hebben 
betrekking op een rentescenario, inflatiescenario en enkele inhoudelijke scenario's voor de 
langlopende BGE's.

De bandbreedte van de eindwaarde als gevolg van het rentescenario en inflatiescenario ligt 
tussen de C 12,8 miljoen en C 15,8 miljoen. De voorziening voor verlieslatende complexen 
ligt op basis van deze scenarioberekeningen tussen C 0,7 en C 1,2 miljoen.

Voor de BGE Habraken is een scenario berekend waarbij er ca. 15 hectare van het plan 
geschrapt zal gaan worden. In de begroting 2017 is het uitgangspunt dat er ca. 30 hectare 
geschrapt gaat worden. Bij de scenarioberekening worden er minder m2 geschrapt en dat 
zal leiden tot een positiever eindresultaat (C 6,7 miljoen voordelig tegenover C 0,4 miljoen 
nadelig). Bij 15 hectare schrappen zal er C 9,3 miljoen afgeboekt moeten worden en bij 30 
hectare schrappen moet C 22,8 miljoen afgeboekt worden.
Bij de BGE Zilverackers De Drie Dorpen zijn er meerdere scenario's berekend:

Scenario Eindwaarde
1 Uitgifte 100 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 5,1 miljoen voordelig
2 Uitgifte 130 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 8,2 miljoen voordelig
3 Uitgifte 200 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 9,6 miljoen voordelig
4 Ontwikkeling derde dorp (Bosackers) C 8,2 miljoen voordelig

De eerste twee scenario's gaan uit van vertraging in de uitgifte van woningbouwpercelen. 
Het derde scenario gaat uit van een versnelling in de uitgifte van woningbouwpercelen. Het 
vierde scenario geeft alleen het resultaat aan van het derde dorp (Bosackers). Dit scenario 
is opgesteld voor een eventuele overweging om het derde dorp als een afzonderlijke 
bouwgrondexploitatie op te pakken.
Op basis van bovenstaande scenario's bij de BGE De Drie Dorpen is er geen aanvullende 
voorziening nodig en is er ook geen aanpassing van het weerstandsvermogen nodig. Gezien 
de lange looptijd van dit project kunnen er eventueel nog maatregelen getroffen worden om 
het resultaat van de grondexploitatie positief te beïnvloeden. De belangrijkste voorbeelden 
hiervan zijn het versoberen van het kwaliteitsniveau van het project (minder kosten) en het 
herverkavelen van het plangebied (meer opbrengsten). Uit de regionale afstemming van de 
woningbouwplanning zou een herprofilering of een her kwantificering kunnen volgen voor 
het project van De Drie Dorpen.

5. Bovenwijkse Voorzieningen en Grote Werken

Bovenwijkse voorzieningen (BOVO) zijn investeringen in het openbaar gebied zoals 
infrastructuur (hoofdwegen), parken en openbaar vervoervoorzieningen. Iedere eigenaar 
van een nieuw te bouwen woning, bedrijfspand of andere functie waarvoor een 
bestemmingsplanwijziging nodig is, betaalt hier aan mee. Het bedrag wordt berekend per 
woningequivalent.

Ook de gemeente heeft bij de lopende BGE's bijgedragen aan de BOVO investeringen op 
basis van een bijdrage vanuit de BGE's en vanuit de algemene middelen (algemene vrije 
reserve). Op basis van de huidige voorschriften BBV is het niet meer mogelijk om ten laste 
van een bouwgrondexploitatie een afdracht voor BOVO te doen. De totale BOVO-investering
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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. De BOVO-bijdrage van gemiddeld C 7.827,- wijzigt per 1 
januari 2017 naar C7.971,- per woningequivalent. Deze wijziging is hoofdzakelijk het gevolg 
van een hoger bedrag aan investeringsgelden voor de BOVO-investeringen, die nog wordt 
verwacht.

Vanaf 2016 is de BOVO-bijdrage afhankelijk van de grootte van de woning. De verdeling 
van de BOVO-bijdrage is gebaseerd op bruto vloeroppervlakte en ziet er per 1 januari 2017 
als volgt uit:
^ woning tot 60m2: C 3.507,- per pand;
^ woning 60 - 90m2: C 6.935,- per pand;
^ woningen groter dan 90m2: C 7.971,-per pand.

Ook het moment van betaling van de BOVO-bijdrage heeft de gemeente versoepeld. Deze 
bijdrage mag onder bepaalde voorwaarden nu later worden afgedragen, wanneer het 
bestemmingsplan onherroepelijk is.

6. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen)

Gemeentelijke gronden
Gronden, aangekocht ten behoeve van grondexploitatie, worden tijdelijk beheerd met als 
doel het realiseren van een maximaal financiële of maatschappelijke opbrengst. Gronden 
worden tegen marktconforme prijzen verpacht (kortlopende pacht).

Gemeentelijke panden
Gemeentelijke panden die zijn aangekocht voor gebiedsontwikkeling, maar niet hiervoor 
hoeven te worden gesloopt, worden verkocht. Relatief snel zijn 15 panden verkocht en 
daarnaast staan er nog enkele panden in de verkoop. De gemeente heeft nagenoeg geen 
panden meer in eigendom die niet meer nodig zijn voor gebiedsontwikkeling. De verkoop 
wordt verzorgd door derden.
De huuropbrengsten worden geoptimaliseerd door een nieuwe rekenmethodiek voor alle 
gemeentelijke huurwoningen. Uitgangspunt hierbij is minimaal kostendekkende verhuur.

7. Herziening Besluit begroting en verantwoording (BBV)

De commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) heeft per 1 januari 2016 de 
regelgeving rondom grondexploitaties gewijzigd. De reden hiervoor is een aantal 
ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie, waaronder de forse afboekingen van 
gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren en de aankomende Omgevingswet.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat een grondexploitatie een 
looptijd heeft van 10 jaar. Doel hiervan is om de risico's die samenhangen met zeer lang 
lopende projecten te beperken. Deze 10 jaar wordt gehanteerd als richttermijn, die 
voortschrijdend moet worden bezien en waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Dit 
houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting 
en de jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende 
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die 
gepaard gaan met de langere looptijd te beperken.

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

dient te worden afgeschreven. De inmiddels verwerkte afdrachten uit de
bouwgrondexploitatie voor BOVO kunnen echter gehandhaafd blijven. Voorbeeld hiervan
zijn de afdrachten uit Oerle-Zuid en De Drie Dorpen voor de Kempenbaan en de Zilverbaan.
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deelfase van Habraken af te ronden. Op basis van de huidige voorschriften BBV moet de toe 
te rekenen rente aan de bouwgrondexploitatie worden gebaseerd op de daadwerkelijk te 
betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het eigen 
vermogen toe te rekenen aan bouwgrondexploitatie. De rente aan de grondexploitatie wordt 
toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende 
boekjaar.

8. Invoering vennootschapsbelasting voor overheden

Vanaf 1 januari 2016 is de wet 'modernisering vennootschapsbelasting voor 
overheidsondernemingen' in werking getreden. Volgens deze wet moeten overheden die 
winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, 
vanaf 2016 vennootschapsbelasting betalen. Belangrijkste doelstelling van de wet is het 
realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private ondernemingen. De 
gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de fiscale openingsbalans per 1 januari 
2016.

9. Actualisatie Kadernota Grondbeleid

De vorige Kadernota Grondbeleid van de gemeente Veldhoven dateert uit 2011. Door de 
gewijzigde marktsituatie bij zowel woningbouw als de ontwikkeling van bedrijventerreinen is 
het wenselijk de nota uit 2011 te actualiseren. Ook de gemeenteraad heeft hierom verzocht. 
De gemeenteraad krijgt hierdoor de gelegenheid geboden zich over het gemeentelijke 
grondbeleid uit te spreken.

Eind 2016 zal aan de gemeenteraad de belangrijkste wijzigingen van het gemeentelijk 
grondbeleid worden gepresenteerd. Na overleg en discussie zal in januari 2017 de 
geactualiseerde Kadernota Grondbeleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
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DEEL 3
FINANCIËLE BEGROTING 

(MEERJARIG)
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Deel 3 Financiële Begroting

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een nader inzicht gegeven in de financiële begroting 2016. Dit 
hoofdstuk wordt onderverdeeld in een tweetal financiële paragrafen, te weten: 
een overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 3.2); 
een uiteenzetting van de financiële positie (paragraaf 3.3).

In beide paragrafen wordt inzicht gegeven in de cijfers van de nieuwe begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020 alsmede, waar van toepassing, de realisatie van het jaar 
2015 en de begroting na wijzigingen van het jaar 2016. Tot slot wordt in bijlage I een 
overzicht gegeven van de meerjarige baten en lasten per taakveld inclusief het 
verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's.

3.2 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in:

» per programma (exclusief reserves) de baten, lasten en het saldo (3.2.2);
» het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen (3.2.3);
» het overzicht van de kosten van overhead (3.2.4);
» het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (3.2.5);
» het bedrag voor onvoorzien (3.2.6);
» de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma (3.2.7);
» het resultaat (3.2.8);
» een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma (3.2.9);
» en tot slot een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan 

de reserves (3.2.10).
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3.2.2 Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties 
reserves)

De realisatie van doelstellingen op programmaniveau omvat alle geplande taken op het 
terrein van beleid en beheer gericht op de realisatie van de programmadoelstellingen. De 
hieraan verbonden baten en lasten worden per programma gespecificeerd weergegeven.

Bedragen (x C 1.000) 
Programma

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering *

Rek.
2015

10.471

504

2.178

2.537

7.655

3.700

42.343

13.524

624

6.259

4.414

4.170

4.209

3.840

796

Begr. Begroting
2016 2017 I 2018 I 2019

18.601

796

2.343

2.694

5.778

3.757

42.235

10.453

700

6.235

4.339

3.839

3.681

3.555

6.063

14.025

302

2.391

931

4.054

2.562

39.290

11.015

464

5.188

3.913

3.589

2.610

2.067

776

20.974

253

2.460

1.022
4.283

2.641

38.554

10.591

508

5.132

3.620

3.569

2.583

2.086

847

22.591

107

2.464

1.071

4.492

2.689

38.698

11.963

512

5.134

3.605

3.572

2.603

2.077

853

2020

18.819

101
2.469

1.182

4.570

2.749

38.569

11.886
515

5.141

3.603

3.573

2.623

2.094

863

Totaal lasten 107.224 115.069 99.123 102.431 98.757

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering *

17.156

207

110
76

1.451

120
28.672

12.446

24

904

2
891

179

2.028

331

21.197

181

136

75

1.513

50

27.218

9.393

26

1.082

0
904

0
1.871

70

18.132

162

______ 0
_____76

1.514

_____51

26.567

11.038

_____26

1.099

______ 0
924

______ 0
1.752

58

22.639 23.447 21.065

117 108 101
0 0 0

76 76 77

1.515 1.541 1.571

51 51 51

26.656 26.562 26.292

10.649 12.040 11.979

26 26 26

1.100 1.100 1.100
0 0 0

926 926 926

0 0 0
1.782 1.736 1.737

44 35 15

Totaal baten 64.597 63.716| 6 ļ].399|^|65.581 67.648 64.940

Saldo (-/- = nadeel) -42.627 -51.353| -3 3.778H-33.542 -34.783 -33.817

* De baten en lasten zijn gepresenteerd exclusief de overzichten voor algemene dekkingsmiddelen, overhead, 
vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Voor een toelichting op de geplande taken en bovenstaande bedragen wordt verwezen naar 
de programmabegroting.

3.2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Naast baten die zijn verbonden aan de uitvoering van programma's (derhalve verantwoord 
op het programma) beschikt de gemeente ook over baten die niet aan een specifiek
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programma zijn verbonden. Voorbeelden van deze algemene dekkingsmiddelen zijn de 
algemene uitkering, dividenden en gemeentelijke belastingen. Hieronder een overzicht.

Bedragen (x C 1.000)

1 Lokale heffingen

2 Algemene uitkering gemeentefonds

3 Dividend

4 Saldo financieringsfunctie

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Rek.
2015

9.485

32.373

20

2.625

44.503

Begr.
2016 2017

9.552

34.297

36

772

9.799

33.866

____ 30

-152

44.657

Begroting 
2018 2019

10.035 10.138

34.019 34.398

30 30

-123 -10

43.961 44.556

2020

10.235

35.010

30

55

45.330

3.2.4 Overzicht van de kosten van overhead

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn 
op de externe klant worden in de betreffende taakvelden geregistreerd. De overhead wordt 
centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead (taakveld 0.4). Overhead mag 
nog wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere 
(subsidie)projecten. Dit betreft de doorbelasting van overhead.

Bedragen (x C 1.000)

1 Lasten overhead

2 Baten overhead

3 Doorbelasting overhead

Rek.
2015

0

0

0

Begr. __________________ Begroting_______________
2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020

0

0

0

1.0.105

L10

-805

10.145 10.213 10.256

-113 -116 -117

-717 -715 -718

Totaal overhead 0 0 9.190 9.315 9.382 9.421

3.2.5 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting komt overeen met taakveld 0.9 
Vennootschapsbelasting.

Bedragen (x C 1.000) Rek.
2015

1 Vennootschapsbelasting

Totaal vennootschapsbelasting

0

0

Begr. Begroting
2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

135

135

340

340

70

70

230

230

130

130
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3.2.6 Bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om onvoorziene incidentele financiële 
tegenvallers op te vangen. Doel hiervan is dat de realisatie van programmadoelstellingen op 
het geplande niveau kan worden gehandhaafd. De post is geraamd op programma 15 
(onderdeel taakveld 0.8 Overige baten en lasten).

Bedragen (x C 1.000)

1 Stelpost onvoorziene uitgaven

Totaal onvoorzien

Rek.
2015

0

0

Begr. __________________Begroting_______________
2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

135 135 135 135 135

135 135 135 135

3.2.7 Overzicht mutaties in reserves per programma

Hieronder een overzicht van de mutaties in reserves per programma. In paragraaf 3.3.5 
wordt een meerjarig overzicht gegeven van de mutaties per onderscheiden reserve.

Bedragen (x C 1.000) 
Programma

Toevoeging aan reserves
1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering

Begroting

6.837 

0 

0

279

254

373

1.658

0

40

1.175

0

0

0

0

5.838

2.385

0

0

278

259

373 

1.097

0

40

374 

0 

0 

0 

0

1.424

778

0

0

278

270

373

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

272

375

0

0

40

0

0

0

0

0

0

1.397

0

0

280

272

375

0

0

40

0

0

0

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserves 16.454 6.230 1.739 967 2.364

Onttrekkingen aan reserves
1 Stedelijke ontwikkeling 2.467 1.065

2 Wonen 169 419

3 Veiligheid 89 0

4 Beheer openbare ruimte 1.377 1.649

5 Bereikbaarheid 3.148 1.370

6 Natuur- en recreatiebeheer 588 806

7 Sociaal Domein 731 118

8 Milieu en duurzaamheid 0 0

9 Economie 0 0

10 Onderwijs en jeugd 1.842 1.213

11 Kunst en cultuur 111 0

12 Sport en recreatie 162 90

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 0 0

14 Publieksdienstverlening 29 0

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering 5.518 6.212

80

137

0

45

6

57

0

0

0

463

0

90

0

0

408

80

0

0

69

22

77

0

0

0

463

0

90

0

0

556

80

0

0

92

36

109

0

0

0

463

0

90

0

0

445

Totaal onttrekking aan reserves 16.231 12.942 3.945[| 1.286 1.357 1.315

Saldo (- = nadeel) -223 6.712 -1.989| -453 390 -1.049

0

40

0

0

0

0

0

.861

5.934

80

0

0

17

24

743

0

0

465

0

90

0

0

2.525
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3.2.8 Resultaat

Het begrotingsresultaat wordt in twee stappen gepresenteerd, te weten vóór en na de 
mutaties in de reserves. Op deze wijze wordt de beïnvloeding door de stortingen in en 
onttrekkingen uit de reserves, respectievelijk ten laste en ten gunste van de 
exploitatiebegroting, expliciet zichtbaar gemaakt.

Bedragen (x C 1.000) 
-/- = nadeel

3.2.2 Raming baten en lasten per programma 

Totaal lasten per programma 

Totaal baten per programma 

Geraamd saldo baten en lasten programma's

Rek. Begr. I________________________ Begroting_____________________
2015 2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020

93.177

64.597 63.716 61.399 65.581 67.648 64.940

-42.627 -51.353 -31.778 -33.542 -34.783 -33.817

3.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

3.2.4 Overhead

3.2.5 Vennootschapsbelasting

3.2.6 Onvoorzien

Totaal geraamd saldo baten en lasten

44.503

0

0

0

1.876

44.657

0

135

135

-6.966

43.543

9.190

340

135

2.100

43.961

9.315

70

135

899

44.556 45.330

9.382 9.421

230 130

135 135

26 1.827

3.2.7 Beoogde toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:

Stortingen in de reserves 16.454

Bijdragen uit de reserves 16.231

Saldo beoogde toevoegingen/onttrekkingen -223

Resultaat 1.653

6.230 5.934

12.942

6.712

254

1.739

1.286

-453

446

967 2.364

1.357 1.315

390 -1.049

416 778

3.2.9 Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de aard (incidenteel of structureel) van de baten en lasten wordt 
onderstaand overzicht van incidentele baten en lasten (per programma) gepresenteerd. 
Hiermee wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordeling van de financiële 
positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan 
worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. In dit 
overzicht zijn de mutaties in de reserves niet meegenomen.

Bedragen (x C 1.000) Begroting
Prog Omschrijving

1 Lasten bouwgrondexploitatie 

1 Verrekening bouwgrondexploitatie 

1 eigendommen 

7 Opvang vreemdelingen 

7 Samenlevingsopbouw Roma 

10 Bestrijding onderwijs achterstanden 

15 Vennootschapsbelasting

Totaal incidentele lasten

4.133

14.490

796

70

4.839

15.504

230

5.964

11.996

130

19.489 20.573 18.090

1 Baten bouwgrondexploitatie 

1 eigendommen 

15 Algemene uitkering

18.623 20.343 17.960

796

Totaal incidentele baten

Saldo (-/- s nadeel)

15.290 19.419 20.343 17.960

-70 -230 -130

2017 2018 2019 2020

15.666

.043

496
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3.2.10 Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat het effect op het exploitatiesaldo is van de 
structurele stortingen en onttrekkingen reserves.

Prog Omschrijving
Bedragen (x C 1.000) Begroting

2017 2018 2019 2020

4 Vervangingsreserve openbare verlichting

5 Vervangingsreserve openbaar groen

6 Vervangingsreserve VRI

9 Stimuleringsfonds Brainport

Totaal structurele toevoegingen reserves

278

373

265

40

956

278 280 280

373 375 375

270 272 272

40 40 40

962 967 967

10 Dekkingsreserve primair onderwijs 

10 Dekkingsreserve bevordering energielabel 

10 Dekkingsreserve Kempen Campus 

15 Dekkingsreserve uitkering HNG 

15 Dekkingsreserve basis op orde

465

52

117

224

99

463

52

117

237

101

463

52

117

252

75

463

52

117

267

49

Totaal structurele onttrekkingen reserves 972 959 948

Saldo (-/- = nadeel) U 2 10 -8 -19

3.3 Uiteenzetting van de financiële positie

3.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Veldhoven. 
Allereerst wordt aangegeven wat het meerjarige exploitatiesaldo is (paragraaf 3.3.2 
gesplitst naar bestaand en nieuw beleid). Vervolgens geeft het BBV (Besluit, Begroting en 
verantwoording) aan om inzicht te geven in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
(paragraaf 3.3.3) en de investeringen (paragraaf 3.3.4).

Naast het meerjarige exploitatiesaldo geeft ook de reservepositie (paragraaf 3.3.5) inzicht 
in de financiële positie van de gemeente. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen 
naar de paragraaf weerstandsvermogen. Ook wordt een overzicht gegeven van de 
opgenomen voorzieningen (paragraaf 3.3.6).

Het EMU-saldo wordt gepresenteerd in paragraaf 3.3.7 Financiering en tot slot wordt een 
geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven.
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De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een combinatie van bestaand beleid en nieuw 
beleid. De financiële gevolgen van nieuw beleid en bijstellingen zijn in hoofdstuk 2 per 
programma zichtbaar. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd met het totaal aan 
lasten en baten gesplitst naar bestaand en nieuw beleid.

3.3.2 Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

Bedragen (x C 1.000) Begroting
2017 2018 2019

1 Lasten bestaand beleid

2 Baten bestaand beleid

Saldo bestaand beleid (-/- = nadeel)

116.299

115.607

-692

118.949 121.420

119.460 121.744

511 325

2020

118.977

119.777

800

3 Lasten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid

4 Baten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid

Saldo nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid (-/- = nadeel)

1.108

1.032

-76

-419

-600

-181

-191 -172 

-216 -310 

-25 -138

5 Lasten ombuigingsmaatregelen

6 Baten ombuigingsmaatregelen

Saldo ombuigingsmaatregelen (-/- = nadeel)

Totaal

-879

0

879

111

-116

0

116

446

-116

0

116

416

-116

0

116

778

3.3.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In onderstaand overzicht worden de arbeidskosten (loonkosten en sociale lasten) van het 
eigen personeel gepresenteerd. Voor een verder inzicht in en toelichting op de personele 
bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen (x C 1.000) 
Programma

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Totaal

Rek.
2015

18.512

18.512

Begr.
2016

20.508

20.508

2017

20.168

20.168

2018

20.202
20.202

2019

20.461

20.461

2020

20.768

20.768
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3.3.4 Investeringen 2017

Prog.
Bedragen (x C 1.000)

Investering

Materiële vaste activa met economisch nut
1 6500 Grond en opstallen De Run 2192 (vh 9102)

1 6500 Grond en opstallen De Run 2194 (vh 9102)

1 6500 Grond en opstallen De Run 2196 (vh 9102)

1 6506 3e Fase kleedgebouw H.V.V. Rul 2

1 6500 Blauwe grond Zilverackers algemeen

1 6506 Oude Kerkstraat 99 grond

1 6506 Toestellen sporthal De Atalanta

5 6180 Actualiseren parkeren maaiveld

5 6180 Actualiseren parkeren parkeergarage

5 6180 LED-verlichting parkeergarage

7 6450 32 laptops tbv Sociaal Domein

8 6552 Aanleg riol.rotonde PZuidl/Kruisstr/Zoom

8 6552 Aanleg waterblockbak bij Mira

8 6552 Aanp.overst.riol.en interne put (V-BRP)

8 6552 Aanpassingen riolering De Run 6000

8 6552 Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19

8 6552 Afkoppelen bij reguliere vervang.2015-16

8 6552 Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk.

8 6552 Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2016

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2017

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2018

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2019

8 6552 Riol.verblijfsgeb.Look/fase 4 hoofdwegen

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden

8 6552 Riolering hoofdwegen Zonderwijk

8 6552 Vergroten stamriool Noord (V-BRP)

8 6552 Verleng.persleid.Kelen naar Heik.(V-BRP)

8 6552 Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP)

8 6552 Vervang.riol. Heerseweg incl.persleid.

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2016

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2017

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2018

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2019

207

188

244

7

43

50

125

11

158

338

100

29

413

260

60

43

2020
Lasten Ba ten

Structurele

1

21

36

7

150

400

30

640

1.000

35

3 

7

11

4 

2 

2

16

26

1

1

1

1

15

26

26

27

12

61

1

4

4

1

1

1

1

2017

I
2018

I
2019

ILasten Baten Lasten Ba ten Lasten Ba ten

9

10 40

90

7 00

00 900

30

30

30

360

0 1.000

.000

375 625

332 118

94 1.100

0 20 30

150

20

20

20

20
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Prog.
Bedragen (x C 1.000)

Product Investering
Rekening

2015
Begroting

2016
Lasten Baten La ste n Baten

Begroting
2017 2018 2019

Lasten Baten Lasten Baten Lasten

8 6552 Vervanging riolering Burg.van Hoofflaan 242 - 58

8 6552 Vervanging riolering dek complex Braak 7 - 7-

8 6552 Vervanging riolering dek complex Bree 211 - 1-

8 6552 Vervanging riolering Oude Kerkstraat - - -

8 6552 Vervanging riolering St. Janstraat - - -

8 6552 Vervanging riolering Zandoerleseweg 1 - 114

8 6552 Vervanging rioleringen 2015 1 - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2016 - - 40

8 6552 Vervanging rioleringen 2017 - - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2018 - - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2019 - - -

8 6552 KRW-maatregelen 2015-2016 - - 256

8 6552 KRW-maatregelen 2017-2020 - - -

8 6552 Vervanging gemalen en drukriolering 2020 - - -

8 6554 Implementatie ondergrondse afvalinzameling 15 - 198

8 6554 Ondergrondse afvalinzameling PWA - - 38

10 6250 Aanvullende 1e inrichting div. scholen 46 46 -

10 6250 Bouw brede school Midden 313 - 0-

10 6250 Bouw brede school Zuid 200 - -

10 6250 Fietsparkeren Sondervick College (D, E, F) 15 - 137

10 6250 Gemeensch.inrichting brede school Midden - - 87

10 6250 Groen brede school Zuid 19 19 -

10 6250 Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band 126 126 170

10 6250 Inr.openb.verharding.brede school Midd. - - 40-

10 6250 Inr.openbare groenvz. brede school Midd. 39 39 16-

10 6250 Inrichten openbaar gebied kinderboerderij 6 6 136

10 6250 Meerhoef/Dbruna: 1e inrichting 2009-2012 19 19 115

10 6250 Nieuwbouw kinderboerderij 66 - 246

10 6250 Parkeervoorzieningen brede school Midden 13 - 3

10 6250 Parkeervoorzieningen brede school Zuid 258 - -

10 6250 Speeltoestellen brede school Zuid 13 13 -

10 6250 Verbreding scholen 266 - 645

10 6252 Inrichten openbaar gebied PWA (groen, verhar d in g ) 2 2 38

10 6252 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA 16 16 43

10 6252 Parkeren PWA 32 - 79

10 6252 Verbouwing PWA (40 jaar) 86- - -

10 6253 Kempen Campus - nazorg 14 - -

10 6253 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst 488 - 1.788

10 6253 Verbouwing Kempen Campus -E-inst 47 - 440

11 6301 Verbouwing bibliotheek tbv muziekschool - - 100

11 6306 Aanpassing De Schalm (inrichting) - - 30

11 6306 Arbomaatregelen De Schalm - - 168

170

40

16

136

115

188

38

43

0

628

270

400

40

600

0

0

87 0

0

0

0

81

0

18

0

0

0

29 29

80

0

1.400

0

0

40

450

40

Baten

Structurele
2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten

- - 8

- - 12

- - 5

- - 16

- - 7

- - 14

- - 0

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

- - 27

- - 65

2.983 - 25

- - 23

- - 3

- - 286

- - 298

- - 7

4

14

17

20

89

5

1

87 

28

88 

2

6

137



Prog.
Bedragen (x C 1.000)

Investering

11 6306 Arbomaatregelen De Schalm/2012

12 6320 Vervangingsinv.buitensport alg.(2011)

12 6320 Vervangingsinv.buitensport alg.(2012)

12 6320 Vervangingsinvestering.buitensport alg.

12 6320 Weerbestendig maken sportterreinen

12 6321 Vervangingsinv.binnensport alg.(2010)

12 6321 Vervangingsinv.binnensport alg.(2011)

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2015

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2016

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2017

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2018

12 6321 Vervangingsinvestering.binnensport alg.

13 6111 PC raadsleden 2014

15 5201 Rollend materieel 2013

15 5201 Rollend materieel 2016

15 5201 Rollend materieel 2017

15 5201 Rollend materieel 2018

15 5201 Rollend materieel 2019 openbaar groen

15 5201 Rollend materieel 2019 Verreiker

15 5201 Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding

15 5440 Vooronderzoek implementatie BGT

15 5690 (DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2)

15 5690 Aansluiting WOZ systeem

15 5690 Basisregistratie

15 5690 Basisregistratie GBA

15 5690 Bekendmakingen implementeren (pijler 1)

15 5690 Doorontwikkeling intranet

15 5690 Doorontwikkeling website

15 5690 Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2)

.009

70

239

71

5

38

2

Begroting

Lasten Baten Lasten Baten

119

30

2018 2019

141

61

Structurele
2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten

- - 192

- - 15

- - 31

- - 18

- - 42

- - 3

- - 4

- - 5

- - 12

- - 2

- - 8

- - 26

- - 4

- - 27

- - 5

- - 8

- - 16

- - 3

51 - 3

- - 12

- - 16

- - 16

- - 12

- - 3

- - 4

- - 22

- - 26

Totaal 4.974 296 8.065 1.423 5.605 29 2.667 3.779 3.394

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

1 6501 Centrum Ontwikkelingsprogramma -

1 6501 Herinrichting openbaar gebied Run 1000 278

4 6165 Vervanging.inv.openb.verlichting (alg) 386

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2017 -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2018 -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2019 -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2020 -

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2017 -

360 360 19

278 202 202 0

386 355 355

75

721

92

1

76

615

2

3

2

7

39
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Prog. Product Investering
Bedragen (x C 1.000)

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2018

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2019

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2020

2017
Baten

4 6505 Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010 93 93 87 87 -

4 6505 Verblijfsgebied 't Look 898 898 1.206 1.206 1.830

5 6170 Vervanging investeringen VRI 369 369 919 919 -

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2017 - - - - 28

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2018

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2019

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2020

5 6173 Aansluiting A67 (BNR) 903 903 2.028 2.028

5 6173 Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan 115 115 - -

5 6173 Herinrichting centrum Zeelst 6 6 - -

5 6173 Herinrichting Locht - - - -

5 6173 Herinrichting Oude Kerkstraat - - 0- 0-

5 6173 Instandhoud.openbaar gebied algemeen 2 2 - -

5 6173 Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg 539 539 100- 100-

5 6173 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) 72 72 354 354

5 6173 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) 240 240 771 771

5 6173 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/1 502 502 210 210

5 6173 VCP/herinrichting hoofdwegen Zonderwijk 1.809 1.809 38- 38-

5 6173 VCP/Julianastr./P.Zuidlaan 4- 4- 4 4

5 6173 Verblijfsgebied Zandoerle - - 298 298

5 6173 Verlengde Heerbaan (WOR) 34 34 30 30

5 6173 Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route) 5 5 161 161

5 6173 Zilverbaan (WOR) 243 243 500 500

5 6173 Vervanging St. Jansstraat - - - -

5 6173 Vervanging Burg. van Hoofflaan - - - -

6 6151 Speelvoorzieningen 2013-2015 68 68 63 63

6 6151 Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg) 520 520 736 736

6 6151 Vervangingsinv esteringen bomen 2017

6 6151 Vervangingsinv esteringen bomen 2018

6 6151 Vervangingsinv esteringen bomen 2019

6 6151 Vervangingsinv esteringen bomen 2020

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2017

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2018

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2019

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2020

6 6331 Kiosk met toiletvoorziening kinderboerderij

7 6408 Wijkaanpak opknappen Cobbeek

Begroting Structurele
2018 | 2019 I 2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

23

29

4

17.676 16.572

2.751 2.159

2

9

29

1

109

47

36

29

5

153

25

28

4 

6

5 

3

57

15

24

18

Totaal 24.523 18.730 3.893

424

530

79

868 1.755 788 97

119

381

37

956

740

395

100

395

2.563 1.551 2.086

500

.400

42

202

170

258

.154

306

481

915

3 3

7.082 7.082 8.146 8.146 8.633 4.192 814
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Bedragen (x C 1.000)
Prog. Product Investering 2017

Lasten Baten

Structurele
2018 2019 2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Financiële vaste activa

2 6510 Startersleningen

2 6510 Woningbouwleningen

11 6305 Geldlening SLOV

15 6610 HNG-uitkering

306

859

2

199

145

899

133

984

137

205

Totaal 298 1.367 146 1.255 | - - 1.354 - 593 - 403 -

Totaal generaal 12.353 8.744 16.356 10.824 | 32.1231*19.9541^27.190 20.085 7.672 593 7.586 403 814

298 146 127

941

36

211 224 237 252 267

Totaal Afschrijvinglasten vaste activa
Totaal Rentelasten vaste activa

3.448
3.369

4.207
2.335

4.653 4.801 4.963
1.369 1.398 1.419
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3.3.5 Stand en verloop van de reserves

Bedragen (x C 1.000)
Naam reserve____________________________

Algemene reserve
Saldo rekening

Risicoreserve, deel benoemde risico's

Risicoreserve, deel onbenoemde risico's

Vrije reserve *

1.648

3.391

10.000

9.192 4.032

1.904

4.772

257

3.391

10.000

8.452

Totaal algemene reserve 24.231 4.032 6.676 21.587

Bestemmingsreserve
Dekkingsreserves

Dekkingsreserve uitkering HNG 1.190 211 979

Dekkingsreserve primair onderwijs 11.275 - 465 10.810

Dekkingsreserve bevordering energielabel 918 - 52 865

Dekkingsreserve Kempen C ampus 2.684 - 117 2.567

Dekkingsreserve basis op orde 715 233 376 572

Reserve voor vervangingsinvesteringen

Vervangingsreserve openbare verlichting 3.221 278 355 3.144

Vervangingsreserve openbaar groen 3.514 373 743 3.144

Vervangingsreserve VRI 660 259 919 0

Doelreserves nieuw beleid/investeringen 

Stimuleringsfonds Brainport 321 40 - 361

Reserve deelfonds sociaal domein 1.637 1.097 130 2.605

Grote werken - 1.191 1.191 -

Volkshuisvestingsplan (GISV) 1.070 - 419 651

ROW - - - -

Brede school midden - 200 200 -

PWA-school - 174 174 -

Afbouw complexen 161 - 161 0-

Totaal bestemmingsreserves 27.368 3.846 5.514 25.700

TOTAAL RESERVES 51.599 7.878 12.190 47.287

5.090

9 3.605

340

146- 446 - 300 416 - 716 778 - 1.494

3.391 - - 3.391 - - 3.391 - - 3.391

10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000

13.091 778 70 13.799 0 230 13.569 1.397 130 14.836

26.336 1.224 70 27.490 416 230 27.676 2.175 130 29.721

755 237 518 252 267 267

10.345 - 463 9.882 - 463 9.419 - 463 8.955

813 - 52 760 - 52 708 - 52 656

2.449 - 117 2.332 - 117 2.215 - 117 2.097

473 - 101 372 - 75 297 - 49 249

3.406 278 45 3.639 280 69 3.851 280 92 4.038

3.493 373 57 3.809 375 77 4.108 375 109 4.374

264 270 6 528 272 22 777 272 36 1.012

401 40 - 441 40 - 481 40 - 521

651 - 137 514 - - 514 - - 514

0-
-

0- . -
-

0-
-

0-

23.051 962 1.217 22.796 967 1.127 22.636 967 1.186 22.417

3.945 49.387 2.186 1.287 50.287 1.383 1.357 50.312 3.142 1.316 52.138

* Naar aanleiding van wijzigingen in de financiële wetgeving (BBV) wordt in kwartaalrapportage III-2016 C 2.655.184 overgeheveld van de voorziening bovenwijkse voorzieningen naar de vrije reserve.
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3.3.6 Stand en verloop van de voorzieningen

Bedragen (x C 1.000)
|Naam voorziening

Onderhoud eigendommen (incl. sport) 

Onderhoud wegen

Rioolbeheer 

Dekkingsreserve riolen 

Vervangingsreserve riolen 

Egalisatievoorziening rioolheffing

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 

Voorziening wethouderspensioenen * 

Bovenwijkse voorzieningen 

Voorziening landschap

l
981 649 377 1.253

704 931 816 818

8.081 1.505 198 9.388

1.289- 926 1.505 1.868-

1.295 7 363 939

225 37 39 223

1.937 - 64 1.873

1.133 969 2.101 0

55 - - 55

TOTAAL VOORZIENINGEN 13.122 5.023 5.464 12.681 I 5.597

! !
1.701 670 903

906 931 644

! !
1.468 674 905 1.238 674 906 1.006

1.192 936 645 1.484 936 645 1.775

12.191 2.465 289 14.368 3.630 339 17.659 3.343 412 20.589

3.988- 1.044 2.465 5.408- 1.072 3.630 7.966- 1.132 3.343 10.177-

576 - 363 213 - 212 1 - 1 0

157 23 88 91 23 65 49 - 49 0-

1.808 - 66 1.743 - 67 1.676 - 68 1.608

0 - - 0 - - 0 - - 0

55 - - 55 - - 55 - - 55

13.407 5.133 4.818 13.722 6.336 5.862 14.196 6.085 5.423 14.857

* Naar aanleiding van wijzigingen in de financiële wetgeving (BBV) wordt in kwartaalrapportage III-2016 C 2.655.184 overgeheveld van de voorziening bovenwijkse voorzieningen naar de vrije reserve.
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3.3.7 Financiering

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van 
het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het 
vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de 
rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden 
(zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premiegefinancierde sectoren als de 
sociale zekerheid en de zorg. Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet 
groter zijn dan 30Zo van het Bruto Binnenlands Product (het Verdrag van Maastricht).
Hiermee wil men de economische sterkte van de Euro-landen behouden. Het 
begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de 
overheid in een bepaald jaar verkeert.

Omschrijving
| Bedragen (x C 1000) 2016* 2017 2018 2019 2020
I 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -4.311 2.100 899 26 1.827

(zie BBV, artikel 17c)

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden r 

geactiveerd

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

O ja ® nee O ja ® n O ja ® nee O ja ® nee O ja ® nee

4.207 4.317 4.653 4.801 4.963

3.518 2.545 2.668 2.706 2.742

6.642 13.460 8.460 7.672 7.586

703 760 733

3.525 4.855 11.595 12.849 8.202

3.959 .819 2.353 2.232 2.081

2.959 -703 9.736 10.478 8.068
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3.3.8 Geprognosticeerde balans

Conform gewijzigde BBV van 5 maart 2016 is hieronder de geprognosticeerde balans van de 
begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de 
ontwikkeling van onder meer investeringen het aanwenden van reserves en voorzieningen 
en de financieringsbehoefte.

Bedragen (x C 1.000) Rek. Begr. Begroting
-/- = nadeel 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
Activa

Immateriele vaste activa 0 0 0 000

Materiele vaste activa 135.062

Leningen woningcorporaties 
Leningen aan overige verbonden partijen 

Overige uitzettingen 
Overige langlopende leningen 

Overige financiële vaste activa 
Financiele vaste activa

3.029
26

8
2.985

204
6.252

2.130
26

8
2.774

200
5.139

1.189
26

____ 8
2.423

205
26

8
2.053

193
2.486

0
26

8
1.665

190
1.889

0
26

8
1.262

186
1.483

Totaal vaste activa 138.906

Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 
1 jaar
Liquide middelen 
Overlopende activa 
Totaal vlottende activa

2.423 1.720
96.959 93.434

12.311 11.000

11 10
3.623 7.400 I

115.327 113.564

960 227
88.579 76.984

11.000 11.000

10 10
7.709 8.159

108.258 96.380

227 227
64.135 55.933

11.000 11.000

10 10
8.308 8.593

83.680 75.763

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen 

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer

Totaal vaste passiva

Totaal vlottende passiva

245.056

51.599

13.122

139.381

204.102

40.954

247.164

49.387

13.407

142.759

205.553

41.611

237.738 227.316 221.619

50.286 50.312 52.138

13.722 14.196 14.857

150.791 149.284 146.394

214.799 213.792 213.390

22.939 13.524 8.230

Totaal passiva 245.056 244.618 237.738 227.316 221.620

0 0 0 0 0
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3.3.9 Cash flow overzicht

Bedragen (x C 1.000) 
-/- s nadeel

Operationele activeiten
Resultaat voor ontrekkingen en stortingen aan reserves 

af: Resultaat BGE

bij: Resultaat verkoop overige gronden (niet in expl.) 

Resultaat uit operationele activiteiten (excl BGE)

Mutatie uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar 

Mutatie overlopende activa 

Mutatie vlottende passiva 

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

Investeringsactiveiten
Uitgaven investeringen vaste activa 

Inkomsten (subsidies en aflossingen)

Financieringsactiviteiten
Opnemen langlopende financiering 

Aflossingen langlopende leningen

Bouwgrondexploitatie (incl.overige grondstoffen)
Uitgaven

Inkomsten

Mutatie liquide middelen

Begr. Begroting
2016 2017

4.311 2.100

1.204

703

2.078

60

-4.812

1.311

-3.777

19.026

-441

11.307

-4.207

______ 0

309

18.370

726

-17.171

15.514

16.356

10.824

-5.533

0

14.711

-14.711

6.828

11.556

4.729

6.818

-1

2018 2019 2020

899 26 1.827

0 0 1.397

733 0 0

1.632 26 430

0 0 0

-450 -149 -285

-18.672 -9.416 -5.298

315 474 661

-17.175 -9.065 -4.492

-4.653 -4.801 -4.963

-12.521 -4.265 471

27.190 7.672 7.586

20.085 593 403

-7.105 -7.078 -7.183

23.000 15.000 15.000

14.969 16.506 17.890

8.031 -1.506 -2.890

7.028 7.494 8.361

18.623 20.343 17.960

11.595 12.849 9.599

-1 0 -3
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BIJLAGEN
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Bijlage A: Baten en lasten per taakveld
Begroting

ĮToelichting

Bedragen (x C 1.000)
Verdelingsprincipe

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.61

0.62

0.63

0.64

0.7
0.8

0.9

0.10

0.11
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

3.1

3.2
3.3

3.4

4.3
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7 

6.1 

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.71
6.72 

6.81 

6.82

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5 

8.1 
8.2 

8.3

Totaal

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Overhead

Treasury
OZB woningen

OZB niet-woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
Overige baten en lasten 

Vennootschapsbelasting (VpB)

Mutaties reserves

Resultaat van de rekening van batten en lasten
Crisisbeheersing en brandweer

Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

Parkeren

Recreatieve havens 
Economische havens en waterwegen 

Openbaar vervoer 

Economische ontwikkeling 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 

Economische promotie 

Openbaar basisonderwijs 

Onderwijshuisvesting 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Sportbeleid en activering 

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Musea

C ultureel erfgoed 
Media

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijktteams
Inkomensregelingen

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18- 

Geëscaleerde zorg18+

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid
Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria 

Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

0

767

1.280

113

70
5.136

4.213

1.299

479

34.017
0

0

408

0
61

14

303

10

0
0

0

0

3.747
26

240

0

1.284

386
1

2.493

503

78

0
82

152 

2.997 

2.410 
8.608 

3.789

27

1.015

0
3.765

1.884

2.257

0
5.829

4.719

0

153 

309
14.876

1.139

110.941

1.632

1.163

1.564

9.428 

18
310

254

0

25

4
317

70

0

446
2.128

693

4.419 

1.193

0
0

2

1.131

4.049
208

238

25

3.019

2.052
286

3.419 

2.397

235

134
1.031

3.160

4.600

3.428 
9.467 

3.785 

1.281

816

7.023
3.933

0

2.357

2.166
5.364

3.778

652

143

624
14.876

1.596

10.941

0

723

382

116

159
5.202

4.247

1.299

483

34.401
0

0

556

0
61

15

368

10

0
0

0

0

4.093
26

241

0

1.284

386
1

2.492

503

64

0
82

171

2.961

2.397
8.833

3.535

27

1.009

0
3.769

1.865

2.261

0
7.165

4.773

0

155

310
16.250

999

113.676

1.650

1.144

589

9.498

9
314

256

0

25

4
318

230

0

416
2.130

699

4.681

1.191

0
0

2

1.133

4.398
209

235

25

2.997

2.079
286

3.472

2.410

223

135
1.041

3.213

4.607

3.423
9.758

3.532

1.341

828

7.085
3.914

0

2.348

2.169
6.678

3.821

658

145

630
16.250

1.477

13.676

0

690

382

117

203
5.263 

4.279 

1.299

486

35.007
0

0

445

0
61

18

436

10

0
0

0

0

3.614
26

241

0

1.284

386
1

2.492

503

64

0
82

204 

2.947 

2.392 
8.590 

3.535

27

1.009

0
3.770

1.856

2.263 

0
7.073

4.802

0

157

311
14.346

1.030

111.701

1.668 15

1.151 14

593 1

9.538 15

2 1,2,9,15
318 15

258 15

0 5

26 15

4 15
318 15

130 15

0 15

778 nvt
2.130 1,3,14

704 3,8,14

4.868 1,4,5,14

1.188 1,5,7,10

0 nvt
0 nvt

2 5

1.136 9,13

4.039 1,9
210 9

236 1,6,9,12,11,15 

25 10

2.979 1,10

2.105 1,10
287 12

3.469 1,12

2.408 1,7,10,11

223 1,11

136 7,11,14
1.041 1,11

3.276 1,4,6,10,11

4.593 1,7,8,10

3.434 7
9.771 7,14

3.532 1,7

1.107 7

828 7

7.177 7
3.914 7

0 7

2.349 7

2.172 7
6.568 1,5,8

3.841 1,8

663 8,13,14

147 1,8

635 1,4
14.229 1

1.496 1,2,8,14,15

111.701

Rentte startterleningen (P2), overige renttelastten/batten (P1/P9) en saldo financiering/dividend (P15)

Betreft exploitatiesaldo. Wordt niet in een programma weergegeven.
Baten/lasten eigendom brandweer (P1), crisisbeheersing & brandweer (P3) en Leges (P14)

Openbare orde en veiligheid (P3), Handhaving (P8), Leges (P14)

Batten/lastten eigendom (P1), verlichting/VRI/bebording (P4), verkeer/wegen (P5) en Leges (P14)

Baten/lasten eigendom parkeergarage (P1), lasten parkeren (P5), leges parkeerfaciliteiten (P7) en lasten parkeren bij scholen (P10)

Economische beleid/zaken (P9) en economische bestuurlijke samenwerking (P13)

BGE bedrijventerreinen (P1) en ontwikkeling/herstructurering bedrijven (P9)

Batten/lastten eigendom 't Stoom (P1), toerisme (P6), economische promotie (P9), volksfeesten (P11), kermissen (P12), toeristenbelasting (P15)

Baten/lasten eigendom (P1) en onderwijshuisvesting (P10)

Baten/lasten eigendom onderwijseducatie (P1) en onderwijsbeleid (P10)

Batten/lastten eigendommen sport (P1) en accommodaties binnen- en buitensport (P12)

Baten/lasten eigendom muziekschool, schalm en ovg cultuurgebouwen (P1), vorming en ontwikkeling (P7), kunstzinnige vorming (P10), kunst (P11) 

Baten/lasten eigendom 't Slot (P1) en 't Slot (P11)

Torenuurwerken (P7), monumentenzorg/beleid (P11, P14)
Baten/lasten eigendom bibliotheek (P1) en bibliotheek (P11)

Baten/lasten eigendom (P1), onderhoud honden (P4), groen/kinderboerderij (P6), natuur/milieueducatie (P10)

Batten/lastten eigendom buurtcentra (P1), eigen bijdragen Wmo en Jeugd/ROMA/vluchttelingen (P7), handhaving kinderdagverbijven (P8), kinderopvang (P10)

Inkomensregelingen (P7) en leges kinderopvang (P14)

Kosten eigendom nieuwe band (P1) en begeleide participatie (P7)

Kosten eigendom (P1), rioolaansluitingen (P5) en riolering (P8)

Kosten eigendom (P1) en afval (P8)

Milieu (P8), regionale samenwerking milieu (P13), leges (P14)

Kosten eigendom (P1) en begraafplaatsen (P8)

Ruimtelijke ordening (P1) en vastgoedinformatie (P4)

Omgevingswet (P1), volkshuisvesting (P2), handhaving bouw/RO (P8), WABO/omgevingsvergunning (P14), BAG (P15)
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Bijlage B Nieuw beleid en bijstelling bestaand beleid

prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1

1

1

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

15

15

15

15

15

15

15

15

Aanpassingen onderhoud 

Aanpassingen huur 

koningshof (canon Koningshoeve)

Integrale aanpak veiligheid en ondermijning 

Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500)

Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400)

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Rollend materieel 2019 (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling algemene uitkering voor statushouders 

Bijstelling lasten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking lasten vennootschapsbelasting via algemene 

Rente doorbelasting nieuwe investeringen

Saldo (- = nadeel)

13
-42
67

-50

27
-2

-115
-132
-175
175

-100
100
-65
65

-105
105

-338
496
-40

reserve 40

-76

13

-42

67

-51

27

-2

240

-175

351

-271

-338

380

-380

-181

67 67

-52 -53

-10 -26

-28

27 27

-2 -2

224 164

-175 -175

455 455

-212 -212

-2 -3

-7 -16

-4

-338 -338

98 198

-98 -198

6

-25 -138

Bijlage C: Ombuigingsmaatregelen

Progr Omschrijving ombuigingsmaatregelen
Begroting (x C 1.000)

4 Incidentele bezuiniging verlichting/beheersplan

5 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie

6 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6 Incidentele bezuiniging openbaar groen/bomen

7 Geplande voordelen WMO niet storten in reserve sociaal deelfonds

7 Incidentele bezuiniging alg.beleid maatschappelijke ondersteuning

11 Structurele bezuiniging beeldende kunst

15 Verlaging personele kosten 

Saldo (- : nadeel)

30

60

26

30

60

26

30

60

26

116 116 116

2017 2018 2019 2020
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Bijlage D: Lasten per programma

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

lasten (x c 1.000,-)
programma totaal per inwoner in %

1 Stedelijke ontwikkeling
2 Wonen
3 Veiligheid
4 Beheer openbare ruimte
5 Bereikbaarheid
6 Natuur- en recreatiebeheer
7 Sociaal Domein
8 Milieu en duurzaamheid
9 Economie en arbeidsmarktbeleid

10 Onderwijs en jeugd
11 Kunst en cultuur
12 Sport en recreatie
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenwerking
14 Publieksdienstverlening
15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

17.142
302

2.391
1.210
4.319
2.935

39.288
11.016

504
5.189
3.912
3.589
2.610
2.068

12.413

0,39 15,7
0,01 0,3
0,05 2,2

0,03 1,1

0,10 4,0
0,07 2,7
0,88 36,0
0,25 10,1

0,01 0,5
0,12 4,8
0,09 3,6
0,08 3,3
0,06 2,4
0,05 1,9
0,28 11,4

totaal 108.888 2,47 100

LASTEN IN /o PER PROGRAMMA

4
1,1/0

13 13 14
2,4/0 -1pOŴ - 

12
3,3/0.

11
3,60/

15 
11,4/0

1
15,7/0

9
-0,5/0

8
10,10/

3
2,2/0

10
4,8/0

6
2,7/0

2
0,3/0

5
4,0/0

7
36,0/
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Bijlage E: Baten per programma

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling worden de volgende bedragen ontvangen:

baten (x c 1.000,-)
programma totaal per inwoner in %

1 Stedelijke ontwikkeling
2 Wonen
3 Veiligheid
4 Beheer openbare ruimte
5 Bereikbaarheid
6 Natuur- en recreatiebeheer
7 Sociaal Domein
8 Milieu en duurzaamheid
9 Economie en arbeidsmarktbeleid

10 Onderwijs en jeugd
11 Kunst en cultuur
12 Sport en recreatie
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenwerking
14 Publieksdienstverlening
15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

18.212

162

93

1.515
75

27.310
11.039

26
1.565

1.014

1.752

46.236

0,41 16,7
0,00 0,1

0,00 0,0

0,00 0,1

0,03 1,4
0,00 0,1

0,61 25,1
0,25 10,1

0,00 0,0

0,04 1,4
0,00 0,0

0,02 0,9
0,00 0,0

0,04 1,6

1,04 42,5

totaal 108.999 2,44 100

BATEN IN o/o PER PROGRAMMA

15; 42,5

14; 1,6
12; 0,9

1; 16,7

8; 10,1

-2; 0,1 

-4; 0,1 

f-5; 1,4

-6; 0,1

9; 0,0

7; 25,1

10;1,4
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Bijlage F: specificatie baten

categorie baten

Belastingen
Rioolrechten
Afvalstoffenheffing
Leges omgevingsvergunningen
Overige legesopbrengsten
Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)
Gemeentefondsuitkering
Overige inkomensoverdrachten Rijk
Rente en dividend
Huur- en pachtopbrengsten
Grondverkopen
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten 
Bouwgrondexploitatie

totaal

baten
totaal

(x C 1.000)

9.799
2.566
3.773

933
______ 847

4.959
33.866
25.442

260
4.400
1.043
7.360

per inwoner
(X C1)

220,20

57,66
84,79
20,97
19,03

111,45
761,04
571,73

5,83
98,87
23,43

165,39

in %

9,0
2.4
3.5 
0,9 
0,8

4.5 
31,0 
23,3

0,2

4,0
1,0

6,8

13.751

108.999

309,01 12,6

2.449,40 100

SPECIFICATIE BATEN (in /o)

overige 
opbrengsten. 

6,8/

grondverkopen.
1,0/

huur/pacht.
4,0/0

rente
0,2/

BGE
12,60/

belasting

overige rij 
23,30/

rioolrecht
2,4^ afvalst.heffing 

3,50/

leges
omgevingsvg. 

0,90/
overige leges 

0,80/ 
reserves 

4,50/

gemeentefonds
31,10/
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Erratum bij programmabegroting 2017, bladzijde 5

Op bladzijde 5 staat abusievelijk een onvolledige tekst onder het kopje 'Ombuiging 
reserve sociaal deelfonds'. De huidige tekst is:
"De afgelopen jaren hebben we binnen het sociaal domein een behoorlijke reserve 
opgebouwd. Deze reserve lokaal sociaal deelfonds is dusdanig hoog dat daaruit de 
risico's kunnen worden opgevangen in 2017. Hiermee is aanvullende storting in 2017 
(C 621) niet nodig. Hierdoor blijft de reserve op het niveau van C 1,5 mln."

De aangepaste tekst moet zijn:

"De raad heeft besloten een lokaal sociaal deelfonds in te stellen van 2015 tot en met 
2017, met als doel om de budgetten in het sociaal domein maximaal te ontschotten en 
eventuele voor- of nadelen met elkaar te kunnen verrekenen. Daarnaast zijn in de 
risicoparagraaf risico's benoemd voor de drie decentralisaties; in eerste instantie 
hadden deze risico's opgeteld een hoogte van 1 miljoen euro, later is deze bijgesteld 
tot 1,5 miljoen euro vanwege verwachte tekorten op jeugdhulp.

Inmiddels bevat het sociaal deelfonds een bedrag van 1,6 miljoen euro. In de inleiding 
op bladzijde 1 staat abusievelijk 1,5 miljoen euro vermeld.

Het voorstel aan uw raad is:
- Geen verdere stortingen te doen in het sociaal deelfonds in 2017 en 

hiermee het bedrag van 1,6 miljoen euro te behouden voor het sociaal 
domein. Het huidige fonds is hiermee ruim voldoende om mogelijke 
tegenvallers op te kunnen vangen en alle inwoners de hulp te bieden die ze 
nodig hebben.

- De benoemde risico's van opgeteld 1,5 miljoen euro te laten vervallen, 
omdat de hoogte van het sociaal deelfonds dit bedrag overstijgt.

- In het eerste kwartaal van 2017 aan uw raad een financiële evaluatie voor 
te leggen over het lokaal sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 
2017."



CDA

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 10,307o 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.



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 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

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 400Zo ....
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 400Zo:
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.



D66

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 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

3.571 3.625 3.612 3.369 3.113



Pagina 22
Doelstelling 3: De corporaties hebben 2407o van 6208 1490 huurwoningen in hun
bezit. Klopt dit wel? Dit lijkt ons zeer weinig.
De corporaties hebben niet 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 1507o 
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 jaar Doel jaar jaar geëxtrapol
Veldhoven 2013 -150/0 2014 2015 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 -1-24 
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 0Zo in schooljaar 
2012/2013 naar 1,4 0fo 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 2,50Zo. Volgens dat overzicht zou de stijging zo'n 20Zo 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. 2,507o 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 100^. 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 sportstimuiering 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 ais 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 
bijstelling 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

nummert
(sub) product

omschrijving
kosten- en opbrengstensoort

nummerļ omschrijving nummeif
verbijzonderingscode

omschrijving
lasten/
baten 2017 2018 2019 2020

R15C SALDO LCS0EN EN BATEN 2.661.916 R.607.000 0.621.763 0.661.871

6151 TOTAAL LASTEN 2.736.070 2.836.956 2.8.6.375 O^.^O

615100 411001 Gas Aandeel De Run 5618 (gemeen te werf) L 3.712 3.712 3.712 3.712
61H00 ApentgLogroen/ven/TriLiTgen 411002 Elektrieiteir Aandeel De Run 5618 (gemeen te werf) L 2.105 2.105 2.105 2. 105
61H00 T^p^^r^lDr^r^i^c^^n^^^ig'TrL^^^^ ...HO BrCariCe belrsringer Aandeel De Run 5618 (gemeen te werf) L 48 48 48 48
61H00 T^p^^r^lDr^r^i^c^^n^^^ig'TrL^^^^ .—Sd ^rCc^c^r^r^^^^^^^^ Aandeel De Run 5618 (gemeen te werf) L 1.494 1.494 1.494 1.494
615100 TpenbrLrgroen/verr/TrLiTgen d.SOO rei^^^ipc niet gcurzame goederen en dnst Aandeel De Run 5618 (gemeen te werf) L 52.007 52.007 52.005 52.005
61H00 433009 Orcrige energr Aandeel wagens en materieel L 16.132 16.132 16.131 16. 131
61H00 TpenbrLrgroen/verr/TrLlTgen ...lOO EJrtciĵeicicc belcrtiinger Aandeel wagens en materieel L 1.937 1.937 1.937 11
61H00 TpenbaLrgroen/vela/TaLlTgen «^1^9‘r rierduaEZ/mr goederen en dnst Aandeel wagens en materieel L 22.773 22.773 22.772
61H00 TpenbaLrgroen/vela/TaLlTgen 1H000 ^^riir^^lIrrísten: cente Aandeel wagens en materieel L 381 227 74 0
61H00 TpenbaLrgroen/vela/TaLlTgen Hl 091 ^^r>ir^^CTsten: adschrir'vi ng Aandeel wagens en materieel L 15.346 15.346 7.403 0
61H00 TpenbaLrgroen/vela/TaLlTgen .HDOU ^^r:^i'tLT|lT^ren: aente L 0 12.714 17.218 .11..16
615100 Openbaar groen/vervangingen 461001 Kapitaal lasten: 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

61H00 derden mS! Oraaciken lJitageedeaaLamL coederen UlOr rotacl Lçaiad ik /riitarrnng L 16.782 16.968 17.186 17.389
61H00 T^p^^r^^^r^r ^rc^^r^/^c^nc^^r^h^í^i^cd derden mS! Oraaciken clitbelrdenneimL coederen 10100 rot/a! ae/iLrlb//irLOTring L 18.423 18.627 18.867 19.089
61H00 T^p^^r^^^r^r ^rc^^r^/^c^nc^^r^h^í^i^cd derden mS! Oraaciken lJitageedeaaLamL goederen 10103 rotnl Lçaied c /uC^E/rrring L 1(3.461 16.643 1(3.857 17.056
61H00 TpenbrLrgroen/Lnderhoud derden 133300 Ortrce.en uiraaLtdugrLaTerroederen 30104 totaal veldhoven /uitvoering L 54.388 54.991 55.697 56.355
61H00 T^p^^r^^^r^r ^rc^^r^/^c^nc^^r^h^í^i^cd derden 1^3^^00 Ortrce.en uirnaetdugrLaTerroederen 16103 rotnl Lçaiad d /3ltvr)aring L 10.947 11.068 11.210 11.343
61H00 T^p^^r^^^r^r ^rc^^r^/^c^nc^^r^h^í^i^cd derden .—S! Orcrigc niee duaretmegoedecTten dnst L -40.000 -60.000 -60.000 160.000
61H00 T^p^^r^^^r^r ^rc^^r^/^c^nc^^r^h^í^i^cd derden .—S! Orcrigc niee duaretmegoedecTten dnst mOU rotnl Lgt^i^d at /3ltar)aring L 320.962 324.518 328.689 332.570
61H00 TpenbrLrgroen/Lnderhoud derden «^3^0^ Orcr^c niee duaretmegoedecTten dnst ..ÏOU rot/cl aub^^rr^e//ULOTang L 401.981 406.434 411.659 416.519
61H00 T^p^^r^^^r^r ^^c^^r^/^c^nc^^r^h^(^l^cd derden «^3^0^ Orcr^c niee duaretmegoedecTten dnst mOU rotnl Lgaied a /uC^E/rrring 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

3.111 1.278.959 3........ 1.312. 182

61H00 TpenbrLr groen/speelwerrLTigLL-Cerreinen Oraacken clitbglrdenneimL coederen mor rotnl Lçaiad a /3itar)aring L 9.255 9.358 9.478 9.590
61H00 TpenbaLr groen/speelwerrLTigLL-Cerreinen Oraaciken lJitageedeaaLamL coederen ..ÏOU rot/ac a3biLdb//irL0Tring L 9.255 9.358 9.478 9.590
61H00 TpenbaLr groen/speelwerrLTigLrl-Cerreinen 1^3^^00 Orarck.en uiraaLtdugrLaTerroederen 1610U rotnl Lgt^iad c /Uitvrrring L 9.255 9.358 9.478 9.590
61H00 TpenbaLr groen/speelwerrLTigLL-Cerreinen 1^3^^00 E^r arck.en uirnaetdugrLamerroederen mOU rotnl Lgidhove/ ĽJirvoering L 6.422 6.494 6.577 6.655
61H00 TpenbrLr groen/speelwerrLTigLL-Cerreinen «^3^0^ Orcr^c niee duarLamegoedecTaen dnst ^^LOU rotnl Lgt^i^d ik /3ltar)aring L 9.255 9.358 9.478 9.590
61H00 TpenbaLr groen/speelwerrLTigLL-Cerreinen 134309 Orcrige niee duarLamegoedecTaen dnst ..ÏOU rot/ac a3biLrlb//irL0Tring 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/speel werktuigen-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

61H00 TpenbrLrgroen/Lomen Oraacken clitaglrdenneamL coederen mOU rotnl Lgt^i^d a /3ltar)aring L 5.467 5.528 5.599 5.665
61H00 TpenbaLrgroenaLomen 433310 E^r arck.en uiraaLtdugrLaTerroederen 1610U rotnl Lgt^iad ik /3ltvr)aring L 9.068 9.168 9.286 9.396
61H00 TpenbaLrgroenaLomen 433310 E^r arck.en uiraaLtdugrLaTerroederen mOU rotnl Lgaied c /UC^E/rrring L 9.068 9.168 9.286 9.396
61H00 TpenbrLrgroen/Lomen «^3^0^ Orcrige nier duarLamegoedecTaen dnst ^^LOU rotnl Lgt^i^d it /3ltar)aring L 11.277 18.479 18.716 18.937
61H00 TpenbaLrgroenaLomen «^3^0^ Orcrige nier duarLamegoedecTaen dnst ..ÏOU rot/ac a3biLdb//irL0Tring L 13.129 19.341 19.589 19.821
61H00 TpenbaLrgroenaLomen «^3^0^ Orcrige nier duarLamegoedecTaen dnst mOU rotnl Lgaied c /UC^E/rrring 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 1(3.024 16.202 16.410 16.604



615160 Openbaar groen/vervangingen bossen

615170 Openbaar groen/onderhoud bossen 
615170 Openbaar groen/onderhoud bossen

615190 Openbaar groen/overige 
615190 Openbaargroen/overige 
615190 Openbaargroen/overige 
615190 Openbaargroen/overige 
615190 Openbaargroen/overige

615199 Openbaar groen/mutaties reserves

6559 OOTAAL BOTEN

615120 Openbaar groen/onderhoud derden

615190 Openbaargroen/overige 
615190 Openbaargroen/overige

615199 Openbaar groen/mutaties reserves

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

433300 Ov aank. en uitbest duurzame goederen 
434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

454100 Betaalde belestiegen
664399 OveBieeniet duurzame goederen en dnst
661000 Kap|BBallaeSer
6622" UonlesetenlZ
462225 Loonkosten BenR

460000 Reserveringen

834000 Overige goederen en diensten

834000 Overige goederen en diensten 
841100 Inkomensoverdracht van het Rijk

860000 Reserveringen

30104 totaal veldhoven /uitvoering

30104 totaal veldhoven /uitvoering 
30104 totaal veldhoven /uitvoering

30104 totaal veldhoven /uitvoering

161161

34.519

10.110
9.734
1.177

28.621
5.146

54.789

373.130

-74.154

-15.978

-11.817
-22.

-24.496

3.194
31.325
34.519

10.110
9.734
1.177

29.071
5.223

55.315

373.130

-101.956

-16.153

-11.815
-22.

-57.125

3.194
31.324
34.518

10.110
9.734
1.177..5.65 

..0

55.830

375.369

-^276612

-16.361

-11.815
-22.

-76.573

3.194
31.324
34.518

10.110
9.734
1.177

29.950
5.381

56.352

375.369

-122.002

-16.554

-11.815
-22.

-108.769

6200 SALDO LASTEN EN BATEN 

6200 TOTAAL LASTEN

555000
555000
555000
555000
555000
620000

Economiscte
Economiscte
Economiscte
Economiscte
Economische
Economische

O
O
O
O

zaken
zaken

620010 Economisch beleidsplan 
620010 Economisch beleidsplan

620099 Econ.zaken/ mutaties reserves

266399 Overige niet duorzame goeeLr9nen dnst 
266399 Overige niei duorzame goeeLr9nen dnst 
555501 Itt.ovetdrectltBB - ov.instell./personen 
66-599 Ie9.oesrdts9hten - ov.instell./personen 
.ô^90 Kap|tBallatser 
462226 Loonkosten RenO

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 
462226 Loonkosten RenO

27062 eeoionale bišVr. intemsBionole school 

39039 Reclamebelasting City-Centrum

495.111

—...lil

56.772
0

44.834
99.000

917
216.

439.357

544.357

56.772
40.350
44.834
99.000

917
220.

599.591

56.770
40.108
44.832
98.996

917
223.

417.832 461.893 464.992

6.56.5 28.382
9.082

28.381
9.220

37.280 37.464 37.601

460000 Reserveringen 40.000 40.000 40.000

466.081

^.^.081

56.770 
40.108 
44.832 
98.996 

917
.226.
468.342

..9 ..9

37.739

40.000

6250 SALDO LASTEN EN BATEN 

6254 TOTAAL LASTEN

625400 Volwasseneneducatie 
625400 Volwasseneneducatie

265410 VolwaststlNnodutatieBpartciePtiNVtldget 
625410 Volwasseneneducatie/participatiebudget 
625410 Volwasseneneducatie/participatiebudget

5554 TOTBLBL BATEN

625400 Volwasseneneducatie

442411 Ink. overdrachten - gemeensch.regelingen 
462226 Loonkosten RenO

63-399 OveBiesnieS duurzame goederen en dnst 
442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen 
462226 Loonkosten RenO

841100 Inkomensoverdracht van het Rijk

461.355

333.066

...6 ...6

34.19

333.265

120.711
(3.267

34366

333.388

120.707
6.362

126.841 126.978 127.069

.225

.665
3.990

199.685
2.

3.990
199.677..6.

206.225 206.287 206.319

6..66

-221.711

6..66

-221.711

6..66

-221.711

349.3

333.523

120.707
(3.457

127.164

3.990..-..26.
..2.

206.359

6..66

-221.711

6308 SALDO LASTEN EN BATEN 107.715 108.237 108.686 109.141



6308 TOTAAL LASTEN

630810 volksfeesten 
630810 volksfeesten

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L
462226 Loonkosten RenO L

630820 cu Itm tumult 
630820 cu \ m tumult 
630820 cu \tm ŭjmult 
630820 cult 8i tumult

334399
3-3-251.1
432299
462226

Overigeniet duurzame goederen en dnst 
Inl.overdrachten - ov.instell./personen
Loonkosten BenR 
Loonkosten RenO

L
L
L
L

630820
630820
630820
630830

cultvrelvegegementenalggmeen 
cultvrelvegegementenalggmeen 
culturele evenementen algemeen 
culturele evenementen algemeen

^3^91
3-3-25:1.1
^3^91
462226

6428 SALDO LASTEN EN BATEN

Overigeniet duurzame goederen en dnst 
Ink.ogerdrachten - ov.instell./personen
Loonkosten BenR 
Loonkosten RenO

L
L
L
L

6428 TOTAtnkASTEN

642810 samenlevingsopbouw algemeen 
642810 samenlevingsopbouw algemeen

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen 
462226 Loonkosten RenO

6430 SALDO LASTEN EN BATEN 

6430 TOTAAL LASTEN

06001 owwn alggmeen 
060010 Wttn alggmeen 
06001^ WWB alggmeen 
06001^ WWB alggmeen 
06001^ WWB alggmeen 
06001 OWttB alggmeen 
643010 WWB algemeen

.30006 Il^lT_^e^^c^s^^n ManO (expi.)

...Slk Overigeniet duurzame goederen en dnst 

...Slk OverigenigtCuurzame goederen en dnst 
^^lk ^oonl<esten^
3-^221k enknl<eEtenMenO 
43221k UmlnEtenlZ 
462226 Loonkosten RenO

aandeel applicatiesoftware

L
L
L
L
L
L
L

04^)1^ WWB ^0 - c65

.«OU WW3 vpl

020 nn WWBu.l
020 nn

BBZ starters
643060 BBZ starters

300200

^^^00

.42200

^0^009
442200

Sociale uitkeringen in geld

Sociale uitkeringen in geld

Sociale uitkeringen in geld

Overige niet duurzame goederen en dnst 
Sociale uitkeringen in geld

L

L

L

L
L

643070 IOAW starters 442200

643080 IOAZ starters 442200

Sociale uitkeringen in geld L

Sociale uitkeringen in geld L

106.715

1:7.017
7.159

108.237

17.017
7.308

106.686

17.016
7.420

106.141

17.016
7.531

24.176 23. 24.436 24.547

639
27.416
4.263
1.432

63946LL43263

4.328
1.462

639
27.415
4.393
1.484

639
27.415
4.459
1.506

33.750 33.845 33.931

10.165 14LL..4.3 

11.741 
4.773

10.165
23.110
11.919
4.872

10.165
23.110
12.098
4.946

60L6..

10.165
23.110
12.280.0L...

805.009

792.361
12.648

8056304

792.361
12.943

800.473

792.333
13.140

s.s^o

792.33360.L..0

8.145.353

3.464
78.667
39.282
44.768

696.375
4.121.40L474

8.145.117

3.464
78.667
39.2822.44...606.3

674.707
4.183

75.585

8.414.264

3.464
78.664
39.281
45.181

684.863
4.246

7(5.735

8^^4^.429

3.464
78.664
39.281
45.858

695.136
4.310

77.886
940.474 920.676 932.433

6.526.273 6.561.835 6.841.248

..646.346

6.841.248

19.082 19.082 19.081 19.081

31.489 31.489 31.488 31.488

10.000 .4..33 10.000
65.732

10.000
65.730

10.000
65.730

75.732 75.732 75.729 75.729

475.353 475.353 475.336 475.336

38.949 38.949 38.948 38.948



4430 TOTAML BATEN

444010 WWB algemeen

44^)00) WW4 ^0 - -í65

44^)00 WWB^l

443000 0BM uOaota.s

643099 WWB (mutaties reserves)

6434 SALDO LASTEN EN BATEN 

6434 TOTAAL LASTEN

841100

842100

844100

242100

860000

Inkomensoverdracht van het Rijk 

Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk 

Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk 

Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk 

Reserveringen

B

B

B

B

B

644410 Minimabeleid algemeen 
644410 Minimabeleid algemeen 
643410 Minimabeleid algemeen 
643410 Minimabeleid algemeen

484399
442511
444299
462226

Overiaeiiatduurzame goederen en dnst 
InH.oaerOrachten - ov.instell./personen
Loonkosten MenO 
Loonkosten RenO

L
L
L
L

6444n0

644430

644450
643450

66344O

5433

643450

6436

6436

wel zij nsacti viteiten 442511

kwijtschelding belastingen 442410

bijzondere bijstand 
bijzondere bijstand

434399
442300

wet kinderopvang 442511

TOTITVL BATEN

bijzondere bijstand 842100

SALDO LAST 

TOTAAL LASTEN

Ink.overdrachten - ov.instell./personen

Ink. overdrachten - gemeenten

Overige niet duurzame goederen en dnst 
Soc. verstrekking in natura aan personen

Ink.overdrachten - ov.instell./personen

L

L

39246 CZM L
L

L

Baten mbt vergoeding en verhaal soc uitk B

643610 Uitstroom bevordering/ reïntegratie alg. 
643610 Uitstroom bevordering/ reïntegratie alg.

430016 Inhuurkosten MenO (expl.) L
462216 Loonkosten MenO L

643630 scholing en activering 
643630 scholing en activering

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst L
442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen L

244650 SEhuldhalpaerldning 
643650 schuldhulpverlening 
643650 schuldhulpverlening

444 99 444 99

462226

Oveoiaeoiet duurzame goederen en dnst 
Loonkosten MenO 
Loonkosten RenO

L
L
L
L

643696
643696

Participatie organisatiekosten 
Participatie organisatiekosten

430026
434399

Inhuurkosten RenO (expl.) L
Overige niet duurzame goederen en dnst L

44.594.360

-8.336.908

-7.8.6.572

-7.720.827

-8.044.142

-7.894.397

-8.044.142

.7.894.397

-113.716 -113.701 -113.701 -113.701

-7.475 -7.474 -7.474 .7.474

-34.574 -34.569 -34.569 -34.569

0

1.147.357

182.289
496

13.062
40.150

.^^4^.525

182.289
496

13.286
41.094

..14..312

182.283
496

13.486
41.719

L14.. 140

182.283
496

13.689
42.345

235.998 237.166 237.984 ..........

20.000 20.000 19.999 19.999

201.979 444.444 201.971 201.971

222.500
417.578

222.500
417.578

222.492
417.563

222.492
417.563

640.078 640.078 640.055 640.055

-35.958 -38.947 ^.^.947 ^.^.947

1.704.447

3.464
559.531

1.604.016

3.464
541.435

1.66..434

3.464
549.584

1.46..341

3.464 
557.827

562.994 544.899 553.047 561.291

375.000
429.438

275.000
461.375

274.996
513.436

274.996
270.637

804.438 736.375 788.432 545.633

160.000
161.581

5.101

160.000
156.516

5.225

159.994
158.872

5.304

159.994
161.255

5.384
326.682 4 4 326.633

13.333
0

0
0

0
-216

0
216

13.333 0 -216 216



4436 TOTAAL BATEN

643610 Uitstroom bevordering/ reïntegratie alg. 

643697 Decentralisatie participatiewet 

643699 uitstroombevordering/mutatie reserve

842311 Ink.drachten - ov.instellingen/personen 

841100 Inkomensoverdracht van het Rijk 

860000 Reserveringen

-4.785.777

-26.695

-4.470.749

-4.185.251

-26.692

-4.165.559

-3.985.243

-26.691

-3.962.552

-3.765.444

-26.691

-3.719.753

6450 SALDO LASTEN EN BATEN 

6450 TOTAAL LASTEN

645000 Jeugdhui p/algemeen

645001 Jeugdh./toegang generalistenteam

645002 Jeugdh./toegang specialistenteam

645003 Jeugdhui p/innovatie

645005 Jeugdh./toegang spoedeisende zorg

645010 Jeugdh./verblijf: zorg in natura

645012 Jeugdh./jeugdzorgplus

645020 Jeugdh./ambulant en dagbehandeling

645030 Jeugdh./landelijk special, functies

645000 Jeugdh./PGA verNlijf

645041 Jeugdh./PGB ambulant en dagbehandeling

645050 Jeugdh./advies-8i meldpunt kindermishand.

645060 Jeugdh./kinderbescherming 8i-reclassering

645070 Jeugdh./inkooporganisatie/DVO Eindhoven

645000 JeugOh.rorgrnioatieONSten 
645000 JeugOh.rorgrnioatieONSten 
645000 JeugOh.rorgrnioatieONSten 
645000 JeugOh.rorgrnioatiekNsten 
645000 JeugOh.rorganioatiekNsten 
645071 Jeugdh./organisatiekosten 
645071 Jeugdh./organisatiekosten

6650 TOTAAL BATEN

645000 Jeugdhui p/algemeen 

645071 Jeugdh./organisatiekosten 

645099 Jeugdhui p/mutaties reserves

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

630026 Inhuur0nptenRenO(expl.)

430026 Ii^İ0L^6^^j^s^^n RenO(o0el.)

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

442300 Soc. verstrekking in natura aan personen

442300 Soc. verstrekking in natura aan personen

442300 Soc. verstrekking in natura aan personen

442300 Soc. verstrekking in natura aan personen

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen

442511 Ink.overdrachten - ov.instell./personen

434399 Overige niet duurzame goederen en dnst

666399 Overige nie) duurzame goederen en dnst
664399 Overige Nietduuizame goederen en dnst
66300O KapiteNUNsten: rente
350 00B ŗDi^0nIM0t^r : afschrijvi ng
35021B ^ot)nİ06PtenR
35220B 6oonk6Pten MenO
462217 Loonkosten IZ

841100 Inkomensoverdracht van het Rijk 

834000 Overige goederen en diensten 

860000 Reserveringen

aandeel applicatiesoftware

105.378

7.746.882

284.307

406.259

351.391

27.297

289.708

137.121

1.185.223

543.145

61.991
39.271

318
12.717
44.755
37.431

218.285
414.768

168.660

73.6^.431

282.010

320.653

7.785.182

272.593

410.912 408.982

355.415 353.746

27.610 27.480

293.025 291.650

138.691 138.040

1.198.795 1.193.167

549.365 546.786

555
39.271

191
12.717
44.774
38.016

222370

62.390
39.269

64
(3.359

45.167
38.588

225.710
419.921 417.547

328.872 

3.743.530

273.722

408.982

353.746

27.480

291.650

138.040

1.193.167

546.786

666

0
0

45.844
39.167

229.096
415.766

-7.680.504

-7.378.580

47.450.771

-7.457.519 -7.457.529

47.488.658

-7.458.658

-3.271 -3.252 0 0
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2013.

Van de voorzitter.

De P.O.S. is in 2013, inmiddels haar 2le levensjaar ingegaan.
Haar notariële stichtingsakte dateert van 11 december 1992.

De P.O.S. heeft zich tot doel gesteld om de bevolking van Veldhoven te stimuleren tot bewustwording 
op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van overleg en samenwerking 
tussen Veldhovense groeperingen en organisaties op dit gebied.
Een keer in de twee jaar kent de Gemeente Veldhoven daartoe een stimuleringsprijs toe aan een 
organisatie/bedrijf of natuurlijk persoon die zich op dat gebied binnen de gemeenschap meer dan 
verdienstelijk heeft gemaakt en die als voorbeeld mag dienen voor andere Veldhovenaren.
Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt zij zelf en of de aangesloten verenigingen/stichtingen activiteiten 
middels acties, manifestaties en voorlichtingsbijeenkomsten o.a. in de bibliotheek. Deelname met een 
aantal goed uitgeruste (informatie)kraampjes aan de Koninginnemarkt is al bijna een traditie 
geworden.
Verder bestemt zij — in nauw overleg — met alle groeperingen de gemeentelijke subsidie, conform de 
subsidieverordening en wijst deze daarna toe.
In de praktijk zien we ook verder dat het verstrekken van subsidies mede gericht moet zijn op 
vergroting van de zelfredzaamheid bij organisaties en of groeperingen in ontwikkelingslanden.

Het toekennen van gemeentelijke subsidies geschiedt volgens een uitgekiende en beproefde formule 
waarbij voorkomen wordt, dat de kleinste groeperingen steeds weer de minste subsidie zouden 
ontvangen. Wel wordt nadrukkelijk van iedere groepering voor het toekennen van een subsidiebedrag 
een “prestatieplichť’gevraagd !
De grondslag wordt aangegeven in de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 201 ľ’en in het 
bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”van de gemeente Veldhoven.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies was in 2013, 6 10.467 ter beschikking 
gesteld naast het budget voor de projectbijdrage 6 42.238. Dat is omgerekend per inwoner 0,96 6.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 13 groeperingen deel uit van ons Platfonn, nadat in april 
2011 de werkroep IKV/Pax Christi had opgehouden te bestaan. In september is er een deelnemer 
bijgekomen nl.de Stichting Madamfo.
Alle deelnemers uit de verschillende groeperingen zijn vrijwilligers.
Vanuit de Politieke Partijen in Veldhoven hebben wij helaas geen gemeenteraadslid meer kunnen 
begroeten in het afgelopen jaar. Door het wegvallen, enige járen geleden, van de (gelegenheids)- 
voorzitter van de werkgroep Fair Trade is er nog nauwelijks nieuws tot ons gekomen.
Door de aangekondigde fusie c.q. reorganisatie vanuit het bisdom ’s Hertogenbosch van de parochies 
in Veldhoven onder de nieuwe naam Christus Koning zullen de afzonderlijke M.O.V.’s gaan 
“versmelten” vanaf 15 augustus 2013 tot een organisatie met een rekeningnummer, zoals het er nu uit 
ziet ! Ook zou de organisatie van “Samen Verder” er anders gaan uitzien.
Naar verwachting zal tegen het einde van 2014, Kwahu Ghana haar doelstelling(en) hebben bereikt en 
zal ophouden te bestaan, Unicef is per 1 jan 2014 uit de Wereldwinkel gestapt. Ook werd al
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aangekondigd dat Esperanza de POS in 2015 zou verlaten. De bestuursfuncties worden dan 
overgenomen door mensen die in Amsterdam woonachtig zijn.
In 2013 werden door liet bestuur een tweetal gesprekken gevoerd met bestuursleden van 
ontwikkelingsprojecten omtrent deelname in de POS.
De initiatiefnemers van het ene project kwamen uit Arnhem en bezagen de mogelijkheden om via een 
van de kleinkinderen, die in Veldhoven op een basisschool zat, om hun financiële middelen voor hun 
project te doen verruimen. Toetsing van de gemeentelijke voorwaarden aan dit doel(project) leverde 
geen toetreding op. Aan het einde van het jaar voerde het bestuur ook nog een gesprek met het bestuur 
van de Salvatoriaanse ( arme) gezinsadoptie - die in Eindhoven is gevestigd — en die wel wat 
donateurs in Veldhoven had wonen en hoofdzakelijk steunde op een particulier initiatief van 
familieleden en bekenden. Zij hebben de POS uiteindelijk laten weten dat zij geen interesse meer 
hadden voor toetreding.
Hernieuwde aandacht was er in het afgelopen jaar voorde VREDESWEEK.
De organisatie is in handen van Mieke van Lisdonk, pastor Myriam Schoutsen en ds. Wim Dekker.
De activiteiten begonnen op 1 7 september met de fakkeloptocht om het bombardement van Zeelst te 
herdenken, een oecumenische dienst in de Immanuelkerk en een vredessymposium met sprekers 
vanuit diverse disciplines in de bibliotheek.
Op 14 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten (deze keer met de focus op Rusland/Poetin) - het mensenrechtenontbijt gehouden in de 
kantine van het gemeentehuis, waarbij “Lopend Vuurtje”voor de muzikale omlijsting zorgde.
In 2013 hebben een tweetal stichtingen/verenigingen op gebied van ontwikkelingssamenwerking met 
succes aangeklopt bij de ASML FOUNDATION voor een bijdrage in scholingsprojecten voor de 
lockale jeugd.

Ook laat het Sondervick College haar studenten ieder jaar een voorstel doen voor een goed doel en 
gebonden aan een aantal vooraf opgestelde criteria waarbij het aspect “het ten goede moeten komen 
aan kinderen in kansarme situaties” wel erg belangrijk is. In 2013 werd geld ingezameld voor F.C. 
Robinstijn, waarbij voetbal gerelateerde kinderwensen in vervulling gaan voor kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 18 jaar die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. De cheque die het Sondervick 
College kon overhandigen bedroeg bijna 20.000 F ( 19.238 F ).
Daarnaast is een groep van 20 leerlingen onder begeleiding naar Uganda geweest waar zij voor 
Worldmapping, een Nederlandse organisatie die jongerenexpedities naar ontwikkelingslanden 
organiseert vele indrukken konden opdoen, vooral in het gezinsleven. Een van hun ervaringen was wel 
dat mensen daar kinderen krijgen om voor de ouders te zorgen of voor hen te gaan werken en dus geld 
verdienen. De ouders zorgen voor voedsel en dat is het eigenlijk wel !
Verschillende (basis)scholen in Veldhoven organiseren een sponsorloop en doneren de toch nog 
betrekkelijk grote opbrengsten aan een al bestaand goed doel.
Daarnaast vindt ondersteuning bij incidentele acties plaats.

De P.O.S. organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst/vergadering waarbij alle aangesloten 
groeperingen worden uitgenodigd en waar zo mogelijk verdieping van (project)plannen en de 
voortgang van de (ontwikkeling)activiteiten op de agenda staan.

Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij onderwerpen als 
budgettoedelingen aan de orde zijn geweest evenals de toetreding van mogelijk nieuwe groeperingen 
en of stichtingen.

Het bestuur bestaat uit: de secretaris dhr. Ties van Kemenade; de penningmeester dhr. Frans 
Hoefnagels en de voorzitter dhr. Ted Peer. Aan het einde van het kalenderjaar 2013 gaf de 
penningmeester bij de overige bestuursleden aan om zijn werkzaamheden — na 14 jaar - te willen doen 
beëindigen. Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe penningmeester gevonden.

In september 2011 is het bestuur van de P.O.S. door de gemeente, in clusterverband, (soortgelijke 
subsidies en of soortgelijke bezuinigingspercentages) op de hoogte gebracht van de bezuinigingen in
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de komende járen t.a.v. toekenning van gemeentelijke subsidies (modernisering subsidiesysteem !).
Dit gemeentelijk overleg werd gevoerd door de verantwoordelijke portefeuillehouder, ondersteund 
door de betrokken accountmanager van de afdeling Maatschappelijke 8c Stedelijke Ontwikkeling.
Naast het niet langer meer automatisch toepassen van de indexering worden er voor het jaar 
2013 t/m. 2015 kortingen toegepast van respectievelijk3,75 Vo in 2013; 7,5 “/o in 2014 en nog eens
7,5 “/o in 2015; waarbij daarnaast de modernisering en de voorwaarden in de budgetafspraken nog 
eens nader besproken zullen gaan worden.

In het kader van de gemeentelijke subsidiedoelstelling werd als een van de voorwaarden bij het POS 
neergelegd dat zij een keer in de drie jaar een Manifestatie op dat gebied moesten organiseren voor de 
Veldhovense bevolking in het kader van het zijn van een MILLENNIUM GEMEENTE (raadsmotie 
uit 2009). De gemeente had daarvoor ook wat extra geld ter beschikking.
Met het gedachtegoed dat het leveren van een bijdrage voor een van de ACHT millenniumdoelen 
eigenlijk al op jeugdige leeftijd moet beginnen werd met de ervaringen van de Manifestatie in 2010 
(heel en heel slecht weer !) rekening gehouden.
Een spelmoment, waarbij de jeugd zou worden betrokken, naast wat (Afrikaanse) muziek waren de 
elementen in het City-Centrum op 22 juni 2013, de laatste vrije zaterdag voor de zomervakantie.
Een voorbereidingscommissie met daarin het bestuur van de POS vertegenwoordigd hebben de 
mogelijkheden en ideeën die voorhanden waren, nader uitgewerkt. Van heren der werden de 
spelattributen en spandoeken met millenniumdoelen afgebeeld, betrokken.
Met de winkeliersvereniging van het City Centrum werden afspraken gemaakt om - net voor vaderdag 
- een soort co-sponsering te organiseren.
Ook wist de voorbereidingscommissie bij verschillende bedrijven en mensen, om niet, goederen te 
organiseren.
Een aantal kramen werd bemenst door de vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, waarbij 
aandacht werd besteed aan een van de ACHT millenniumdoelstellingen. Tevens konden de 
vrijwilligers hun eigen project onder de aandacht brengen van de bezoekers.
Daarnaast hadden we nog toestemming bij de gemeente aangevraagd om een collecte te mogen 
organiseren bij de winkeliers met als doel de opbrengst, middels loting, ten goede te doen laten komen 
aan een van de projecten.
In de interne evaluatie en die met de gemeentelijke organisatie, waarbij de burgemeester zelf ook 
vertegenwoordigd was, waren we unaniem in het feit dat er eigenlijk veel te weinig bezoekers zijn 
geweest op die zaterdagmiddag !
De constatering was verder ook nog dat het (bewust) leven van de Millenniumdoelstellingen onder de 
Veldhovense burger er nog niet inzit ! Hoe moet die p.r. aandacht nog beter en intensiever gaan 
geschieden, zo vroegen we ons allemaal af.
Moet het concept om ; moet het echt aansprekend anders worden georganiseerd ?
De afspraak werd gemaakt dat in het najaar 2014 — althans na de gemeenteraadsverkiezingen - de 
draad weer verder zou worden opgepakt in de wetenschap dat wellicht de VNG wat concretere ideeën 
nader heeft uitgewerkt die voortvloeien uit de nieuwe 12 doelen zoals klimaat, sociale gelijkheid, 
veiligheid en duurzaamheid.
Het enthousiasme heeft geenszins ontbroken bij de voorbereidingscommissie en alle vrijwilligers 
vanuit de vereniging/stichtingen.

De nabije toekomst: In 2015 lopen de ACHT millenniumdoelen af die rijke westerse landen in 1990 
hebben opgesteld. De eerste doelstelling - het halveren van het aantal mensen dat leeft in armoede en 
met honger — is gehaald. Er gaan meer meisjes naar de basisschool, de kinder- en moedersterfte is 
teruggedrongen en er overlijden minder mensen aan aids. Maar de problemen zijn nog lang niet 
opgelost en de wereld is veranderd. De zogeheten “post 2015 agenda” waarover de internationale 
gemeenschap nu spreekt, moet recht doen aan de nieuwe werkelijkheid. Het aantal mensen onder de 
armoedegrens van 1,25 dollar per dag is weliswaar gehalveerd, maar de wereldbevolking is sneller 
gegroeid dan verwacht.
Dat betekent dat nog steeds 1,5 miljard mensen met honger opstaan en naar bed gaan.
(zie de schrijnende rapportages van Peter R. de Vries (o.a. Tibet) de laatste tijd waarbij moeders hun 
kinderen (moeten) verkopen voor een futiel bedrag omdat de monden niet meer te voeden zijn !!)
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Bovendien wonen deze armen niet alleen in de achter gebleven landen o.a. Sahara, maar vooral in de 
groeireuzen India en China. Armoede is dus meer een kwestie van verdeling van de welvaart 
geworden. “Laat niemand achter”, luidt de morele oproep achter de TWAALF nieuwe doelen, die 
de armoede wereldwijd moeten elimineren, aldus de Verenigde Naties.

Ook hebben bestuursleden deel genomen aan een aantal besprekingen met het C.O.S. Brabant en de 
gemeente omtrent het zijn van millenniumgemeente(n) en wijze waarop het lokale bedrijfsleven 
actiever en efficiënter bij het Concept kan worden betrokken.
Na wat verkenningen en onderzoekingen gaat dat resulteren in een beleidsnotitie waarin een aantal 
activiteiten worden opgenomen, gekoppeld aan een tijdlijn.
Het hoofdthema zal zijn het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de link met de acht 
- of een of meerdere van deze acht - doelstellingen. Inspanningen en of (deel)realisatie aan het eind 
van 2015 komt toch al weer wat dichterbij.

Of de Kick-Off op het Congress van de V.N.G. in november 2011 met als titel “Jong geleerd, Jong 
gedaan !” nu echt voldoende inspiratie heeft gegeven werd aan de nieuwe Millenniumgemeenten 
campagne kan nu nog moeilijk beantwoord worden. Dat “sponsors” minder gemakkelijk voor het 
oprapen liggen in deze economische tijd is wel een gegeven waar we niet om heen kunnen.
De campagne destijds moest een “schop voorwaarts”geven aan realisatie van de beoogde 
doelstellingen en het moest bepaald meer zijn dan een modieuze hype. Eerlijke handel en duurzame 
productie krijgen vaak de aandacht in tal van actualiteitrubrieken. We moeten ons ook niet vertillen 
aan alle doelstellingen maar er een paar uithalen en daarvoor gaan, getuigt ook van realiteitszin. Er is 
werkelijk nog een wereld te winnen !

Het huidige Kabinet heeft het nationale budget voor de ontwikkelingsamenwerking fors ingekort (was 
0,7 “/o van het B.N.P.) en daarnaast zal invulling worden gegeven aan het feit dat men dit ook deels 
anders wil gaan invullen. Er komen nog maar een beperkt aantal landen/gebieden in aanmerking voor 
een bijdrage.

In dit jaarverslag treft U uiteraard een specificatie aan van het feit hoe de ter beschikking gekomen 
gelden (subsidies) in 2013 over de verenigingen/stichtingen zijn verdeeld !

Voorzitter Projectgroep Ontwikkelings Samenwerking Veldhoven.

Mr. Th.A.M.M. Peer (Ted).
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2013 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2013)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Frans Hoefnagels

Amnesty International Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Esperanza, vertegenwoordigd door Marieke Cornelissen of Bibi Hennen.
Stichting Kwahu Ghana, vertegenwoordigd door Anne Marie van Heek.
Stichting Medisch Centrum Togo, vertegenwoordigd door Henk Bergman of Tiny Roelofs. 
Stichting Madamfo, vertegenwoordigd door Joost Claessens 
MOV- St. Lambertus, vertegenwoordigd door Jan Verhagen,
MOV-groepen Christus Hovenier,vertegenw. door Mieke Sandkuijl en/of Hans van Hak. 
Stichting Na Maono, vertegenwoordigd door Petra van de Peppel.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds, vertegenw. Door Aad Faasen of Bernard Vekemans. 
Stichting Rosote, vertegenwoordigd door Mieke Geevers of Trudy van Gestel 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Unicef Veldhoven, vertegenwoordigd door Wil Korteweg.
Stichting Vrienden van Kassim, vertegenwoordigd door Elly Jacobs.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

Van een aantal van deze groeperingen vindt U een activiteitenverslag in dit jaarverslag en 
indien van toepassing een fmancieel verslag.

De volgende politieke partijen waren uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten:
* CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.
* GBV
* PvdA, Jeroen Rooijakkers.
* VVD, Ger van Dam.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Financieel jaarverslag 2013

Werkelijk
2.013

Begroot
2.013

Begroot
2.015

Inkomsten:

Saldo over 2012
Subsidie Gemeente (organisatie, docu
mentatie, activiteiten en subsidies) 
Budget projectbijdrage 
Overigen (rente, giften e.d.)

1.027,92

10.277,00
42.428,00

393,76

100,00

10.500,00
45.302,00

400,00

100,00

9.185,00
37.921,00

400,00

Totale inkomsten 54.126,68 56.302,00 47.606,00

Uitgaven:

1. Organisatie
1.1 Kantoormateriaal, secretariaat 300,00 300,00
1.2 Afscheid voorzitter
1.3 Vergaderkosten 315,64 250,00 250,00
1.4 Leasing copieerapparaat 35,77 300,00 300,00
1.5 Kamer van koophandel 30,00 30,00
1.6 Diverse representatie 10,00 50,00 50,00
1.7 Kosten Giro 125,34 100,00 100,00
1,8 Kosten internet en website 70,:27 75,00 75,00

Totaal organisatie 557,02 1.105,00 1.105,00

2. Documentatie 1 informatie
2.1 Abonnementen tijdschriften
2.2 Landeninformatie
2.3 Boeken, brochures, infomateriaal

Totaal documentatie 1 informatie - - -

3. Activiteiten
3.1 POS-activiteiten (avond in nov., oranjemarkt) 500,00 500,00
3.2 Jaarverslag 350,00 350,00
3.3 Manifestatie 470,47 1.000,00

Totaal activiteiten 470,47 1.850,00 850,00
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Onkostenvergoedingen voor POS leden

Werkelijk Begroot Begroot
2.013 2.013 2.015

4. Subsidies groeperingen
4.1 Samen Verder 990,95 800,00 800,00
4.2 Unicef 1.000,00 1.000,00 750,00
4.3 Wereldwinkel 1.000,00 1.000,00 750,00
4.4 MOV Christus Hovenier 252,99
4.5 Stichting Madamfo 1.000,00 750,00

4.6 MOV Meerveldhoven 297,52 400,00 400,00
4.7 Kwahu Ghana 1.000,00 1.000,00 750,00
4.8 Stichting Esperanza 228,58 500,00 500,00
4.9 Pastoor Vekemans fonds 1.000,00 1.000,00 750,00
4.10 Vrienden van Kassim 1.000,00 500,00 500,00
4.11 Medisch Centrum Togo 200,00 500,00 500,00
4.12 Stichting Rosoto 161,16 500,00 500,00

4.13 Stichting Na Maono 638,25 500,00 500,00

Totaal subsidies groeperingen 8.769,45 7.700,00 7.450,00

Totale uitgaven 1 t/m 4 9.796,94 10.655,00 9.405,00
Bijdragen Projectbijdrageregeling 42.428,00 45.302,00 37.921,00

Totale uitgaven 52.224,94 55.957,00 47.326,00

Saldo 1.901,74 345,00 280,00

Projectbijdrageregeling 2004 t/m 2013

jaar: 2004 2005 2006 2007 2008

Opbrengsten van de acties in E. 222.738 260.200 208.580 236.932 247.929
Beschikbaar als bijdrage in E. 29.581 29.335 30.298 35.927 30.545
Bijdrage in “/o van de opbrengst 13,3 "/o li,30/» 14,507o IS.2% 12,30/»

Aantal deelnemende groeperingen 20 21 17 17 21

jaar: 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Opbrengsten van de acties in E. 280.559 295.711 284.200 223.120 224.841 2.484.810
Beschikbaar als bijdrage in E. 31.711 47.573 46.347 45.302 42.428 369.047
Bijdrage in “/o van de opbrengst ll,3yo 16,1 “/o 16,30Zo 20,3yo 18,90/) 14,90Zo

Aantal deelnemende groeperingen 21 20 23 19 19 20
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Verdeling van de projectbijdrageregeling

Uitgangspunten:

Opbrengsten tot C. 4.538,- s (hfl. 10.000,-) krijgen een weging van 10.

Opbrengsten tussen de 6. 4.538,- en de C. 22.689,- (hfl. 10.000,- en hfl. 50.000,-) krijgen een weging van 5. 

Opbrengsten boven de C 22.689.- krijgen een weging van 1.

Bijdrage vlg Bijdrage vlg Bijdrage vlg Bijdrage vlg
Groepering Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst verdeling verdeling verdeling verdeling

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

Prins Willem Alexanderschool 341 . - 118
Pastoor Vekemans Fonds 86.376 102.000 127.721 134.736 7.188 8682 8.317 8.795
Basisschool Cobbeek 2.273 2.480 2.596 - 916 855 920
Samen Verder 21.785 23.929 24.257 28.651 4.734 5.536 4.749 5.036
Basisschool de Rank 4.951 816 816 816 1.707 329 281 289
Kwahu Ghana 30.635 18.212 16.392 25.300 5.183 4.584 3.609 4.917
MOV H. Willibrordus 3.017 3.996 5.095 4.403 1.085 1.610 1.661 1.560
Stg Weeskinderen in Rwanda 1.965 3.315 4 345 4.470 707 1.336 1.532 1.584
Basisschool de Berckacker 5.051 5.662 6.608 1.725 2.055 1 922
Amistad para Cuba 4.712 5.179 7.291 10.080 1.664 1.958 2.040 2.590
Sondervick College - 21.345 26.590 - - 4.648 4.963
Stg Madamfo 11.613 2.905 - -
MOV Lambertusparochie 3.489 5.903 3.847 4.896 1.255 2.104 1.327 1.672
Unicef 2.086 1.768 2.072 2.137 750 712 715 757
Stichtinq Esperanza 4.437 2.148 6.294 8.081 1.596 866 1.868 2.236
MOV St. Maarten 1.085 1.152 884 805 390 464 305 285
MOV St. Jozef 1.497 1.186 593 1.056 538 478 205 374
Basisschool Op Dreef 4.514 - - - 1.600
ZWO raad 18.478 17.514 19.561 16.765 4.140 4.443 4.155 3.775
Stichtinq Na Maono 2.299 7.072 2.247 1.676 827 2.339 775 594
Vríenden van Kassim 10.853 10.444 7.757 4.825 2.768 3.019 2.120 1.659
Medisch Centrum Togo 7405 6.427 6.102 5.056 2.148 2.209 1.835 1.700
Stg Rosoto 3.107 4.124 9.852 8.258 1.118 1,662 2.481 2.267

Totaal 224.841 223.120 275.900 295.711 42428 45.302 45.517 47.573

Ondersteuning incidentele acties:
Stg Homeplan 5.000 500
Ziekenhuis Ada in Ghana 3.300 330

224.841 223.120 284.200 295.711 42.428 45.302 46 347 47.573
Projectbijdrage 42 428 45.302 46.347 47.573
Bijdrage in van de opbrengst 18,878A 20,30^ 16,31 "/o 16,098/*



Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Overzicht regeling Projectbijdragen voor POS leden
Opbrengst

6

Project
bijdrage

6
Amnesty Veldhoven
Amnestie is op eigen verzoek waarnemer bij de POS en ontvangt geen 
projectbijdragen.
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden (64922). De donateuractie in 
april bracht 6244 op.
Op 1 1 maart werd in verband met de “Internationale Vrouwendag van 8 
maart” aandacht gevraagd voor de rechten van vrouwen in Egypte. Op 4 mei 
werd de dodenherdenking vorm gegeven met een kranslegging voor 
slachtoffers van de 2e wereldoorlog (en andere oorlogen) bij het 
klokmonument. Amnesty verleende haar medewerking aan de vredesweek 
van 15 t/m 23 september; 2 leden liepen mee in de fakkeloptocht naar de 
Willibroduskerk in Zeelst om het bombardement in Zeelst te herdenken. Het 
mensenrechtenontbijt van 10 december was gewijd aan de mensenrechten
situatie in Rusland.Ook werd Nelson Mandela herdacht.

5.166

Esperanza:
Ondersteunt kleinschalige projecten (kippenproject, estufaproject) van de 
Asociación Bendicion de Dios in Guatemala. Bij het nieuwste project 
“Onderwijssupport” worden donateurs aan leerlingen gekoppeld voor 
tenminste 3 jaar. Esperanza brengt om de 3 maanden een elektronische 
nieuwsbrief uit.
In 2015 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden en treedt Esperanza uit de 
POS, omdat Amsterdam de vestigingsplaats wordt.

4.437 1.596

Kwahu Ghana
De boeren coöperatie Abokyikrom Farmers Cooperative Society in Ghana 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor het grasscutterproject. 65 boeren zijn 
inmiddels opgeleid om grass cutters te fokken. De boeren zullen ook in de 
nabije toekomst worden begeleid. Op verzoek van de dorpsleiding van 
Abokyikrom zal KG proberen als laatste project nog de financiering en de 
bouw van een broodnodige nieuwe Junior High School ( met hulp van Wilde 
Ganzen) te realiseren. De stimuleringsprijs van 61.000 die George Osei heeft 
gewonnen wordt hiervoor als startbedrag gebruikt.

30.635 5.183

Madamfo
Stichting Madamfo werft fonsen via een kunstbeurs in het Maxima Medisch 
Centrum. Andere acties zijn de opbrengsten van een sponsorloop van 
basisschool “de Rank”. Grote sponsoren zijn bijv de Rotary club Veldhoven. 
Madamfo ondersteunt de bouw van een specialistische kliniek in Takoradi 
Ghana. Medisch en paramedisch personeel zijn bijgeschoold in het MMC. 
Madamfo werkt in dit project samen met “Wilde Ganzen”.

11.613 2.905
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Medisch centrum Togo:
Omdat er in Sokodé in Togo geen vergoeding van ziektekosten is heeft de 
stichting een solidariteitsfonds opgericht voor onbemiddelde zieken die 
anders niet worden geholpen. De stichting wil in de toekomst met de 
opbrengst van incidentele acties de aanschaf van een ambulance, een 
dienstauto en medische apparatuur voor “Centre Medical La Source’' in 
Sokodé financieren.

7.405 2.148

MOV St. Jozef
Ondersteuning van het project van pater Jan Versantvoort in Kroonstad, Zuid 
Afrika en van broeder Harrie Moolenaar in Kankala-Kananga, Congo.

1.497 538

MOV St. Maarten
Ondersteuning van het Metsi’i project in Kameroen (Akkum).

1.085 390

MOV H. Willibrordus:
Ondersteuning van het project van pater Theo Slaats in Tanzania (Mbeya) en 
van de Stichting Correntina in Brazilië.

3.017 1.085

MOV. H. Lambertusparochie:
Ondersteuning van Stichting Women’s Association van Lae ( bekend van 
zuster Francien Leyten, sinds juli 2010 terug in Nederland) in Papua Nieuw 
Guinea, van het werk van pater Frans Baartmans in de sloppenwijken van 
Varanasi India, en het werk van broeder Gerard Groenen in Brazilië.

3.489 1.255

MOV Christus Koning (Totaal 69.088, POS bijdrage 63.268)
Publicaties in parochieblad. Gelden worden verkregen door landelijke acties 
en kerkcollectes.

Na Maono
Project in Mombasa Kenia, het ondersteunen van weeshuis Mudzini Kwetu 
voor meisjes. Project in Kampala Oeganda, het bouwen van de Bluesky 
school voor gehandicapte jongeren. Geld wordt ingezameld door het 
verkopen van in NL gemaakte sieraden door Gerrie Bond die de kralen van 
gekregen sieraden hergebruikt, plus allerlei acties en donaties.
In de periode 2014-2018 krijgt Na Maono 65000 perjaar van de ASML 
foundation voor het opzetten van een praktijkschool in het Bluesky project.

2.299 827

Pastoor Vekemans Fonds
Als grootste Veldhovense fonds is PVf zeer actief in Jharkhand en de 
omringende deelstaten in NO India.
PVf werkt samen met de zusters Ursulinen die vooralsnog in België zijn 
gevestigd.
Veel projecten :

A Adoptie- en sponsoring van kansarme kinderen
A Bouwprojecten: Bouw van de tweede verdieping van de English 

Medium School te Ambikapur
A Bijdrage in salarissen van onderwijzend personeel 
a Aanschaf van schoolmeubilair, lesmaterialen en computers 
a Aanschaf van hostel inboedel voor residente kinderen

Alles gefinancierd met gebruikte kledingverkoop , sponsoring en donaties.

86.376 7.188
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Rosote:
Ondersteunt de bouw van een school voor kinderen van 4 t/m 14 jaar in
West Pokot in Kenia. De eerste 6 klassen van de school zijn klaar. Geld 
wordt ingezameld door een netwerk van donateurs die op de hoogte worden 
gehouden door een nieuwsbrief, en door donatie van sponsoring opbrengsten 
van scholen. Eind 2012 heeft stichting Rosote de opbrengst van de kerst- 
sponsorloop ontvangen van het Sondervick college.

3.107 1.118

Samen Verder
Via “Vastenaktie” ondersteunt Samen Verder de sloppenwijkbewoners in 
Bogotá Columbia, het betreft het project Mencoldes in Columbia van Kerk 
in Actie. Mencoldes geeft materiële en psycho-sociale hulp aan 30 tot 40 
nieuwe gezinnen per maand. Publiciteitsacties:

^ Een tentoonstelling over Columbia van 5 mrt t/m 25 maart in de 
openbare bibliotheek Veldhoven.

^ Een thema-avond over Columbia op do 7 maart in het 
parochiecentrum St. Maarten.

^ Een oecumenische viering op za 2 maart in de St. Maartenkerk 
met ds Dekker en pastor Schoutsen.

21.785 4.734

Vrienden van Kassim:
Biedt ondersteuning aan gehandicapte kinderen in hun thuissituatie in en 
rondom de stad Tamale in Noord Ghana. Fondsenwerving via 
personeelsbijdragen van Severinus, donaties van bedrijven en jubilarissen.
Op Koninginnedag heeft VvK met een rad van fortuin op de Oranjemarkt 
gestaan, ook is er Ghanese kunstnijverheid verkocht. Er is 2 maal een 
speelgoedmarkt gehouden.

10.853 2.768

Wereldwinkel
De Wereldwinkel ontvangt geen projectbijdragen van de POS. Voor 
beheerskosten van de winkel is een declaratie ingediend.

Unicef
Unicef had een verkoopstand bij de Plusmarkt in Veldhoven. Ook waren er 
giften van particulieren en was er fondsenwerving bij een filmvoorstelling en 
bij het Christiaan Huijgenscollege.
Opbrengsten zijn afgedragen aan Unicef Nederland. Unicef is wegens gebrek 
aan voldoende marges opgehouden met de verkoop van eigen Unicef 
artikelen op de Wereldwinkel locatie per 1 januari 2014.

2.086 750

ZWO raad
De ZWO raad verzamelt fondsen via vrijwillige bijdragen,collectes en 
incidentele giften. ZWO werkt samen met “Kerk in Actie” voor Ontwikke- 
lingssamenwerkingsprojecten.
De projecten die worden ondersteund zijn het Rureco project in Brazilië wat 
betrekking heeft op de duurzaamheid van landbouw middels voorlichting.
Het Cedeca Belem project houdt zich bezig met het bestrijden van sexuele 
uitbuiting van kinderen.

18.478 4.140

13



AMNESTY
INTERNATIONAL

Jaarverslag 2013 Amnestygroep Veldhoven

Collecte en donateur actie:
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden. Door 67 collectanten werd een bedrag van 
6 4922,29 opgehaald. In april werd het jaarverslag rondgestuurd en de donateur actie 
gehouden. Deze bracht 6 243,84 op.

8 maart Internationale Vrouwendag:
Op de dag zelf werd er geen actie ondernomen. Op 11 maart werd in de bibliotheek aandacht 
gevraagd voor de rechten van vrouwen in Egypte. Het publiek kon een kaart ondertekenen om 
president Morsi op te roepen een einde te maken aan discriminatie van vrouwen in zijn land.

4 mei dodenherdenking:
Amnestygroep Veldhoven deed mee aan de dodenherdenking. In de kerk werd een tekst 
voorgelezen en bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef werd namens Amnestygroep 
Veldhoven een krans neergelegd voor de slachtoffers van de 2C Wereld Oorlog en voor hen 
die nog steeds tijdens oorlogen sneuvelen.

Ruslandcampagne:
Op 10 juni werd er in de bibliotheek aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in 
Rusland. Vooral mensenrechtenactivisten, advocatenjournalisten, kunstenaars en 
homoseksuelen hebben het moeilijk in Rusland. Tijdens het Amnesty ontbijt werd nogmaals 
aandacht gevraagd voor de mensenrechtenschendingen in Rusland. Op donderdag 30 januari 
2014 werd door acht Amnesty-directeuren deze internationale petitie voor vrije meningsuiting 
in Rusland overhandigd op het kantoor van president Poetin in Moskou.

Campagne Vreemdelingendetentie in Nederland:
Op 22 juni organiseerde de POS een grote manifestatie op het Meiveld in het Citycentrum. 
Amnestygroep Veldhoven vroeg op die dag aandacht voor de vreemdelingendetentie in 
Nederland. Er hing een grote "Wall of Shame", waarmee wij aangaven ons diep te schamen 
voor de manier waarop vreemdelingen in ons land worden gedetineerd. Helaas was het die 
dag erg slecht weer waardoor de belangstelling tegen viel. Op donderdag 3 oktober 2013 
overhandigde Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, 90.000 
handtekeningen aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven, ter afsluiting van de 
campagne 'Ik schaam me diep'.

Campagne Midden-Oosten en Noord-Afrika:
Op 8 december werd na afloop van de kerkdienst in de Immanuëlkerk aandacht gevraagd voor 
de onderdrukking van de koptische Christenen in Egypte. In de Katholieke Kerk werd ook 
aandacht besteed aan deze actie.

Vredesweek van 15 t/m 23 september.
Amnestygroep Veldhoven verleende haar medewerking aan de vredesweek. Twee leden van 
de Amnestygroep liepen mee in de fakkeltocht naar de Willibrorduskerk in Zeelst waar de
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slachtoffers van het bombardement op Zeelst werden herdacht. Er werd een oecumenische 
kerkdienst gehouden en er draaiden films over Nelson Mandela.

10 december activiteiten:
Voor de negende keer organiseerde Amnestygroep Veldhoven op 14 december een 
mensenrechtenontbijt in de kantine van het gemeentehuis. Dit jaar was het 65 jaar geleden dat 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Toch is het nog 
steeds slecht gesteld met de mensenrechten in veel landen in de wereld. Tijdens het ontbijt 
werd aandacht gevraagd voor de mensenrechtensituatie in Rusland. Ook werd stilgestaan bij 
het overlijden van Nelson Mandela, de man die zo ontzettend veel heeft betekend voor heel 
veel mensen over de hele wereld.
Zeventig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging die dit jaar in de vorm van een matroesjka 
pop was verstuurd . Namens de gemeente was wethouder Caroline van der Weijden aanwezig. 
Zij zette de eerste handtekening onder de petitie aan Poetin om hem te vragen de 
mensenrechten te respecteren. Op de placemat stond een foto van Poetin met de tekst: "Stop 
de onderdrukking, kies voor vrijheid". De deelnemers aan het ontbijt konden een groetenkaart 
sturen aan drie van de vastgezette demonstranten die op 6 mei meededen aan de protestmars 
tegen Poetin op het Bolotnayaplein en aan Ales Bialiatski. Voor Ales Bialiatski was vorig jaar 
tijdens het ontbijt actie gevoerd maar helaas zit hij nog steeds gevangen. Gelukkig was er ook 
goed nieuws: Nasrin Sotoudeh waarvoor ook actie was gevoerd tijdens het ontbijt in 2012, 
was vrijgelaten. Lopend Vuurtje, een actieondersteunend koor uit Eindhoven, zong een aantal 
mooie liederen over o.a. vluchtelingen en moderne slavernij. Annemarie Legius, lid van 
vertelgroep VerVe vertelde een mooi verhaal over een puberjongen die zich afzette tegen de 
maatschappij en zijn ouders en volop demonstreerde, ook tegen Poetin!
In 2 restaurants in Veldhoven, The Fisherman en Eetcafé de Kers, stonden rond 10 december 
dinerkaarsen van Amnesty te branden met daarbij een kaartje met informatie over de actie. De 
Amnestyvlag wapperde vier dagen lang bij het gemeentehuis.

Website:
Jenny Goudriaan is gestopt met haar werk voor de Amnestygroep. Zij was de webmaster van 
de groep. Hans Binnerts heeft dit van haar overgenomen. De website is helemaal vernieuwd. 
www.veldhoven.amnesty.nl

Scholenwerk:
Op 22 april heeft Alexander van Dort 3 uur lang gastlessen verzorgd over Amnesty 
International op het Sonderviclc College in Veldhoven. Liselot van der Sluis van 
Amnestygroep Geldrop/Mierlo heeft een gastles over Amnesty verzorgd in groep 8 van een 
basisschool in Cobbeek.

Schrijfactiviteiten:
Er konden brieven worden geschreven bij Marlien Buijsman. Iedere maand konden de 
schrijvers een groetenkaart sturen aan een gevangene zelf. Een groot aantal mensen kreeg de 
brieven per email en een aantal werd rondgebracht.

Persactiviteiten:
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in de Ahrenberger, het Veldhovens 
Weekblad, het Eindhovens Dagblad, de Kabelkrant en Omroep Veldhoven.

Diversen:
Op 6 april hebben 2 leden van de groep deelgenomen aan een workshop over 
vreemdelingendetentie in Nederland. Hier werd verteld over de schrijnende situatie waarin 
veel uitgeprocedeerde asielzoekers in terecht komen. Op 5 oktober werd de regio middag 
bezocht. Er was een gastspreker uit Rusland en er werden handtekeningen opgehaald tegen 
het beleid van Poetin.

Goed Nieuws:
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Mikhail Khodorkovsky werd op 20 december 2013 vervroegd vrijgelaten. Van mei 2005 tot 
december 2013 zat hij in Rusland een gevangenisstraf uit wegens belastingontduiking en 
fraude. Khodorkovsky had verschillende Russische liberaal-democratische partijen financieel 
gesteund in de aanloop naar de verkiezingen die in 2004 zouden plaatsvinden.
Volgens Amnesty was zijn veroordeling politiek gemotiveerd en beschouwde hem als een 
gewetensgevangene. De Russische ondernemer besloot direct na zijn vrijlating het land te 
verlaten om bij zijn vrouw in Zwitserland te gaan wonen. Onlangs kreeg Amnesty een brief 
van hem waarin hij Amnesty en alle brievenschrijvers bedankte:

Lieve vrienden,

Tijdens de vele járen die ik in Russische gevangenissen doorbracht, ontving ik veel brieven 
vol steun van jullie. Dit was erg belangrijk voor me en heeft me geholpen Ie overleven. Helaas 
zijn er nog een heleboel mensen zoals ik die nog vastzitten. Ik hoop nu dal we hen samen 
kunnen helpen. Ik wens jullie veel geluk en bedank jullie allen.

Mikhail Khodorkovsky

Februari 2014 
Amnestygroep Veldhoven
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AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: 
Stichting Esperanza

Naam en adres contactpersoon: 
Marieke Cornelissen 
Kemphaan 17 
5508 LG Veldhoven

Datum aanvraag 20-02-2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)

In samenwerking met de gemeente Veldhoven, de winkeliersverening en de POS heeft 
in 2013 weer een Millennium manifestatie plaatsgevonden. Ook Esperanza was 
hierbij weer aanwezig met een kraam. Door Esperanza is actief geprobeerd het 
voorbijkomend publiek te voorzien van informatie over alle projecten van 
Esperanza in Guatemala. In de kraam waren hiervoor diverse flyers, fotoalbums, 
etc voor beschikbaar. Ook lag de kraam zoals gebruikelijk weer vol met 
kleurrijke producten uit Guatemala voor de verkoop, waar door het voorbij komend 
publiek redelijk wat interesse voor was.

Deze dag is al met al 6 110 ingezameld voor de projecten van Esperanza. Ook 
hebben mensen zich weer aangemeld voor de nieuwsbrief van Esperanza.
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Beschrijving project, in horde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Overkoepelend project:

Het project dat stichting Esperanza ondersteunt:
Asociacion Bendicion de Dios (www.bendiciondedios.org) te Guatemala.

Deze organisatie is opgericht voor de armste bevolking van het dorpje 
Alotenango. De asociacion biedt educatie aan zo'n 350 kinderen op verschillende 
niveaus, vooral basisschool. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de 
gezinnen op verschillende manieren. Zo kunnen moeders deelnemen aan cursussen 
over hygiëne, gezondheid, opvoeding en rechten. Er worden activiteiten 
georganiseerd rondom feestdagen als pasen, kerstmis en moederdag.

Door stichting Esperanza is in 2006 de winkel 'Paz y Esperanza' opgericht waar 
de gezinnen tegen een economische prijs dagelijkse producten kunnen kopen. ĩn 
2008 is stichting Esperanza in samenwerking met Asociacion Bendicion de Dios het 
kippenprojeet begonnen. Hier leren moeders hoe zij kippen kunnen verzorgen en 
geeft deelname aan dit project ook mentale steun aan de moeders, zij voelen zich 
weer nuttig. In 2009 is stichting Esperanza zich op een derde project van 
Bendicion de Dios gaan richten, estufas (fornuizen voor gezinnen). Veel van de 
gezinnen aangesloten bij Bendicion de Dios leven in barre omstandigheden. Met de 
komst van een estufa in huis worden de leefomstandigheden van de gezinnen direct 
verbeterd. Met ingang van 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor het 
nieuwste project van Esperanza, onderwijssupporters. Hierbij worden donateurs 
(onderwijssupporters) gekoppeld aan een leerling in de 6C klas van Bendicion de 
Dios, zodat deze leerling ook de middelbare school kan gaan volgen. De 
onderwijssupporter verbind zich aan de leerling voor ten minste 3 jaar.

Terugkoppeling naar Veldhovense bevolking:
Stichting Esperanza probeert bij iedere actie die gevoerd wordt in de lokale 
kranten te komen.

Door deel te nemen aan do millennium manifestatie is er volop gelegenheid om met 
de Veldhovense bevolking in gesprek te gaan over de projecten van stichting 
Esperanza. Er werden ook volop flyers uitgedeeld en daarnaast lagen er diverse 
informatiemapjes en fotoalbums in de kraam over de diverse projecten in 
Guatemala. Esperanza heeft tot op heden in de járen dat er geen millennium 
manifestatie gehouden werd, altijd deelgenomen aan de oranjemarkt in Veldhoven.

Stichting Esperanza verzorgt daarnaast zelf haar terugkoppeling door middel van 
het uitbrengen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven verschijnen leder kwartaal 
en worden digitaal verstuurd of wanneer dat gevraagd wordt via de post. Tijdens 
de manifestatie heeft stichting Esperanza van verschillende donateurs proactief 
aanmeldingen (emailadressen) gekregen voor het ontvangen van dc nieuwsbrief.

Tot slot beschikt Esperanza uiteraard over een goede website en een 
facebookpagina, om haar donateurs en geïnteresseerden op de hoogte te houden van 
de activiteiten van Esperanza.

Bijlage 1: Overzicht uit kasboek 2013 stichting Esperanza
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INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Vaste donaties 440 Estufa 0
On-line donaties 30 Kippen project 0

Algemene donaties 1629 Winkel 0

Estufa aktie 0 Administratiekosten 175,61
Kippen actie 0 Representatie 51,57
Winkel actie 0 Reiskosten 61,9
Storting uit kas 85 Opname voor kas 0

eenmalige actie 1022 Vrij 3400
onderwijssupporters 966 Onderwijssupport 1227
Diversen 264,66 Diversen 0

totaal C 4.436.66 totaal C 4.916.08
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Stichting Kwahu-Ghana k-

AANMELDĪNG:

JAAR :

bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Proĵectbijdragen. 
2013

Naam aanvragende organisatie:
Stichting Kwahu-Ghana Veldhoven
Naam en adres contactpersoon:
Poul de Gier 
Linde 18
5509NG Veldhoven

Datum aanvraag: 27 februari 2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)
In 2013 is actie gevoerd voor de bouw van een school, voor voortgezet onderwijs 
in het dorp Abokyikrom. Dit op uitdrukkelijk en veelvuldig verzoek van het dorp. 
De nieuwe school vervangt een oud, houten, krakkemikkig gebouw, dat ai eerder 
dienst deed als basisschool en daarvoor ook al doos vervangen is. Afgesproken is 
dat wij zullen proberen om het geld bij elkaar te krijgen, zodat er in 2014 
gebouwd kan worden. Dat is gelukt door de volgende activiteiten te ondernemen:
1. Het aanschrijven van ons adressenbestand in februari 2013 en tegelijkertijd 
een persberi.cht uitzenden naar de Lokale pers, dat ook geplaatst werd.
2. Het in september/oktober 2013 een actie op touw met de verkoop van een boekje 
met eerder in de Ahrenberger verschenen columns over Veldhoven. Die actie is ook 
aan ons adressenbestand per brief/e-mail bekend gemaakt.
3. Het aanschrijven van ' goede-doe1 en-fondsen' .
3. Het betrekken van Wilde Ganzen bij onze actie, die toezegden onze opbrengst 
met 553 te zullen aanvullen.

De ontvangsten in dit jaar zijn als volgt weer te geven:
1. Voor lopende projecten ontvangen van particulieren
2. Actie in februari
3. Actie boekjes
4. Giften fondsen

C 2.516,00 
C 12.896,50 
C 3.223,00 
C 16.584,00

Zoals hiervoor aangegeven wordt het grootste gedeelte van deze inkomsten in 2014 
besteed voor de bouw van de school.

Ut eerder ingezamelde gelden en van particu.l .leren ontvangen bijdragen, zoals 
vermeld onder 1, is in 2013 een nieuwe cursus 'Grasscutter fokken' gefinancierd.
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Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Al eerder meldden we dat door het fokken van grasscutters (een inheems dier; 
soort kruising tussen rat en konijn) de inkomensverbetering zeker gerealiseerd 
zal gaan worden. Dit jaar zijn er twee cursussen gegeven. Een in december 
2012/januari 2013 en een in augustus 2013. Kort gezegd komen onze bemoeienissen 
op het volgende neer:

»

9

9

9

met de boeren van de mede met onze hulp opgerichte coöperatie AFCS 
(Abokyikrom Farmers Cooperative Society) is overeen gekomen dat zij de 
eindverantwoordelijkheid nemen voor de grasscuttercursussen. Wij van onze 
kant hebben de gelden bijeen gebracht, zodat nu een zestigtal boeren zijn 
opgeleid. Daarbij hebben wij de kosten voor de cursussen volledig voor 
onze rekening genomen en zijn de aanschaf van hokken en grasscutters ook 
door ons gefinancierd met dien verstande dat de deelnemende boeren via 
microkredietverlenìng de kosten binnen 3 jaar terug moeten betalen met een 
rente van 101
op basis van duidelijke afspraken hebben deskundigen van de universiteit 
van Mampong de cursussen gegeven en gaan zij de boeren vervolgens een jaar 
lang begeleiden.
met een deskundige van het ministerie van Landbouw is een contract 
gesloten, waarbij is overeengekomen dat hij de nog jonge coöperatie AFCS 
en de daarbij aangesloten boeren zal begeleiden, zowel op organisatorisch, 
inhoudelijk als financieel gebied.
Ook dit jaar heeft een delegatie van ons bestuur Abokyikrom bezocht om de 
voortang te bespreken en toekomstplannen te maken, zeker ook vanwege ons 
voornemen om eind van 2014 onze bemoeiingen met Abokyikrom en omgeving te 
beëindigen. Overigens laten we hen niet zonder middelen achter, want het 
terugkomende microkrediet blijft in Ghana.

Handtekening:

namens het bestuur Kwahu-Ghana 
Poul de Gier, secretaris

Bijlagen: persberichten
brieven
financieel verslag 2013
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Balans Stichting Kwahu Ghana
Periode; l/m 31-12-2013 2013
Stichting Kwahu Ghana
De Euro-bediagen zijn in de administratie vorvwHtd. Allo GuWen-beŵagen zijn indicatief en berekend tegen een conversiekoer* van 1.00000

â-1-2014.14 40 
bgterink

GrBkRekNr Grootboekrekening Debet euro's Credit euro’s

500 Kapitaal Ę. 28.095.24
590 Onverdeeld resultaat boekjaar «0,00

1130 Rabobank 1338.48.973 « 6.668.53
1131 Rabobank 1138.73.633 e 164,00
1132 Rabobank Spaarrek 1094.362.727 « 27 936,58
1400 Uitgaven tlv volgend jaar «o.oo

« Winst» « 6.673,87

Totaal C 34.769,11 «34.769,11

Resultatenrekening Kwahu Ghana
P«iod«. 1-1-2013 Vm 31-12-2013 2013
Stichting Kwahu Ghana
De Euto-bedragen zijn in de administratie verwerkt, Alle Gulden-bedragen zíjn indicatief en berekend legen een conversiekoers van 1.00000

8-1-2014. 14 39 
bgrevink

GrBkRekNr Grootboekrekening Oebet euro’s Credit euro's

1800 Grasscutterproject 1 « 1.260.00

1801 Grasscutters project 2 Ĉ 8.640.Q0

1802 Bezoek aan Ghana C 3.857.95

1805 Salaris Prah «3 425,00

1806 Grasscutter project 3 C 9.860.00

1811 Wervingskosten 6 1.421.04

1824 Bankkosten rekeningen 6 333,50

8000 Giften particulieren «2.516.00

8001 Gillen stichtingen «16.584.00

8002 Actie JHS 2013 « 12.896,50

8003 Actie JHS boekjes «3.223.00

8005 Rente opbrengsten bank «251.86

« Winst» « 6.673,87

Totaal «35.471,36 «35.471,36
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Stichting Madamfo

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie:
Stichting Madamfo

Naam en adres contactpersoon: 
Dhr. Joost Claessen 
De Scheerder 40 
5506BM Veldhoven

Datum aanvraag 
18.01.14

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)
Actie in Veldhoven 5- 6 oktober 2013: Kunstbeurs in het MMC onder het motto "kunst uit Afrika, kunst
voor Afrika".

Tweejaarlijks organiseert de stichting Madamfo een grote kunstbeurs in het MMC. Tijdens deze beurs 
wordt kunst vertoont die uit Afrika afkomstig is of door Afrika is geïnspireerd. Galerieën en individuele 
kunstenaars nemen aan de beurs deel. Een deel van de verkoopprijs van de kunstwerken staat men af aan 
de stichting. Verdere inkomsten zijn afkomstig van een loterij, acties in Veldhoven (bv een sponsorloop 
door de basisschool de Rank), sponsoren (oa. Rotaryclub Veldhoven) en een loterij. Stichting "Wilde 
Ganzen" ondersteunt de actie.
Continu is tijdens de beurs een film vertoont over de projecten in Afrika die de stichting Madamfo 
ondersteunt. Deze presentatie is bezocht door vele bezoekers en heeft tot een groot aantal boeiende 
gesprekken geleid. Het aspect "bewustwording" is hiermee goed aan bod gekomen.
Opbrengst: 11.612,90C (overgemaakt naar Wilde Ganzen). Inclusief bijdrage WG: 18.Q0QC 
Publiciteit: artikelen in Veldhovens weekblad, Eindhovens dagblad, De Ahrenberger, De Hint.
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Beschrijving project:

De stichting Madamfo ondersteunt sinds vele járen gezondheidszorgprojecten in Ghana. Eén van de 
grotere projecten is de bouw van een specialistische kliniek in Takoradi. In dit ziekenhuis kunnen patiënten 
terecht voor een aantal aandoeningen waarvoor specialistisch behandeling noodzakelijk is (in Ghana is een 
groot tekort aan dit soort voorzieningen). De bouw van het ziekenhuis is vorig jaar gereedgekomen. 
Medisch en paramedisch personeel is met ondersteuning van de stichting (bij)geschoold in het MMC. 
Vanuit het MMC is ook ondersteuning in Ghana aangeboden. Om de medische apparatuur te kunnen 
aanschaffen is een groot bedrag nodig. Met de actie in Veldhoven hebben we een eerste stap gezet om de 
benodigde instrumenten te kunnen aanschaffen. De doelgroep die baat heeft bij de kliniek zijn oa vrouwen 
met en incontinentieprobleem (urineverlies). Deze aandoening komt bij vele tienduizenden vrouwen in de 
tropen voor. De Madamfokliniek is de eerste in Ghana die een oplossing kan bieden aan deze vrouwen. 
Terugkoppeling: via de website van de stichting, TV spotje van Wilde Ganzen, rechtstreekse mailing.

Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekteņ daar, terugkoppeling)

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar:
POS I Frans Hoefnagels
Huijgenshof 5
5505 NP Veldhoven.
e-mail: hoefn032@planet.nl

Handtekening

•'Va/I t'i’Jf~l
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Medisch Centrum Togo

Jaarverslag MC Togo 2013

9 februari 2014

Wat deden we vooral in 2013?
Stichting MC Togo heeft zich het afgelopen vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die 
maandelijks een bedrag van (minimaal) 5 euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we het 
Centre Medical 'La Source' in Togo.
In 2013 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande járen, geen speciale acties gevoerd tijdens speciale 
gelegenheden.

Beschrijving project in Derde Wereld: Centre Medical 'La Source': Zorg voor iedereen1.
Togo kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen 
bestaan evenmin. De toegang tot de gezondheidszorg wordt in veel gevallen geblokkeerd. Kinderen 
overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en sikkelziekte, omdat hun ouders te lang 
wachten voor dat ze hulp zoeken.
In Nederland bedragen dejaarlijkse uitgaven per persoon voor de gezondheidszorg ē 5100, in Togo is 
dat 6 61. Mensen moeten dat bijna geheel zelf betalen. Omdat zorg alleen wordt gegeven als je vooraf 
contant betaalt, sterven mensen letterlijk voor de deur van het ziekenhuis!

Het solidariteitsfonds
Ook het Centre Medical La Source gaat er in principe van uit dat patiënten zelf hun kosten van 
behandeling betalen. Gezondheidszorg is een kostbaar goed en daar dien je veel voor over te hebben. 
'Zorg voor iedereen' betekent dat het centrum zorg verleent, zelfs als iemand geen financiële middelen 
heeft. Om het centrum daarin te ondersteunen, heeft Stichting MC Togo een solidariteitsfonds in het 
leven geroepen. Dit fonds neemt de betaling op zich voor Togolezen die hun zorg on moge lijk zelf 
kunnen bekostigen.

Hoe werkt het fonds?
De arts stelteen behandelplan open bespreekt dit plan met 
de patiënt. Het behandelplan gaat over het aantal controles, 

de medicijnen en de kosten van de gehele behandeling.
Indien de patiënt of zijn familie de kosten van het behandel
plan niet kan dragen, wordt hij doorverwezen naar sociaal 
werkster Flora (zie rechts). Deze bekijkt vervolgens de 
persoonlijke situatie en stelt een plan op dat rekening houdt 
met de draagkracht van de patiënt. Het fonds vult aan waar 
dat nodig is. Als tegenprestatie wordt van de patiënten 
gevraagd dat zij op alle controles verschijnen en zorgvuldig met de medicÿnen omgaan en dat we hun 
verhaal mogen vertellen om duidelijk te maken wat we doen en voor het werven van fondsen.

:

. f

26



In 2013 hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, Marijke Adang 
en Anke Aidam, die vanaf de oprichting van onze stichting een geweldige bijdrage aan onze 
activiteiten hebben geleverd. Dank daarvoor I

Beleidsplan
Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld, waarin doel, visie, missie en de activiteiten op lange en 
korte termijn zijn omschreven.
We richten ons op twee zaken: het werven van vaste donateurs voor langdurige hulp en incidentele 
acties ter financiering van investeringen, die het Centre Medical 'La Source' nodig heeft. De vaste 
donateurs hebben we nodig om ons solidariteitsfonds van middelen te voorzien. Uit dit 
solidariteitsfonds betaalt het Centre Medical kosten voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. In 
de meeste gevallen betalen mensen die kosten dan in de loop van de tijd terug aan het Centre 
Medical. Met het geld van de incidentele acties zetten we nieuwe activiteiten in gang. Binnen driejaar 
is er behoefte aan een ambulance, een nieuwe röntgenkamer, een dienstauto, een gastroscoop, 
colonoscoop een echograaf en aanvulling van laboratorium apparatuur, tezamen voor een bedrag van 
ongeveer C 110.000.

Nieuwsbrief
In oktober 2013 brachten wij onze eerste nieuwsbrief uit. Wij beschreven daarin de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen het Centre Medical, waaronder de opening van de nachtopvang. Ook een 
omschrijving van enkele kernpunten van de activiteiten van het centrum en van het team van het team 
van medewerkers maken deel uit van de nieuwsbrief, die beschikbaar is voor iedereen die 
belangstelling heeft. De nieuwsbrief kunt u lezen via onze website: www.mctogo.org.

Financieel
Dankzij de werving van nieuwe donateurs is de jaarlijkse bijdrage gestegen tot ruim C 6000 per jaar 
(2012: ē 5300). Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook incidentele giften, in 2013 was dat C 1300 (2012:
C 1100). Het financieel verslag kunt u downloaden vanaf onze website: www.mctoao.org. Op uw 
verzoek sturen we u het financieel overzicht toe.
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Medisch Centrum Togo

Balans

activa 31-12-2013 31-12-2012 passiva 31-12-2013 31-12-2012

ë e ê

Eigen vermogen 9.733 7.919

Toegezegde
vergoedingen komend jaar 6.000 4.200

Totaal Eigen vermogen 15.733 12.119

Vlottende activa Vottende passiva

Overige vorderingen
Liquide middelen

200
15.597

818
11.349

Te betalen bankkosten
Overige schulden

63 48

Totaal Vlottende activa 15.797 12.167 Totaal Vottende passiva 63 48

Totaal activa 15.797 12.167 Totaal passiva 15.796 12.167

Resultatenrekening

Baten 2013 2012
Vo toe- of 
afname

É Ç “/o

Periodieke giften 6.065 5.317 14,1 “/o
Incidentele giften 1.340 1.110 20,7oZo
Bijdragen POS 2.409 2.654 -9,207o

Totaal Baten 9.814 9.081 8,10/0

Lasten

Betalingen aan MC Togo 6.000 6.200 -3,20/0

Kamer van Koophandel 24
Bankkosten 210 194
Drukwerk
Notariskosten
Overige kosten -10

601 (2012: actie akte voor vaste donateurs)

Totaal lasten 6.200 7.019

Totaal resultaat 3.614 2.062 75,30/0

Bijdragen POS 2013 2012

C C

Bijdrage organisatiekosten 200 819
Projectbijdrage 2.209 1.835 n.b. projectbijdrage 2012 ontvangen in 2013

Totaal Bijdragen POS 2.409 2.654
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Christus «Hovenier

MOV- groep Christus Hovenier

aan: POS
Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 
p/a Dhr. Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven

datum: 14 februari 2014

Beste Frans,

Hierbij zend ik u de aanmeldingen van MOV Christus Hovenier met kerkwijken H. Jozef, 
St. Maarten en H.Willibrordus om voor het jaar 2013 in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen Ontwikkelingssamenwerking.

De bijdrage gelieve u over te maken op rekening NL45RABO 01596.96.844 ten name van 
Parochie Christus Koning I MOV te Veldhoven onder vermelding van de betreffende 
kerk wij ken.

Mocht u nog nadere vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
namens MOV - groepen Christus Hovenier

Hans van Hak -penn. 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843.
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POS Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven

Regeling:
jaar:

naam aanvragende organisatie:

Projectbijdragen Veldhoven 
2013

M.O.V. - Christus Hovenier

naam en adres contactpersoon: penn. MOV - groepen Christus Hovenier
Hans van Hak 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843

Beschrijving acties in Veldhoven:
- Hulp bij de ondersteuning van het missie- en ontwikkelingswerk
- Publiciteit van de acties via parochieblad.
- Opbrengsten van de plaatselijke acties voor de ontwikkelingswerkers en de 

landelijke acties 4- opbrengsten van de kerkcollectes

M.O.V. - Kerkwijk H. Jozef
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project van paters Dominicanen (Jan Versantvoort) te Kroonstad, Zuid Afrika
- het project via broeder Harrie Moolenaar in Kankala - Kananga, Congo

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project Kroonstad (Dominicanen/Jan Versantvoort) 585
Project Kankala Congo (Broeder Harrie Moolenaar) 610
afdracht kerkcollectes 717
Totaal 1912

M.O.V. - Kerkwijk St. Maarten
beschrijving project in Derde Wereld:

- Metsľi project Akkum in Kameroen en
- landelijke acties en inzamelingen voor missie-ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Metsi'i project Akkum - Kameroen 900
afdracht kerkcollectes 409
Totaal 1309

M.O.V. - Kerkwijk H. Willibrordus
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project voor de parochie van pater Theo Slaats te Mbeya in Tanzania
- via stichting Correntina in Brazilië (inzameling postz, bidprentjes en giften)

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project pater Theo Slaats in Tanzania 4500
stg. Correntina Brazilië 650
afdracht Wereldkerk 326
afdracht kerkcollectes 478
Totaal 5954

Hans van Hak
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MOV H. Lambertus
è!*«*

Ontwikkeling
Vrede

AANMELDING: bij de Proĵektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: MOV H. Lambertusparochie Meerveldhoven

Naam en adres contactpersoon: Jan Verhagen, de Wever 43,5506 AV Veldhoven 

Beschrijving actie in Veldhoven:
Deelname landelijke collecte Nederlandse missionarissen in mei,
Miva collecte in augustus, collecte Wereldmissiedag in oktober, kerstcollecte 
speciaal voor Veldhovense missionarissen.

Beschrijving projecten in de 3e wereldlanden:

Zuster Francien Leyten is tot juni 2010 werkzaam geweest in Papua New 
Guinea. Zij heeft de "Womens's Association van Lae" gesticht. Deze Stichting 
behartigt de belangen van vrouwen , zorgt voor betere medische voorzieningen 
en geeft allerlei vormen van voorlichting.
Francien was intensief betrokken bij de opleiding van schoolkinderen 
Verder leverde zij een financiële bijdrage aan het uitbetalen van 
onderwijspersoneel.
Sinds juli 2010 is zuster Francien Leyten definitief in Nederland; haar werk zal 
door de congregatie worden voortgezet en de MOV groep blijft financiële 
ondersteuning bieden.

Pater Frans Baartmans leeft al ruim 30 jaar tussen de bewoners van de 
krottenwijken van de heilige stad Varanasi, aan de oevers van de Ganges. Hij 
verzorgt scholing aan jong volwassenen, gebruikmakend van computers, heeft 
een ziekenhuisje opgericht, zet zich in voor de bouw van stenen huisjes voor 
kastelozen en de opzet van zonne-energieprojecten. Hij beheert het 
Benaresfonds voor de opleiding van jonge kinderen en geeft een bijdrage aan 
het levensonderhoud van de gezinnen van deze kinderen.
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Broeder Gerard Groenen is werkzaam in Brazilië. Zijn hoofdtaak is het begeleiden 
van 13 filosofiestudenten in hun studie, een bijdrage leveren aan het 
gemeeschapsleven en pastoraal werk.In Curaçá heeft Gerard een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de bouw van ruim 200 waterputten. Hierdoor kunnen 
honderden families van drinkwater worden voorzien. De landbouw heeft een 
speciale aantrekkingskracht voor Gerard. Dit blijkt ook uit het verbouwen van 
planten ten behoeve van zijn alternatieve geneeswijzen.

Terugkoppeling en bewustwording projecten in Derde Wereld voor een gedeelte 
van de Veldhovense bevolking:

* Mentale ondersteuning van missionarissen, door middel van briefwisseling van 
MOV leden, het plaatsen van foto's en teksten achter in de kerk, en het 
gedenken van onze missionarissen in gebeden, tijdens de H. Mis in de 
Lambertuskerk.

* Het plaatsen van brieven van de Veldhovense missionarissen in het 
parochieblad, dat bij 900 huishoudens , zowel in Meerveldhoven als 
daarbuiten, wordt bezorgd.

* Het voorlezen van voorbeden en het uitspreken van een slotgedachte tijdens 
de H. Mis , waarbij een collecte gehouden wordt voor missionarissen en 
zendingswerkers;

# In de H. Missen van 24 en 25 dec. vindt een speciale collecte plaats voor de 
Veldhovense missionarissen. Voorafgaand aan de H. Mis geeft een lid van de 
MOV groep, in de kerk, het doel van de collecte aan.

Handtekening?

J. Verhagen
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BOEKJAAR 2013

Subsidieaanvraag bij P. O. S. Veldhoven.
MO V Sint Lambertus MEERVELDHOVEN,

Uitgave voor de projecten in 2013.

Kerstgave Broeder Gerard Groenen e 1.400,50

Kerstgave Zuster Francien Leijten e 1.400,50

Kerstgave Pater Frans Baartmans e 1.400,50

Collecte Nederlandse Missionarissen e 519,00

Miva collecte e 256,00

Wereldm issiemaand collecte e 400,54

St Joseph's Kinderhome India e 150,00

Bijdrage Tarasiki I Papua New Guinea e 66,00

Totaal e 5.593,04

POS bijdrage = 62.104,00

Totale uitgifte 63.489,04

De betreffende bankafschriften zijn beschikbaar
M.O. V. Afdeling : MEERVELDHOVEN
Penningmeester: MOV Sint Lambertus
P. van Doren
Sagenstraat 15,
5503 ET VELDHOVEN
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2013

organisatieNaam aa

Stichting Na Maono

Naam en adres contactpersoon:
Petra van de Peppel 
Van Nuenenstraat 87 
5503 CK Veldhoven

Datum aanvraag_______ : 1 februari 2014__________________________________________
« Beschrijving actie in Veldhoven:

In maart was er een bijzondere bijeenkomst bij het KVB Meerveldhoven in de Ligt. We 
hebben hier een fotopresentatie gegeven van onze projecten en over onze stichting en 
dit werd heel enthousiast ontvangen.
De Oranjemarkt én de Milleniummarkt waren voor ons grote successen door de verkoop 
van zelfgemaakte sieraden gemaakt van gekregen kralen. Gerrie Bond steekt hier enorm 
veel tijd en energie in om er iedere keer weer iets moois van te maken. Bijzonder omdat 
de kralen hergebruikt worden en alle inkomsten naar onze stichting gaat.
In september hebben wij alle Veldhovense scholen aangeschreven middels een 
brief/mail (en daarna nog telefonisch) om hun aandacht te vestigen op onze stichting. 
Hiervan kregen wij positieve reacties en we hopen dat hier wat resultaten uit voort zullen 
komen.
Verder mochten wij dit jaar extra donaties ontvangen van tandartsenpraktijk 
Veldhoven,yogaclub Doortje van de Heuvel,van de Tuinkamer van Maaike Goossens en 
huidverzorgings- en massagesalon Balance allen uit Veldhoven. Hier liggen ook onze 
folders.
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* Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doel, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Stichting Na Maono is een Veldhovense stichting die de volgende doelstellingen heeft:
* het bieden van hulp aan kansarme kinderen in Oost Afrika
* financiële ondersteuning aan lokale projecten
* incidenteel, ter plaatse hulp en expertise bieden
* volstrekt onpartijdig zijn en hulp bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, 
ongeacht afkomst, religie of nationalifeif
* het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden met of daartoe bevorderlijk zijn.
Concreet:
2012:
Stichting Na Maono heeft twee projecten:
Mudzini Kwetu:
Een weeshuis voor meisjes in Kenia,d.m.v. een maandelijkse storting van 150 euro aan dit 
weeshuis, kunnen de oudere meisjes hiervan "zakgelď'krijgen, om hen zo bewust te 
maken van de waarde van geld in de algemene zin, of het sparen om iets speciaals te 
kopen.
Blueskv:
De stichting Na Maono uit Veldhoven zet zich in het Wakiso-district te Oeganda in voor de 
Bluesky-school /annex tehuis: (leerlingen wonen hier tijdens de schoolperiodes) voor 
verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf twaalf jaar.
Met steun van de ASML Foundation wordt in de periode 2013-2018 op de Bluesky-school 
een praktijkschool gerealiseerd. Leerlingen kunnen hier arbeidsgericht onderwijs volgen.
Zo wordt bij deze jongeren zelfredzaamheid ontwikkeld en gestimuleerd. 60 leerlingen 
zullen hierdoor aan het eind van de projectperiode zicht hebben op een goede 
toekomst. In 2018 zal de praktijkschool volledig gerealiseerd én selfsupporting zijn. Elk jaar 
is er vervolgens ruimte voor nieuwe leerlingen.
Een afvaardiging van het bestuur gaat iedere jaar naar Uganda om de situatie en 
vorderingen ter plekke te bekijken en eventueel te sturen.

* Bijlages:
Jaarverslag
Verantwoording inkomsten en uitgaven

* Bijgevoegd:
1. kopie uitnodiging voor leden van KBV i.v.m. onze presentatie
2. kopie brief zoals verzonden naar scholen
3. kopieën van nieuwsbrieven
4. kopieën van bonnen
5. kopieën van bankafschriften

Handtekening:

P.H.M.E. van de Peppel-Dirks 
Stichting Na Maono
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Jaarverslag Stichting Na Maono 2013
Zoals altijd willen wij graag onze donateurs en supporters op de hoogte houden van onze 
activiteiten en nieuwtjes. Dit doen wij middels een nieuwsbrief die 2 tot 3 keer per jaar 
verzonden wordt.
Heel bijzonder dit jaar was ons vijfjarig bestaan. Dit jubileum was voor ons ook een reden 
om onze website op te leuken en deze totaal te wijzigen, wij zijn daar erg trots op. Ook 
hebben we de folder aangepast aan de lay-out van de website. Uiteraard hebben we 
onze supporters van deze wijzigingen op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief en 
iedereen ook een nieuwe folder toegezonden samen met een klein kadotje wat we in 
Oeganda hadden aangeschaft.
In februari zijn bestuursleden Willemien en Petra weer naar Oeganda vertrokken om daar 
de zakelijke kant te bespreken en alles kort te sluiten met Bluesky, onze praktijkschool voor 
leerlingen met een verstandelijke beperking in Uganda. Heel bijzonder om dit samen met 
ouders en de directeur van de school te mogen uitwerken. Samen hebben we een 
vijfjaren plan gemaakt, want we willen proberen dat Bluesky na vijf jaar self-supporting is 
en dus in eigen kosten kan voorzien. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 
Eveneens hebben wij een nieuw bestuurslid aangetrokken Hans Louwers, die vooral de 
financiële afhandelingen gaat uitvoeren. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Oscar 
Bandel afscheid moeten nemen. Zijn taak als voorzitter zal Petra erbij nemen.
In maart was er een bijzondere bijeenkomst bij het KVB Meerveldhoven in de Ligt. We 
hebben hier een fotopresentatie gegeven van onze projecten en over onze stichting en 
dit werd heel enthousiast ontvangen.
De Oranjemarkt én de Milleniummarkt waren voor ons grote successen door de verkoop 
van zelfgemaakte sieraden gemaakt van gekregen kralen. Gerrie Bond steekt hier enorm 
veel tijd en energie in om er iedere keer weer iets moois van te maken. Bijzonder omdat 
de kralen hergebruikt worden en alle inkomsten naar onze stichting gaan.
In september hebben wij alle Veldhovense scholen aangeschreven middels een 
brief/mail (en daarna nog telefonisch) om hun aandacht te vestigen op onze stichting. 
Hiervan kregen wij positieve reacties en we hopen dat hier wat resultaten uit voort zullen 
komen.
Verder mochten wij dit jaar extra donaties ontvangen van tandartsenpraktijk 
Veldhoven,yogaclub Doortje van de Heuvel,van de Tuinkamer Maaike Goossens en 
huidverzorgings- en massagesalon Balance allen uit Veldhoven. Hier liggen ook onze 
folders.

Met vriendelijke groeten 

Petra van de Peppel
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Inkomsten uit Veldhoven 2013.
08-01 Tandartsenpraktijk Heemweg 300,00
20-03 KVB Meerveldhoven/sieradenverkoop 153,00
26-04 De Tuinkamer/sieradenverkoop 44,00
29-04 extra gift Mw Luijer Veldhoven 50,00
02-05 Oranjemarkt/sieradenverkoop 247,75
22-06 Milleniummarkt/sieradenverkoop 256,00
14-08 Verjaardaggeschenk mw.Louwers 360,00
18-12 sieradenverkoop o.a. Atalante/Lunet

Maandelijks van onze Veldhovense donateurs

100,00

5,00 euro sponsors per maand 4 personen 240,00
10,00 euro sponsors per maand 1 persoon

Extra giften van Veldhovense donateurs

120,00

07-01 Fam Alferink 50,00
07-01 Fam. Momberg 10,00
08-05 Mw. Louwers 25,00
28-06 goededoelenpotje Balance 95,00
28-06 bijdrage yogaclub 1 64,80
16-10 extra gift klant Balance 33,17
27-12 Fam Peters 50,00

Totaal aan giften uit Veldhoven: 2298,72

Uitgaven 2013 
administratiekosten
03-01 inktpatroon bon Dixons 35,99
06-04 inktpatroon bon Flandyman 15,98
10-04 Banner Vistaprint zie bankafschrift 89,25
22-04 postzegels/etiketten i.v.m. versturen

folder en kadotjes bon Ako 58,19
21-05 nieuwe folders en briefpapier

zie bankafschrift 227,49
07-08 Website Antagonist zie bankafschrift 28,56
19-08 inktpatroon bon handyman 22,98
31-08/ 15-09 enveloppe -i- postzegels i.v.m.

Benaderen scholen in Veldhoven 29,73
30-09 nabestelling folders bon Repro 130,08

Totaal aan administratiekosten 638,25
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Oorfe

Pastoor Vekemans Fonds

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS! 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR 2013

Naam aanvragende organisatie:

Stichting Pastoor Vekemans Fonds

Naam en adres contactpersoon:

A.J.J.C. Faasen 
Nieuwe Kerkstraat 50 
5507 LS Veldhoven

Datum aanvraag : 28 februari 2014

Beschrijving actie in Veldhoven:
(vorm, bewustwording, publiciteit, opbrengst, kosten, stortingsbewijs)

Middelen worden gegenereerd door kledinginzameling middels een 13 tal 
kledingcontainers verspreid door Veldhoven. Daarnaast zijn er diverse sponsoren 
(w.o. Veldhovens bedrijven en organisaties) en donateurs (w.o. Veldhovens 
particulieren). Daarnaast bijdrage POS en rente op vermogen.

Halfjaarlijks worden sponsoren, donateurs en andere geïnteresseerden 
geïnformeerd over de activiteiten van ons fonds en de resultaten daarvan middels 
een nieuwsbrief. Tevens communiceren wij hierover middels onze uitgebreide 
website.

Beschrijving project in Derde Wereld:
(aard, doei, land, regio, aspekten/effekten daar, terugkoppeling)

Stichting Pastoor Vekemans Fonds realiseert ontwikkelingsprojecten voor kansarme 
kinderen in de deelstaat Jharkhand en omliggende deelstaten in India. De aard 
van de ontwikkelingsprojecten betreft met name onderwijs (studie en opleiding), 
opvoeding en opvang. Het doel is om structurele verbeteringen te realiseren 
waardoor de zelfredzaamheid van de bevolking toeneemt, hun welvaartstatus 
toeneemt en hun afhankelijkheid van ontwikkelingshulp afneemt.

Onderwijs is naar onze mening hierin cruciaal. De projecten die wij financieren 
worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Zusters Ursulinen in die 
regio waarmee wij al járen een vertrouwensrelatie hebben. Projectaanvragen 
worden aan ons ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd en tevens worden er 
rapportages verstrekt over de gerealiseerde projecten. We zijn in 2013 
nadrukkelìjk in overleg getreden met de Zusters Ursulinen om het belang van
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structurele en blijvende verbeteringen nog meer onder de aandacht te brengen.
Ook onze sponsoren vragen nadrukkelijk om duurzaamheid en blijvende verbetering 
van de zelfredzaamheid. De projectaanvragen en de realisatie worden hierop 
beoordeeld. Specifieke rapportages worden hiervan opgesteld en aan ons ter 
beschikking gesteld. Tevens wordt de regio in India van tijd tot tijd door 
bestuursleden van onze stichting bezocht.

Voor een specificatie van de gerealiseerde projecten in 2013 wordt verwezen naar 
de bijlage.

Haigc^tekeninġç
Į ’ Į ļ

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar: į \ i
POS t Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven, 
e-mail: hoefn032@planet.nl
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Onderstaand een overzicht van de betaalde projecten in 201 3.

Nr. Proj.nr. Projectomschrijving Bedrag C

01 11-222 Adoptieproject: Aanschaf naak/weefniaterialen en bijdrage
1

salaris leerkracht (vakstudie voor Tribal meisjes) -Jorhat (2e termijn) 1.167
02 12-234 De bouw van een nieuwe computerruimte voor de schoolkinderen -

Kartick 6.260
03 12-237 De aanschaf van een gemotoriseerde handploeg en trailer voor het

,, j

L . bewerken van de grond bij het Ursulinen meisjeshostel - Kauripahar 2.491
04 12-243 De aanschaf van 40 tafels/stoelen (lessetjes) voor de

Ursuline High School - Ambikapur 1.014
05 12-245 De aanschaf van 50 tafels/stoelen (lessetjes) voor de Girls High School -

Pratappur 1.297
06 12-246 De aanschaf van 35 bedden voor het St. Ursula Children's Hostel -

Dhekiajuli 1.556
07 12-247 Adoptieproject: Financiële steun voor naai- en weeflessen voor de arme

... Tribal Drop-out meisjes en jonqens te Bhaiswar en Gumla (lste termijn) 3.734
08 12-248 Adoptieproject: financiële steun voor het verzorgen van computerlessen

Voor de arme Hiqh School dropouts in Bhaiswar en Gumla (lste termijn) 1.815
09 13-249 De aanschaf van 30 stapelbedden en 5 eettafels met 1 0 banken voor de

hostelkinderen in het Ursulinen hostel Dholabil 2.593
10 13-250 De aanschaf van 20 stapelbedden en 5 eettafels met 10 banken voor de

hostelkinderen in het Ursulinen hostel - Khetri 1.815
1 1 13-251 De aanschaf van 40 lessetjes, 5 tafels met stoelen voor de leerkrachten

en 6 schappen voor in de klaslokalen voor de St. Aqnes school - Khetri 3.241
12 13-252 Bouw 2« verdiepinq Enqlish Medium School - Ambikapur 42.027
13 13-253 De aanschaf van 40 tafels/stoelen (lessetjes) voor de schoolkinderen

~ Ursuline Convent School - Jorhat 2.204
14 13-259 De aanschaf van 50 tafels/banken (lessetjes) -t- 2 tafels met stoelen

voor de leerkrachten - St. Ursula English School - Dhekhiajuli 3.444
1 5 201 3 Sponsorinq 50 kinderen van de Stichtinq 5.000
16 2013 Sponsorinq USCI - sponsorkinderen (sponsorouderschap) 15.500

Totale bestedingen in 201 3 (C) 95.058

Kosten Stichting Pastoor Vekemans Fonds 2013 
Bijlage bij aanvraag POS

Internet/website C 47
Porto- en drukkosten 2.137
Autokosten 838
Verzekeringen 286
Diverse kosten 634

Totaal Ç 3.942
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» SAMEN VERDER»

Stichting ontwikkelingssamenwerking, info: www.samenverderstichtinqeindhoven.nl 
Secretariaat Veldhoven: mvherk@onsbrabantnet.nl: tel. 040 2543092

Jaarverslag Actie SAMEN VERDER Veldhoven 2013,

We kijken terug op een positief actiejaar met aandacht voor sloppenwijkbewoners in Bogotá, 
hoofdstad van Colombia.

Vorig jaar heeft de Actie Samen Verder in Veldhoven C 21.785,- opgebracht( exclusief POS-bijdrage) 
voor het voorbeeld project van Mencoldes in Colombia van Kerk in Actie.

Ongeveer vijf miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld.
Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá.
De organisatie Mencoldes , partner van Kerk in Actie, geeft materiële en psychosociale hulp aan 
dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand. Mencoldes ondersteunt kinderen en jongeren met 
traumaverwerking, recreatieve activiteiten en opleidingen. Zij helpt vluchtelingen om een bedrijfje te 
beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de 
ontheemden bij de Colombiaanse overheid en zet ze zich in voor hun terugkeer naar hun eigen 
woongebied.
Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale 
(vluchtelingen-) organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Deze aanpak werkt goed en wordt de komende járen voortgezet.

Omdat SAMEN VERDER bewustwording van de problematiek van het 
leven in de Derde Wereld zeker zo belangrijk vindt als het inzamelen van 
het benodigde geld vroegen wij ook uw aandacht voor:

» De tentoonstelling over Colombia van 5 tot en met 25 maart 2013 in 
de Openbare Bibliotheek aan het Meiveld.

* De thema-avond over Colombia op donderdag 7 maart in het parochiecentrum 
St.-Maarten, Heibocht 10, in de wijk Heikant. Deze avond begon om 18.30 uur met een 
Colombiaanse solidariteitsmaaltijd die om 20.00 uur gevolgd werd door een presentatie van 
twee gastsprekers waarvan er een in Colombia geweest was..

* De oecumenische viering op zaterdag 2 maart om 19.00 uur in de Sint Maartenskerk. 
Heibocht 10. Voorgangers waren: Ds. W. Dekker en pastor M.Schoutsen.
Dit jaar was er voor het eerst een stand van de Wereldwinkel.

Zowel de bewustwordingsactiviteiten als de geldinzameling zijn goed verlopen.

* 10'

Werkgroep SAMEN VERDER Veldhoven, 

Lisette Hornikx, voorzitter.
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»SAMEN VERDER»
Werkgroep voor ontwikkelingshulp, uitgaande van de gezamenlijke Rooms-Katholieke en Protestantse Kerken 

m samenwerking met Hivos en Simavi m de regio Eindhoven 
Gironummer 155 22 22 - Banknummer 10 10 54 033

FINANCIEEL OVERXIC1H 20I3: S AM F N V E R I) E R afdeling Veldhoven

Bcginsaldo per 31 -12-2012

Begroting Kosten/
Uitgaven

Afdracht naar ASV van POS bijdrage 2012 e 5.000.00 F 5.536.00
Koffie en thee op telavond april 2013 f 50,oo F 24,00

Materialen zoals druk en kopieerwerk
Rekening Drukwerk Adams F 750.00 F 827.52
Kosten kopieerwerk F 20,00 F 0.00

Algemene kosten:
Kosten RABO pakket (4.65 per kwartaal) F 18.60 F 18.60
Diverse kosten F 50.00 F 120.83

Totale uitgaven 2013 F 5,888.60 F 6.526.95

Bijdragen:
Soüdantcitsmaaltįjd F 135.00
Collecte oecumenische dienst f 83.37
Voorschot POS 2013 F 800,00
Bijdrage POS (' 5 536.00

Totale inkomsten 2013: ______ 6 ĥ.554.37

Eindsaldo per 31-12-2013: 

Veldhoven. 13-01-2014

Namens de werkgroep Samen Verder Afdeling Veldhoven: 
Mans Keehnen, Pastoor Bertrandstraat 5, 5504 GT Veldhoven. 
Email: hans keehncn'rřhotmail.com

1

Rabobank

Home

ü Goedemorgen J.R.M. Keehnen Uitloggen

s- tĩndhoven V-eScihnven
ľ.frtsiíiiît.Tî'o > Bedrijven > Private Banking

Beleggen Producten Advies Klantenservice

Beleggen Verzekeren Lenen Hypotheken Rabo Mobiel Uw gegevens Instellingen Berichten

> Betalen 6 Sparen Rekeningoverzicht.

> Extra inzicht
> Nieuwe opdracht
» Te verzenden opdrachten
> Adresboek
> Te verwerken opdrachten
> Euro-incasso overz cht
> Mededelingen
> Downloaden transacties
> Rekening- ŭ. pasgegevens

Euro Betaal- en spaarrekeningen

Betaalrekeningen

0 NLS3 RABO 0155 Ĝ826 95 Rabo DirectR... J.R.M, Keehnen EUR

Totaal van de geselecteerde rekeningen EUR

Totaal van de geselecteerde betaal- en spaarrekeningen EUR

Gestorte collectes en ontvangen POS bijdrage eompleoel naar ASV Eindhoven overgemaakl 
PS: op 01-01-2014 bankkosten a EUR 1.70 afgcschrcvcn

y Meer info

398.95

398,95

398,95
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Vrienden van Kassim
dSÏÄLír.

AANMELDING: bij de Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2013

Naam aanvragende organisatie: Vrienden van Kassim Veldhoven

Naam en adres contactpersoon: Diny van der Vleuten
P/A Platanenlaan 28 
5500 MA Veldhoven

Datum aanvraag 30-12-2013

Beschrijving actie in Veldhoven:

Een deel van de medewerkers van Severinus Veldhoven heeft een maandelijkse 
bijdrage van 2,50 van hun salaris gegeven om zo het project Vrienden van Kassim 
te sponsoren. In totaal betreft dit een bedrag van C4480.00
Al deze sponsoren krijgen hiervoor elke drie maanden een nieuwsbrief met de 
vorderingen van de kinderen in het Vrienden van Kassim project toegezonden.

Op 30 april, Koninginnedag, heeft Vrienden van Kassim met een kraam op de 
Oranjemarkt gestaan om zo het project onder de aandacht te brengen. Er was een 
groot 'Vrienden van Kassim' rad waarmee mooie prijzen gewonnen konden worden. 
Ook zijn er tijdens deze markt mooie, handgemaakte spullen uit Ghana verkocht. 
De totale opbrengst van deze markt was 0 609.00

Er zijn diverse andere kleinschalige acties geweest in Veldhoven zoals een 
speelgoedbeurs en diverse kleine sponsoracties.

Promotie.
Alle donateurs ontvangen een drie maandelijkse nieuwsbrief en de website van 
Vrienden van Kassim wordt regelmatig geüpdatet met verhalen over de kinderen. 
Tijdens een inzamelactie in december voor Vrienden van Kassim zijn er diverse 
radiomomenten geweest om deze actie onder de aandacht te brengen. Dit 
bijvoorbeeld bij Omroep Brabant, (deze actie loopt nog door in 2014)

Er zijn presentaties gegeven aan diverse instanties en instellingen over 
Vrienden van Kassim en het leven met een handicap in Ghana. Dit voor 
verschillende doelgroepen zoals basisschoolkinderen, leden van een vereniging, 
etc .

Totaal van de inkomsten vanuit acties/ inkomsten vanuit Veldhoven: 
012983
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Beschrijving project in Derde Wereld:

Visie
De stichting 'Vrienden van Kassim' zorgt voor gehandicapte kinderen in Ghana (in 
Tamale en regio)
De stichting gelooft dat het kind een onderdeel van het gezin is en moet 
blijven. De zorg moet zich afspelen in de natuurlijke, eigen omgeving van het 
kind en diens familie. Er wordt gestreefd naar een optimale ontplooiing van het 
kennen en kunnen van het kind en een grotere zelfredzaamheid van het gezin. De 
visie is gebaseerd op ’community based rehabilitation’.

De stichting "Vrienden van Kassim" gelooft in het zogenaamde 'afzetten van de 
Westerse bril'. Daarmee wordt bedoeld dat er gekeken moet worden vanuit de blik 
van de mensen op locatie om de wensen, maar ook cm de problemen in kaart te 
brengen. De continue aanwezigheid van projectleden en de nauwe samenwerking met 
lokale, Ghanese, professionals maakt dit mogelijk.

Doelstellingen
* Het kind geniet een optimale kwaliteit van leven binnen de eigen omgeving, 

waarbij ook diens veiligheid is gewaarborgd.

» De integratie van het gehandicapte kind in de eigen maatschappij wordt 
nagestreefd, gebruikmakend van lokale en nationale faciliteiten zoals 
bijvoorbeeld scholing. Dit om bij het gehandicapte kind zoveel mogelijk 
zelfredzaamheid te ontwikkelen, zodat integratie en acceptatie bevorderd 
wordt.

» Het gezin is 5 jaar na opname in het project dermate in slaat om voor het 
kind te zorgen en daarnaast dermate in staat om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien, dat continue steun van de stichting overbodig 
wordt. De hulp wordt na 5 jaar gericht op incidentele hulp per kind. Tot 
het 18-de levensjaar van het kind wordt er gewerkt aan een zo zelfstandig 
mogelijk leven van het kind en/of het sociaal netwerk.

In Ghana is de organisatie ook geformaliseerd tot een Non- Govermental 
Organisation (NGO) Dit is vastgelegd in verschillende officiële documenten bij 
het Department of Social Welfare in Ghana.

Met bijlagen en aanvullingen 
POS ļ Frans Hoefnagels 
Huijgenshof 5 
5505 NP Veldhoven, 
e-mail: hoefn032@planet.nl

Handtekening:

zenden naar:
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OVERZICHT FINANCIËN 2013 
STG VRIENDEN VAN KASSIM

JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC TOTAAL
6 É C C C C t 6 6 É C É

ONTVANGSTEN

Donaties

maandelijkse donaties 370 365 365 362 350 372 365 357 367 502 355 352 4480

Wetteiijk vertegenwoordigers cliënten Severinus

Overige donaties 50 1739 235 35 610 577 3246

Provisie 118 118

Sponsoracties

Sponsorloop

POS 3748 3748

Oranjemarkt 609 609

Speelgoedbeurs 500 400 900
StichtingTaccIa en boekensteunen 1000 500 1500

TOTAAL 420 2222 600 1471 350 407 1975 4605 367 1078 355 752 14601

UITGAVEN

Bankkosten 106 105 118 138 468

Kosten website 29 29

Kamer van koophandel
Overig 183 156 339

Overboeking naar Ghana 1750 1500 3000 1260 7510

Nicholas naar Nederland 145 145
Aankopen Ghana 208 208

TOTAAL 0 106 0 0 1855 0 1708 118 3328 1260 323 0 8699



unicef#
Regionaal Comité Veldhoven

Van: G.H. Siegers , penningmeester Regionaal Comité Veldhoven 
p/a Burg. van Hoofflaan 175, 5503BL Veldhoven

@ privé 040-20 60 200 @ ghsiegers@gmail.com

rekeningnummer NL41 INGB 0000 1458 99 t.n.v. Regionaal Unicef Comité Veldhoven.

Aan:

Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 

t.a.v. de Hr. F. Hoefnagels 

Huijgenshof 5

5505NP VELDHOVEN

Veldhoven, 5 februari 2014

Betreft: projectbijdrage POS aan acties Unicef in 2013 en standaardbijdrage

Beste Frans,

Ook in 2013 zijn in Veldhoven weer een aantal acties gevoerd ter ondersteuning van projecten van Unicef.

Volgende acties worden door ons aangemeld voor een extra bijdrage op grond van de gemeentelijke "Regeling 
Projektbijdragen Ontwikkelingssamenwerking”:

Giften particulieren, fooien, statiegeldinzameling heel 2013 6 95.00
PlusMarkt: Unicef verkoopstand nov2013 6 376.50
Fondsverwervingbij filmvoorstelling dec 2013 6 164.00
Fondswerving Christiaan Huijgens College dec 2013 e 1.450.00

Totaal 6 2,085.50

Het totaal bedrag van 6 2,085.50 is opgenomen in het jaarresuhaat 2013 van onze administratie en is overgemaakt naar 
het hooľdkantoor van Unicef Nederland.
Projectbijdrage POS graag overmaken naar bovenvermeld rekeningnummer.

Daarenboven ook graag de standaardbijdrage van 6 1,000 overmaken.

Met vriendelijke groeten;

Gerrit Siegers
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GELOVEN

HELPEN

BOUWEN

ZWO
Protestantse gemeente Veldhoven

Projectgroep Ontwikkelings Samenwerking (POS) te Veldhoven

Aanmelding bij de POS Veldhoven van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke “Regeling Projectbijdragen Ontwikkelingssamenwerking”.

Jaar: 2013

Naam van de aanvragende organisatie:
ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Naam en adres van de secretaris van de ZWO-Raad:
Hr. G. van den Bos 
Zevenberg 21
5508 AH Veldhoven 
tel. 040 2519294

Nadere informatie over financiële gegevens:
Mevr. A. Sanders, penningmeester,
Bloemstok 6
5509 MZ VELDHOVEN 
040 2545811

In het afgelopen jaar heeft de ZWO-Raad op diverse manieren haar bijdrage geleverd m.b.t. 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit veelal in samenwerking met Kerk in Actie te Utrecht.

Ons grote project is Brazilië.
Hierbij steunen we o.a. het project Rureco, dat de duurzaamheid van de landbouw wil bevorderen. Dit 
d.m.v. voorlichting op scholen en landbouwvoorlichting.
Het andere project dat we in Brazilië steunen is Cedeca Belem. Dit is een project dat zich bezighoudt 
met het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren en van de handel in kinderen voor 
seksuele doeleinden.

Informatie over deze projecten in Brazilië staan o.a. op de website van Kerk in Actie.

Naast dit project is afgelopen jaar via Kerk in Actie ook aandacht besteed aan andere structurele 
projecten en noodhulp in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika .

De ZWO-Raad verzamelt zijn fondsen door een jaarlijkse vrijwillige bijdragen-actie, door collectes en 
door incidentele gaven. Daarnaast is de bijdrage vanuit de POS zeer welkom.
Met medewerking van Kerk in Actie in Utrecht, dat ons van informatie voorziet, publiceren wij 
regelmatig in ons kerkblad SAMEN.
De projecten worden op themazondagen in het jaar extra onder de aandacht gebracht van de 
kerkgemeenschap om zo bewustwording te bewerkstelligen.
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Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het (binnenkort 
te verschijnen) jaarverslag.

Op bovenstaande wijze hebben wij in 2013 EUR 22.921bijeen kunnen brengen.
Daaronder was ook de POS bijdrage van f 4.443,- die besteedt is aan het project in Brazilië.

Voor de financiële onderbouwing verwijzen wij naar het bijgaand financieel overzicht.
Uiteraard zijn wij bereid om nadere informatie te verschaffen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van de gewenste informatie te hebben voorzien.

Namens de ZWO-Raad,

Wilto Eekhof (voorzitter) Annemiek Sanders (penningmeester)
Veldhoven, 9 februari 2014

Financieel overzicht van de in 2013 verrichte stortingen

Omschrijving EUR

Partnerproject Brazilië 9.000
Djappoleen 450
China, hiv/aids-patiënten 277
Mozambique, touwpompen 500
Nicaragua, Tesis 164
Kinderen in de knel 170
Werelddiaconaat algemene Kerkinactie 4.500
projecten
Noodhulp via Kerkinactie

Noodhulp Syrië 1.000
Noodhulp Filippijnen 1.000
Noodhulp Sahel 500
Noodhulp Zuid Sudan 500

Liliane Fonds 90
Ontwikkelingssamenwerking algemeen KI A 4.520
Vluchtelingen in de knel 250
Malawi, gezondheidszorg 220

Totaal 22.921
POS bijdrage 2013 4.443

Totaal exclusief POS bijdrage 18.478

50







Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

jaarverslag

' Ą

1

'V
ï.'



Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Inhoudsopgave

Voorwoord van de voorzitter 3
Brief aan de Raad 5
Leden van de POS 7
Financieel verslag :

Financieel jaarverslag POS 2014 8
Projectbijdrageregeling 2014 9
Projectbijdrageregeling 2005-2014 10

Overzicht regeling projectbijdragen 2014 11

Jaarverslagen POS leden:
Amnesty International * 14
Esperanza 17
Kwahu - Ghana 20
Madamfo 24
Medisch Centrum Togo 26
MOV - Christus Hovenier 29
Na Maono 32
Pastoor Vekemans Fonds 35
Samen Verder 39
ZWO - Raad 40

* ontvangt geen projectsubsidies



Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven
Jaarverslag 2014.

Van de voorzitter.

De P.O.S. is in 2014, inmiddels haar 22e levensjaar ingegaan.
Haar notariële stichtingsakte dateert van 11 december 1992.

De P.O.S. heeft zich tot doel gesteld om de bevolking van Veldhoven te stimuleren tot bewustwording 
op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van overleg en samenwerking 
tussen Veldhovense groeperingen en organisaties op dit gebied.
In het verleden heeft de Gemeente Veldhoven daartoe een stimuleringsprijs toegekend aan een 
organisatie/bedrijf of natuurlijk persoon die zich op dat gebied binnen de gemeenschap meer dan 
verdienstelijk heeft gemaakt en die als voorbeeld kon dienen voor andere Veldhovenaren.
Daarnaast ondersteunt en ontwikkelt zij zelf en of de aangesloten verenigingen/stichtingen activiteiten 
middels acties, manifestaties en voorlichtingsbijeenkomsten o.a. in de bibliotheek. Deelname met een 
aantal goed uitgeruste (informatie)kraampjes aan de Koninginnemarkt is al bijna een traditie 
geworden.
In de praktijk zien we ook verder dat het verstrekken van subsidies mede gericht moet zijn op 
vergroting van de zelfredzaamheid bij organisaties en of groeperingen in ontwikkelingslanden.

Het toekennen van gemeentelijke subsidies geschiedt volgens een uitgekiende en beproefde formule 
waarbij voorkomen wordt, dat de kleinste groeperingen steeds minder subsidie zouden ontvangen.
Wel wordt nadrukkelijk van iedere groepering voor het toekennen van een subsidiebedrag een 
“prestatieplichť’gevraagd !
De grondslag wordt aangegeven in de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2011”en in het 
bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”van de gemeente Veldhoven.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies werd in 2014 door de gemeente 
Veldhoven, č 50.652,-- č (gesplitst in organisatie- en overige kosten) ter beschikking gesteld.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 14 groeperingen deel uit van ons Platform.
Eind 2014 is er een aspirant lid bijgekomen (ApC is per 1 jan. 2015 officieel lid geworden) nl. de 
stichting Amistad Para Cuba; waarvan overigens de oprichter, dhr. Vincent de Kort, op 9 oktober is 
overleden. Het bestuur van de POS had nog niet zo lang geleden voor zijn overlijden persoonlijk met 
hem gesproken over zijn idealen met dit project.
In 2014 namen we afscheid van Unicef (die ook mede in de Wereldwinkel waren vertegenwoordigd) 
en van Esperanza die in Guatalmala veel hebben kunnen bereiken. De bestuursleden/kartrekkers van 
Esperanza vestigden zich buiten de gemeente Veldhoven.
De aangekondigde terugtreding van Kwahu -Ghana werd tot een later tijdstip uitgesteld.
Daarnaast werd een begin gemaakt van de omvorming van de 4 verschillende MOV ’ s tot een geheel 
door de fusie van de kerkparochies. 2014 zou hier als overgangsjaar worden bestempeld.
Alle deelnemende organisaties bestaan uit vrijwilligers.
Vanuit de Politieke Partijen in Veldhoven hebben wij helaas geen gemeenteraadslid meer kunnen 
begroeten in het afgelopen jaar. Door het wegvallen, enige jaren geleden, van de (gelegenheids)- 
voorzitter van de werkgroep Fair Trade is er nog nauwelijks nieuws tot ons gekomen.
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Hernieuwde aandacht was er in het afgelopen jaar voor de VREDESWEEK.
Bij diverse gebeurtenissen werd in die week speciaal stil gestaan; zoals het bombardement op Zeelst 
aan het einde van de W.O. II. en werd er tijdelijk aan de Heuvelstaart een monument ter nagedachtenis 
geplaatst.
Op 13 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten - het mensenrechtenontbijt gehouden in de kantine van het gemeentehuis, waarbij 
“lopend Vuurtje”voor de muzikale omlijsting zorgde.

Ook deed een groep studenten - evenals verleden jaar - van het Sondervick College (Havo/Vwo) dit 
jaar weer mee om een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in Uganda. Via “world 
mapping” kregen zij projecten aangedragen en bezochten zij het project van verleden jaar.
De benodigde gelden hiervoor worden in de loop van het jaar verkregen door zgn. “sponsoracties”, die 
evenals verleden jaar zeer succesvol was en een bedrag van meer dan 20.000 E bijeen had gebracht ! 
Zij kregen daarvoor een incidentele subsidie toegekend.

De P.O.S. organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst/vergadering waarbij alle aangesloten 
groeperingen worden uitgenodigd en waar zo mogelijk verdieping van (project)plannen en de 
voortgang van de (ontwikkeling)activiteiten op de agenda staan.
Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij onderwerpen als 
budgettoedelingen aan de orde zijn geweest evenals de toetreding van mogelijk nieuwe groeperingen 
en of stichtingen.

In september 2011 is het bestuur van de P.O.S. door de gemeente, in clusterverband, op de hoogte 
gebracht van de bezuinigingen in de komende jaren t.a.v. toekenning van gemeentelijke subsidies. 
Naast het niet langer meer automatisch toepassen van de indexering worden er voor het jaar 2013 t/m. 
2015 kortingen toegepast van respectievelijk 3,75 in 2013; 7,5 % in 2014 (totaal bedrag 51.963 E) 
en nog eens 7,5 % in 2015; waarbij daarnaast de modernisering en de voorwaarden in de 
budgetafspraken nog eens nader besproken zullen gaan worden. Aan dat laatste gegeven zijn we in 
2014 niet eens meer toegekomen omdat we in het najaar al weer werden ingehaald door een nieuwe 
“kerntaken discussie” waarbij de subsidie voor de POS in twee jaar afgebouwd zou worden (lees in 
feite in één jaar).
De voorzitter heeft nog van het inspraakrecht gebruik gemaakt in een raadsvergadering in januari 2015 
om het tij te doen keren. Omdat er een voorstel van B ŵ W op tafel lag met een taakstellend budget 
mocht zijn pleidooi voor de lokale politiek helaas weinig meer uithalen !
(zie hiervoor verder het toegevoegde pleidooi voor het inspraakrecht bij de raadsvergadering)

Met het VNG werd nog een aantal malen contact opgenomen om te bezien hoe mogelijk de nieuwe 
doelen na 2015 zouden worden geïmplementeerd voor de millenniumgemeente(n).
De hele oriënterende discussie was pas net opgestart maar met het gegeven dat de gemeentelijke 
subsidie helemaal zou wegvallen en sponsoren in het bedrijfsleven niet of nauwelijks te vinden zijn 
geweest, leek deelname vanuit de POS aan regionale bijeenkomsten omtrent de doorstart van 
deelname aan het zijn van millenniumgemeente niet meer zo zinvol.

Eerlijke handel en duurzame productie (fair trade) krijgen duidelijk meer aandacht in de media en 
consumptiegoederen zijn steeds vaker te verkrijgen in de lokale supermarkten.
Het aspect van de “duurzaamheiď’concentreert zich steeds meer bij de gemeentelijke Milieudienst 
die de Veldhovenaren attent maakt om op een andere manier met goederen om te gaan.

In dit jaarverslag treft U uiteraard een specificatie aan van het feit hoe de ter beschikking gekomen 
gelden (subsidies) in 2014 over de verenigingen/stichtingen werden verdeeld !

Voorzitter P.O.S. Veldhoven.
Mr. Th.A.M.M. Peer (Ted)
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Geacht College en dames en heren van de raad te Veldhoven

Ja, waarvan moet ik u thans nog overtuigen ? Liever hadden wij dit VOORAF gedaan !
De procedure is via ambtelijke werksessies en bijeenkomsten van de klankbordgroep verlopen en 
uitmondend in een concept raadsvoorstel. Uiteindelijk afgebakend en ondergebracht in twee 
kerndoelen de “vitale samenleving”en een “goed leef- en woonklimaat”.
Kerndoelen die wel erg eng zijn bepaald in een globaliserende samenleving. In onze gemeente en ons 
land behorende tot één van de rijkste landen ter wereld wordt een kleine, lokale bijdrage, voor de aller- 
aller armsten geheel weggestreept. Dat kan toch niet waar zijn. Natuurlijk zijn beslissingen nemen en
keuzes maken niet gemakkelijk maar was er geen andere oplossing denkbaar geweest ? Ja toch.....
Van het taakstellende budget van 200.000 E gaat 25% van de P.O.S. en de S.H.O.V. komen, t.w. 
57.000 E, waarbij we maar hopen dat er niet al te veel frictiekosten zullen ontstaan. De P.O.S. sedert 
december 1992 actief in Veldhoven met nogal wat enthousiaste vrijwilligers.
De lopende budgetperiode zou eindigen aan het einde van dit jaar.
In 2016 krijgt ontwikkelingssamenwerking nog maar de helft en in 2017 is de gemeentelijke bijdrage 
geheel verdwenen.
Dat alles kunt U vinden op de allerlaatste blz. 24/24, genoemd in categorie E “subsidies voor 
activiteiten die geen of in onvoldoende mate een bijdrage leveren aan een van de twee 
kerndoelen” Hoezo afbouwen in 2 jaar ? Er wordt afgebouwd in een jaar om de “winst’zo snel 
mogelijk voor andere doelen te kunnen inzetten en is er geen plaats meer ingeruimd voor een 
hardheidsclausule, die de pijn wat verzachten kan ? Een andere benaming van rubriek E hadden wij 
dan ook nog wel kunnen bedenken.
Wij hebben uit open bronnen begrepen dat de gemeente Veldhoven voor de financien in zwaar 
financieel weer verkeerd, ja zelfs code rood kent met een nettoschuldquote van 163 %; en op een niet 
te versmaden 382e plaats staat, van een totaal van 403 gemeenten.
De oorzaken zijn bij de insiders bekend maar liggen bepaald niet alleen aan de overheveling van 
rijkstaken, gepaard gaande met een beperkter budget. De uitvoering van de Jeugdwet en de 
Participatiewet worden gedecentraliseerd.

En wij maar denken dat ontwikkelingssamenwerking ook nog iets te maken had met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ? met grote ondernemingen zoals ASML, Philips en het MMC, in de 
toekomstige Metropool mag je toch wel, als gemeenschap, een klein financieel steentje bijdragen aan 
het particulier initiatief van velen en vele vrijwilligers in onze gemeente. Iedere variant op het motto 
“think global en act local” is hierbij denkbaar !
Voor de inzet voor ontwikkelingssamenwerking werden veel vrijwilligers in het verleden al beloond 
en onderscheiden door de gemeente. Een ‘goed woon- en leefklimaať’steekt schril af voor hen die 
toevallig in Afrika wonen, waar een Zorgwet voor veel mensen niet eens toegankelijk is omdat men 
gewoonweg het geld er niet voor heeft en waar af en toe wat artsen en of oud tropenartsen vanuit het 
MMC zoals in Ghana en Oeganda met heel veel liefde, belangeloos, voor die mensen aan de gang 
gaan.
Jaar in, jaar uit heeft het bestuur van de POS een jaarverslag gemaakt en dat aan de Raad toegezonden, 
waarin de verantwoording van de subsidiegelden inzichtelijk werd gemaakt.
Met de gemeentelijke subsidie kon het POS o.a. een bijdrage leveren aan diverse 
ontwikkelingsprojecten, veelal voor de allerarmsten in Guatamala van Esperanza; Kwahu Ghana, het 
medisch centrum Togo, Kankala-Kananga in Congo, Metsi’ project in Kameroen, in Tanzania, in 
Papua Nieuw Guinea, in India van geestelijken en het Pastoor Vekemansfonds, het kinderproject van
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stichting Rosote in Kenia, het gehandicaptenproject van de Berkt, vrienden van Kassim in Noord 
Ghana, projecten in Zambia, in Rwanda en Amistad para Cubu in Cuba.

En vervolgens rekenen we met dit voorstel van B & W ook af met het gegeven dat Veldhoven, een 
Millennium gemeente is !
Op 14 juli 2009 heeft de Raad een motie van P.v.d.A., VSA en GBV aangenomen waarin stond dat de 
steun en de inzet van gemeenten en gemeenschappen onmisbaar zou zijn bij het behalen van de 
Millenniumdoelen. In 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de 
Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, 
ongelijkheid tussen man & vrouw, milieuverontreiniging en HIV/Aids en om in te zetten op 
verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn 
samengevat in acht
Millenniumdoelen. De doelen moesten in 2015 behaald zijn en ofschoon er op onderdelen natuurlijk 
bijdragen zijn geleverd aan de realisatie van de acht gestelde doelen kunnen we natuurlijk nog lang 
niet spreken van een realisatie.
Vandaar dat er thans op mondiaal vlak ook al weer gekozen is voor een vervolg op realisatie van 
werelddoelen. De agenda tot 2030 wordt breder, waarin ook de Verdragen over het klimaat (Rio) en 
handel worden opgenomen in 12 nieuwe doelen. Het gaat niet langer alleen over armoedebestrijding 
(de armoedegrens die bij 1,25 $ per dag ligt) maar ook over sociale ongelijkheid en werkgelegenheid 
met speciale aandacht voor Vrede & Veiligheid omdat burgers in fragiele staten het minst vooruit zijn 
gekomen in de laatste 13 jaar.
In Veldhoven kunnen we stellen dat we er in de afgelopen tijd nog onvoldoende in zijn geslaagd zijn 
om middels een bewustwordings-proces, de bereikbaarheid, aanspreekbaarheid en de betrokkenheid 
onder de burgers te vergroten. Dat kost blijkbaar MEER tijd. Dat is ook het VNG, afdeling 
International wel duidelijk geworden. In de huidige kabinetsperiode hebben we kunnen zien dat de tak 
“ontwikkelingssamenwerking” bij buitenlandse handel werd binnen geschoven, binnen de V.N. “aid 
and trade” genoemd. De interesse van de Veldhovense burgerij was bij het laatst gehouden evenement 
in 2013 om de acht V.N. doelen weer onder de aandacht te brengen erg gering.
Het uitreiken van de (jaarlijkse) stimuleringsprijs vanaf 2010, die een aanjager bij het mondiale 
bewustwordingsproces moest gaan worden heeft naar onze mening onvoldoende effect gesorteerd op 
dit hele bewustwordingsproces.

Dames en heren ik kom tot een afronding van mijn “wake-up call”; veel verenigingen en stichtingen 
zijn trots en dankbaar op datgene wat de gemeente Veldhoven in ontwikkelingslanden voor hun 
projecten, vaak voor de allerarmsten tot op heden mede heeft bijgedragen.

Daar waar wij in deze slechte economische tijd, de steun van het bedrijfsleven, node moeten missen, 
vragen wij U om het voorliggende voorstel van B & W nog eens nadrukkelijk te willen herbezien op 
het onderdeel ontwikkelingssamenwerking.
Wij weigeren te aanvaarden dat het roeien tegen de stroom in zou zijn en zo’n effect zou minister 
Lilianne Ploumen zich toch ook niet hebben kunnen voorstellen.

Wij danken U allen, voor U gewaardeerde aandacht vanavond.

Veldhoven, 26 januari 2015. 

Ted Peer
Voorzitter P.O.S. te Veldhoven.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2014 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2014)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Roel de Bruijne

Amnesty International Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Esperanza, vertegenwoordigd door Marieke Cornelissen of Bibi Hennen. 
Stichting Kwahu Ghana, vertegenwoordigd door Anne Marie van Heek.
Stichting Medisch Centrum Togo, vertegenwoordigd door Henk Bergman of Tiny Roelofs. 
Stichting Madamfo, vertegenwoordigd door Joost Claessens 
MOV- St. Lambertus, vertegenwoordigd door Jan Verhagen,
MOV-groepen Christus Hovenier,vertegenw. door Mieke Sandkuijl en/of Hans van Hak. 
Stichting Na Maono, vertegenwoordigd door Petra van de Peppel.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds, vertegenw. door Aad Faasen of Tonnie Haegens 
Stichting Rosote, vertegenwoordigd door Mieke Geevers of Trudy van Gestel 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Vrienden van Kassim, vertegenwoordigd door Elly Jacobs.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.
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POS Financieel jaarverslag 2014

Werkelijk Begroot Begroot
2014 2014 2015

0 Inkomsten (O

0.1 Saldo over 2013 100
0.2 Subsidie Gemeente 50.652 47.106 50.000
0.4 Overige (rente, giften, e.d.) 382 400 250

Inkomsten totaal 51.034 47.606 50.250

Uitgaven (C)

1 Organisatie
1.1 Kantoormateriaal, secretariaat 300 50
1.2 Afscheid penningmeester 126
1.3 Vergaderkosten 345 250 300
1.4 Kopieerkosten 72 300 100
1.5 Kamer van Koophandel 30
1.6 Diverse representatie 186 50 150
1.7 Kosten Giraal verkeer 123 100 150
1.8 Kosten internet en website 72 75 75

Totaal organisatie 924 1.105 825

2 Documentatie Z Informatie 0

3
3.1

Activiteiten
POS activiteiten (oranjemarkt, Millennium event) 176 500 50

3.2 Jaarverslag 90 350 150

Totaal Activiteiten 266 850 200

4 Bijdrage Organisatiekosten 2014 (te betalen in 2015)
4.1 Samen verder 1.000 800 1.000
4.2 Unicef 750
4.3 Wereldwinkel 1.000 750 1.000
4.4 MOV's 919 400 750
4.5 Stichting Madamfo 698 750 750
4.7 Kwahu Ghana 1.000 750 750
4.8 Stg Esperanza 583 500
4.9 Vekemansfonds 1.000 750 750
4.10 Vrienden van Kassi m 250 500 500
4.11 Medisch Centrum Togo 524 500 500
4.12 Stg Rosoto 0 500 500
4.13 Stg Na Maono 592 500 600
4.14 Amistad para Cuba 429 800

Totaal Organisatiekosten 2014 7.995 7.450 7.900

1 - 4 Totale kosten (1 t/m 4) 9.185 9.405 8.925
5 Projectbijdrageregeling 2014 (betalen in 2015) 41.849 37.921 41.000

Totaal uitgaven (C) 51.034 47.326 49.925

Saldo (C) 0 280 325
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Overzicht regeling Projectbijdragen 2014, voor POS leden
Opbrengst

6

Project
bijdrage

6
Amnesty Veldhoven
Amnestie is op eigen verzoek waarnemer bij de POS en ontvangt geen 
projectbijdragen.
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden (64381). De donateuractie in 
april bracht 6190 op.
Op 8 maart werd in verband met de “Internationale Vrouwendag van 8 
maart” aandacht gevraagd voor de Chinese Liu Xia. Op 4 mei werd de 
dodenherdenking vorm gegeven met een kranslegging voor slachtoffers van 
de 2e wereldoorlog (en andere oorlogen) bij het klokmonument. Op 1 
december werd aandacht gevraagd voor de nog steeds voortdurende 
gevolgen van de Union Carbide ramp van 1984. Amnesty verleende haar 
medewerking aan de vredesweek van 15 t/m 23 september; 2 leden liepen 
mee in de fakkeloptocht naar de Willibroduskerk in Zeelst om het 
bombardement in Zeelst te herdenken. Het mensenrechtenontbijt van 10 
december was o.a. gewijd aan Yevgeni Vitishko die in de gevangenis zit 
omdat hij onregelmatigheden aan de kaak stelde bij de bouw van de Sotsjii 
paviljoens.

4.571

Esperanza
Bij het project “Onderwijssupport” worden donateurs aan leerlingen 
gekoppeld voor tenminste 3 j aar.
Op 1 jan. 2015 is Esperanza uit de POS getreden. Op 1 maart heeft er een 
bestuurswisseling plaatsgevonden, Amsterdam wordt de nieuwe 
vestigingsplaats.

5.589 1.943

Kwahu Ghana
De boeren coöperatie Abokyikrom Farmers Cooperative Society in Ghana 
heeft de eindverantwoordelijkheid voor het grasscutterproject. 65 boeren zijn 
opgeleid om grass cutters te fokken. De boeren zullen ook in de nabije 
toekomst worden begeleid. De bouw van de nieuwe Junior High School ( 
met hulp van Wilde Ganzen) is in een vergevorderd stadium, maar is nog 
niet klaar.

15.575 3.859

Madamfo
In mei 2014 is een presentatie voor de Rotary club Veldhoven gegeven. Dat 
heeft tot een sponsorgelden opbrengst van 62500 geleid.
Deelname aan “Cult en Tumult” samen met de aan onze stichting gelieerde 
galerie Äfrika aan de Waal, met een uitgebreide expositie. De opbrengsten 
bestaan deels uit verkopen van afrikaanse kunst en deels uit sponsorgelden.

10.000 2.789

Medisch centrum Togo:
Omdat er in Sokodé in Togo geen vergoeding van ziektekosten is heeft de

7.555 2.320

11



stichting een solidariteitsfonds opgericht voor onbemiddelde zieken die 
anders niet worden geholpen. In 2014 is 62000 bijgedragen aan de aanschaf 
van een echograaf. In de toekomst is MCT voornemens om een bijdrage 
televeren aan de aanschaf van een nieuw röntgenapparaat.

MOV St. Jozef
Ondersteuning van het project van pater Jan Versantvoort in Kroonstad, Zuid 
Afrika en van broeder Harrie Moolenaar in Kankala-Kananga, Congo.

1.060 366

MOV St. Maarten
Ondersteuning van het Metsi’i project in Kameroen (Akkum).

983 339

MOV H. Willibrordus:
Ondersteuning van het project van pater Theo Slaats in Tanzania (Mbeya) en 
van de Stichting Correntina in Brazilië.

3.346 1.156

MOV. H. Lambertusparochie:
Ondersteuning van Stichting Women's Association van Lae ( bekend van 
zuster Francien Leyten, sinds juli 2010 terug in Nederland) in Papua Nieuw 
Guinea, van het werk van pater Frans Baartmans in de sloppenwijken van 
Varanasi India, en het werk van broeder Gerard Groenen in Brazilië.

4.393 1.517

MOV Christus Koning (Totaal 69.782, POS bijdrage 63.378)
Publicaties in parochieblad. Gelden worden verkregen door landelijke acties 
en kerkcollectes.

Na Maono
Project in Mombasa Kenia, het ondersteunen van weeshuis Mudzini Kwetu 
voor meisjes middels het “zakgeld project”.
Project in Kampala Oeganda, het realiseren van de Bluesky praktijkschool 
voor verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf 12 jaar. Geld wordt 
ingezameld door het verkopen van in NL gemaakte sieraden door Gerrie
Bond die de kralen van gekregen sieraden hergebruikt, plus allerlei acties en 
donaties.
In de periode 2013-2018 wordt Na Maono door de ASML foundation 
ondersteund voor het opzetten van de praktijkschool in het Bluesky project.

14.600 3.672

Pastoor Vekemans Fonds
Als grootste Veldhovense fonds is PVf zeer actief in Jharkhand en de 
omringende deelstaten in NO India.
De projecten van het PVf worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid 
van de zusters Ursulinen.
Veel projecten :

x Adoptie- en sponsoring van kansarme kinderen 
x Bouwprojecten: Bouw van sanitaire voorzieningen voor de hostel 

kinderen van de St Agnes school in Khetri 
x Steun voor naai- , weeflessen en kleermakersprogramma’s 
x Aanschaf van schoolmeubilair, lesmaterialen en computers 
x Onderhoudswerkzaamheden

Alles gefinancierd met gebruikte kledingverkoop , sponsoring en donaties.

127.632 9251
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Rosote:
Geen voortgang in 2014. Ook geen rapportages.

0 0

Samen Verder
Samen Verder ondersteunt in 2014 het voorbeeldproject in Myanmar van 
“Kerk in Actie.Boeren krijgen een mand rijst als zaaigoed om rijstbanken op 
te zetten. Publiciteitsacties:

^ Een tentoonstelling over Myanmar van 18 mrt t/m 14 april in de 
openbare bibliotheek Veldhoven.

^ Een thema-avond over Myanmar met een solidariteitsmaaltijd en 
een gastspreker op do 3 april in het parochiecentrum St.
Maarten.

^ Een oecumenische viering op za 15 maart in de St. Maartenkerk 
met ds Dekker en pastor Schoutsen.

16.475 4.032

Vrienden van Kassim:
Activiteiten zijn stilgelegd in 2014

0 0

Wereldwinkel
De Wereldwinkel ontvangt geen projectbijdragen van de POS. Voor 
beheerskosten van de winkel is een declaratie ingediend.

0 0

ZWO raad
De ZWO raad verzamelt fondsen via vrijwillige bijdragen,collectes en 
incidentele giften. ZWO werkt samen met “Kerk in Actie” voor Ontwikke- 
lingssamenwerkingsproj ecten.
De projecten die worden ondersteund in 2014 zijn het Rureco project in 
Brazilië wat betrekking heeft op de duurzaamheid van landbouw middels 
voorlichting. Het Cedeca Belem project houdt zich bezig met het bestrijden 
van sexuele uitbuiting van kinderen.
Er zijn in 2014 ook stortingen gedaan voor een onderwijsproject in Ethiopië 
via Edukans.

19.151 4.545
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AMNESTY

Jaarverslag 2014 Amnestygroep Veldhoven

Collecte en donateur actie:
In februari werd de jaarlijkse collecte gehouden. Door 55 collectanten werd een bedrag van 
6 4381,30 opgehaald. Collectanten konden hun naam in een groetenkaart zetten om 
mensenrechtenorganisaties in Rusland een hart onder de riem te steken. In april werd het 
jaarverslag rondgestuurd en de donateur actie gehouden. Deze bracht 6 190,- op.

8 maart Internationale Vrouwendag:
Bij supermarkt de PLUS werd aandacht gevraagd voor de Chinese Liu Xia (53). Het 
winkelend publiek kon zijn/haar naam in een groetenkaart zetten om haar een hart onder de 
riem te steken. Amnesty International riep de Chinese regering op Liu Xia, de echtgenote van 
Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo, toegang tot medische zorg te geven. Zij had 
een hartaanval gekregen, nadat haar tot tweemaal toe opname in het ziekenhuis werd 
geweigerd voor een behandeling van haar hartproblemen. Amnesty probeerde de kaarten op 1 
april, haar verjaardag, bij haar te bezorgen.

4 mei dodenherdenking:
Amnestygroep Veldhoven deed mee aan de dodenherdenking. In de kerk werd een tekst 
voorgelezen en bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef werd namens Amnestygroep 
Veldhoven een krans neergelegd voor de slachtoffers van de 2e Wereld Oorlog en voor hen 
die nog steeds tijdens oorlogen sneuvelen.

Acties in de bibliotheek:
Op 2 juni werd actie gevoerd voor de vrijlating van de Ethiopische journalist Eskinder Nega. 
Dit land is één van de slechtste plekken ter wereld om dat beroep uit te oefenen. Na 7 keer te 
worden opgepakt, werd Eskinder Nega in 2012 veroordeeld tot 18 jaar cel.
Tevens werd geprobeerd deelnemers te werven voor de urgent actions, een snelle manier om 
in actie te komen bij mensenrechtenschendingen.

Op 21 juni werd aandacht gevraagd voor de situatie in Turkije.
De vrijheid van meningsuiting in Turkije ligt onder vuur. Jaarlijks moeten honderden 
journalisten, advocaten, mensenrechtenverdedigers, politieke activisten en vele anderen voor 
de rechtbank verschijnen omdat ze iets volkomen legitiems deden: uitkomen voor hun 
mening. Slechts zelden verschijnen politieagenten die grof geweld gebruikten tegen 
vreedzame demonstranten en toevallige voorbijgangers voor de rechter. Dat is de omgekeerde 
wereld, die Amnesty wil keren.
Bezoekers van de bibliotheek konden een petitie ondertekenen waarmee de Turkse premier 
opgeroepen werd de vrijheid van meningsuiting en van vreedzame samenkomst te 
respecteren.

Op maandag 1 december werd aandacht gevraagd voor de ergste industriële ramp die 30 jaar 
geleden plaatsvond in Bhopal, Centraal India. In de nacht van 2 op 3 december 1984 lekte 
dodelijk gas uit een van de tanks van de pesticidenfabriek van Union Carbide India Limited 
(UCIL). Binnen drie dagen stierven 7.000 tot 10.000 mensen; 15.000 mensen overleden in de 
jaren erna. Het dodental wordt nu geschat op meer dan 25.000 mensen. Duizenden 
overlevenden en hun nakomelingen lijden nog steeds aan chronische gezondheidsproblemen. 
Het fabrieksterrein en het omliggend gebied zijn ernstig verontreinigd. Vervuiling van het 
grondwater en de bodem door het gelekte gas bedreigt de gezondheid van de lokale
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gemeenschap. Drie decennia later strijden de slachtoffers en de overlevenden nog steeds voor 
gerechtigheid. Niemand neemt verantwoordelijkheid!
Bezoekers van de bibliotheek werd gevraagd een petitie te onderteken waarmee de regering 
van India opgeroepen wordt om het gebied schoon te maken en de verantwoordelijke 
bedrijven, Union Carbide India Limited en Dow, ter verantwoording te roepen.

Vredesweek van 15 t/m 23 september:
Amnestygroep Veldhoven verleende haar medewerking aan de vredesweek. Twee leden van 
de Amnestygroep liepen mee in de fakkeltocht van de Willibrorduskerk in Zeelst waar tijdens 
een kerkdienst de slachtoffers van het bombardement op Zeelst werden herdacht, naar de plek 
waar een monument werd onthuld voor de slachtoffers.

10 december activiteiten:
Op zaterdag 13 december organiseerde Amnestygroep Veldhoven voor de 10e keer het 
mensenrechtenontbijt ter gelegenheid van 10 december, Dag van de Rechten van de Mens. 
Vijfenzeventig personen namen deel aan het ontbijt.
Na een welkomstwoord door de contactpersoon van de groep, zetten burgemeester Mikkers 
en wethouder van Dongen als eersten hun naam in de groetenkaart naar Yevgeny Vitishko. 
Yevgeny is 40 jaar en milieuactivist bij Environmental Watch for North Kaukasus. Hij zit een 
gevangenisstraf uit van 3 jaar omdat hij gevloekt zou hebben bij een bushalte. In 
werkelijkheid is de reden van zijn arrestatie het feit dat hij onrechtmatigheden aan de kaak 
heeft gesteld bij de bouw van de voorzieningen voor de Olympische winterspelen in Sotsji.
Op 10 december werd er op meer dan 400 plaatsen in Nederland een 24-uurs schrijfmarathon 
georganiseerd door Amnesty International. Ongeveer 100 burgemeesters hebben vanuit hun 
werkkamer een brief geschreven.
Ook burgemeester Mikkers heeft hieraan deelgenomen en vertelde voor wie hij heeft 
geschreven en waarom dit zo belangrijk is.
Lopend Vuurtje, het actie ondersteunend koor uit Eindhoven zong een aantal liederen over 
o.a. mensenrechten, de barre tocht die veel vluchtelingen maken en vaak met de dood moeten 
bekopen en een lied over de rechten van vrouwen.
Annemarie Legius, lid van vertelgroep VerVe, vertelde weer een prachtig verhaal dat precies 
aansloot bij de gelegenheid.
Op 10 december vroeg Amnesty International aandacht voor het lot van zes personen. De 
deelnemers aan het ontbijt konden hun naam in een groetenkaart zetten voor deze personen. 
Ook konden zij na afloop van het ontbijt voorbeeldbrieven meenemen om voor hen een brief 
te schrijven.

Scholenwerk:
Op 7 april heeft Alexander van Dort 3 uur lang gastlessen verzorgd over Amnesty 
International op het Sondervick College in Veldhoven. Liselot van der Sluis van 
Amnestygroep Geldrop/Mierlo heeft 3 keer een gastles over Amnesty verzorgd in groep 8 van 
basisschool Cobbeek.

Schrijfactiviteiten:
Er konden brieven worden geschreven bij Marlien Buijsman. Iedere maand konden de 
schrijvers een groetenkaart sturen aan een gevangene zelf. Een groot aantal mensen kreeg de 
brieven per email en een aantal werd rondgebracht.

Persactivitei ten:
Activiteiten van de Amnestygroep werden vermeld in de Ahrenberger, het Veldhovens 
Weekblad, het Eindhovens Dagblad en de Kabelkrant.

Diversen:
Op 22 mei woonden 2 leden van de Amnestygroep een gebedsbijeenkomst in de 
Immanuëlkerk bij, op initiatief van de Bahaï gemeenschap. Aandacht werd gevraagd voor de
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7 Iraniërs die al 6 jaar gevangen zitten maar ook voor alle mensen die vanwege hun geloof 
worden onderdrukt. Namens Amnesty werd het gedicht 'Als ik vrijkom' voorgelezen. Na 
afloop konden de bezoekers hun naam in een groetenkaart zetten voor de 7 Iraniërs.

De leraar Johan Teterissa werd op 4 april 2008 tot levenslang veroordeeld voor het tonen van 
de verboden Molukse vlag, de Benang Raja, die de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukse 
Republiek symboliseert. Hij werd beschuldigd van rebellie tegen de staat. Terwijl hij alleen 
maar zwaaide met een vlag. Johan werd veroordeeld tot 15 jaar detentie. Tijdens één van de 
schrijfochtenden werd voor zijn vrijlating geschreven.

De Amnestygroep zorgde voor filmpjes, materiaal en een actie tijdens een Rock Solid avond 
van de kerk voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar. Thema was vrijheid, gericht op 4 en 5 mei.

Goed Nieuws:
Ni Yulan werd op 5 oktober 2014 vrijgelaten nadat ze twee jaar en zes maanden gevangen zat 
in de Tiantanghe-gevangenis in Beijing. Ze zette zich als advocate in tegen gedwongen 
huisuitzettingen. Ni Yulan is herenigd met haar familie en haar man Dong Jigin, die ook lange 
tijd gevangen zat. Ni Yulan werd de afgelopen tien jaar regelmatig opgesloten en in 2002 
belandde ze in een rolstoel nadat politieagenten haar in elkaar hadden geslagen.

Meriam Yeyhya Ibrahim, voor wie Amnesty een grootschalige spoedactie begon, is op 24 juli 
veilig in de Verenigde Staten aangekomen. De Sudanese kreeg op 15 mei 2014 de doodstraf 
en honderd zweepslagen opgelegd omdat ze met een christelijke man trouwde, terwijl de 
autoriteiten haar als moslim beschouwen. Ze werd samen met haar zoontje van anderhalf 
vastgehouden in een gevangenis in de Sudanese hoofdstad Khartoum en beviel daar van haar 
dochter. Ibrahim werd in hoger beroep vrijgesproken maar werd gearresteerd toen ze met haar 
man en kinderen Sudan wilde verlaten. De massale internationale druk heeft er ongetwijfeld 
aan bijgedragen dat zij en haar gezin nu in veiligheid zijn.

Website:
www.veldhoven.amnesty.nl

Februari 2015 
Amnestygroep Veldhoven
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esperanza
I hoop doet leven

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvragende organisatie : Stichting Esperanza 
http://www.stichtingesperanza.nl/

Naam en adres contactpersoon :
Marieke Cornelissen
Kemphaan 17
5508 LG Veldhoven

Datum aanvraag : 1-3-2014

Beschrijving acties in Veldhoven :

In de afgelopen jaren stonden wij gewoonlijk op de Oranjemarkt en het Meiveld (Millenniumdoelen) in 
Veldhoven met een kraam, maar dat is er in 2014 niet van gekomen.

In 2014 hebben wij vooral publiciteit gemaakt voor ons nieuwe project Onderwijssupporters en dit onder de 
aandacht gebracht van mensen in Veldhoven

- via persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven (min. 4 per jaar),
- een vernieuwde website en Facebook-pagina,
- mond-tot-mond promotie.

Met het programma Onderwijssupporters willen wij mensen ervan bewust maken dat een middelbare 
schoolopleiding voor kinderen in Guatemala vaak een luxe is. Maar 3 of 4 van de 10 kinderen gaat naar de 
middelbare school. Goed onderwijs zien we als een ‘breekijzer’ voor een betere toekomst voor kansarme 
kinderen. Met foto’s en tekst laten we zien hoe het leven is in de plaats San Juan Alotenango. Daarnaast 
willen wij duidelijk maken dat wij samen met hulp aan deze kinderen een verschil kunnen maken.

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (č)
diversen Campagne Onderwijssupporters (totaal opbrengsten) 4343,50

Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (č)
14-4-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters

Ondersteuning van Piet
622,-

30-6-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters
Geld voor extra activiteit leerlingen
Ondersteuning van Piet

3087,-

28-10-2014 Algemene steun aan welzijnsprojecten (zoals Esperanza dat 
voorheen deed)
Studiebeurzen Onderwijssupporters

3200,-

24-12-2014 Studiebeurzen Onderwijssupporters
Extra hulp met kerst aan leerlingen

1400,-
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Ondersteuning Piet
Totaal 8309,-

Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (C)

Administratiekosten
- Algemene kosten
- Kosten vernieuwde website

582,83

Reiskosten 61,-

Totaal 643,83

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

Al sinds 2005 zijn de mensen van Stichting Esperanza betrokken bij kleinschalige projecten om concrete 
kansen te scheppen voor arme gezinnen in Guatemala. Wat begon als vrijwilligerswerk en stages ter plaatse 
heeft uiteindelijk de vorm gekregen van een stichting die directe en duurzame hulp biedt aan kinderen en 
gezinnen uit de plaats San Juan Alotenango.
Het jaar 2013 stond voor stichting Esperanza vooral in het teken van ons nieuwe project ‘Onderwijssuppor- 
ters’. Inmiddels doen in Guatemala 18 leerlingen een middelbare schoolopleiding dankzij de steun van 
onderwijssponsors via stichting Esperanza. De leerlingen, ouders en ook de ondersteunende leerkrachten in 
Guatemala zijn erg gelukkig met dit nieuwe studiebeursprogramma. De jongeren maken met een opleiding 
veel meer kans op (redelijk) werk. Daar profiteert het hele gezin van.
Dit is een foto van de lichting 2015 scholieren (met familieleden) die dit jaar met hun opleiding begonnen zijn 
dankzij de hulp van stichting Esperanza. Ook 7 leerlingen die vorig jaar gestart zijn krijgen wederom steun.

W1

Jj

Onze samenwerkingspartner is de lokale ngo ‘Bendición de Dios’ in het dorp Alotenango, in Sacatepéquez, 
Guatemala. Een aanzienlijk deel van de bevolking in dit dorp leeft op of onder de armoedegrens. Bij 
Bendición de Dios krijgen de armste kinderen uit het dorp de mogelijkheid om naar school te gaan. 
Leerlingen van diverse leeftijden krijgen ook de kans om op latere leeftijd in te stromen en het basis
onderwijs alsnog te volgen. Daarnaast biedt Bendición de Dios in samenwerking met stichting Esperanza en 
andere organisaties studiebeurzen voor kinderen voor de middelbare school of beroepsonderwijs.
Naast onderwijs richt Bendición de Dios zich ook op het bieden van ondersteuning in de leefsituatie van de 
gezinnen, waar stichting Esperanza ook aan bij heeft gedragen in de afgelopen jaren met diverse projecten.
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Via persoonlijke e-mails, nieuwsbrieven, website en Facebook houden we de mensen in Veldhoven op de 
hoogte van de vorderingen van de leerlingen op school en de ontwikkelingen in de projecten van Stichting 
Esperanza. Dit jaar willen we misschien ook nog een meeting organiseren waarbij alle mensen die 
Esperanza steunen of anderszins betrokken zijn elkaar kunnen ontmoeten en we het nieuws uit Guatemala 
kunnen uitwisselen.

Bijlage KASBOEK ESPERANZA 2014
totaaloverzicht

INKOMSTEN UITGAVEN
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Saldo 31 dec 2013 C 10.842,03 uitgaven vorig jaar C -
januari 2014 C 281,50 januari 2014 C 36,55
februari C 290,00 februari C -
maart C 2.074,58 maart C -
april C 300,00 april C 651,78
mei C 357,00 mei C -
juni C 497,00 juni C 3.098,50
juli C 257,00 juli C 36,20
augustus C 257,00 augustus C 14,12
september C 242,00 september C -
oktober C 1.556,00 oktober C 3.599,79
november C 585,00 november C 54,89
December 2014 C 716,00 December 2014 C 1.461,00

totaal ŭ 18.255.11 totaal ŭ 8.952.83

saldo kas op 1 januari 2014 
Inkomsten gedurende 2014 
Uitgaven in 2014

C 10.842,03
C 7.413,08
C 8.952,83

saldo op 31 dec. 2014 ŭ 9.302.28

INKOMSTEN(per rubriek) UITGAVEN (per project)
omschrijving bedrag omschrijving bedrag
Vaste donaties 390 Estufa 0
On-line donaties 0 Kippen project 0
Algemene donaties 315 Winkel 0
Estufa aktie 0 Administratiekosten 582,83
Kippen actie 0 Representatie 0
Winkel actie 0 Reiskosten 61
Storting uit kas 0 Opname voor kas 0
Eenmalig POS 1824,58 Steun Bendicion de Dios 8309
Onderwijssupporters 4343,5 Vrij 0
Diversen (Piet) 540 Diversen 0

J J
totaal 7.413,08 totaal 8.952.83
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S Tl C H Tl N G KWAH U - G H AN A

Secretariaat: Linde 18

5509 NG VELDHOVEN
E-mail: schier@ xs4all.nl 
Website: www.kwahu-ghana.nl 
Banknr. 1338.48.973

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

JAARVERSLAG 2014
(Vastgesteld op 27 februari 2015)

Afronding en beëindiging activiteiten
Wat het jaar van de afsluiting van onze activiteiten voor het dorp Abokyikrom in Ghana had 
moeten worden, heeft laten zien dat we nog niet helemaal klaar zijn.
Dat heeft met twee zaken te maken: het geld voor de bouw van een Junior High School (JHS), 
dat we vorig jaar bij elkaar hebben weten te krijgen, is dit jaar overgemaakt, maar de bouw is 
helaas nog niet afgerond. In de tweede plaats hebben we moeten constateren dat de uiterst 
belangrijke coöperatie, Abokyikrom Farmers Cooperative Society (AFCS), nodig om het 
grasscutterproject verder vorm te geven, (nog) niet zo ver is dat ze in staat is de 
grasscutterboeren voldoende ondersteuning te bieden. Wij hebben daarom het initiatief 
genomen om een in Ghana werkende Nederlandse consultant opdracht te geven om uit te 
zoeken hoe de ondersteuning van het grasscutterproject het beste voortgezet kan worden. De 
resultaten van deze actie zullen pas in 2015 bekend worden. Een en ander heeft ons doen 
besluiten om de afronding van onze bemoeienis met Abokyikrom op te schorten.

Grasscutterproject
Maandelijks ontvangen wij vanuit Ghana overzichten van de stand van zaken met betrekking 
tot resultaten van de 65 boeren, die aan de drie cursussen voor het houden van grasscutters 
hebben deelgenomen. Uit die overzichten blijkt dat ongeveer de helft van alle boeren met 
succes grasscutters fokken, onderhouden en verkopen. Natuurlijk is er onderscheid tussen de 
deelnemers aan de eerste en de laatste cursus, omdat het fokken, op laten groeien en verkopen 
uiteraard tijd kost. Net als in Nederland mag men niet verwachten dat iedereen die aan zo'n 
project deelneemt succesvol is. Wat ons betreft zijn we tevreden over de resultaten die zijn 
geboekt. We wachten af wat het onderzoek over de steun aan de boeren oplevert.

Junior High School
Zoals wij in ons vorig jaarverslag al vertelden is het gelukt om in samenwerking met Wilde 
Ganzen, het bureau Internationale Samenwerking uit Tilburg en vele particuliere donoren het 
benodigde bedrag van 30.000 euro voor de bouw van de school bij elkaar te krijgen. Wilde 
Ganzen heeft met de initiatiefnemers in Abokyikrom een contract gesloten en in de loop van 
2014 in drie termijnen het bedrag overgemaakt. Aan het eind van het jaar was de bouw in een 
ver gevorderd stadium, maar nog niet afgerond.
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Resultaten van 15 jaar inzet voor Abokyikrom en omgeving
Als je naar het einde van je bemoeienissen met het project in Ghana toewerkt en ook van plan 
bent om de stichting op te heffen, is het goed om nog eens terug te kijken op wat je allemaal 
ondernomen hebt en wat gerealiseerd is. Daarom is dit jaar onderstaand overzicht gemaakt, 
dat ons inziens daarvan een aardig beeld geeft. Niet alle gerealiseerde voorzieningen blijken 
in de praktijk een optimale bijdrage aan het functioneren van de gemeenschap te geven, maar 
de meesten doen dat wel.

Steun aan de streek Kwahu in Ghana vraagt om voldoende financiële middelen. Onze 
stichting heeft die op vijf manieren met succes weten te verkrijgen:

* het aanspreken via brieven en persberichten van familie, vrienden, kennissen, bedrijven en 
Veldhovenaren
* het motiveren van scholen voor sponsoractiviteiten
* het inschakelen van landelijke fondsen, die op basis van door onze stichting ingezamelde 
gelden een vermeerdering van het bijeengebrachte bedrag doneren. Het gaat dan vooral om 
Wilde Ganzen, NCDO (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling), ICCO 
(Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) en Impulsis 
(Samenwerkingsverband van Kerk in Actie, Edukans en ICCO)
* het benaderen van fondsen met een soortgelijk doel.
* aansluiting bij POS (Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven), die jaarlijks 
met een subsidie van de gemeente organisatiekosten vergoedt en via een sleutel de door de 
stichting ontvangen gelden aanvult

Door de ontstane bekendheid zijn er ook particulieren en kerken die regelmatig of op basis 
van een eenmalige festiviteit dan wel inzameling onze stichting ondersteunen zonder dit aan 
een bepaald project te koppelen. Het zijn juist deze bijdragen, die het mogelijk maken om 
onvoorziene kosten en tegenslagen op te vangen, De eerste jaren gaven wij onze partner in 
Ghana -SDP, Self-Help Development Project- een vergoeding voor de kosten die door haar 
voor ons worden gemaakt. De laatste jaren betalen wij op basis van een contract een agrarisch 
deskundige, die grasscutters fokkende boeren begeleid en de opgerichte coöperatie 
(Abokyikrom Farmers Cooperative Society, AFCS) ondersteunt.

De benodigde bedragen voor de organisatie van ons werk in Nederland zijn te verwaarlozen. 
Wel hebben we ontdekt dat het noodzakelijk is om regelmatig met een delegatie naar Ghana 
af te reizen. Onze bestuursleden ondersteunen die reizen financieel, maar een gedeelte van de 
kosten drukt ook op de begroting van de stichting.

Voor de fondswerving van een tweetal projecten (2e cursus grasscutterfokkerij en bouw 
Junior High School) heeft het Bureau voor Internationale Samenwerking (BIS) uit Tilburg ons 
ondersteund.

Centraal bij het verstrekken van financiële middelen aan Ghana staan echter de door de 
bewoners van Abokyikrom en omgeving aangedragen projecten. Daar voeren wij via de 
hierboven genoemde mogelijkheden financiële acties voor. Hieronder laten we de vanaf 2000 
gerealiseerde projecten volgen met daarbij de wijze waarop die zijn gefinancierd. De 
genoemde bedragen zijn afgerond.
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Uitgaven Inkomsten
School met onderwijzerswoningen 6 49.000 Wereldwinkel 6 2.250

Sondervick College 6 11.400
Particulieren 6 6.600
Wilde Ganzen 6 14.000
NCDO 6 14.750

Kliniek en elektriciteit 6 38.000 Particulieren 6 8.000
Wilde Ganzen 6 20.000
NCDO 6 7.000
B.S De Windroos 6 3.000

(School)toiletten 6 4.700 v.d. Huchtfonds 6 3.000
B.S. De Rank 6 1.700

Werkplaats plus inventaris 6 9.000 Wereldwinkel 6 6.000
Particulieren 6 3.000

Watervoorziening kliniek 6 8.650 Sipkemafonds 6 8.650
Vloeren kliniek 6 2.700 Particulieren 6 2.700

Weg naar kliniek 6 1.700 10%-stichting 6 1.700

Inkomensverbeteringproject 6 44.000 Particulieren 6 5.000
Rotary Veldhoven 6 2.000
Loterij 8ste Dag 6 1.500
Wereldwinkel 6 3.000
Afscheid notarissen 6 3.500
Wilde Ganzen/ICCO 6 29.000

Inventaris basisschool 6 3.300 B.S. De Rank 6 3.300
(boeken, leesplankjes,
sportartikelen etc)

Waterpomp Aserekrom 6 5.000 Oranjemarkt 6 5.000

Tijdelijke winkel: 6 2.000 Particulieren 6 900
Motorfiets 6 2.900 Huwelijksjubileum 6 4.000

Kliniek: 6 1.400 Afscheid Huisarts 6 1.400

Definitieve winkel 6 25.000 Gemeente Veldhoven 6 7.000
Particulieren 6 18.000

Pilot inkomensverbetering 6 25.000 Particulieren 6 10.800
Impulsis 6 14.200

1e cursus grasscutters/microkrediet 6 10.000 Wereldwinkel 6 3.500
Particulieren 6 1.500
Terug van leningen 6 5.000
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2e cursus grasscutters/microkrediet 6 14.000 Dr.Hofsteestichting 6 5.000
Anoniem 6 1.000
St. Het Vincentrum 6 1.000
St. Alle Beetjes 6 2.500
Jambo Fonds 6 1.000
Particulieren 6 3.500

3e cursus grasscutters/microkrediet 6 9.860,- POS bijdrage 6 5.000
Particulieren 6 4.860

Bouw Junior Secundary School 6 30.000,- Dr. Hofsteestichting 6 5.000
Johanna Domkst. 6 2.500
Weeshuis Dopers 6 4.000
Anoniem 6 1.000
Unesco 6 3.000
Particulieren 6 4.000
Wilde Ganzen 6 10.500

Totaal uitgegeven en ontvangen gelden voor projecten: C 277.000 (afgerond)

Financieel overzicht 2014
Uit onderstaand overzicht van inkomsten en uitgaven, blijkt dat we aan giften van organisaties 
6 9.183 hebben ontvangen. Van Unesco ontvingen wij 6 3.000.- voor de bouw van de school 
voor voortgezet onderwijs in Abokyikrom. De Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Veldhoven (POS) doneerde 6 6.183,- .
Aan de uitgavenkant stond dit jaar de bouw van de JHS-school centraal. Wij maakten 6 
19.355,- aan Wilde Ganzen over, die dit bedrag aanvulden tot de benodigde 6 30.000,- en dat 
bedrag overmaakten naar Ghana.
Ten behoeve van het grasscutterproject hebben wij een contract met Mr. Prah, die de boeren 
wekelijks ondersteunt met de grasscutterfokkerij.

Inkomsten 2014
Omschrijving Bedrag in E % verdeling
Giften van particulieren 6 2.084 180
Giften van Stichtingen 6 9.183 800
Rente-opbrengst C 199 20
Totaal 6 11.466 1000

Uitgaven 2014
Omschrijving Bedrag in E % verdeling
Besteding aan doelstelling 31.092 960
Uitvoeringskosten eigen organisatie 6 - 00
Directe kosten voor werving 6 1.439 40
Totaal 32.532 1000
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvraqende organisatie :
Stichting Madamfo
Rek.nr: NL82ABNA0402478177
KvK 41094326
Website: www.madamfo.com
Email: info@madamfo.com

Naam en adres contactpersoon :
Dhr. J. Claessen 
De Scheerder 40 
5506BM Veldhoven

Datum aanvraag
26.01.15

Beschrijving acties in Veldhoven :
De stichting Madamfo heeft als doelstelling het ondersteunen van projecten in de gezondheidszorg en het 
onderwijs in Ghana. De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven, 
organisaties, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties (in ons geval bijna altijd “Wilde Ganzen”).
In 2014 hebben we op verschillende manieren activiteiten ontplooid om de bekendheid van onze stichting te 
vergroten, bewustwording te creëren betreffende de problematiek van ontwikkelingslanden en inkomsten te 
genereren. Twee activiteiten vonden in Veldhoven plaats:

1. Een delegatie van het bestuur heeft de Rotaryclub Veldhoven bezocht om de acticiteiten van de 
stichting in een presentatie toe te lichten. Van de club hebben we een bijdrage gekregen voor onze 
projecten.

2. Deelname aan “Cult en Tumult”.Tijdens dit festival hebben we een uitgebreide expositie opgezet in 
het citycentrum, samen met de aan onze stichting gelieerde galerie “Afrika aan de Waal”. We 
hebben vele honderden bezoekers mogen verwelkomen die we uitgebreid met de Afrikaans cultuur 
hebben kunnen laten kennis maken. Ook een aantal grotere sponsoren kregen een uitnodiging en 
hebben acte de presence gegeven. In de lokale media is aandacht besteed aan deze expositie. 
Tevens heeft de lokale radio een interview uitgezonden met de voorzitter van de stichting.

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
11.05.14 Presentatie Rotaryclub Veldhoven 2500C
26
28.09.14

Expositie tijdens Cult en Tumult 5000C

Donaties samenhangende met Cult en Tumult, echter 
overgemaakt de maanden na de activiteit

3000C
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Totaal 10698C
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (č)
01.10.14 Ondersteuning Ghanese studenten met een studiebeurs 10000C

Totaal 10000C
Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (č)

Vervanging beschadigde vitrinekasten 99,99
Pinautomaat 79,56

65,00
Drukwerk (uitnodigingen) 65,34
Kantoorartikelen 35,95
Catering 40,36
Transportkosten 55,49
Materialen opbouw 34,95
Boedelbak 138,00
Postzegels 64,00
2x lunch voor 4 vrijwilligers (geen bonnetje) 120,00
Totaal (afgerond) 698,-

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :
Ghana heeft een zeer grote behoefte aan geschoolde krachten, zoals artsen, juristen, 
bedrijfskundigen, technici, etc. Problematisch is echter het feit dat vele kinderen de lagere school 
opleiding niet kunnen volgen omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Zij die de 
lagere school wel hebben afgemaakt staat de volgende horde te wachten, namelijk het schoolgeld 
voor de middelbare school. Tenslotte hebben de scholieren die een middelbare schoolopleiding 
hebben afgerond opnieuw een probleem als ze verder willen studeren. Onze stichting is op alle 
niveaus actief om zo veel mogelijk jongeren te ondersteunen bij het behalen van een waardevol 
diploma. Na het afsluiten van een opleiding komen de betreffenden beter aan een baan, kunnen ze 
hun familie ondersteunen en kan Ghana deze eigen, goed opgeleide krachten inzetten bij de vele 
uitdagingen waar het land voor staat.
Het doel van de actie tijdens Cult en Tumult was 10.000C op te halen voor studenten die een 
academische opleiding willen starten. Het project bestaat uit het ter beschikking stellen van een 
studiebeurs aan getalenteerde jongeren die hun middelbare school met goed gevolg hebben 
afgelegd en geen financiële middelen ter beschikking hebben om het eerste jaar van hun studie te 
betalen. Na het eerste jaar kunnen studenten een studiebeurs van de overheid krijgen. Met het 
bedrag kunnen we vijf studenten in staat stellen om met hun studie te beginnen. De selectie laten we 
over aan onze Ghanese projectleider met grote ervaring op dit gebied. Tevens werken we samen 
met andere stichtingen om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden.
Met de acties in Veldhoven hebben we nagenoeg het hele bedrag kunnen bijeen brengen.
De projecten van onze stichting bezoeken we regelmatig. De reis- en verblijfskosten nemen de 
bestuursleden voor hun eigen rekening. De inkomsten van de stichting komen geheel ten goede aan 
de projecten in Ghana. De stichting is zowel in Nederland als in Ghana bij de KvK geregistreerd. De 
stichting heeft een ANBI erkenning.

Datum: 26.01.15 
Handtekening:

Kopie getekende versie in bezit POS

Dr. W. Levens, MBA 
voorzitter
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Jaarverslag MC Togo 2014
15 februari 2015

Op 9 februari 2014 bestond de Stichting Medisch Centrum Togo vijf jaar. We hebben ons in de 
afgelopen jaren vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die maandelijks een bedrag van 
minimaal vijf euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we het Centre Médical 
'La Source' in Togo. Daarnaast ondersteunen wij de aanschaf van noodzakelijke investeringen 
in medische apparatuur.

Waarom?
In Togo is de levensverwachting 63 jaar, de kindersterfte is 4,8% en er is één arts per 100.000 
inwoners beschikbaar. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt beneden de f 400. Togo 
kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen 
bestaan evenmin. Kinderen overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en 
malaria omdat hun ouders te lang moeten wachten voor ze hulp kunnen zoeken omdat ze dat 
niet kunnen betalen.
In Nederland bedragen de jaarlijkse uitgaven per persoon voor de gezondheidszorg f 5100, 
in Togo is datf 61. Mensen moeten dat bijna geheel zelf betalen. Omdat zorg alleen wordt 
gegeven als je vooraf contant betaalt, sterven mensen soms letterlijk voor de deur van het 
ziekenhuis!

-V !AÍ-įS@

' vfţ

-«■3!
wyçr

» j
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Een nieuwe dokter
In november heeft dokter Joseph Aloumon, die vanaf de opening dienst was, het Medisch 
Centrum La Source verlaten om zich te gaan specialiseren als cardioloog. Zijn opvolger is de 
eveneens Togoleese dokter Jean-Claude Bakpatina-Batako, 26 jaar oud en pas afgestudeerd. 
De vrijwilliger-dokter Marie Savalle heeft haar vertrek uitgesteld om hem in te werken. Het 
vergde veel inspanning om een nieuwe arts te vinden in een land waarin, zoals hierboven 
aangegeven, slechts één arts per 100.000 inwoners beschikbaar is!

Beleidsplan
Het bestuur heeft in dit verslagjaar een beleidsplan vastgesteld, waarin doel, visie, missie en 
de activiteiten op lange en korte termijn zijn omschreven. Onze kernfunctie bestaat uit het 
werven van donateurs die maandelijks een bedrag van minstens vijf euro bijdragen aan het in 
stand houden van ons solidariteitsfonds. Dit fonds leent geld aan patiënten van het Medisch 
Centrum La Source die het aan financiële middelen ontbreekt om hun noodzakelijke medische 
zorg te betalen. Uit de notulen van de vergaderingen van het fonds blijkt dat het Medisch 
Centrum La Source zeer zorgvuldig omgaat met verstrekkingen uit het fonds. Men heeft 
allerlei waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt en 
dat het dus op de juiste wijze wordt aangewend.
Daarnaast reageren wij op directe behoeften van het centrum, zoals ondersteuning bij de 
aanschaf van noodzakelijke apparatuur. Zo hebben wij in 2014 f 2000 bijgedragen voor de 
aanschaf van een echograaf.

Een nieuwe röntgenkamer
De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormt de 
inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum La Source beschikt over twee 
röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reserve-onderdelen is 
moeilijk en kost erg veel tijd, waardoor de apparatuur gemiddeld slechts zes maanden per 
jaar beschikbaar is. Dit betekent dat 400 à 600 duizend mensen in het verzorgingsgebied van 
het centrum verstoken zijn van behoorlijk röntgenologisch onderzoek. Omdat dit zo niet 
langer kan, heeft onze stichting aangeboden te helpen bij de financiering van een nieuw 
apparaat dat ongeveer f 30.000 kost.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk 
Nagel (secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde 
over de opstelling van het jaarverslag 2013, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de 
aanpassing van onze folder, de investeringsbegroting 2014/2016 van het Medisch Centrum La 
Source, de mogelijkheid om een éénmalig project op te zetten met medewerking van De 
Wilde Ganzen, de ontwikkelingen binnen het solidariteitsfonds, de vaststelling van het 
beleidsplan en de inhoud van de website. We herbenoemden Jack Bergman voor vier jaar in 
ons bestuur.

nieuwsbrief
Eind 2014 brachten wij onze tweede nieuwsbrief uit. Die kunt U lezen via onze website: 
www.mctogo.org.

Stichting Medisch Centrum Togo | Pastorielaan 28, 5504 CR Veldhoven | www.mctogo.org | info@mctogo.org | Rabobank 11 33 76 243
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Medisch Centrum Togo

zorg voor iedereen

Financieel
De bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar i 7555. In 2014 ontvingen we voor 
de eerste keer rente omdat we een deel van ons geld op een spaarrekening geplaatst hebben. 
Over 2014 en 2015 zullen we nog een bijdrage van het POS ontvangen. Naar verwachting zal 
de bijdrage over 2016 gehalveerd worden en zal deze over 2017 geheel vervallen.
In 2014 hebben we tweemaal i 3000 naar Togo overgemaakt en gestort in ons 
solidariteitsfonds.
We hebben inmiddels een reserve opgebouwd waarmee we in staat zijn om het 
solidariteitsfonds op middellange termijn te blijven ondersteunen. Een ander deel van de 
reserve zullen we in de komende jaren inzetten om op projectmatige basis het 
Medisch Centrum La Source te ondersteunen.

Onderstaand treft u het financieel overzicht aan.

Balans

Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013
'ė ē Ē ē

Eigen vermogen 13.253 9.734

Toegezegde
vergoedingen komend jaar 6.000 6.000

totaal Eigen vermogen 19.253 15.734

Vlottende activa Vottende passiva

Overige vorderingen 
Liquide middelen

333
10.965

2ŪŨ
15.597

Te betalen bankkosten 
Overige schulden

51 63

totaal Woífende activa 19.304 15.797 totaal Vottende passiva 51 63

totaal Activa 19.304 15.797 totaal Passiva 19.304 15.797

Resultatenrekening

Baten 2014 2013
'Ki toe- of 
afname

Ě É Hi

Periodieke gitten 5.745 6.065 -5.3 Hi
Incidentele gitten 1.310 1.340 35.1Hi
Bijdragen POS 2.348 2.409 -2,5 Hi
Rentebaten 139

totaal Baten 10042 9.814 2.3Hi

Lasten

Betalingen aan MC Togo 6.000 6.000
Bankkosten 196 210
Overige kosten 323

totaal Lasten 6.524 6.210

totaal resultaat 3.518 3.604 -2.4Hi

Stichting Medisch Centrum Togo | Pastorielaan 28, 5504 CR Veldhoven | www.mctogo.org | info@mctogo.org | Rabobank 11 33 76 243
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MOV - groep parochie Christus Koning
Veldhoven 7 Meerhoven

aan: POS | Projektgroep
Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 
p|a Dhr. Roel de Bruijne (penn.POS)
De Heufkens 44 
5502 RD Veldhoven

datum: 10 februari 2015

Beste Roel,

Hierbij zend ik u de aanmelding van MOV - Christus Koning om voor het jaar 2014 in 
aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen 
Ontwikkelingssamenwerking.

Ik verzoek u de POS-bijdrage over te maken op rekening NL45RABO 01596 96 844 ten 
name van Par.Christus Koning | MOV te Veldhoven o.v.v de betreffende kerkwijken.

Mocht u nog nadere vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
namens MOV - groepen Parochie Christus Koning

Hans van Hak -penn. 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843.

MOV - staat voor MISSIE, ONTWIKKELING en VREDE
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MOV - groep parochie Christus Koning
Veldhoven 7 Meerhoven

POS
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven

Regeling: Projectbijdragen Veldhoven
jaar: 2014

naam en adres contactpersoon: p/a penn. MOV - groepen Parochie Christus Koning
Hans van Hak 
Biezenkuilen 84 
5502 PE Veldhoven 
tel. 040 253 7843

datum aanvraag: 10 februari 2015

Beschrijving acties in Veldhoven:
- Hulp bij de ondersteuning van het ontwikkelingswerk
- Publiciteit van de acties via parochieblad.
- Opbrengsten van de plaatselijke acties voor de ontwikkelingswerkers en de 

landelijke acties + opbrengsten voor de eigen ontwikkelingswerkers en 
kerkcollectes in de verschillende parochiekerken.

M.O.V. - kerkwijk H. Jozef
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project van paters Dominicanen (Jan Versantvoort) te Kroonstad, Zuid Afrika
- het project via broeder Harrie Moolenaar in Kankala - Kananga, Congo
- landelijke acties en inzamelingen voor ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project Kroonstad (Dominicanen/Versantvoort) 575
Project Kankala (Broeder Harrie Moolenaar) 630
afdracht kerkcollectes 393
subtotaal 1598
af: subsidie POS 538
betaald voor ontwikkelingswerk 1060

M.O.V. - kerkwijk St. Maarten
beschrijving project in Derde Wereld:

- Metsi'i project Akkum in Kameroen en
- landelijke acties en inzamelingen voor missie-ontwikkelingswerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Metsi'i project Akkum - Kameroen 1200
afdracht kerkcollectes 173
subtotaal 1373
af: subsidie POS 390
betaald voor ontwikkelingswerk 983
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MOV - groep parochie Christus Koning

Veldhoven 7 Meerhoven

M.O.V. - Kerkwijk H. Willibrordus
beschrijving project in Derde Wereld:

- het project voor de parochie van pater Theo Slaats te Mbeya in Tanzania
- via stichting Correntina in Brazilië (inzameling postz, bidprentjes en giften)
- landelijke acties en inzamelingen voor ontwikkelingswerk van de Wereldkerk.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Project par. pater Theo Slaats in Tanzania 3000
stg. Correntina Brazilië 500
afdracht Wereldkerk 290
afdracht kerkcollectes 641
subtotaal 4431
af: subsidie POS 1085
betaald voor ontwikkelingswerk 3346

M.O.V. - kerkwijk H.LAMBERTUS
beschrijving project in Derde Wereld:

- Stg. Women's Association (via Zr.Francien Leijten) in Papua Nieuw Guinea
- Pater Frans Baartmans voor sloppenwijken Varanasi in India
- Broeder Gerard Groenen voor waterputtenprojecten en landbouw in Brazilië.

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Zuster Francien Leijten, Curacao 1600
Broeder Gerard Groenen, Brazilië 1600
Pater Frans Baartmans, India 1500
Afdracht kerkcollectes 948
subtotaal 5648
af: subsidie POS 1255
betaald voor ontwikkelingswerk 4393

Hans van Hak
Penningmeester Christus Koning

MOV - staat voor MISSIE, ONTWIKKELING en VREDE
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvragende organisatie : Stichting Na Maono
info@namaono.nl

Naam en adres contactpersoon : Petra van de Peppel
Van Nuenenstraat 87
5503 CK Veldhoven

Datum aanvraag : 24 januari 2015

Beschrijving acties in Veldhoven :
Op 26 april hebben we weer op de Oranjemarkt gestaan met onze sieraden gemaakt van gekregen kralen. 
Op deze markten delen wij folders uit en vertellen bezoekers wie we zijn en wat we doen. Ook hebben we 
een grote banner hangen waarop staat dat al onze sieraden zijn gemaakt van gekregen kralen en de 
opbrengst volledig naar onze projecten gaat.

Op 16 juli 2014 heeft er een groot artikel gestaan in de Ahrenberger waarin verteld wordt wat we doen voor 
ons project Bluesky in Oeganda.

Van 23 oktober t/m 26 oktober 2014 waren we op uitnodiging aanwezig bij de Open European Quilt 
Championship in het Koningshof in Veldhoven. Ook daar hebben wij onze sieraden verkocht, folders 
uitgegeven en onze stichting kunnen promoten.

Op 13 december hadden we een kraam gehuurd op de Kerstmarkt in Zonderwijk bij het Tweespan met de 
verkoop van sieraden en uitdelen van folders.

Verder hebben we het gehele jaar door folders liggen bij schoonheidssalon Balance in Veldhoven.
Wij hebben diverse donateurs uit Veldhoven die maandelijks een bedrag doneren.
Ook houden wij onze donateurs/sponsors op de hoogte middels een nieuwsbrief die 2 of 3 keer per jaar uit
komt.
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Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
26-04-14 Oranjemarkt Veldhoven 250,-
23 t/m 26
10-14

Open European Quilt Championship Koningshof 700,-

13-12-14 Kerstmarkt Zonderwijk 109,-
Gehele jaar Verkoop sieraden /goededoelen potje in Veldhoven bij salon 

Balance/overige verkoop in Veldhoven
356,46

Gehele jaar Opbrengst goededoelenpotje Yoga Veldhoven 70,00
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 5,- per mnd 175,-
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 10,- per mnd 180,-
2014 Extra donaties van donateurs uit Veldhoven 25,- 50,-
2014 Extra donaties van donateur uit Veldhoven 50,- 50,-
2014 Sponsoring diversen Mw. Louwers 250,-
2014 Periodieke gift 150,-

23-01-14 Sponsoring ASML foundation (over het jaar 2013) 5000,-
10-12-14 Sponsoring ASML foundation (over het jaar 2014) 5000,-

09-01-14 De Groof Accountants en adviseurs Veldhoven 1500,-

Totaal 13.840,46
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (C)
03-01-14/ Project Nove Bluesky zie grootboekkaarten rekening 7000
03-04-14/ 3 maandelijkse donatie
03-07-14 en extra donatie 1400,-

10-03-14/ Project Nove Bluesky: extra gemaakt waterput 
en donaties Na Maono

07-04-14/ Sponsoring ASML/Impulsis zie grootboekkaarten rekening 7001
25-08-14 12000,-

03-01-14 Project Mudzini Kwetu zie grootboekkaarten rekening 7010
3 maandelijkse donatie 1200,-

Totaal 14.600,-
Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (C)
2014 Zie grootboekkaarten rekening 4400

Cartridges/postzegels/papier/nieuwe folder/promotiemateriaal 290,66
2014 Zie grootboekkaarten rekening 4600

Website en cartridges 93,11

2014 Zie grootboekkaarten rekening 4760
Bankkosten i.v.m. transfer naar Kenia en Oeganda 208,45

Totaal 592,22

zie bijlage: “grootboekkaarten samengevať’ waar alles “gemarkeerd” terug te vinden is.
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Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :
Stichting Na Maono is een Veldhovense stichting die de volgende doelstellingen heeft:
* het bieden van hulp aan kansarme kinderen in Oost Afrika
* financiële ondersteuning aan lokale projecten
* incidenteel, ter plaatse hulp en expertise bieden
* volstrekt onpartijdig zijn en hulp bieden aan elk kind dat hulp nodig heeft, 

ongeacht afkomst, religie of nationaliteit
* het verrichten van alle andere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houden met of daartoe bevorderlijk zijn.

Concreet:
Stichting Na Maono heeft twee projecten:
Mudzini Kwetu:
Een weeshuis voor meisjes in Kenia,d.m.v. een maandelijkse storting van 150 euro aan dit 
weeshuis, kunnen de oudere meisjes hiervan "zakgeld" krijgen, om hen zo bewust te 
maken van de waarde van geld in de algemene zin, of het sparen om iets speciaals te 
kopen. In oktober 2014 is Petra met studenten uit Nederland weer hier naar toe geweest 
om samen met hen vrijwilligerswerk te doen in het weeshuis. Het zakgeld project loopt nog 
steeds naar behoren. Stichting Na Maono is slechts een kleine sponsor van dit project. 
Bluesky:
De stichting Na Maono uit Veldhoven zet zich in het Wakiso-district te Oeganda in voor de 
Bluesky-school /annex tehuis: (leerlingen wonen hier tijdens de schoolperiodes) voor 
verstandelijk gehandicapte jongeren vanaf twaalf jaar.
Met steun van de ASML Foundation wordt in de periode 2013 - 2018 op de Bluesky-school 
een praktijkschool gerealiseerd. Leerlingen kunnen hier arbeidsgericht onderwijs volgen.
Zo wordt bij deze jongeren zelfredzaamheid ontwikkeld en gestimuleerd. 60 leerlingen 
zullen hierdoor aan het eind van de projectperiode zicht hebben op een goede 
toekomst. In 2018 zal de praktijkschool volledig gerealiseerd én selfsupporting zjjn. Elk jaar 
is er vervolgens ruimte voor nieuwe leerlingen.
Een afvaardiging van het bestuur gaat iedere jaar naar Uganda om de situatie en 
vorderingen ter plekke te bekijken en eventueel te sturen.
Bluesky is het grote project van stichting Na Maono en volledig opgezet door de stichting 
in 2008.

Datum: 24 januari 2015
Handtekening: (getekende versie in het bezit van de stichting POS) 

Petra van de Peppel
Voorzitter/secretaris stichting Na Maono Veldhoven

Bijlage 1: grootboekkaarten samengevat

Bijlage 2: het jaarverslag m.b.t. project Bluesky, de vorderingen die dit jaar gemaakt zijn staan uitvoerig 
beschreven.
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AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen.

JAAR : 2014

Naam aanvraqende organisatie

Naam en adres contactpersoon

Datum aanvraag

: Stichting Pastoor Vekemans Fonds

: A.J.J.C. Faasen 
Nieuwe Kerkstraat 50 
5507 LS Veldhoven

: 22 januari 2015

Beschrijving acties in Veldhoven :

Middelen worden gegenereerd door kledinginzameling middels een 30 tal kledingcontainers verspreid door 
Veldhoven. Daarnaast zijn er diverse sponsoren (w.o. Veldhovens bedrijven en organisaties) en donateurs 
(w.o. Veldhovens particulieren). Daarnaast bijdrage POS en rente op vermogen.

Halfjaarlijks worden sponsoren, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de activiteiten 
van ons fonds en de resultaten daarvan middels een nieuwsbrief. Tevens communiceren wij hierover 
middels onze uitgebreide website en verschijnen er met regelmaat berichten en actualiteiten over ons fonds 
in de Veldhovense media (Veldhovens Weekblad, Ahrenberger ed).

ODbrenasten ______________________ —r-— -------—---------
Datum Activiteit Bedrag (C)

2014 Kledinq inzameling 44.889
Proiectbiidraqe en kostenbiļdrage POS 8.188
Schenkinqen en donaties ,. 106.303

Rente --------------- 5.020

Totaal - 164.400

Uitgaven aarï Derde Wereld project(en) __
Datum Doel -------------- -j Bedrag (C)

Zíe biilaqe/jaarverslag op pagina 3. .

Totaal 
Gemaakte k(Kîten nm het doel te realiseren --------------------------
Datum Kostenpost Bedrag (C)

2014 Internet en website . 46

Drukwerk en porto . 2.660

Verzekerinqen . 306

Diversen 430

Totaal 3.442

Vekemans Fonds 2014 Pagina 1
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Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

Stichting Pastoor Vekemans Fonds realiseert ontwikkelingsprojecten voor kansarme kinderen in de deelstaat 
Jharkhand en omliggende deelstaten in India. De aard van de ontwikkelingsprojecten betreft met name 
onderwijs (studie en opleiding), opvoeding en opvang. Het doel is om structurele verbeteringen te realiseren 
waardoor de zelfredzaamheid van de bevolking toeneemt, hun welvaartstatus toeneemt en hun 
afhankelijkheid van ontwikkelingshulp afneemt.

Onderwijs is naar onze mening hierin cruciaal. De projecten die wij financieren worden gerealiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de Zusters Ursulinen in die regio waarmee wij al járen een vertrouwensrelatie 
hebben. Projectaanvragen worden aan ons ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd en tevens worden er 
rapportages verstrekt over de gerealiseerde projecten. We zijn nadrukkelijk in overleg met de Zusters 
Ursulinen om het belang van structurele en blijvende verbeteringen nog meer onder de aandacht te brengen. 
Ook onze sponsoren vragen nadrukkelijk om duurzaamheid en blijvende verbetering van de 
zelfredzaamheid. De projectaanvragen en de realisatie worden hierop beoordeeld. Specifieke rapportages 
worden hiervan opgesteld en aan ons ter beschikking gesteld. Tevens wordt de regio in India van tijd tot tijd 
door bestuursleden van onze stichting bezocht.

Voor een specificatie van de gerealiseerde projecten in 2014 wordt verwezen naar de bijlage.

Datum: 22 januari 2015

Handtekening:
Aad Faasen
Secretaris/Penningmeester

Met bijlagen en aanvullingen zenden naar: 
e-mail: roeland.de.bruiine@amail.com

Roel de Bruijne (penningmeester POS)
De Heufkens 44 
5502 RD - Veldhoven.

Vekemans Fonds 2014 Pagina 2
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Jaarverslag.
(Hier kunt u eventueel het jaarverslag van uw organisatie, of een uitgebreidere beschrijving van status er
resultaten van uv\t activiteiten in het afgelopen jaar toevoegen).

Stichting Pastoor Vekemans Fonds
Overzicht Uitgevoerde Projecten 2014

Nr. Proj. nr. Omschrijving van het project Bedrag é1

1 11-222 Aanschaf weefmaterialen en bijdrage salaris leerkracht vakstudie 
voor Tribal meisjes 1.537

2 12-247 Steun voor naai- en weeflessen voor Tribal meisjes te Bhaiswar 
en Gurnia 4.918

'J 12-248 Steun voor verzorgen computerlessen voor drop outs High School 
in Bhaiswar en Gurnia 1.793

4 13-254 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline English Medium School te Dharamjaigarh 5.178

5 13-255 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline Higher Secondary School te Kodaura 5.178

6 13-256 De aanschaf van 10 computers, 1 laptop, 2 printers en 11 computertafels 
met stoelen voor de Ursuline Hindi Medium Higher Secondary School 
te Jingho 5.178

7 13-257 Steun voor naai- en kleermakerprogramma’s voor Tribal dropouts te
Nimha en Simdega (1ste termijn) 3.444

8 13-258 Steun voor het afbouwen van het Tribal jongenshostel te Borbam 4.803

9 13-260 De aanschaf van 60 tafels met banken voor schoolkinderen, 2 tafels 
met stoelen voor leerkrachten van de Ursuline English Medium School 
te Jalpaiguri 1.425

10 13-262 De aanschaf van 12 tafels met stoelen voor in het studielokaal van de 
hostelkinderen te Gohpur 777

11 13-263 Grondwerken en afzettingen voor het kweken van groenten en het 
kweken van vis in een vijver bij het hostel te Gohpur 2.459

12 13-264 De aanleg van een theeplantage voor 66 families te Borbam 3.971

13 14-265 Sanitaire voorzieningen voor de hostelkinderen St. Agnes School te Khetri 14.730

14 14-266 De aanschaf van 50 lessetjes voor de English Medium School te Ambikapur 1.117

15 14-268 De bouw van een solar ruimte voor hostelkinderen te Kauripahar 3.843

16 14-269 Sanitaire voorzieningen voor de Nursery School te Baramkela 5.255

17 14-270 Steun voor de opleiding Masters in Arts - duur 2 járen, van Gita Nagessia 
te Ambikapur 1.114

18 14-271 Aanleg van een watervoorziening (tube well) bij de Nursery School te 
Baramkela 1.435

19 14-272 Renovatie van deuren, kozijnen, vloer en toiletten 4.998

Vekemans Fonds 2014 Pagina 3
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds 
Overzicht Uitgevoerde Projecten 2014

Nr. Proj. nr. Omschrijving van het project Bedrag 6

20 14-274 De aanschaf van 60 computers, 7 laptops, 10 printers en 67 computertafels 
met stoelen voor diverse scholen te Ambikapur 32.679

21 2014 Kinderen van de Stichting 5.000

22 2014 USCI — Sponsorkinderen 16.800

Vekemans Fonds 2014 Pagina 4
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» SAMEN VERDER»

Stichting ontwikkelingssamenwerking, info: www.samenverderstichtingeindhoven.nl 
Secretariaat Veldhoven: mvherk@onsbrabantnet.nl; tel. 040 2543092

Jaarverslag Actie SAMEN VERDER Veldhoven 2014

We kijken terug op een positief actiejaar met aandacht voor de boerenbevolking in Myanmar.
Vorig jaar heeft de Actie Samen Verder in Veldhoven C 19.930,- opgebracht voor het 
voorbeeldproject van World Concern in Myanmar van Kerk in Actie.

World Concern wil in Myanmar binnen 2 jaar 400 boerengezinnenweer een eigen bestaan geven 
door het opzetten van rijstbanken. Boeren kunnen een mand rijst lenen om als pootgoed te 
gebruiken. Na de oogst geven zij 20 0Zo terug om weer anderen te helpen.
Daarnaast krijgen zij trainingen in het verbouwen van verschillende groenten en proberen zij 
nieuwe landbouwmethodes uit, met gebruikmaking van natuurlijke mest

Omdat SAMEN VERDER bewustwording van de problematiek van het leven in de Derde Wereld 
zeker zo belangrijk vindt als het inzamelen van het benodigde geld vroegen wij ook aandacht voor:

^ De tentoonstelling over Myanmar van 18 maart tot en met 14 april 2014 in de Openbare 
Bibliotheek aan het Meiveld.

^ De thema-avond over Myanmar op donderdag 3 april in het parochiecentrum St.-Maarten, 
Heibocht 10, in de wijk Heikant. Deze avond begon om 18.30 uur met een Myanmarese 
solidariteitsmaaltijd die om 20.00 uur gevolgd werd door de presentatie van een 
gastspreker die in Myanmar geweest was. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig

^ De oecumenische viering op zaterdag 15 maart om 19.00 uur in de Sint Maartenskerk, 
Heibocht 10. Voorgangers waren: Ds. W. Dekker en pastor M.Schoutsen.

Zowel de bewustwordingsactiviteiten als de geldinzameling zijn goed verlopen.

Om de inzamelingsactie en de verschillende activiteiten ook dit jaar weer mogelijk te maken zijn 
er, in samenwerking met de werkgroep Samen Verder Veldhoven, zeker dertig mensen actief 
geweest.
Op de actiedag zelf, maandag 14 april, ging het om ruim 300 vrijwilligers die in touw waren.

Zo maken we er samen meer van.

Tot het volgend jaar weer!

Werkgroep SAMEN VERDER Veldhoven, 

Lisette Hornikx, voorzitter.
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Projectgroep Ontwikkelings Samenwerking (POS) te Veldhoven

Aanmelding bij de POS Veldhoven van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke “Regeling Projectbijdragen Ontwikkelingssamenwerking”.

Jaar: 2014

Naam van de aanvragende organisatie:
ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Naam en adres van de secretaris van de ZWO-Raad:
Hr. G. van den Bos 
Zevenberg 21
5508 AH Veldhoven 
tel. 040 2519294

Nadere informatie over financiële gegevens:
Mevr. A. Sanders, penningmeester,
Bloemstok 6
5509 MZ VELDHOVEN 
040 2545811

In het afgelopen jaar heeft de ZWO-Raad op diverse manieren haar bijdrage geleverd m.b.t. 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit veelal in samenwerking met Kerk in Actie te Utrecht.

Ons grote project is Brazilië.
Hierbij steunen we o.a. het project Rureco, dat de duurzaamheid van de landbouw wil bevorderen. Dit 
d.m.v. voorlichting op scholen en landbouwvoorlichting.
Het andere project dat we in Brazilie steunen is Cedeca Belem. Dit is een project dat zich bezighoudt 
met het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren en van de handel in 
kinderen voor seksuele doeleinden.

Informatie over deze projecten in Brazilië staan o.a. op de website van Kerk in Actie.

Naast dit project is afgelopen jaar via Kerk in Actie ook aandacht besteed aan andere structurele 
projecten en noodhulp in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika .
De ZWO-Raad verzamelt zijn fondsen door een jaarlijkse vrijwillige bijdragen-actie, door collectes en 
door incidentele gaven. Daarnaast is de bijdrage vanuit de POS zeer welkom.
Met medewerking van Kerk in Actie in Utrecht, dat ons van informatie voorziet, publiceren wij 
regelmatig in ons kerkblad SAMEN.
De projecten worden op themazondagen in het jaar extra onder de aandacht gebracht van de 
kerkgemeenschap om zo bewustwording te bewerkstelligen.

Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het (binnenkort 
te verschijnen) jaarverslag.
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Daaronder was ook de POS bijdrage van E 4.140,- die besteedt is aan het project in Brazilië.

Voor de financiële onderbouwing verwijzen wij naar het bijgaand financieel overzicht. 
Uiteraard zijn wij bereid om nadere informatie te verschaffen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van de gewenste informatie te hebben voorzien.

Namens de ZWO-Raad,

Op bovenstaande wijze hebben wij in 2014 6 23.291,- bijeen kunnen brengen.

Wilto Eekhof (voorzitter) Annemiek Sanders (penningmeester)
Veldhoven, 7 februari 2015

Financieel overzicht van de in 2014 verrichte stortingen

Omschrijving EUR

Partnerproject Brazilie 7.777
Edukans project Addis Abbeba 2.746
Duurzame energie in Noord-India 171
Duurzame landbouw in Burkino Faso 227
Belangenbehartiging Zimbabwe 161
Kinderen in de knel 170

Werelddiaconaat algemene Kerkinactie projecten 5.000

Noodhulp via Kerkinactie
Noodhulp ebola 500
Noodhulp Syrie 500
Noodhulp GAZA 500
Noodhulp Ebola 500
Liliane Fonds 90

Ontwikkelingssamenwerking algemeen KIA 4.500

Vluchtelingen in de knel 250
Voedselzekerheid in West-Nepal 199

Totaal 23.291
POS bijdrage 2014 4.140

1 Totaal exclusief POS bijdrage 1 19.151
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Overzicht activiteiten verslag t.a.v. incidentele acties 2015 45
Sondervick College
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Indirect hebben leerlingen van het Sondervick College een bijdrage geleverd om middels projecten
van Worldmapping kennis te maken met het “echte Afrika” middels maatschappelijke (school)
stages/expedities in Oeganda.

De grondslag voor toekenning van de subsidies wordt aangegeven in de “Subsidieverordening Welzijn 
Veldhoven 201 ľ’en in het bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies werd in 2015 door de gemeente Veldhoven 
(dit voor de laatste keer), č 50.652,-- (gesplitst in organisatie- en overige kosten onderdeel) ter 
beschikking gesteld. De organisatie kosten voor de POS zelf bedroegen P/o.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 9 groeperingen deel uit van ons Platform, inclusief de 
wereldwinkel.
In 2015 namen we afscheid van de stichting Madamfo doordat er geen Veldhovense bestuursleden 
meer waren; stichting “de vrienden van Kassim” is gestopt door het ontberen van vrijwilligers voor het 
project (dat grotendeels door medewerkers van de Berkt was opgezet) en de stichting “Rosote” in 
Kenia omdat de rechter had bepaald dat alleen het gebouw van de stichting bleek te zijn en de overige 
partijen gingen gewoon hun weg in Kenia zonder de stichting verder te informeren.
In het voorjaar is daartoe (gedwongen) besloten om het geheel te stoppen.
De aangekondigde terugtreding van Kwahu -Ghana werd tot nader tijdstip uitgesteld maar verkeert in 
een afrondende fase
Bovendien werd 2015 (nog) beschouwd als een transitiejaar voor de omvorming van de vier 
verschillende, oude R.K. M.O.V. parochies, tot een nieuwe, namelijk die van Christus Koning.
De verwachting is dat het aantal projecten via het missie-ontwikkelingswerk zal gaan dalen.
Nog steeds draaien alle deelnemende organisaties op vrijwilligers.

Een bijzondere vermelding verdient het feit dat het project “Madamfo specialist hospital” in de 

wedstrijd “particulier initiatief van het jaar” bij Wilde Ganzen, genomineerd was en de Ie prijs heeft 

gewonnen t.w. een bedrag van 6 10.000 . ( https://www.wildeganzen.nl/pivanhetiaar)

In de vredesweek (14 t/m. 20 september) werd bij verschillende gebeurtenissen uit het verleden stil 
gestaan; zoals het bombardement op Zeelst aan het einde van de W.O. II. bij het tijdelijke monument 
ter nagedachtenis aan de Heuvelstraat.
Op 12 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten (voor de 1 le keer) - het mensenrechtenontbijt gehouden in de kantine van het 
gemeentehuis, waarbij “lopend Vuurtje” voor de muzikale omlijsting zorgde en een lid van de 
vertelgroep Verve een prachtig verhaal voordroeg.

Ook deed een groep studenten — evenals verleden jaar - van het Sondervick College (Havo/Vwo) dit 
jaar weer mee om een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in Oeganda. Via “World 
mapping” kregen zij projecten aangedragen en bezochten zij het project van verleden jaar.
De benodigde gelden hiervoor worden in de loop van het jaar verkregen door zgn. 
“sponsoractiviteiten” te organiseren. Een incidentele bijdrage van de POS is nog in beraad.

De P.O.S. organiseert gemiddeld vier keer per jaar vergadering waarbij alle aangesloten groeperingen 
worden uitgenodigd en waar zo mogelijk verdieping van (project)plannen en de voortgang van de 
(ontwikkeling)activiteiten op de agenda staan.
Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij onderwerpen als 
budgettoedelingen aan de orde zijn geweest evenals de toetreding van mogelijk nieuwe groeperingen 
en wat ons, als POS, te doen staat nadat eind 2016 de financiën zijn opgedroogd !

POS jaarverslag 2015 5



Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

Jaarverslag 2015 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2015)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Roel de Bruijne

Amistad para Cuba, vertegenwoordigd door Gerard Beurskens.
Amnesty International Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Kwahu Ghana, vertegenwoordigd door Anne Marie van Heek.
Stichting Medisch Centrum Togo, vertegenwoordigd door Henk Bergman of Tiny Roelofs. 
MOV-groepen Christus Koning,vertegenw. door Mieke Sandkuijl en/of Hans van Hak. 
Stichting Na Maono, vertegenwoordigd door Petra van de Peppel.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds, vertegenw. door Aad Faasen of Tonnie Haegens 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

Van deze groeperingen vindt U een activiteitenverslag in dit jaarverslag en, indien van 
toepassing, een financieel verslag.

CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.

POS jaarverslag 2015 7
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Verdeling van de proiectbiidraaereqelinq 2015

Uitgangspunten:
Opbrengsten tot c. 4.538,-s (hfl. 10.000,-) krijgen een weging van 10.

Opbrengsten tussen de C 4.538,- en de C 22.689,- (hfl. 10.000,- en hfl. 50.000,-) krijgen een weging van 5. 

Opbrengsten boven de C. 22.689,- krijgen een weging van 1.

Groepering Opbrengst Opbrengst Opbrengst

POS leden:

Amistad para Cuba vanaf 2015

2015

8.186

2014 2013

Christus Koning - MOV Jozef 869 1.060 1.497
Christus Koning - MOV Lambertus 3.818 4.393 3.489
Christus Koning - MOV St. Maarten 952 983 1.085
Christus Koning - MOV Willibrordus 3.028 3.346 3.017
Esperanza - 5.589 4.437
Kwahu Ghana 9.701 15.575 30.635
Madamfo - 10.000 11.613
Medisch Centrum Togo 3.990 7.555 7.405
Na Maono 17.120 14.600 2.299
Rosote - - 3.107
Samen Verder 11.327 16.475 21.785
Unicef Veldhoven\ - 2.086
Vekemans Fonds 101.631 127.632 86.376
Vrienden van Kassim - - 10.853
ZWO-raad 15.786 19.151 18.478

Subtotaal 176.408 226.359 208.162

Ondersteunina incidentele acties:

Amistad para Cuba t/m 2014 - 4.890 4.712
Basisschool Berckacker schoolraad - - 5.051
Basisschool Cobbeek - -

Basisschool de Rank - 816 4.951
Sondervick College 16.675 21.315
Weeskinderen Rwanda - - 1.965

Totaal 193.083 253.380 224.841

Projectbijdrage 34.611 41.849 42.428
Bijdrage in 7o van de opbrengst 17,9370 16,527o 18,8770

Opbrengst
2012

1.186
5.903
1.152
3.996
2.148

18.212

6.427
7.072
4.124

23.929
1.768

102.000
10.444
17.514

205.875

5.179
5.662
2.273

816

3.315

223.120

45.302
20,307o

Bijdrage vlg 
verdeling 

2015

Bijdrage vlg 
verdeling 

2014

Bijdrage vlg 
verdeling 

2013

Bijdrage vlg 
verdeling 

2012

2.686
323 366 538 478

1.419 1.517 1.255 2.104
354 339 390 464

1.125 1.156 1.085 1.610
0 1.943 1.596 866

3.006 3.859 5.183 4.584
0 2.789 2.905 -

1.685 2.320 2.148 2.209
4.573 3.672 827 2.339

0 - 1.118 1.662
3.350 4.032 4.734 5.536

0 - 750 712
9.082 9.251 7.188 8.682

0 - 2.768 3.019
4.291 4.545 4.140 4.443

31.893 35.789 36.626 38.708

1.809 1.664 1.958
- - 1.725 2.055
- - - 916
- 313 1.707 329

2.718 3.938 - -

- - 707 1.336

34.611 41.849 42.428 45.302
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Opbrengsten
Datum šl m,*ĩï. ntrs n ”#ACsiviteiî Bedrag (Q~
2014 Zie jaarrekening 9.660,60

— —--Totaal
Uitgaven aan Derde Wereld projectfen)
Datum Doel Bedrag (C)
2ÖĨ4 Projecten Cuba 9.995,05

- - --- ------

Totaal
Gemaakte kosten om het doei te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (t)
2014 Organisatiekosten, administratiekosten, utc 598.88

Organisatiekosten Cubafestiva! 902,57

Totaal 1501,45

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

Ooafii^teQjugMba

Onze projecten in Cuba:

Het Project "Equino Therapia*:
Dít is eeo project in Santiago tie Cut» waaraan 8ľ meervoudig gehandicapte kinderen 
deelnemen. Deze kinderen volgen een therapie met huifbed en paarden.
Dit project wordt begeleid door een team van 9 medewerkers onder leiding van Nlvia, een 
vrijwilliger uit onze netwerk in Cuba. In samenwerking met de Cubaanse overheid, dat twee 
paaiden schonk, speelt het geheel zich af in de dierentuin van Santiago. Met behulp van «ze stichting Is 
een huifbed gerealiseerd, We M|ven dít project ondersteunen en fedlîteren, onder andere In verband met 
het transport vaan gehandicapten van en naar de dierentuin. Onze vrijwiMgers in dit project worden door de 
stichting geíaaliteerd, onder andere met middelen om te communiceren met het bestuur in Nederland 
(telefoon, inktpatronen, etc).

In het verleden b een project gerealiseerd voor dagopvang voor volwassen verstandelijk gehandicapten. 
Ome vrijwiltigsiar in Cuba, NMa Pupo, begeleidt dl project. Ook de» dagopvang wordt vanuit Ambtad 
ondersteund en gefaciliteerd.

In 2014 zfn we gestart met het project "Agua limpía en casa” project (project ‘schoon water In hub').
Door het project EqumoTherepia zijn we in aanraking gekomen met de thuissituaties van deelnemers. Met 
de ervaring van de gezinnen waarvan een kind deelneemt aan het “Equine Therapta*-profeei te de situate 
van een aantel gezinnen met aan verstandelijk gehandicapt gezinslid in beeld gebracht Daarbjj 
constateerden we grote structurele gebreken, vooral in de bastsvoeraenlngen wor Ŵ2e kinderen.
Daarom b de Stichting ‘Amfatad Pare Cuba' spectate aandacht gaan besteden aan 
thuiswonende kinderen me* ssn verstandelijke ertfof lichamelļke beperking, Vaak ontbreekt 
het thute aan baslshygline: geen schoon urtnebestendig mates, geen sanitaire vraorzäeningen 
en stechte drinkwatervoorziening Ir» huis.
De Stichting vóórziet in deze basisbehoeften: er wordt gezorgd voor een urinebestendig
matras, een eenvoudig toilet en schoon drinkwater. Onze vriįwfltgster Nîvîa legt huisbezoeken af*, deze
worden aan het bestuur gerapporteerd vla mobiele telefoon. Ook hiertoe fadllteert de stichting de
, jw-t;,. .I».JUT.»-j-,VTļWnHQ6rS.
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lamrdkaaittg Sttehting Amlsttá Pa» Cuba 2015

Ontvangsten
61.495,-

Opbrengst Paîadar « 1207,40
Festival «4,446*65
Verkoop CD*s e.d. t 250,-
Subsidie POS 62.238,-
Rente 6 2335

Totaal ontvangsten f 9.660*60

Uitgaven
Projecten 6 9,995,05
OigaritatidGoscen « 598,88
Idem festival 6 902^7
Inkop® festival 6 9913
Diversen 6 290.-

Totaal «Agaven mmm

Saldo oiitvangsfett - uitgaven -İ1UUI

Beginsaldo:
Spaarrekening
Lopende tekening

«4.043,93
f 5.667:25

Totaal begtastido «9.711,18

Saldo «Mvangaai - «Agaven

Totaal Hik

Riarigatftfì
Spaarrekening
Lopende rekening
Totaal

63.567,48
liJUja

Hik
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De regisseur, die twee jaar geleden nog te gast was op het Filmfestival Rotterdam, werd eind 
vorige maand in Rusland veroordeeld tot twintig jaar celstraf omdat hij kritiek had geúit op de 
Russische bezetting van de Krim. Zowel de regisseur als een getuige liet tijdens het proces 
weten te zijn gemarteld.
Sentsov werd ruim een jaar geleden gearresteerd. Sindsdien zit hij vast. Tijdens het proces 
klaagde de Russische Federatie de filmmaker aan voor 'de voorbereiding van terroristische 
aanvallen'. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten hebben de arrestatie van de 
regisseur al meerdere malen zwaar veroordeeld. De bezoekers van de bibliotheek werden in 
de gelegenheid gesteld een petitie te ondertekenen om daarmee een eerlijk proces voor Oleg 
Sentsov te eisen.

Vredesweek van 14 t/m 20 september:
Amnesty groep Veldhoven verleende haar medewerking aan de vredesweek. Twee leden van 
de Amnesty groep liepen mee in de fakkeltocht vanaf het monument nabij het City-centrum 
naar de Willibrorduskerk in Zeelst waar tijdens een kerkdienst de slachtoffers van het 
bombardement op Zeelst werden herdacht.

10 december activiteiten:
Op donderdag 10 december, de Dag van de Rechten van de mens, organiseerde 
Amnestygroep Veldhoven van 11.00 uur tot 16.00 uur een Schrijfmarathon in de bibliotheek 
in Veldhoven.
Om 11.00 uur schreven burgemeester Jack Mikkers en de jonge burgemeester Byron Sterk die 
op dat moment stage liep, de eerste twee brieven en gaven daarmee het startsein voor de 
marathon. De hele dag door kwamen er mensen schrijven voor Zunar uit Maleisië, Phyoe 
Phyoe Aung uit Myanmar, Albert Woodfox uit Amerika, Waleed Abu Al Khair uit Saudi- 
Arabië en Yecenia Armenia uit Mexico.
Leyla Yunus was op 9 december 2015 vervroegd voorwaardelijk vrijgelaten en haar man Arif 
Yunus op 12 november. Zij hebben het beiden heel zwaar gehad en hebben ernstige 
gezondheidsproblemen.
Naar alle zeven personen werd een groet gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. 
Deze eerste Schrijfmarathon werd een groot succes. Er werden 167 brieven geschreven.
Op donderdagavond werd tijdens een meditatieve bijeenkomst in de Immanuëlkerk het 
gedicht "Als ik vrijkom" gelezen door één van de leden van de Amnestygroep. Er werden 
groetenkaarten verstuurd en brieven meegenomen om thuis te schrijven.
Op 12 december organiseerde Amnestygroep Veldhoven voor de 1 Ie keer het 
mensenrechtenontbijt in de kantine van het gemeentehuis. Vijfenzestig personen gaven 
gehoor aan de uitnodiging. Na een welkomstwoord van de contactpersoon van de groep zette 
Wethouder van Dongen haar naam in de groetenkaart aan Leyla en Arif Yunus uit 
Azerbeidzjan. Leyla en Arif hadden kritiek geúit op de regering en werden veroordeeld tot 
respectievelijk 814 en 7 jaar gevangenisstraf. Zij vonden het ongepast dat de Europese Spelen 
in juni 2015 in Azerbeidzjan werden gehouden terwijl de regering van het land de 
mensenrechten op grote schaal schendt. Leyla werd op 9 december vervroegd, voorwaardelijk 
vrijgelaten en haar man op 12 november. Waarschijnlijk is dit gebeurd vanwege hun zeer 
slechte gezondheid. Binnenkort moeten zij voor een andere rechtbank verschijnen om terecht 
te staan voor "hoogverraad". Amnesty International roept de regering op om alle aanklachten 
te laten vervallen en hen onvoorwaardelijk vrij te laten! Beiden hebben het erg zwaar gehad 
en met de groetenkaart willen we hen een hart onder de riem steken.
Engelien, lid van vertelgroep VerVe, vertelde een prachtig verhaal en het actie ondersteunend 
koor Lopend Vuurtje uit Eindhoven zong liederen over o.a. zinloos geweld, over de gedachten 
die vrij zijn, over mensen die vluchten voor oorlog en geweld en de starre houding van
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STICHTING KWAHU - GHANA

Secretariaat: Linde 18

5509 NG VELDHOVEN
E-mail: schier# xs4afl.nl 
Website: www.kwahu-ghana.nl 
Banknr. 1338.48.973

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2015

Naam aanvraqende organisatie:
Stichting Kwahu-Ghana Veldhoven

Naam en adres contactpersoon :
Poul de Gier 
Linde 18
5509NG Veldhoven

Datum aanvraag : 18 februari 2016

Beschrijving actie in Veldhoven:
Geen acties ondernomen (zie projectbeschrijving)

Beschrijving project in Derde Wereld:
De laatste twee jaar hebben onze activiteiten in het teken gestaan van de afronding 
van onze bemoeienissen met Abokyikrom, het dorp met omgeving waarvoor wij ons 
vanaf 2000 hebben ingezet. De bedoeling was om eind 2014 te stoppen, maar we 
hebben daar meer dan een jaar aan vast geknoopt, omdat het ons gelet op de 
ontwikkelingen in het dorp, verstandig leek om de coöperatie AFCS (Abokyikrom 
Farmers Cooperative Society) en de grasscutter fokkende boeren nog te 
ondersteunen. Naast de Ghanese landbouwkundige hebben wij daartoe via de 
Nederlandse Ambassade in Ghana de consultant Kelly de Vries (een Nederlandse) 
kunnen inschakelen. Zij is vanaf september t/m januari van dit jaar actief bezig 
geweest om een aantal problemen bij AFCS op te lossen. Daarnaast zijn er 
tegenslagen geweest bij de afronding van de nieuw te bouwen school voor 
voortgezet onderwijs. Het bleek namelijk dat de aannemer geen kans zag om tegen 
de afgesproken prijs van 6 30.000,- de school af te bouwen. In overleg met de 
belangrijkste sponsor, Wilde Ganzen, is toen besloten om extra C 5.000,- te 
investeren, waarbij uit eigen middelen het grootste bedrag is gevoteerd. Intussen ziet 
er naar uit dat de school binnen enkele maanden opgeleverd wordt, de AFCS in 
rustiger vaarwater is gekomen en wij onze bemoeienissen kunnen gaan afsluiten en 
de stichting opheffen. Er wordt binnen onze organisatie gewerkt aan een afsluitende
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zorg poor iedereen

Medisch Centrum Togo

Jaarverslag MC Togo 2015
15 februari 2016

De stichting Solidariteit Medisch Centrum Puits de Jacob, Derde Wereldlandactiviteiten 
Veldhoven is op 9 februari 2009 opgericht.
We hebben ons in de afgelopen járen vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die 
maandelijks een bedrag van minimaal vijf euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we 
het Centre Medical 'La Source’ in Togo. Daarnaast hebben we in het verslagjaar een actie 
gevoerd voor de noodzakelijke vervanging van een röntgenapparaat.

r I i
r i i

Een nieuwe röntgenkamer
De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormt de 
inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum La Source beschikt over twee 
röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reseŕve-onderdelen is 
moeilijk en kost erg veel tijd, waardoor de apparatuur gemiddeld slechts zes maanden per 
jaar beschikbaar is. Dit betekent dat 400 à 600 duizend mensen in het verzorgingsgebied van 
het centrum verstoken zijn van behoorlijk röntgenologisch onderzoek. Omdat dit zo niet 
langer kan, heeft onze stichting aangeboden te helpen bij de financiering van een nieuw 
apparaat dat ongeveer C 30.000 kost.
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zorg voor iedereen

Medisch Centrum Togo

Balans

Activa 31-12-2015 31-12-2014 Passiva 31-12-2015 31-12-2014

e e f e

Eigen vermogen 17.735 13.253

Toegezegde
vergoedingen tomend jaar 6.000 6.000

totaal Eigen vermogen 23.735 19.253

Vlottende activa Vottende passiva

Overige vorderingen 
Liquide middelen

633
23.114

339
18.965

Te betalen bankkosten
Overige schulden

12 51

totaal Vlottende activa 21747 19.304 totaal Vottende passiva 12 51

totaal Activa 23,747 19,304 totaal Passiva 23.747 19.304

Resultatenrekening

Baten 2015 2014
* toe- of 
afname

6 « *

Periodieke giften 7.225 5.745 25,8*
Incidentele giften 780 1.810 -56,9»
Bijdragen POS 3.134 2.348 33,5*
Rentebaten 143 139

totaal Baten 11.282 10.042 12,3*

Lasten

Betalingen aan MC Togo 4.000 6.000 -33,3*
Betalingen aan Wilde Ganzen 2.310
Bankkosten 176 196
Overige kosten 314 328

totaal Lasten 6.800 6.524

totaal resultaat 4.482 3.518 27,4*

Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk Nagel 
(secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde over de 
opstelling van het jaarverslag 2014, de ínhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de aanpassing van 
onze folder, de investeringsbegroting 2014/2016 van het Medisch Centrum La Source, de 
éénmalige actie met medewerking van De Wilde Ganzen, de ontwikkelingen binnen het 
solidariteitsfonds en de ínhoud van de website. We herbenoemden Jochem Nagel voor vier 
jaar in ons bestuur.
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bijlage bij aanvraag:
aan:

2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven j POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk H. Jozef

Ontvangsten: i
collectes MOV + giften 220
kerstactie 242
subsidie POS 366
totaal 828

+ opbrengsten MOV-kerkcollectes: é
mei Ned. Misionaris 57
aug Miva 153
okt. Wereldmissiemaand 66
dec. Adventsactie 59
totaal 335

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: ē
Project Kroonstad (Dominicanen/Versantvoort) 300 
Project Kankala (Broeder Harrie Moolenaar) 600
afdracht kerkcollectes 335
subtotaal 1235
af: subsidie POS 366
betaald voor ontwikkelingswerk 869

saldo bank 
saldo bank

01.01.2015 MOV-H.Jozef
31.12.2015 MOV

162
138

Hans van Hak 
30 maart 2016.
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2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 7 POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk H.Lambertus

Ontvangsten: C
kerstactie 1830
subsidie POS 1517
totaal 3347

+ opbrengsten MOV-kerkcollecten: C
mei Nederl. missionaris 785
aug. Miva (voorl) 250
okt. Wereldmissiemaand 400
totaal 1435

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Zuster Francien Leijten, Curacao 1300
Broeder Gerard Groenen, Brazilië 1300
Pater Frans Baartmans, India 1300
Afdracht kerkcollectes 1435
subtotaal 5335
af: subsidie POS 1517
betaald voor ontwikkelingswerk 3818

saldo bank 01.01.2015 MOV Lamb 140
saldo bank 31.12.2015 MOV 2201

bijlage bij aanvraag:
aan:

Hans van Hak 
30 maart 2016
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2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 7 POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk St. Maarten

bijlage bij aanvraag:
aan:

Ontvangsten: i.
Collecten voor MOV 4- giften 100
kerstcollecte 513
subsidie POS 339
totaal 952

+ opbrengsten MOV-kerkcollecten: î
Mei Week Ned Missionaris 91
okt. Wereldmissiemaand (voorl) 150
totaal 241

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: 6
Metsi'i project Akkum - Kameroen 1050
afdracht kerkcollectes 241
subtotaal 1291
af: subsidie POS 339
betaald voor ontwikkelingswerk 952

saldo bank 01.01.2015 MOVSt.M 212
saldo bank 31.12.2015 MOV 150

Hans van Hak 
30 maart 2016

POS jaarverslag 2015 29



2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven I POS

betreft: Financieel overzicht 2015

bijlage bij aanvraag:
aan:

M.O.V. - Kerkwijk H.Willibrordus

Ontvangsten: C
contributie wereldkerk 285
actie ontwikkelingswerk 231
kerstcollecte incl.bank 1325
postz, bidpr. Giften Correntina 350
subsidie POS 1156
totaal 3347

+ opbrengsten MOV-kerkcollectes: 6
mei Nederl. missionaris 137
aug. MIVA 102
sep Pax 77
okt. Wereldmissiemaand 120
nov. Oecumene 110
dec. Adventsactie 103
totaal 649

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: 6
Project par. ptr Theo Slaats in Tanzania 2900
stg. Correntina Brazilië 350
afdracht Wereldkerk 285
afdracht kerkcollectes 649
subtotaal 4184
af: subsidie POS 1156
betaald voor ontwikkelingswerk 3028

saldo bank 01.01.2015 MOV- H.WİII. 948
saldo bank 31.12.2015 MOV 2212

Hans van Hak 
30 maart 2016.
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Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
27-04-2015 Oranjemarkt verkoop sieraden 145,-
12-12-2015 Kerstmarkt Tweespan 106,-
Gehele jaar Goede doelen pot schoonheidssalon Balance 313,17
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 5,- per maand 195,-
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 10,- per maand 240,-
25-02-2015 Periodieke gift donateur uit Veldhoven 150,-
Jan/febr
2015

Periodieke gift 3 x 25,- donateurs uit Veldhoven 75,-

14-12-15 Periodieke gift donateur uit Veldhoven 50,-
17-12-2015 Donatie ASML foundation 5000,-

Totaal 6274,17
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (C)
05-10-15 Project Nove Blue Sky 3 maandelijkse donatie 

grootboekkaart 7000
1.380,-

14-01/
23-10-15

Project Nove Blue Sky uitgaven 2015 grootboekkaart 7001 14.540,-

05-01/
05-10-15

Project Mudzini Kwetu 3 maandelijkse donatie
Grootboekkaart 7010

1.200,-

Totaal 17.120,-
Gemaakte kosten om het doel te realiseren ........................
Datum Kostenpost Bedrag (C)
2015 Folder, postzegels, vistaprint, stickers, cartridges

Grootboekkaart 4400
187,20

2015 Abonneeservice maandblad ontwikkelingshulp grootboekkaart 
4600

25,-

2015 Reiskosten t.b.v. bezoek Oegandadag Amersfoort 86,15
2015 Bankkosten ivm transfer naar Kenia en Oeganda grootboekkaart 

4760
220,10

Bankkosten grootboekkaart 4780 67,94

Totaal 586,39

*: zie bijlage: “grootboekkaarten samengevať waar alles “gemarkeerd” terug te 
vinden is.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (TOS) van een 
ontwikkelingsproject, am in aanmerking te kamen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeing Proįec4bijdragen.

JAAR : 2015

Naam aarwranende organisatie : Stichting Pastoor Vekemans Fonds

Naam en adres contactpersoon AJ.J.C. Faasen
Nieuwe Kerkstaat 50 
5507 LS Veldhoven

Datum aanvraag 28 februari 2010

Beschrijving acties in Veldhoven :
Middelen woeden gegenereerd door kledinginzamefing middels een 30 tal kfedlngoūfrtaíners verspreid daar 
Veldhoven. Daarnaast zijn er diverse sponsoren (w.o. Veídhovens bedrijven en organisaties) en donateurs 
(w.o. Vefdhovens partteulîeireíì). Daarnaast bijdrage POS en rente op vermogen.

Halfjaarlijks worden sponsoren,. donateurs, en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de activiteiten 
van ons fonds en de resultaten daarvan middels een nieuwsbrief. Tevens communiceren wij hierover 
middels onze urtgebreide website en verschijnen er met regelmaat berichten en asttuafiteilen .over ons fonds
in de Veldhövense media (Veldhoven* Weekblad, Ah renberger ed).

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag |Ě]
2015 Kledimgínzameling 51-272

Proiįedi .en kastenbijdrage TOS S.251
Schenkingen en donaties 140.301
Rente 3.232

Totaal 213.140
Uitgaven aan Derde Wereld projeebfen}
Datum Doei Bedrag |t)

Zie bijlage met projecten 1 TD.8B2

Gemaakte k'
Totaal

jsten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (t)

internet ei weps.!te 00
Porto ed 2.S07
Verzekeringen 3Q@
Overige 772

Totaal 4.Ū71
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STICHTING PASTOOR VEKEMANS FONDS 
OVERZICHT VAN PROJECTEN EN DONATIES 2015

Nr. Project Nr. Omschrijving Bedrag (C)

1 11-222 N^ai'/weef-materialen * salaris Leerkracht. Vakstudie drop-out meisjes
Jorfiat

1.830

2 12-247 Naai- en weeflessen (vakstudie) voor arme Tribal drop-oouts te Bhaiswar en 
Gumla

5.490

3 12-248 Verzorgen van computerlessen voor arme drop-outs High School in Bhaiswar 
en Gumla. (3e termijn]

2.135

4 13-257 Naai- en kleermaker programma's (vakstudie) voor arme Tribal drop-outs in 
Nimha en Sìmdega (2e termijn)

2.806

5 14-275 De aanleg van een irrigatiesysteem voor de irrigatie van groentetuin en 
theeplantage om het inkomen te kunnen verbeteren voor de Primary Hindi 
Medium Hostel schoolkinderen - Jalpaiguri

5.871

6 14-276 Aanschaf van een schoolbus voor de Primary School in Kodaura 21.459

7 14-277 De bouw van een Gezondheidscentrum - J hìrtgo 18.977

8 15-278 De aanschaf van 50 iessetjes voor de leerlingen van de English Medium
School te Ambikapur

1.690

9 15-279 De aanschaf van 50 lessetjes voor de leerlingen van de English Medium
School te Dharamjaigarti

1.827

10 15-280 De aanschaf van 50 lessetjes voor de Ursulîne School te Kartīc 4.151

11 15-281 De aanschaf wit 40 lessetjes voor de Mirmal Nifcetan English School te 
Kauripahar

3.025

12 15-282 De aa nschaf van meubilair voor leerlingen en leerkrachten van de St. Ursula 
English School te Dhekhiajulí

2.251

13 15-283 De aanleg van een waterpomp en watertank installatie voor de Ursulîne
Hostel te Kartic

1.548,

14 15-284 De aanschaf van een traktor voor de Ursulîne Hostel te Rajabari 16.322

15 2015 Kinderen van de Stichting 5.000

16 2015 USC1 - Sponsorkinderen 16.500

110.882
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» SAMEN VERDER»
Werkgroep voor ontwikkelingshulp, uitgaande van de gezamenlijke Rooms-Katholieke en Protestantse Kerken 

m samenwerking met Hivos en Simavi in de regio Eindhoven 
Gironummer 155 22 22 - Banknummer 10 10 54 033

FINANCIEEL OVERZICHT 2015: SAMEN VERDER afdeling Veldhoven

Beginsaldo per 31-12-2014

Koffie en thee op telavond april 2015

Materialen zoals druk en kopieerwerk 
Rekening Drukwerk Adams

Algemene kosten:
Kosten RABO pakket (1,80 -i-1,40 per maand) 
Diverse kosten repsentatie etc.

Afdracht naar Samen Verder Eindhoven

Totale uitgaven 2015

Bijdragen:
Solidariteitsmaaltijd
Collecte oecumenische dienst
POS bijdrage organisatiekosten 2014 restant
POS voorschot organisatiekosten 2015
POS projectbijdrage 2014
Collecte opbrengst 2015

Totale inkomsten 2015

Eindsaldo per 31-12-2015

Begroting Kosten/
Uitgaven

e 24,00 6 24,00

e 750,00 e 598,47

e 20,40 e 34,20
e 50,00 e 87,53

e i6.ooo,oo e 16.938,16

e 16.844,40 E 17.682,36

« 100,00 6 180,44
e 80,00 6 76,50
eo,oo e 200,00

e 8oo,oo e 700,00
e 5.000,00 e 4.032,00

e 12.000,00 e 12.703,36

e 17.980,00 e 17.892,30

Veldhoven, 14-2-2016

Namens de werkgroep Samen Verder Afdeling Veldhoven: 
Hans Keehnen, Pastoor Bertrandstraat 5, 5504 GT Veldhoven. 
Email: hans_keehnen@hotmail.com

E 545,55

E 755,49
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waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal
kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun
bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, 
transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een 
stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter 
leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De 
Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt 
kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden 
zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij 
aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. 
Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals 
zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze 
een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging 
lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook 
de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen 
ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en 
marketing communicatiemiddelen.
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ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven
Aanmelding bij de POS Veldhoven van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen 
voor ondersteuning via de gemeentelijke "Regeling Projectbijdragen 
Ontwikkelingssamenwerking".

Jaar: 2015

Naam van de aanvragende organisatie:
ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Naam en adres van de secretaris van de ZWO-Raad:
Hr. G. van den Bos 
Zevenberg 21
5508 AH Veldhoven 

tel. 040 2519294
Nadere informatie over financiële gegevens:

Mevr. A. Sanders, penningmeester,
Bloemstok 6
5509 MZ VELDHOVEN 
040 2545811

In het afgelopen jaar heeft de ZWO-Raad op diverse manieren haar bijdrage geleverd m.b.t. 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit veelal in samenwerking met Kerk in Actie te Utrecht.

Onze grote projecten zijn Brazilië en Edukans in Addis Abbeba.
Hierbij steunen we in Brazilië het project Cebi, waarbij we vrouwen ondersteunen in hun 
ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. uitwisseling via mail met een vrouwengroep in Noord 
Brazilië.
Voor het andere project dat we via Edukans in Addis Abbeba steunen . Hierbij worden 
kansloze kinderen opgevangen en worden lokale leraren opgeleid.

Informatie over deze projecten in Brazilië staan o.a. op de website van Kerk in Actie.

Naast dit project is afgelopen jaar via Kerk in Actie ook aandacht besteed aan andere 
structurele projecten en noodhulp in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika . 
De ZWO-Raad verzamelt zijn fondsen door een jaarlijkse vrijwillige bijdragen-actie, door 
collectes en door incidentele gaven. Daarnaast is de bijdrage vanuit de POS zeer welkom.
Met medewerking van Kerk in Actie in Utrecht, dat ons van informatie voorziet, publiceren 
wij regelmatig in ons kerkblad SAMEN.
De projecten worden op themazondagen in het jaar extra onder de aandacht gebracht van de 
kerkgemeenschap om zo bewustwording te bewerkstelligen.

Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het 
(binnenkort te verschijnen) jaarverslag.

Op bovenstaande wijze hebben wij in 2015 EUR 20.331,- afgedragen.
Daaronder was ook de POS bijdrage van 6 4.545,- die besteedt is aan het project in Brazilië 
en Ethiopië.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen,

JAAR : 2015

Naam aanvragende organisatie : Sondervick College

Naam en adres contactpersoon : T. Fransen, Knegselseweg 30, 5504 NC Veldhoven

Datum aanvraag : 02-02-2015

Beschrijving acties In Veldhoven:
De aanpak op het Sondervick College is als volgt geweest. Leerlingen en docenten mogen een voorstel 
doen voor een goed doel, waarbij voor ons als voornaamste criteria gelden;

- Zowel vooraf als na afloop willen wij voldoende informatie hebben over de aard van het project om 
de motivatie van de leerlingen te verhogen en de interesse te behouden. Met name wat wordt er 
gedaan met het bedrag van de sponsoring, m.a.w, wat wordt er gerealiseerd.

- Het project moet vooral bedoeld zijn voor kinderen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep die aansluit bij 
die van de leerlingen op het Sondervick College.

De gelden worden vooral verkregen door zgn, ‘sponsoracties*.
De publiciteit wordt gezocht via onze website waar uitdrukkelijk de goede doelen vermeld en beschreven 
worden, de informatiekanalen naar ouders toe middels nieuwsbrieven, leerlingen wordt verteld in de lessen 
wat en waarom het doel gekozen is en tijdens de cheque uitreiking wordt de media betrokken.

Opbrengsten
Bedrag fC)Datum Activiteit

2015 Training for life
Er hebben diverse acties plaatsgevonden tb.v, het training for life 
project. Jaarlijks wordt er door de sponsorgroep binnen het 
Sondervick College een goed doel project uitgezócht De 
opbrengst minus de kosten die gemaakt zijn bedraagt

Totaal C 16.613,50
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ingekomen 
Gemeente Veldhoven

16.12543

2 0 ÛKĨ. 2016

Afdeling
Vekemans

fonds
Gemeente Veldhoven
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Datum: 18 oktober 2016
Onderwerp: Textielinzameling Veldhoven

Geacht College,

Naar aanleiding van uw brief van 6 oktober 2016 inzake Textiel Inzameling Veldhoven ontvangt u 
hierbij het jaarverslag 2015 van Stichting Pastoor Vekemans Fonds.

Met vriendelijke groet,

Aad Faasen 
Penningmeester

Vekemans Fonds
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht

Wij hebben opdracht gekregen het bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, financieel verslag 2015 
van Stichting Pastoor Vekemans Fonds te Veldhoven bestaande uit de balans per 3 I december 
2015 en de exploitatierekening over 201 5 met de toelichting te controleren.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag die 
het vermogen en het exploitatieresultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van 
onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Vanwege de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "Onderbouwing van 
de oordeeionthouding", zijn wij echter niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle- 
informatie te verkrijgen om daarop ons controieoordeel te kunnen baseren.

Onderbouwing van de oordeeionthouding
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet 
op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op 
rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in het 
financieel verslag opgenomen baten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

Oordeeionthouding betreffende het financieel verslag
Vanwege het belang van de in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeeionthouding" 
beschreven aangelegenheid zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle- 
informatie te verkrijgen om daarop ons controieoordeel te kunnen baseren. Derhalve kunnen wij 
geen oordeel geven omtrent de getrouwheid van het financieel verslag. Voor zover wij dat 
kunnen beoordelen zijn géén tekortkomingen gebleken naar aanleiding van het onderzoek van het 

financieel jaarverslag.

Eersel, 12 februari 2016

Castelijns ă Swaans 
accountants^adviseurs

J.M.A.m. Şforgmans RA

J ( 

i
100010

Paraaf voor waarmerkingsdoeleìnden:
Accountant 
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds - Oerle 
'voor kansarme kinderen in India'

FINANCIEEL JAARVERSLAG 

2015

De Stichting Pastoor vekernans Fonds - Oerle is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANSI).

KvK Oost Brabant ~ nr. 41089908, Omzetbelasting nr. NL 8065084Ŵ\STELIJNS Sc SWAANS 
Bankrekeningnr. NL 93 RABO 0138.5088.52 accountants - adviseurs

iMieuwstraar 98, 552 i ( F ř í- RSF.L 
T i)49"- 51549 S F «'49~ 5! 8506 

mù as tc liţnv-s waan s. ni
btíConnummer 512885

Website: www.pastoorvekemansfonds.nl
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds te Veldhoven 
Balans per 31 december 2015

ACTIVA 

Vlottende actį v a

Vorderingen

Te ontvangen rente 
Kiedingactie 
Kostenbijdrage POS 
Omzetbelasting

Liquide middelen

Rabobank rek. ert 
Rabobank spaarrekeningen

O

St. Pastoor Vekemans Fonds 
Financieel Jaarverslag 2015

31-12-2015
e

1.382
3.283

175

4*840

2.024
315.972

317.996

31-12-2014
e

3.187
3.068
1.000

371

7.626

17.955
204.352

222.307

31-12-2015 31-12-2014
e e

PASSIVA 

Eigen vermogen

Algemene reserve 310.666 212.473

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 12.170 17.460

12.170 ............ ĩ 7.460

’322**836 ..........229.933 322*836 229.933



Stichting Pastoor Vekemans Fonds te Veldhoven 
Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

i»

2015 2014
6 Ç

Baten
Kledingactie 51.272 44.889
Projectbijdrage en kostenbijdrage POS 9.251 8.188
Bijdragen USCI kinderen 25.780 21.545
Schenkingen/donaties/giften 123.611 84.758
Rente spaar- en depositorekeningen 3.232 5.020

213.146 164.400

Lasten
Projecten 110.882 127.632
Intemetkosten/vvebsite 96 46
Drukwerk- en portokosten 2.897 2.660
Verzekeringen 306 306
Diverse kosten 772 430

114.953 131.074

98.193 33.326

St. Pastoor Vekemans Fonds
Financieel Jaarverslag 2015

o
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds te Veldhoven
Toelichting op de balans per 3 1 december 2015

31-12-2015
6

31-12-2014
6

VORDERINGEN

Te ontvangen rente 
Rabobank spaarrekeningen 
Rabobank deposito

1.382 620
- 2.567

1.382 3.187

Kledingactie 
Opbrengst december 3.2S3 3.068

Liquide middelen 
Rabobank spaarrekeningen 
Rabobank deposito

315.972 94.352
_____ - 110.000
315.972 204.352

De Rabobank spaarrekeningen betreffen spaarrekeningen waarvan het saldo vrij opneembaar is. De rente 
vergoeding is variabel en was in 2015 0,7Tb perjaar. Het Rabobank deposito betrof een 5 jarige deposito die is 
vrijgevallen per 1 juni 2015. De rente op het deposito was vast en bedroeg 4 Vo perjaar.

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Stand per 1 januari 
Toevoeging uit baten en lasten

Stand per 31 december

212.473 179.147
98.193 33.326

310.666 212.473

Het vermogen van de Stichting staat ter beschikking aan de doelstelling van de Stichting: de financiering van de 
opvang, opvoeding, studie en opleiding van kansarme kinderen in de staat Jharkhand en omliggende provincies 
in India. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

St. Pastoor Vekemans Fonds
Financieel Jaarverslag 2015
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

Projectbestedingen 2015

Nr. Project Nr. Omschrijving Bedrag (E)

1 11-222 Naai-Aveef-materiaIen f salaris Leerkracht. Vakstudie drop-out meisjes Jorhat 1.830

2 12-247 Naai- en weerlossen (vakstudie) voorarme Tribal drop-oouts te Rhaiswaren
Gum la

5.490

3 12-248 Verzorgen van computerlessen voorarme drop-outs High School in Bhaiswaren 
Gumla.

2.135

4 13-257 Naai- en kleermaker programma's (vakstudie) voorarme Tribal drop-outs in
Nimha en Simdega

2.806

5 14-275 De aanleg van een irrigatiesysteem voorde irrigatie van groentetuin en 
theeplantage om het inkomen te kunnen verbeteren voorde Primary Hindi
Medium Hostel schoolkinderen - Jalpaiguri

5.871

6 14-276 Aanschaf van een schoolbus voor de Primary School in Kodaura 21.459

7 14-277 De bouw van een Gezondheidscentrum - Jhingo 18.977

8 15-278 De aanschaf van 50’essetjes voorde leerlingen van de English Medium School 
te Ambikapur

1.690

9 15-279 De aanschaf van 50 iessetjes voor de leerlingen van de English Medium School 
te Dharamjaigarh

1.827

10 15-280 De aanschaf van 50 lessetjes plus 5 stoelen en lessenaars voor de leerkrachten 
van de Ursuline School te Kartíc

4.151

1! 15-281 De aanschaf van 40 lessetjes plus 2 stoelen en lessenaars voor de leerkrachten 
van de Nirmaì Niketan English School te Kauripahar

3.025

12 15-282 üc aanschaf van 50 bankjes. 2 tafels en lessenaars voorde leerkrachten en 2 
opbergschappen voor leerlingen en leerkrachten van de St. Ursula English
School te Dhekhiajuü

2.251

13 15-283 De aanleg van een waterpomp en watertank installatie voorde Ursuline Hostel 
te Karíic

1.548

14 15-284 De aanschaf van een traktortbv de bewerking van landbouwgrond voorde 
kinderen van het Ursuline Hostel te Rajabari

16.322

15 2015 Kinderen van de Stichting 5.000

16 2015 USCI - Sponsorkinderen 16.500

St. Pastoor Vekemans Fonds
Financieel Jaarverslag 2015
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Stichting Pastoor Vekemans Fonds te Veldhoven
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2015

Overzicht tot en met 2015 6 e

Totaal baten Lm 2014 
Baten 2015

Totaal bestedingen ťm 2014 
Bestedingen 2015

Totaal vermogen per 31 december 2015

1.697.963
213.146

1.911.109

1.485.490 
1 14.953

1.600.443 

310.666

In de baten over het jaar 2015 is een legaat opgenomen dat aan de Stichting is gedoneerd. Hierdoor zijn de baten 
over 2015 hoger dan de bestedingen.

Stichting Pastoor Vekemans Fonds, 22 februari 2016

A.J.J.C. Faasen, Penningmeester

St. Pastoor Vekemans Fonds
Financieel Jaarverslag 2015
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gemeente Veldhoven
Informatienota raad

Septembercirculaire 2016

Voor vragen

Email: Toine.vanGompel@veldhoven.nl 
Datum B en W: 11 oktober 2016 
MyCorsa: 16bs00510

Kennisnemen van

Uitkering gemeentefonds 2017-2020 en de gevolgen voor het meerjarenperspectief 
2017-2020

Inleiding

Onlangs is de septembercirculaire 2016 verschenen. Met deze nota informeren wij u 
voorafgaande aan de Algemene Beschouwingen over de gevolgen voor de uitkering 
gemeentefonds 2016 en de gevolgen voor het meerjarenperspectief 2017-2020. In 
onderstaand overzicht zijn de gevolgen weergeven voor de jaren 2017 tot en met 
2020.

Begroting (x C 1.000)
2017 2018 2019 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017

Bijstelling gemeentefonds 2017-2020 ahv septembercirculaire 2016

Meerjarenperspectief 2017-2020 na septembercirculaire 2016

446 416 778

328 604 729

774 1.020 1.507

111

110

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel heeft de septembercirculaire een positieve invloed 
op ons meerjarig begrotingssaldo. Desondanks is en blijft voorzichtigheid geboden. Wij 
hebben overwogen de in de begroting 2017-2020 voorgestelde bezuinigingen aan te 
passen, maar daar uiteindelijk niet voor gekozen. Zoals aangegeven in de begroting is 
onze financiële kwetsbaarheid immers nog steeds groot. Daarnaast moet er de 
komende jaren ook rekening mee worden gehouden dat het Rijk negatieve 
bijstellingen in het gemeentefonds doorvoert (trap op, trap af), waarop wij als 
gemeente geen invloed hebben. Het gepresenteerde meerjarenperspectief biedt dus 
geen garantie voor de toekomst.

Kernboodschap

In de gemeentelijke begroting 2017 is de uitkering gemeentefonds berekend aan de 
hand van de meicirculaire 2016. Gegeven de recente ontwikkelingen rondom de 
rijksbegroting 2017 alsmede de septembercirculaire van het gemeentefonds 2016 
worden de inkomsten gemeentefonds voor 2017 tot en met 2020 voordelig beïnvloed. 
De uitkering aan de gemeenten vanuit het gemeentefonds door het Rijk is een 
zogeheten algemene uitkering. Bij de bepaling van de onderbouwing van deze 
algemene uitkering kijkt het Rijk naar ontwikkelingen die voor heel Nederland van 
toepassing zijn. Hierbij ligt geen relatie met Veldhoven-specifieke ontwikkelingen.



De bijstelling voor 2017 tot en met 2020 komt voornamelijk door de doorwerking in 
het accres, 2e fase grootonderhoud subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) en de bijstelling integratie uitkering 
decentralisaties sociaal domein.

Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van "samen de trap 
op en samen de trap af" hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de 
omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het 
gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode, wordt het accres 
genoemd.
In de septembercirculaire 2016 is de raming van de accressen bijgesteld op basis van 
de Miljoenennota. Belangrijkste verklaring voor de stijging van het accres zijn de extra 
uitgaven van het rijk aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoede-bestrijding. 
Het meerjarenbeeld van het accres vertoont ook een positieve trend. Dit is het gevolg 
van het verwerken van de laatste inzichten uit de middellange termijn raming van het 
CPB. Voor Veldhoven geeft dit per saldo een voordeel van C 364.000 in 2017 oplopend 
tot C 1.042.000 in 2020.

2e fase grootonderhoud subcluster VHROSV
Op 8 juli 2016 hebben de fondsbeheerders de Tweede Kamer een brief gestuurd over 
de nieuwe verdeling van het subcluster VHROSV. Deze nieuwe verdeling is in de 
septembercirculaire 2016 verwerkt en geeft voor Veldhoven een voordeel van 
C 138.000 in 2017, C 141.000 in 2018, C 117.000 in 2019 en C 145.000 in 2020.

Bijstelling decentralisaties sociaal domein
In het bestuurlijk overleg van 24 augustus jl. zijn de VNG en het ministerie van VWS 
het eens geworden over bijstellingen van de integratie-uitkering Sociaal domein. Voor 
Veldhoven betreft het een neerwaartse bijstelling van C 332.000 in 2017, C 471.000 in 
2018, C 467.000 in 2019 en C 448.000 in 2020. Deze bijstellingen hebben twee 
hoofdoorzaken. Enerzijds zijn meer cliënten vanuit de Wmo overgegaan naar de Wet 
Langdurige Zorg. Anderzijds is gebleken dat een groep cliënten hun eerdere AWBZ 
indicatie voor zorg niet langer verzilverde. Dit effect was groter dan vooraf verwacht. 
In 2015 en 2016 heeft dit geleid tot minder kosten en dus een overschot binnen het 
Sociaal domein, hetgeen nu door het Rijk wordt gecorrigeerd met ingang van 2017.

Overige
In de septembercirculaire 2016 zijn nog mutaties aangepast onder andere voor 
plafond btw compensatiefonds, verlaging integratie uitkering wmo oud en suppletie 
regeling groot onderhoud 2e fase. In 2017 gaat het per saldo om C 171.000 minder 
aflopend naar C 10.000 minder in 2020 voor Veldhoven.

In de onderstaande tabel is de mutatie van de septembercirculaire 2016 weergegeven.

Omschrijving
Bedragen (x C 1.000) - = nadeel

2018 2019 2020

Accresontwikkeling septembercirculaire tov meicirculaire 2016 
2e fase grootonderhoud subcluster VHROSV 
Bijstelling decentralisaties sociaal domein 
Overige

364

138

-332

-171

755 1.016 1.042
141 117 145

-471 -467 -448
-97 -62 -10

Bijstelling gemeentefonds ahv septembercirculaire 2016 328 604 729

2 Z 3



Vervolg

De consequenties van de septembercirculaire 2016 worden in de derde 
kwartaalrapportage 2016 verwerkt.

Communicatie en samenspraak

Niet van toepassing

Bijlagen

Niet van toepassing

3 Z 3



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 PvdA:

- Het voornemen van het college om de kledinginzameling door het PVF anders vorm 
te geven (kringloopwinkel en Baetsen), vanaf wanneer zal dat - indien het 
daadwerkelijk doorgang vindt - ingaan? Wanneer eindigt de gunning aan PVF? 
Gevraagd wordt naar een specifieke datum.

Het PVF heeft geen vergunning. Ze zijn in het uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing aangewezen. 
Hier is geen einddatum aan verbonden. Het college moet een besluit nemen om de aanwijzing in 
te trekken. Wij verwachten dat dit besluit medio januari 2017 wordt genomen. Daarin wordt dan 
een einddatum vastgesteld die nog met alle partijen in overleg moet worden vastgesteld. Dat is 
onderdeel van de onderhandelingen. Verwachting is dat de start tweede helft 2017 zal zijn. Er is 
nog geen specifieke datum bekend.

- indien besloten zou worden dat het PVF de huidige kledinginzameling gewoon kan 
continueren, dient er dan nieuwe dekking/gelden gevonden te worden in de 
begroting om een mogelijk gat op te vullen?

Omdat er nog geen besluit is genomen door het college, is er ook nog niets opgenomen in de 
begroting 2017.

Bij continuering van de huidige werkwijze met het PVF ontstaat er geen 'gať. De 
afvalstoffenheffing is altijd kostendekkend en wordt berekend over kosten en baten van het 
afgelopen jaar.

Hierdoor kan feitelijk geen gat ontstaan. Er hoeft dus ook geen nieuwe dekking/gelden in de 
begroting gevonden te worden.

Gevolgen van wijziging van de kledinginzameling in 2017 worden pas in begroting 2018 bij 
afvalstoffenheffing zichtbaar als onderdeel van meerdere wijzigingen in de afvalinzameling.



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 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.

a. 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.

b. Deze verschillen komen ook tot uiting in de beide 
reclamebelastingen.

De lasten voor een winkelier als gebruiker (want die betaalt de reclame) van een winkel
met WOZ-waarde van C 375.000,- :

2017

OZB gebruik : C 482,25

Reclame: C 877,98

Rioolheffing: C 139,83

Totaal: C 1500,06

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 756,37

2016

OZB gebruik : C 516,38 

Reclame: C 927,38

Rioolheffing: C 134,46

Totaal: C 1578,22

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 735,75

2015

OZB gebruik : C 516,00 

Reclame: C 816,66

Rioolheffing: C 131,99

Totaal: C 1464,65

Is de gebruiker ook de eigenaar dat komt er nog OZB eigendom bij van C 679,50



2014 werd er nog geen reclame geheven voor City centrum

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.

Met dit budget worden deels de kosten van de contactfunctionaris van de 
gemeente bekostigd. Zijn rol is om de aanpak over de verschillende afdelingen van 
de gemeente zodanig integraal te coördineren en stroomlijnen dat het effect 
optimaal is. Daarnaast worden de uit dit budget de kosten van de inzet van 
Cordaad gedekt. De medewerkers van Cordaad richten zich met name op het 
stimuleren van participatie van jongeren. Hun inspanningen zijn onderdeel van de 
integrale aanpak. Dit wekt mogelijk de indruk dat er meer aandacht uitgaat naar 
het bieden van kansen dan naar het opleggen van verplichtingen. Het repressieve 
deel van de aanpak zit echter bij politie en heeft dus een andere financieringsbron.

De Veldhovense aanpak is overigens het resultaat van de proeftuin 'Aanpak 
uitbuiting Roma kinderen' vanuit het ministerie van VenJ en staat model voor 
andere gemeenten.

De aanpak is inmiddels niet meer alleen gericht op Roma gezinnen, maar ook op 
andere multiprobleemgezinnen die een grote afstand van de maatschappij hebben 
en een afwijkend normen en waarden patroon (dreigen te) ontwikkelen.
Budgetverioop producten 31-10-16

ļBudgeţhouder Ales* jgudflttteheefdeiƒ^^lPToduc^q^.^A»es> ]

Pnmair Budget Budget wtizigmgen Budget
'642740 ROMA beleid LASTEN 430016 Inhuurkosten MenO lexpl) 0 0 C

414 0 414 ) out of pocket kosten byvoorbeetd aanpassingen fysieke ruimte
| ihkv handhaving werktrajecten maatregelen by enses434399 Ovenqe met duurzame goederen en dnst 28 982' 0 28 982

442500 Overige inkomensoverdrachten 121 593 0 121 593 —* nzet Cordaad
462215 Loonkosten 02 0 G C
462216 Loonkosten MenO 74 870 0 74 870

» contactfunctionaris gemeerde462235 OverheatAosten 02 0 0 C
462236 Overheadkosten MenO 58 723 0 58 723 .

LASTEN 284 582 0 284 582
BATEN 334000 Overige goederen en dwnsten 0 0 C

BATEN 0 0 c

Mei át overzicht krijgt u rtormabe over de opbotm van hel budget van de/ uw producten (prwrabeve begroting en of wyzţţngen) U kunt setecbes maken zoals vermeld «i de pagna tems jaar budgethouder budgetbeheerder en product By het 
opstarten kunt u parameters nviíen afdefcngsc ode en/of productcodes

HANDHAVING

- Hoeveel fte handhavers hebben wij op de loonlijst staan ?
Wij hebben 7 fte's voor handhaving op de loonlijst staan (dit betreft de 
toezichthouders bouw, Stadstoezicht en een coördinator);

- Wat zijn de kosten van handhaving precies ?
Kosten handhaving C 1.042.000,--;

- Welke taken voeren zij precies uit ?
Voor de taken die door handhaving worden uitgevoerd, zie bijgevoegde bestand 
"Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016".

WELSTAND

Wat valt er in Veldhoven precies onder welstand ?



Bouwplannen voor het bouwen of verbouwen van bouwwerken met een ruimtelijke 
impact.

- wat de directe en indirecte ambtelijke inzet voor de welstand in 
Veldhoven, gerekend in fte en in euro's.

Sinds 1 januari 2016 hebben we een ambtelijke welstandscommissie, bestaande uit 2 
leden. De commissie komt niet wekelijks samen, tenzij er bouwplannen geagendeerd 
zijn die een grote invloed hebben op het bouwwerk op zich dan wel op het 
straatbeeld/directe omgeving, beeldbepalende of monumentale panden, bouwplannen 
op zichtlocaties of in stimuleringsgebieden. Gemiddeld zijn we 0,5 uur met 2 
commissieleden bijeen per week; ca. C 85 per week. (Dus nog geen 0,03 fte.)

- welke zaken zijn er ten aanzien van welstand reeds afgeschaft in 
Veldhoven?

In de Welstandsnota Veldhoven 2008 zijn welstandsvrije gebieden en zones (bijv. in 
achtertuinen tot 3,2 meter hoog) opgenomen. Bouwwerken in deze gebieden en zones 
worden dus niet getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Daarnaast is de lijst met vergunningsvrije bouwwerken ook uitgebreid. Ook deze 
bouwwerken worden niet getoetst aan de Welstandsnota.

- wat doet de welstandscommissie hier precies ?
"De Welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke 
commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de 
vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is ingediend, in 
strijd is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald."

Specifiek in Veldhoven bekijken wij de bouwwerken welke van belang zijn op de 
omgeving, zoals eerder aangegeven. Ook steeds vaker worden wij ingeschakeld bij 
onenigheden in een straat of buurt; bewoners of ondernemers bouwen vergunningsvrij 
dan wel in een welstandsvrije zone en de directe omgeving is van mening dat het 
bouwwerk een negatieve invloed heeft op de uitstraling van de straat of een blok. De 
onpartijdige commissie wordt dan gevraagd of het betreffende bouwwerk in ernstige 
mate strijdig is aan redelijke eisen van welstand, zodat er handhavend of wat steeds 
meer gebeurd, bemiddelend kan worden opgetreden.

Verder is de werkwijze in Veldhoven veelal anders dan in de omliggende gemeenten. 
Wij gaan de dialoog aan, dus niet met het wijzende vingertje. Vaak lukt het om een 
bouwplan op een hoger niveau te brengen, maar als een ondernemer of bewoner niet 
meer wilt en de impact is enigszins beperkt, dan nemen we genoegen met een 'zesje'. 
Deze handelswijze wordt door initiatiefnemers gewaardeerd.

Geïnteresseerde raadsleden zijn van harte welkom om een keer een vergadering bij te 
wonen.

- welke kosten worden door de gemeente in het kader van welstand 
gemaakt vanaf aanvrage bouw- omgevingsvergunning tot 
vergunningverlening ?

Kleine berekening:

In 2012 tot 2015 hebben we gemiddeld 568,6 vooroverlegzaken en aanvragen 
ontvangen. Met de huidige werkwijzen hebben we het over (minus feestdagen) 50 uur 
á C 85 per jaar. Gemiddeld bedragen de kosten per bouwplan nog geen C 7,50. (Als 
men rekening houdt met de plannen die naar aanleiding van klachten behandeld 
worden en, omdat we in 2016 meer bouwplannen hebben ontvangen dan in 2012, 
2014 en 2015 en het aantal uren welstandscommissie uit 2016 zijn, dus de kosten 
feitelijk door een hoger aantal bouwplannen gedeeld zou moeten worden, ligt dit 
bedrag in werkelijkheid nog lager.)



- welke leges worden in dit verband in rekening gebracht ?
Alle leges worden verwerkt in het totale tarief. In tegenstelling tot sommige andere 
gemeentes brengen wij geen aparte leges voor een welstandsvergadering in rekening.



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 CDA:

Nogmaals de info wordt gevraagd per te onderkennen functie/afdeling binnen de gemeentelijke 
organisatie (in niet een paar totaalgegevens). Zie daarvoor bijgevoegd excelbestand.

Onderstaand is voor de volledigheid de oorspronkelijke vraag, het oorspronkelijke 
antwoord (in blauw) alsmede het aanvullende antwoord (in rood) opgenomen.

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 20 17

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

Desgevraagd is bijgevoegd het excel bestand waarin het aantal mensen per afdeling 
(inclusief totale loonkosten is opgenomen). Tevens is in de tabel het aantal fte's per 
afdeling opgenomen.

De opleidingskosten maken geen deel uit van het loonbestand en zijn ook niet één op 
één te linken aan een medewerker c.q. een fte. Deze zijn dan ook niet in de 
bijgevoegde tabel verwerkt.

Het totale management bestaat uit 7 personen (gemeentesecretaris en 6 
afdelingshoofden). De kosten van de gemeentesecretaris zijn opgenomen binnen de 
strategische unit, terwijl de kosten van de afdelingshoofden zijn verwerkt binnen de 
respectievelijke afdelingen.



SPECIFICATIE PERSONEELS-/ORGANISATIEKOSTEN

1-jan-16 verwachting 1 jan 2017 verwachting 31 dec 2017
directe personeelskosten 
verwachting 2016

directe personeelskosten 
verwachting 2017

te onderkennen discipline/afdeling FTE aantal medew FTE aantal medew FTE aantal medew

Griffie 3,2 4 3,2 4 3,2 4 250.529,91 248.166,49

Strategie en Bestuur (incl.Gem.Secretaris en 

concerncontroller) 4,49 5 3,49 4 3,49 4 417.857,97 352.071,84

Regie en Ontwikkeling 40,5 46 39,43 46 38,13 46 3.105.807,40 3.029.920,55

Beheer en Realisatie 52,25 57 53,12 55 53,78 55 3.251.734,32 3.233.816,61

Inwonerszaken 45,13 58 45,74 66 45,75 66 2.906.448,80 2.903.408,57

Mens en Omgeving 53,81 64 55,79 60 54,8 60 3.649.076,35 3.793.322,04

Advies en Ondersteuning 48,81 49 45,07 50 44,29 50 3.153.667,57 3.157.852,05

Facilitair Bedrijf 36,14 37 33,2 39 33,2 39 2.273.271,57 2.133.604,71

ONDER DIRECTE PERSONEELSKOSTEN WORDT VERSTAAN ALLE DIRECT MET DE MEDEWERKERS VERBONDEN KOSTEN ZOALS
LONEN, SALARISSEN SOCIALE LASTEN, PENSIOENLASTEN, OPLEIDINGEN, AFKOOPSOMMEN ETC EN DUS NIET DE TOEGEREKENDE KOSTEN



Aanvullende Technische Vragen Begroting 2017 D66:

Wij zouden graag een kopie van de jaarrekeningen 2013-2014-2015 van het fonds 
willen hebben, die zijn binnengekomen.

De volgende documenten zijn op het RIS gepubliceerd:
- 1 jaarverslag 2015 PVF
- jaarverslagen 2013, 2014 en 2014 stichting POS.

Het Pastoor Vekemansfonds was daar onderdeel van, de inkomsten/uitgaven van het 
PVF worden hierin verantwoord.



AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Sociaal deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door CDA Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7 Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
De programmabegroting 2017 waarin een bijstelling staat genoteerd om de 
aanvullende storting van C 621.000 in 2017 niet te laten plaatsvinden.

overwegende dat:
» In het amendement Programma 16: Lokaal Sociaal Deelfonds dat unaniem is 

aangenomen tijdens de algemene beschouwingen 11 november 2014 de 
overweging is opgenomen dat ’door de inrichting van een lokaal fonds geborgd 
wordt dat uitgaven, vanwege de over te dragen taken vanuit het Rijk, ook op 
termijn beschikbaar blijven voor het sociale domein';

» De werkingsduur van de bestemmingsreserve 'lokaal sociaal deelfonds' van 
beslispunt 6 uit het raadsbesluit 14.133 is beperkt tot een periode van drie 
jaar, lopende van 2015 tot en met 2017;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
5. De raad een voorstel ter besluitvorming voor te leggen waarin de 'aanvullende 

storting' van C 621.000, zoals genoemd op pagina 52 van de programmabegroting 
2017, besteed wordt aan projecten die met verbetering van de zorg te maken 
hebben

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



VELDHI

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Voordelen WMO niet storten in reserve Sociaal Deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 20016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
» De programmabegroting 2017;
» Het voorstel om de geplande voordelen op WMO niet te storten in de reserve 

Sociaal Deelfonds;

overwegende dat:
» De WMO-gelden bedoeld zijn om WMO-gerelateerde taken en verplichtingen te 

kunnen financieren;
» Er door de Raad is besloten om gelden die niet direct hiervoor kunnen worden 

ingezet, worden teruggestort in het Sociaal Deelfonds;
» De gemeente Veldhoven gebruik kan maken van deze reserve wanneer er een 

financieel tekort ontstaat bij de uitvoering van de sociale transities;
» De sociale transities nog maar enkele jaren gaande zijn en er nog geen enkele 

duidelijkheid is over de afloop hiervan en de eventuele financiële risico's;
» Het veel te vroeg is om geplande voordelen op de sociale transities voor andere 

doeleinden in te zetten en de begroting daarmee sluitend te krijgen;

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
» De geplande voordelen op de transities te storten in het Sociaal Deelfonds; 
» Het tekort op de begroting eenmalig te dekken via de vrije reserve

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



VELDI

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Programma 12: Planvoorstel zwembad
Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programmabegroting 2017

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
» Programmabegroting 2017;
» Het plan/voorstel van het zwembad over een toekomstige oplossing;

overwegende dat:
» We een aantrekkelijk Veldhoven willen met een goed voorzieningenniveau;
» Er jaarlijks C 275.000,- subsidie beschikbaar is voor het zwembad;
» De werkgroep behoud zwembad een eigen plan heeft uitgewerkt waarin de jaarlijks 

gevraagde bijdrage van de gemeente uitkomt op maximaal C 400.000,-;
» De gemeente dit heeft getoetst met als uitkomst dat de structurele lasten naar verwachting 

iets hoger uitvallen en uitkomen op circa C 468.100,- (inclusief C 54.000 voor Njord);
» Dit nog steeds aanzienlijk minder is dan via de eerder uitgewerkte scenario's nodig werd 

geacht, waarbij om C 500.000 méér werd gevraagd dan wat was begroot 
(C 275.000,-);

» De OZB vanaf 2018 zo nodig met een klein percentage (maximaal 20Zo) hoeft te worden 
verhoogd om hierin te kunnen voldoen, wat neerkomt op een verhoging van 
C 3,00 tot C 6,00 per huishouden;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
- De OZB te verhogen tot het bedrag waarmee in de extra kosten voor het zwembad kan 

worden voorzien;
- De inkomsten hiervan te verstrekken als subsidie aan het zwembad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



VELDHOVEN

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning
Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Begroting 2017-2020

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
^ Adviesnota 16.108 en raadsbesluit 16.109 
^ Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020

overwegende dat:
^ De voorgestelde bezuiniging van 50.000 euro in 2017 op het algemeen beleid 

maatschappelijke ondersteuning tot gevolg kan hebben dat het versterken van 
de basisstructuur vertraging oploopt;

• Juist het versterken van die basisstructuur een voorwaarde is voor goed in 
beeld krijgen en in de hand houden van de totale piramide die we voor ogen 
hebben bij zorg, werk en jeugd.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
6a. af te zien van de incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke 

ondersteuning (productnummer 6408);
b. dekking hiervoor te vinden in de reserve sociaal deelfonds.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen



UELDH
SAMEN
ANDRS

Gemeente Belangen 
z-— Veldhoven

AMENDEMENT
Veldhoven

Onderwerp Programma 2: Opnemen keuzes Woonvisie in kaders 
programmabegroting

Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV en D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
Programmabegroting 2017-2020

overwegende dat:
^ op 11 oktober 2016 de nieuwe woonvisie 2016 en verder is vastgesteld;
^ de doelstellingen in het programma wonen in de huidige programmabegroting niet 

aansluiten op de nieuwe keuzes uit de woonvisie;
• deze keuzes onder meer betreffen: aantal sociale woningen, meer gelijkvloerse, 

levensloopbestendige en voor zorg aangepaste woningen, meer kleine goedkope 
woningen, toevoegen van flexibele, tijdelijke kleine woningen voor urgent 
woningzoekenden, toevoegen van vrije sector huurwoningen, verduurzaming van de 
woningvoorraad (zowel voorraad corporaties als nieuwe woningen), gescheiden 
rioolsystemen, groene daken en wijken, en waterberging en bij huisvesting van urgent 
woningzoekenden wordt rekening gehouden met spreiding over diverse wijken.

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
» de keuzes in de vastgestelde 'Woonvisie 2016 en verder' als doelstellingen worden 

opgenomen in de programmabegroting
» de woonvisie leidt tot actualisering van de prestatieafspraken met woningcorporaties

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



RKEND
VËLÕtíŌVEN

AMENDEMENT
Onderwerp Programma 6: Sponsoring rotondes
Datum 8 november 2016
Ingediend door VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.6

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020;

overwegende dat:
^ 11 november 2014 het college n.a.v. een ingediende motie heeft toegezegd in het

voorjaar van 2015 met een voorstel te komen t.a.v. sponsoring van rotondes;
• Tot op heden er door het college geen uitvoering is gegeven aan deze toezegging;
• Direct omliggende gemeenten rotondes laten sponsoren door bedrijven in ruil voor een 

reclameobject;
• Veldhoven 28 rotondes kent;
• Dit een mooie vorm van private uitvoering voor de gemeenschap is;
• Hiervan tevens een inspirerende werking uit kan gaan om meer onderhoud van 

openbaar groen door Veldhovenaren te laten uitvoeren;
^ Sponsoring van rotondes mogelijk is binnen doelstelling 3 van programma 6 

"Sponsoring openbaar gebied".

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
^ Toe te voegen: de volgende tekstuele aanpassing bij programma 6, doelen en 

activiteiten 'sponsoring openbaar gebied' (programma 2.1.6, natuur en 
recreatiebeheer): "Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring, maar nooit 
een reclame object" te vervangen door "Openbaar groen kan een onderwerp zijn van 
sponsoring, zoals het sponsoren van rotondes door private partijen in ruil voor het 
plaatsen van een reclameobject".

• Toe te voegen: de volgende meetindicator bij programma 6, doelen en activiteiten 
'sponsoring openbaar gebied': "Het aantal gesponsorde rotondes aan de start van de 
lente 2017".

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



UELDH
SAMEN
ANDRS

Gemeente Belangen 
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT
Onderwerp Programma 7: Financiële evaluatie Lokaal Sociaal

Deelfonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, VVD, CDA en D66
Naar aanleiding van_____ Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016;

kennis genomen hebbend van:
De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;

overwegende dat:
» Het erratum van de begroting in het eerste kwartaal van 2017 stelt "In het eerste 

kwartaal van 2017 uw raad een financiële evaluatie voor te leggen over het lokaal 
sociaal deelfonds en hoe hiermee om te gaan na 2017";

» Bij ongewijzigd beleid deze reserve in 2018 terugvloeit in de algemene reserve;
» De VNG informatiebrief aangeeft dat er op Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

opvang nóg een decentralisatie aan zit te komen per 2020;
» Er vanuit Veldhoven aan Tafel meermalen zorg is uitgesproken over de toekomst 

van de Beschermd Wonen initiatieven in Veldhoven 
» De laatste notulen van deze vergadering daarnaast aangeven dat

cliëntenorganisaties bezorgdheid uitspreken over het opheffen van het Sociaal 
Deelfonds in brede zin;

Spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 16.109 als volgt te wijzigen:
Toe te voegen beslispunt 5.

- Het Sociaal Deelfonds met drie jaar te verlengen tot en met 2020;
- De maximale hoogte van deze doelreserve vast te stellen op basis van de 

evaluatie in het eerste kwartaal 2017 en eventueel jaarlijks bij te stellen via de 
mogelijkheden van de P&C-cyclus;

- In deze evaluatie niet alleen financiële parameters mee te nemen, maar hier ook 
de nieuwe decentralisaties en de zorgen van de cliëntvertegenwoordigers in 
Veldhoven aan Tafel bij te betrekken om daarmee Veldhovense kwaliteit voor 
het Sociaal Domein te kunnen ontwikkelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 3, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen



Gemeente Belangen

MOTIE

Veldhoven

Veldhoven

Onderwerp Alle programma's: Verplichte meetindicatoren
Datum 8 november 2016
Ingediend door GBV
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Algemeen

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
- De begroting 2017;
- De beantwoording van de technische vragen over de begroting, d.d. 14 oktober 2016;

overwegende dat:
» De gemeente in haar begroting verplichte meetindicatoren moet opnemen;
» Deze meetindicatoren bij uitstek geschikt zijn om per doel het gewenste ambitieniveau 

aan te geven;
» Deze meetindicatoren smart geformuleerd zijn;
» Deze meetindicatoren, mits gekwantificeerd, goed gebruikt kunnen worden om te 

kunnen beoordelen in hoeverre gestelde doelen gehaald zijn;
» Deze meetindicatoren, ondanks toezeggingen tijdens de behandeling van de 

voorjaarsnota, niet zijn gekwantificeerd;
» Deze meetindicatoren ook, na een verzoek daartoe via de technische vragen, in de 

beantwoording van de technische vragen niet zijn gekwantificeerd.

verzoekt het college:
om met ingang van 2017 in ieder geval in de voorjaarsnota en in de begroting de verplichte 
meetindicatoren van een streefwaarde te voorzien, en daarnaast bij de jaarrekening, vanaf de 
jaarrekening over 2017, de realisatie van betreffende meetindicatoren te presenteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



VELDHOVEN

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Gelden ter bestrijding van armoede
Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programmabegroting 2017

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 
2016

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2017;
^ Het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd dat er 100 miljoen euro wordt 

vrijgemaakt voor armoedebestrijding onder kinderen;
^ Dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen; 
^ Dit geld op 1 januari 2017 vrijkomt;

overwegende dat:
^ Schulden binnen het gezin vaak de oorzaak van armoede onder kinderen zijn;
^ Ook in Veldhoven sprake is van armoede onder kinderen;
^ Alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief;
^ Het verstandig is om voorbereidingen te treffen, zodat het college direct aan de slag 

kan met de uitvoering;

Verzoekt het college:
^ Uiterlijk 1 januari 2017 te komen met een plan van aanpak hoe de extra middelen 

van het Rijk ingezet kunnen worden in relatie tot het staande beleid;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



VELDHOVE

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Voedselbank Veldhoven
Datum 8 november 2016
Ingediend door PvdA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programmabegroting

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016

kennis genomen hebbend van:
^ Programmabegroting 2017 
^ De situatie van de Voedselbank

overwegende dat:
^ De Voedselbank armoede verlicht onder mensen;
^ In tegenstelling tot de Voedselbanken Best (C 8.500,-) en Bergeijk (C 5.500,-) die van 

Veldhoven momenteel geen subsidie krijgt van de gemeente;
^ De lasten op korte termijn zullen toenemen, vanwege de aanschaf van een koel-, vriescel 

op verzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit;
^ De Voedselbank eind 2017 moet vertrekken uit het gebouw waarin ze momenteel 

gehuisvest is;
^ De gemeente Veldhoven voldoende capaciteit en expertise heeft om mee te denken over 

een oplossing;

Verzoekt het college:
- Met de Voedselbank actief op zoek te gaan naar een geschikte permanente locatie;
- De mogelijkheden voor een investeringssubsidie te onderzoeken en de Raad in het 

tweede kwartaal van 2017 hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )



UELDH
SAMEN
ANDRS

Gemeente Belangen 
Veldhoven

MOTIE

gemeente \ \

Veldhoven

Onderwerp Programma 7: Kwaliteitsonderzoek decentralisaties Zorg/Wmo
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, D66 en VVD
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.7

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
Programmabegroting 2017-2020

overwegende dat:
^ In deze raadsperiode de decentralisaties als nieuwe taken zijn geïmplementeerd;
^ Deze nieuwe taken weinig referentiekader hadden;
^ Er tot nu toe positief wordt geoordeeld en gekeken naar de resultaten;
^ Er financieel binnen de kaders is gewerkt;
^ Er in 2017 een onderzoek komt waarbij de financiële risico's die er kunnen zijn in 

relatie tot het sociaal deelfonds in 2017 worden getoetst;
^ Er naast een verplicht gemeentelijk onderzoek, aanvullend client-tevredenheid is 

getoetst;
^ 800Zo van de respondenten uitspreekt tevreden te zijn;
^ Hulpverlenende organisaties en hulpverleners nog niet zijn bevraagd;
^ In 2017 nieuwe afspraken/contracten met instanties worden afgesloten;
^ Dit een goed moment is om de balans op te maken;
^ Het goed is om te weten of we op de goede weg zijn en wat aanbevelingen voor de 

toekomst zijn.

verzoekt het college:
1. Een kwaliteitsonderzoek uit te laten voeren door een externe organisatie ter 

versterking van beleidsuitvoering;
2. De opdrachtsformulering in samenspraak te doen met het overleg "Veldhoven aan 

tafel";
3. Een en ander te financieren uit het sociaal fonds.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN Z VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )
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MOTIE
Onderwerp Programma 12: Zwembad
Datum 8 november 2016
Ingediend door VSA, GBV, VVD en D66
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 2016 - Programma 2.1.12

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
- De programmabegroting 2017-2020 en alle daarbij behorende stukken;
- Het voorstel behoud zwembad van de werkgroep Behoud Zwembad

overwegende dat:
» De raad op 12 juli 2016 besloot de (financiële) kaders niet bij te stellen, waardoor het 

zwembad op (korte) termijn gesloten moet worden;
» is aangekondigd dat eind 2016 duidelijkheid zal worden verschaft over het moment van 

het daadwerkelijk sluiten van zwembad Den Ekkerman en het traject dat daartoe moet 
leiden;

» rekening moet worden gehouden met feitelijke sluiting ergens in de loop van 2018;
» de werkgroep Behoud Zwembad op 10 oktober 2016 een voorstel voor het behoud van 

het zwembad heeft aangeboden;
» het wenselijk wordt geacht alvorens verdere stappen worden gezet met elkaar van

gedachten te kunnen wisselen over mogelijke alternatieven, waarbij mogelijk de kaders 
moeten worden bijgesteld;

verzoekt het college:
1. direct na de Algemene Beschouwingen een beeldvormende vergadering te beleggen, 

waarin de mogelijkheid wordt geboden aan de raad om over mogelijke alternatieven voor 
de sluiting nog eens indringend met elkaar te spreken en afwegingen (op basis van de 
juiste financiële informatie) te maken;

2. het door de werkgroep Behoud Zwembad ingediende plan hierbij in elk geval te 
betrekken en in samenspraak met de indieners aan de orde te stellen tijdens deze 
beeldvormende vergadering;

3. hieraan voorafgaande inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen voor de gemeente 
zijn, mocht sluiting, renovatie of nieuwbouw aan de orde komen;

4. streven naar besluitvorming voor 1 juli 2017;
5. plan werkgroep 'behoud zwemwater' d.d. 10 oktober 2016 wordt het uitgangspunt;
6. te komen met een financieel dekkingsvoorstel voor 1 juli 2017.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, CDA 4, D66 2, PvdA 1 en 
Samenwerkend Veldhoven 1)
Mevr. Hartlief (D66) is niet aanwezig bij de stemming wegens een 
mogelijk belangenconflict.

Tegen 0 stemmen



ISUĽM SAMENWERKEND
ŴHOvřN VĒtm@Vm

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Programma 8: Pastoor Vekemans Fonds
Datum 8 november 2016
Ingediend door VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen 20016 - Programmabegroting 2017

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2016;

kennis genomen hebbend van:
^ De programmabegroting 2017;
• Het voorstel om de kledinginzameling niet meer via het Pastoor Vekemans Fonds te 

laten verlopen;

overwegende dat:
^ Het Pastoor Vekemans Fonds jaarlijks C 50.000,- ontvangt voor de inzameling van 

kleding;
^ Dit geld bij projecten en mensen in India terechtkomt;
^ De gemeente Veldhoven vrijwel niets meer doet aan ontwikkelingshulp;
^ Het Pastoor Vekemans Fonds een typisch Veldhovens initiatief is, waarvan het 

voortbestaan in gevaar komt bij het wegvallen van deze inkomsten;
^ Het voorstel is om het betreffende bedrag (van C 50.000,-) te verrekenen in de 

afvalstoffenheffing en deze daardoor teruggegeven wordt aan de inwoners;
^ De totale kosten en inkomsten op afval C 3.773.353,- bedragen, waardoor het bedrag van 

C 50.000,- een druppel op een gloeiende plaat is;

Verzoekt het college:
^ Ook de komende 5 jaar de kledinginzameling door het Pastoor Vekemans Fonds te laten 

verzorgen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - VERWORPEN

Voor 11 stemmen (VVD 5, CDA 4, PvdA 1 en Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 15 stemmen (VSA 6, GBV 6, D66 3)



OVERZICHT AANGEKONDIGDE MOTIES EN AMENDEMENTEN (AB 2016/Begroting 2017 op 8 november 2016)

Nr. M/Am Prog. nr. Poho Onderwerp Fractie(s) Aan
genomen

Ver
worpen

Inge
trokken

Aan
gehouden Opmerkingen

1 A 2 HvdL Opnemen keuzes Woonvisie in kaders programmabegroting VSA, GBV en D66 x POHO omarmt het amendement. Hij is 
al in gesprek met de 
woningbouwcorporaties over 
prestatieafspraken.

2 A 6 HvdL Sponsoring rotondes VVD, CDA, PvdA en SV x POHO kan het amendement overnemen 
mits 'adoptie' en '1 mei 2017 (i.p.v. 
lente) wordt toegevoegd. Hij komt op 
korte termijn met een informatienota 
naar de raad.

3 A 7 MvD Financiële evaluatie Lokaal Sociaal Deelfonds VSA, GBV, VVD, CDA, D66 en SV x
4 A 7 MvD Sociaal Deelfonds CDA x CDA wordt mede-indiener van het 

amendement 'Financiële evaluatie Lokaal 
Sociaal Deelfonds'.

5 A 7 MvD Voordelen Wmo niet storten in reserve sociaal deelfonds PvdA x Na de toelichting van de POHO wordt dit 
amendement ingetrokken.

6 A 7 MvD Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning PvdA en Samenwerkend Veldhoven x
7 A 12 PW Planvoorstel zwembad PvdA x POHO ontraadt het amendement.
8 M 7 MvD Kwaliteitsonderzoek decentralisaties Zorg/WMO VSA, GBV, VVD en D66 x POHO zegt toe dit onderzoek mee te 

nemen bij de herijking procesvoorstel 
maatschappelijke participatie.

9 M 7 MvD Gelden ter bestrijding van armoede PvdA x POHO zegt toe uiterlijk 1-4-2017 met 
een voorstel te komen

10 M 7 MvD Voedselbank Veldhoven PvdA x POHO geeft aan al actief op zoek te zijn 
naar een passende alternatieve locatie.

11 M 8 NR Pastoor Vekemansfonds VVD, CDA, PvdA en SV x POHO ontraadt de motie, omdat het niet 
past binnen de afspraken, 
uitgangspunten en werkwijze die met de 
raad is afgesproken.

12 M 12 PW Zwembad VSA, GBV, VVD en D66 x POHO zegt toe op korte termijn een 
beeldvormende avond te organiseren.

13 M alg. PW Verplichte meetindicatoren GBV x POHO vindt de motie sympathiek. Hij 
doet toezegging om in de 
voorjaarsnota een eerste aanzet op te 
nemen, maar vaststelling van de 
indicatoren is een taak van de raad.
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Adviesnota raad
Vaststellen belastingverordeningen 2017

Samenvatting

Om de gemeentelijke inkomsten op peil te houden is het noodzakelijk de 
belastingtarieven jaarlijks aan te passen.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordeningen overeenkomstig concept raadsstukken nrs. 
16.073 tot en met 16.084 vast te stellen.

Inleiding

Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten wordt gevormd door de 
gemeentelijke belastingen en heffingen. Met deze inkomsten kunnen de gemeentelijke 
uitgaven worden bekostigd. Daarom is het noodzakelijk de tarieven aan te passen.
Dit gebeurt onder andere door middel van trendmatige verhoging wegens het 
gestegen inflatiepercentage. Voor de begroting van 2017 wordt een inflatiepercentage 
van 00Zo gehanteerd. Dit betekent dat een aantal tarieven geen aanpassing behoeft.

Voor de leesbaarheid van de belastingverordeningen worden deze integraal opnieuw 
vastgesteld. Er is dus niet gewerkt met wijzigingsverordeningen op de bestaande 
verordeningen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de tarieven te verhogen kunnen de gemeentelijke uitgaven worden bekostigd.

Argumenten

1.1. Door in te stemmen met de voorliggende verordeningen worden enerzijds extra 
inkomsten gegenereerd en wordt anderzijds de kostendekkendheid van de 
heffingen gewaarborgd.

a. Algemeen;

Bij het vaststellen van de hoogte van de verschillende belastingtarieven voor 
2017 is het volgende beleid uitgangspunt:
^ Volledige kostendekkendheid ten aanzien van de riool- en 

afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.
^ Bij de begroting van 2017 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 007o.



Voor een nadere verklaring omtrent de tarieven van de verschillende 
belastingsoorten verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen 
behorende bij de begroting 2017.

b. Onroerende-zaakbelastingen;

Verwachte opbrengst 2017
De verwachte opbrengst voor 2017 bedraagt met toepassing van de in 2015 
aangegeven verhoging van 2,50Zo, C 9.110.120.

Gevolgen WOZ-herwaardering en OZB-tarieven 2017 voor Veldhoven
De tarieven zullen voor 2017 moeten worden aangepast aan de 
waardeontwikkeling tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016. Voorts moeten de 
tarieven in een percentage van de waarde van de onroerende zaak worden 
uitgedrukt.

Wij stellen u voor om de navolgende tarieven voor het belastingjaar 2017 te 
hanteren:
- eigenarendeel woningen 0,09840Zo

- eigenarendeel niet-woningen 0,20170Zo

- gebruikersdeel niet-woningen 0,12860Zo

c. Afvalstoffenheffing;

Om voor het jaar 2017 te komen tot een 1000Zo dekking van de kosten kan het 
tarief ten opzichte van 2016 met 1,620Zo dalen. Voor het jaar 2017 komt het 
basistarief uit op C 205,39 en het klikotarief op C 220,85.

Vanwege in voorgaande jaren behaalde voordelen kan een bedrag van C 3,40 
aan de burgers worden teruggegeven. Deze teruggaaf zal worden gerealiseerd 
middels een vermindering op het totaalbedrag van de aanslag 
"Gemeentebelastingen 2017".

In bijlage I is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het 
dekkingspercentage.

d. Rioolheffing;

Om in 2017 tot een kostendekking te komen moet het tarief ten opzichte van 
2016 voor een regulier huishouden met 4Z stijgen tot C 139,83.

Vanwege in voorgaande jaren behaalde voordelen kan een bedrag van C 17,76 
aan de burgers worden teruggegeven middels een korting op het totaalbedrag 
van de aanslag "Gemeentebelastingen 2016".

In bijlage II is een overzicht gegeven van de uitgaven en inkomsten en het 
dekkingspercentage.

e. Hondenbelasting;

In tegenstelling tot het heffen van rechten is de gemeente bij het heffen van 
hondenbelasting vrij in de tariefstelling. Binnen de gemeente Veldhoven is 
echter een relatie gelegd met de kosten van schoonhouden van uitlaatterreinen 
en de controlekosten.
Het tarief voor het houden van een hond komt voor 2017 op C 82,53.

2 7 5



In bijlage III is een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven alsmede 
van het dekkingspercentage.

f. Begraafrechten;

Omdat in de begroting van 2017 geen trendmatige verhoging van de kosten 
wordt gehanteerd ten opzichte van 2016, kan de verordening van 2016 van 
kracht blijven.

g. Marktgelden;

Ook voor de marktgelden kan, vanwege gelijkblijvende kosten, de verordening 
van 2016 van kracht blijven.

h. Toeristenbelasting;

Het tarief wordt voor 2017 verhoogd tot C 1,60.

i. Tarieven wegens dienstverlening aan derden;

De in de verordening van 2016 opgenomen tarieven worden niet trendmatig 
verhoogd en daarom kan de betreffende verordening van kracht blijven.

j. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp;

Vanaf 2011 is in de Kromstraat en omgeving een reclamebelasting ingevoerd. 
De belasting bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van 
C 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2017 C 2,48 per 
C 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra deze waarde 
C 81.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is C 700.

De opbrengsten worden, met uitzondering van de perceptiekosten, in een 
ondernemersfonds gestort. Hiervan worden activiteiten betaald die de kwaliteit 
van het winkelgebied een impuls geven.

k. Reclamebelasting Veldhoven-Centrum;

Met ingang van 1 januari 2015 is in het City Centrum een reclamebelasting 
ingevoerd. Deze belasting is op dezelfde leest geschoeid als die van Veldhoven
Dorp. Het minimum te betalen bedrag is C 300. Zodra de WOZ-waarde 
C 128.000 overstijgt wordt een bedrag van C 2,34 per C 1.000 WOZ-waarde 
per belastingplichtige in rekening gebracht. Het maximaal te betalen bedrag is 
C 4.000.

Ook hier worden de opbrengsten, met uitzondering van de perceptiekosten, in 
een ondernemersfonds gestort waarvan activiteiten betaald worden die de 
kwaliteit van het winkelgebied ten goede komen.

l. Leges;

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en 
baten van dit product.
De wettelijk voorgeschreven tarieven vormen hierop een uitzondering.
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m. Parkeerbelasting;

Ook hier geldt dat de tarieven van 2016 niet trendmatig worden verhoogd. De
betreffende verordening van 2016 kan dus van kracht blijven.

Samenvatting kaderstellend legesbeleid

Het beleidsmatig kader voor het heffen van leges is grotendeels wettelijk
bepaald. Aanvullend gelden onderstaande lokale richtlijnen:
1. Dienstverlening zoals opgenomen in de legesverordening is 1000Zo 

kostendekkend;
2. Beperkte kruissubsidiëring binnen de wettelijke toegestane mogelijkheden 

van maximaal 1500Zo en minimaal 500Zo op basis van beleidsvoorstellen van 
de vakafdelingen (voor te leggen aan het college);

3. Toetsing van de kostendekkendheid en kruissubsidiëring op basis van de 
meerjarenraming bij de primitieve begroting;

4. Afzien van tariefegalisatiereserve voor leges.

In bijlage IV is een verklaring gegeven van de wijzigingen in de legestabel ten
opzichte van 2016.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De woonlasten van de burgers stijgen minimaal door de aanpassing van de 
tarieven ten opzichte van 2016.

Financiën

Middels de doorgevoerde tariefsaanpassingen kunnen de gemeentelijke uitgaven 
worden bekostigd.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordeningen zullen worden gepubliceerd in het GVOP en een 
korte verwijzing bij de officiële bekendmakingen in het Veldhovens Weekblad. Ook 
worden ze ter inzage gelegd in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Uitvoering / planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Belastingen/WOZ, het cluster Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

1. Overzicht inkomsten en uitgaven "Afvalstoffenheffing"
2. Overzicht inkomsten en uitgaven "Rioolheffing"
3. Overzicht inkomsten en uitgaven "Hondenbelasting"

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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"Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nr. 
16.072

gelet op:
-Artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 
2017",

Artikel 1. Belastingplicht.

1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van
binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: 
gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van 
een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de 
belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is 
gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volg tijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking 
heeft gesteld;

c. degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is 
bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie 
de zaak ter beschikking is gesteld.

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij 
op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
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Artikel 2 Belastingobject.

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk 
III van de Wet waardering onroerende zaken.

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond 
van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die 
onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die 
onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan 
woondoeleinden.

Artikel 3. Maatstaf van heffing.

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het 
kalenderjaar bedoeld in artikel 1.

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de 
voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de 
heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, 
van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4. Vrijstellingen.

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf
buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van
de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, 

daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van 
glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van 
gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 
gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a 
bedoelde grond;

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of 
voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van 
levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van 
zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, 
derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering van 
de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 
zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van 
natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en 
ander met inbegrip van kunstwerken;

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door 
organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

h. werken die bestemd zijn voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen 
als woning;
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i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder 
dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet 
op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de 
publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van 
onderwijs;

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - 
niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het 
publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals 
lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, 
banken, abri's, hekken en palen;

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of 
waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als 
woning;

m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van 
zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde 
onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente 
van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 
voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten 
van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Veldhoven

Artikel 5. Belastingtarieven.

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.
Het percentage bedraagt voor:

2017 2016
a. de gebruikersbelasting 0,1286oZo 0,137707o
b. bij de eigenarenbelasting

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning 
dienen 0,0984o7o 0,101407o

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot 
woning dienen 0,201707o 0,196207o

2. Belastingaanslagen van minder dan C 10,00 worden niet opgelegd.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van de op 

een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of 
andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6. Wijze van heffing.

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7. Termijnen van betaling.

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 
vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijn 
drie maanden later.
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Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016" van 10 november 2015, nr. 
15.093 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van 
ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onroerende-zaak- 

belastingen 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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"Verordening afvalstoffenheffingen 2017"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nr. 16.072

gelet op:
- Artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 2017".

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Inleidende bepaling.

Krachtens deze verordening wordt een afvalstoffenheffing geheven.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
^ "gebruik maken": gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;
^ groene mini-container: een container bestemd voor de afvoer van groente-, fruit- en 

tuinafval alsmede etensresten (GFT+E);
^ grijze container: een container bestemd voor het huishoudelijk restafval (niet zijnde 

plastic, metaal en drankkartons), met een maximale inhoud van 240 liter.
^ Bovengrondse inzamelcontainer: gezamenlijke voorziening, bestemd voor het afval 

vermeld onder b en c, die bovengronds is aangelegd;
^ ondergrondse container: gezamenlijke voorziening, bestemd voor het afval vermeld 

onder b en c, die ondergronds is aangelegd.
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HOOFDSTUK II. AFVALSTOFFENHEFFING.

Artikel 3. Aard van de belasting en belastbaar feit.

1. Onder de naam "Afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als 
bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke 
grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien 
waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4. Belastingplicht.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden 
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik 
maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de 
Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1. indien voor de inzameling van huishoudelijk rest- en GFT+E.-afval 

als inzamelmiddel gebruik moet worden gemaakt van plastic huisvuil-
zakken dan wel een boven- of ondergrondse container C 205,39 (C 208,79)

2. indien voor de inzameling van huishoudelijk rest- en GFT+E.
-afval gebruik moet worden gemaakt van een grijze en groene
mini-container C 220,85 (C 224,50)

3. De belasting voor het op 1 januari van het belastingjaar of,
indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de be
lastingplicht, in bruikleen hebben van één extra grijze of groene 
mini-container, bedraagt per belastingjaar C 100,00 (C 100,00)

4. De belasting als bedoel in lid 1 en 2 wordt verminderd met C 66,26 (c 67,35) 
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien
De belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belasting
plicht, wordt gebruikt door één persoon.

Artikel 5a. Lastenvermindering.

De belasting, berekend op grond van deze verordening, wordt verminderd met een bedrag 
van C 3,40 (C 0,86) indien de belastingplicht is aangevangen op 1 januari 2017.

Artikel 6. Belastingjaar.
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
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Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij 
de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting 
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat 
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog 
volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen 
de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 9. Termijnen van betaling.

1. De op grond van artikel 7 verschuldigde belasting moet worden betaald in twee 
gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt drie maanden na de dagtekening van 
het aanslagbiljet en de volgende termijn drie maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid 
gestelde termijn.

HOOFDSTUK III. AANVULLENDE BEPALINGEN.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en invordering van de afvalstoffenheffingen.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Verordening afvalstoffenheffingen 2016" van 10 november 2015, nummer 
15.094, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum 
van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffingen 

2017".



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 8 november 2016.

' Veldhoven

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter



Bijlage I Kostendekking Afvalstoffenheffing 2017

Kostenpl. C^mschrk^c^st^npka^a^tsi Ktstensrt Ompeha 0ohhensoprt 33736 to OnnsphPBerbiSzopdgrìng 3017
617360 schoonhouden straten en pleinen 535590 Ovepigeniriiuurzameprede/enennnst 33735 to toteal BsO^^dd iuitoee/mg 3 30.400,00
650410 Huisvuil 733^0 Pvt c^i^ueame goederen en dnst 30104 totaal veldhoven /uitvoering 3 3.055.568,57
657310 Huisvuil 731M0 KaaitaaHpsteui rente 3 25.424,51
657310 Huisvuil mSOI Kvpitaellasten: afschrijving 3 71.008,69
657310 Huisvuil 555617 OvookostenlZ 3 36.116,28
657310 Huisvuil 5 5556 0 PospUBoCen VenR 33735 to Uí^I^İ^^I rsiouevei /uitvovring 3 1 ee i 038,14
655310 Puisvuil 333340 O^^r^Oie^V iosten BiiR 33735 to Uí^I^İ^^I rsiouevei /uitvovring 3 6
655320 Oveaige afvalotromen 535500 Pv aard. eniltbeutduuiremg pgeclgnen 33736 to roteelvelBhoven Oi^its^r^^ng 3 7.011,65
655320 Pveaige afvalotromen 539590 OvepigeniBiiuurzamepBede/enennnst 33735 to Uí^I^İ^^I BsO^^dd huUcpe/ing 3 36.726,22
655320 Pveaige afvalotromen 539590 Pveaigen iBhhuurzamepBPde/enennnst 33733 to roteelvelBhoven Oaitvoering 3 90.111,49
655320 Pveaige afvalotromen 535590 PvepigeniBhhuurzamepBPde/enennnst 33737 to ^^^í^^iS^Bi^d i tuitpogeng 3 27.769,67
655320 Pveaige afvalotromen 567333 0 Pvarige nivt c^i^ueame goederen en dnst 30101 totaal gebied a /uitvoering 3 50.461,06
655320 Pveaige afvalotromen mMO Kaaitaallasteu: rente 3 1.558,07
655320 Pveaige afvalotromen 551001 C^^f^^^^p^^^1t^t^: afschrijving 3 27.632,16
655720 Overige atvalstromen 56557s 1o Ogookosten RenO 3 10545,65
655731 KsP.heffing/mnine ^'fvć^SP.irť^'ffìng 553S10 PospUBoCen iV 3 1 1 i 1 94,83
655331 Kut.geffmgrirming afvalst.heffing 535530 PBepOeedriitenlZ 3 -
655340 Ruimen ewarfafval 535590 PvepigeniBhhuurzamepBPde/enennnst 33735 to Uí^I^İ^^I BsO^^dd ^^10/1^ 3 9356,56
655340 Ruimen ewarfafval 535590 PvepigeniBhhuurzamepBPderenennnst 33733 to roteeiselBhoven Oaitvoering 3 11.503,90
655340 Ruimen ewarfafval 535590 PvepigeniBhhuurzamepBPde/enennnst 33735 to ^^^í^^iS^Bi^d i tuitpogeng 3 44.392,49
655340 Ruimen ewarfafval 535355 0 PvepigeniBhhuurzamepBPde/enennnst 33737 to ^^^í^^iS^Bi^d i /uitpovring 3 34.583,39
655340 Ruimen ewarfafval 505570 1o Pverigenintguurzame goederen en dnst 33735 to Uí^I^İ^^I rsO^^déî ^^160^ 3 21 i074,32
655340 Ruimen ewarfafval 505550 1o OgookostenM0nO 33735 to Uí^I^İ^^I rsiouevei /uitvovring 3 -

655340 Ruimen ewarfafval 5055 0 0 PospUBoCen MenP 33735 to Uí^I^İ^^I rsiouevei /uitvovring 3 -

655340 Ruimen ewarfafval 505550 0 OvepUBoOkostenMonO 33735 to Uí^I^İ^^I rsiouevei /uitvovring 3 -

655440 RuimhnzpnrfoO/al 503337 0 Pvephsgepgstcc RevO 30104 totaal veldhoven /uitvoering 3 3
300398 Afval4 mutaties voorzieningen mffill av 3 22.350,00
0300OO run7418 nnoi Gas 3 730,86
0300OO /un7418 HHOn Elacrpiciteir 3 371,23
0300OO run7418 5 33600 BoOgaldeOolastmgen 3 10,85
0300OO run7418 535355 0 PcnponmaakkFutep 3 334,35
0100OO n^nn^1ti 537355 0 GveaigealeS duurzame goederen en dnst 3 11.340,29
520100 wagens en materieel 431099 Overige energie 3 3.610,59



520100 wagensen mataneel 555555 O Wetaalda belantienen hh 433,61
5201OO wagens gn rta^l^erieel 434399 Overige niet duurzame goederen en dnst 4 5.097,08

Overheadkn (zie tabblad overhead) 5 147.597,94
4 3.521.454,44

21 e BT\A/ 4 744.078,09
Totale lasten 4 4.665.132,54

655510 Huisvuil 455555 O Overigeaoaderenen diensten 5 303.383,89
655430 Afvnlstoffenheffing 005200 Overigegaedvren ar liensten 4 3.473.553,40
655498 Afval/ mutaties voorzieningen 860001 Reserveringen voorzieningen 4 88.095,25

Totale baten 4 4.665.132,54

Kostendekkendheid: 100,00o7o
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Veldhoven
Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.075
8 november 2016 
5
"Verordening Rioolheffing 2017

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezin het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 nr. 
16.072;

gelet op:
- Artikel 228a van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017",

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor 

inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of 
grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking 
heeft;

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2. Aard van de belasting.

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde 

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht.

1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water 
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

2. Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid wordt als gebruiker 
aangemerkt:
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a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet 
krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 
- voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft 
afgestaan.

•“Veldhoven

Artikel 4. Zelfstandige gedeelten.

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn 
om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van 
elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die 
gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden 
aangemerkt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing.

1. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit 
het perceel wordt afgevoerd.

2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters 
leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar 
voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. 
Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, 
wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die 
herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand 
gerekend.

3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie 
zijn voorzien van een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, 

of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste 

capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid 
opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

4. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt 
water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 5a. Lastenvermindering.

De belasting, berekend op grond van de tarieventabel in artikel 6, wordt verminderd 
met een bedrag van C 17,76 (was C 17,84) indien de belastingplicht is aangevangen op 
1 januari 2017.

Artikel 6. Belastingtarieven.
2017 2016

Het recht als bedoeld in artikel 3, lid, 1 bedraagt per aar:
a. van 0m3 tot en met 350m3: C 139,83; C 134,46
b. van 351m3 tot en met 500m3: C 244,70; C 235,30
c. van 501m3 tot en met 1.000m3 C 384,53; C 369,76
d. van 1.001m3 tot en met 2.500m3 C 769,07; C 739,52
e. van 2.501m3 tot en met 5.000m3 C 1.013,77; C 974,82
f. van 5.001m3 tot en met 25.000m3 C 1.258,47; C 1.210,12

of meer: C 1.503,18. C 1.445,42
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Artikel 7. Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij 
de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het 
belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten 
van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van 
de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel in de loop van het 
belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het 
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen 
de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt.

Artikel 10. Termijnen van betaling.

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt drie 
maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede drie maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde 
termijnen.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Verordening rioolheffing 2016" van 10 november 2015, nummer 15.095, 
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van in
gang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de be
lastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolheffing 2017"
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016.

‘“Veldhoven

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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5
"Verordening hondenbelasting 2017

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, nr. 16.072 

gelet op:
- Artikel 226 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017",

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
een hond binnen de gemeente.

Artikel 2. Belastingplicht.

1. Belastingplichtig is de houder van een hond.
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond 

onder zich heeft, tenzij blijkt, dat een ander de houder is.
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt 

als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onder
deel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid 
van dat huishouden.

Artikel 3. Vrijstellingen.

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes 
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn 
aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke 
locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit 
houders van dieren.

2. De belasting wordt niet geheven voor honden:
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als 

zodanig door een blind persoon worden gehouden;
b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als
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zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;

c. die verblijven in een hondenasiel;
d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in

een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond 

worden gehouden.

Artikel 4. Maatstaf van heffing.

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5. Belastingtarief.

2017 2016
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond e 82,53 ē 78,73
2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de 

belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn 
geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in 
Nederland, per kennel e 247,59 e 236,19

Artikel 6. Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dit later 
is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal 
honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk 
de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd 
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er 
in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van 
het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het 
aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde be
lasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, respectievelijk de 
vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. De belastingplicht eindigt op het tijdstip waarop de schriftelijke mededeling is 
ontvangen, inhoudende, dat de belastingplichtige geen houder meer is van een 
hond. Hierbij dient dan tevens de uitgereikte hondenpenning te worden ingeleverd.

Artikel 9. Continuering belastingplicht.

Ten aanzien van de belastingplichtige aan wie over het vorige belastingjaar een 
aanslag werd opgelegd, wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden
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als waarnaar hij voor het laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt, dat bedoeld
aantal honden waarover hij belastingplichtig is wijziging heeft ondergaan of dat zijn
belastingplicht voor de aanvang van het belastingjaar is geëindigd.

Artikel 10. Termijnen van betaling.

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de 
eerste vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de 
volgende termijn drie maanden later.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrek
king tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Verordening hondenbelasting 2016" van 10 november 2015, nummer 15.096, 
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang 
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 8 november 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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Bijlage III Kostendekking Hondenbelasting 2017

Kostenpl.
616610 
storno 
616610 
616610 
616610 
616610 
616610 
616610 
616620 
666620 
661620 
666620 
666620 
657002

Omschrkostenplaats KosternsO
ondeitioud00orziening uitlatenhonZen KS330O
ondeitioud00orziening uitlatenhonZen KS3392
ondeitioudvoorzizning uitlatenhonhen KS3392
ondeitioudvoorzizning uitlatenhonZen KS3392
ondeitioudvoorzizning uitlatenhonZen KS3392
ondeitioudvoorzizning uitlatenhonZen 666399
ondeitioud00orzizmng uitlatenhonZen 66K32O
ordzi'houd voorziening uit^^tznľ^^^^en 666645
100^100001111'^ uitlatenhonZen 66S612
dontrolendzrzieninzuitlaten honden KS3332
LzstenhonZgnbdiahring 636699
LzstznhonZznbzlahting 66S612
Lanten hondzc belztting KS3332
Omden.handh ient/oggr/Apo& Oijz.wetter 434399
Ovzrhzadkostzn (ziz tabblad ovzrhzad)

Omzchrkostznso>olrC
Ov aacd. entiitbesdduurozmz zceclzden
Ovnriganiottluurzamazozdatanandnst
Ovarigemotduurzamedodderenendnst
Z^’^nrlg^n íotduurzamedodderenendnst
Ovarigen iottluurzamazozdaranandnst
d^x^í^r^kĵznB^rc^uurzamz gozdzrzn zn dnst
Zoonuostzn BenR
0^^^r^dln.hclM^;cto^ BznR
dc>onUosten BzzdC
OvaraeddnostenMdnO
0^^^r^dnzniet duurzamz gozdzrzn zn dnst
dc>onUosten IZ
OvaraeddnohteulZ
Ovzrigz nizt duurzamz gozdzrzn zn dnst

Onrnijz. Omscnooerbijzondermg
66300 totaalgel0hoven tuiCvozring 
66100 k^ta^^l oodieda tuhoz^hng 
MSOU totaalgel0hoven tuiC^c^zring 
66600 u^ta^n^igzoir^d c/hitzozring 
66600 u^ta^a^igzoir^d b/hitzozring 
66100 totahl oo0iedatuit0deicng 
66100 noldhdBetl /hitzozring
66100 ^^^a^ć^l noldhdBetl /hitzozring 
66100 totaal noldhdvetl /uitvoering 
30104 totaal vzldhovzn /uitvozring

39198 opvang zwzrvzndz dizrzn

Totale lasten

6317
7.603.79 
9.356,56

92.675,87
27.S92,52

7.103.79 
23.114,23 
10.604,26

(3,00
33.675,79

0,00
5.110.80

6,66
0,00

52.S50,84 
48.143,33

337.806,60

661221 Baten hondenbelasting 840200 Belasting op inkomen van gezinnen
Totale baten

337.806,60
337.806,60

Kostendekkendheid: 100,0007o
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.079
8 november 2016 
5
"Verordening toeristenbelasting 2017"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, 
nr. 16.072

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet.

b e s l u i t : 
vast te stellen de

"Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017"

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam "Toeristenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor 
het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een 
vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met 
een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 2. Belastingplicht.

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in 
artikel 1 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter 
beschikking staande terreinen.

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te 
wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 
1 verblijf houdt.

Artikel 3. Vrijstellingen.

De belasting wordt niet geheven ter zake van verblijf:
1. door degene die:

a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging 
van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van 
dagen verblijft;

b. tijdelijk in de gemeente verblijft in een daarvoor geoutilleerde 
accommodatie en die van wege een lichamelijke of sociale handicap, dan
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wel door financiële c.q. sociaal maatschappelijke omstandigheden in de 
thuissituatie voor een vakantiebeleving is aangewezen op initiatieven van 
derden, zoals buurthuizen, scholen en vakantiecomités;

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van 
artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze 
persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, van de 
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers.

Veldhoven

Artikel 4. Aanmeldingsplicht.

De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij 
voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid 
tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het College 
van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in 
artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 5. Maatstaf van heffing.

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. 
Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen 
vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 6. Belastingtarief.

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting C 1,60. (was C 1,40)

Artikel 7. Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Aanslaggrens.

Belastingaanslagen van minder dan C 45,38 worden niet opgelegd.

Artikel 10. Termijnen van betaling.

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen betaald worden in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden 
later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid 
gestelde termijnen.
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Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 12. Kwijtschelding.

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

—Veldhoven

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Verordening toeristenbelasting 2015" van 11 november 2014, nr.
14.082, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 
datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zijn van toepassing 
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening toeristenbelasting 

2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2016.

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.081
8 november 2016 
5
"Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2017"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, 
nr. 16.072

gelet op artikel 227 van de gemeentewet.

b e s l u i t : 
vast te stellen de

"Verordening op de heffing en invordering van Reclameheffing 
Veldhoven-Dorp 2017".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:
a. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, logos en 

kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 

ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect 
met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de 
grond;

c. onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 
waardering onroerende zaken;

d. jaar: een kalenderjaar;
e. voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van een of 

meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen.

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente 
Veldhoven zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de titel 'reclameheffing' wordt, onder de bij deze verordening gestelde 
voorwaarden, binnen het gebied als bedoeld in artikel 2 een directe belasting 
geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare 
weg.
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Artikel 4 Belastingplicht

De reclameheffing wordt geheven van degene die de openbare aankondiging 
heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is 
aangebracht.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De reclameheffing wordt geheven per onroerende zaak.
2. De heffingsmaatstaf is een vast bedrag vermeerderd met een bedrag dat 

afhankelijk is van de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het 
kalenderjaar.

3. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld 
op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt 
de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, 
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

4. Het vaste bedrag van de reclameheffing bedraagt C 200,00
5. Het in het vorige lid genoemde bedrag wordt vermeerderd met een bedrag 

van C 2,48 per C 1.000,00 aan WOZ-waarde, zodra de heffingsmaatstaf een 
bedrag van C 81.000,00 aan WOZ-waarde overstijgt.

6. De heffing bedraagt maximaal C 700,00
7. Indien de vastgestelde WOZ-waarde voor het betreffende jaar naar beneden 

wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere 
WOZ-waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclameheffing.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, 

ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de 

reclameheffing verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
jaar verschuldigde reclameheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van de 
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de 
aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclameheffing als er in dat 
jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing

De reclameheffing wordt geheven bij wege van aanslag.
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Artikel 9 Vrijstellingen

De reclameheffing wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen 

zijn geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende 
openbare aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 
weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare 
aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn.

b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt 
gediend, kunnen worden aangemerkt;

c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of 
aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter 
uitvoering van de publieke taak;

d. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk 
te stellen lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking 
hebben op activiteiten die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, 
charitatief of ideëel belang dienen;

e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, 
waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met 
de naam van de winkeliersvereniging of het centrummanagement;

f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks 
betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde 
bouwwerkzaamheden;

g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen 

en producten in een etalage of in de winkel;
i. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze 

aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren 
zaak;

j. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en 
moskeeën, en die betrekking hebben op de functie van het gebouw.

Artikel 10 Betalingstermijn

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste 
vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede 
drie maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid 
gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met 
betrekking tot de heffing en invordering van de reclameheffing.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening Reclameheffing Veldhoven-Dorp 2016" van 10 november 
2015, nummer 15.101, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reclameheffing

Veldhoven-Dorp 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.082
8 november 2016 
5
"Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2017"

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, 
nr. 16.072

gelet op artikel 227 van de gemeentewet. 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en invordering van Reclameheffing 
Veldhoven-Centrum 2017".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:
a. reclameobject: een openbare aankondiging in letters, symbolen, logos en 

kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;
b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 

ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect 
met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de 
grond;

c. onroerende zaak: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 
waardering onroerende zaken;

d. jaar: een kalenderjaar;
e. voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van een of 

meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen.

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente 
Veldhoven zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de titel 'reclameheffing' wordt, onder de bij deze verordening gestelde 
voorwaarden, binnen het gebied als bedoeld in artikel 2 een directe belasting 
geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare 
weg.
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Artikel 4 Belastingplicht

De reclameheffing wordt geheven van degene die de openbare aankondiging 
heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is 
aangebracht.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De reclameheffing wordt geheven per onroerende zaak.
2. De heffingsmaatstaf is een vast bedrag vermeerderd met een bedrag dat 

afhankelijk is van de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering 
onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het 
kalenderjaar.

3. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld 
op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt 
de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, 
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

4. Het vaste bedrag van de reclameheffing bedraagt C 300,00
5. Het in het vorige lid genoemde bedrag wordt vermeerderd met een bedrag 

van C 2,34 per C 1.000,00 aan WOZ-waarde, zodra de heffingsmaatstaf een 
bedrag van C 128.000,00 aan WOZ-waarde overstijgt.

6. De heffing bedraagt maximaal C 4.000,00
7. Indien de vastgestelde WOZ-waarde voor het betreffende jaar naar beneden 

wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere 
WOZ-waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclameheffing.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.
2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, 

ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de 

reclameheffing verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
jaar verschuldigde reclameheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van de 
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de 
aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclameheffing als er in dat 
jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Wijze van heffing

De reclameheffing wordt geheven bij wege van aanslag.
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Artikel 9 Vrijstellingen

De reclameheffing wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:
a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen 

zijn geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende 
openbare aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 
weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare 
aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn.

b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt 
gediend, kunnen worden aangemerkt;

c. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of 
aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter 
uitvoering van de publieke taak;

d. die door (semi-)overheden of culturele, maatschappelijke of daarmee gelijk 
te stellen lichamen met ideële doelstellingen zijn aangebracht en betrekking 
hebben op activiteiten die uitsluitend een cultureel, maatschappelijk, 
charitatief of ideëel belang dienen;

e. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, 
waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met 
de naam van de winkeliersvereniging of het centrummanagement;

f. aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks 
betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde 
bouwwerkzaamheden;

g. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;
h. die onderdeel uitmaken van voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen 

en producten in een etalage of in de winkel;
i. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze 

aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren 
zaak;

j. aangebracht op scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, kerken en 
moskeeën, en die betrekking hebben op de functie van het gebouw.

Artikel 10 Betalingstermijn

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste 
vervalt drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede 
drie maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid 
gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en 
wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met 
betrekking tot de heffing en invordering van de reclameheffing.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De "Verordening Reclameheffing Veldhoven-Centrum 2016" van 10 november 
2015, nummer 15.102, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Reclameheffing 

Veldhoven-Centrum 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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Raadsbesluit

16.083
8 november 2016 
5
"Verordening op de heffing en invordering van leges 2017"

nummer 
datum raad 
agendapunt

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016, 
nr. 16.072

gelet op:
- Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van leges 2017"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

a. "dag" : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte 
een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en 
met(n-1)e in de volgende kalendermaand;

: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en 
met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; 

e. "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

b. "week"
c. "maand"

d. "jaar"

van

Artikel 2. Belastbaar feit.

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:
a. ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een 

Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of 
het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de 
handelingen zijn verricht.
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Artikel 4. Vrijstellingen.

Leges worden niet geheven voor:
a. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en 

plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door 
ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

b. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en 
vermogen.

c. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5. Tarieven.

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 
behorende legestabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 
genoemde eenheid als een volle eenheid beschouwd.

Artikel 6. Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van mondelinge dan wel een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, 
zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7. termijnen van betaling.

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in 
artikel 6:
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving.
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan 

wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van 
de kennisgeving.

Artikel 8. kwijtschelding.

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. teruggaaf.

Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel 
omschreven dienst wordt verleend op aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de 
Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en invordering van de leges.
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Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. De "Legesverordening 2016" van 10 november 2015, nr. 15.103, laatstelijk 
gewijzigd bij raadsbesluiten van 24 februari 2015, nr. 15.134 en 16 februari 2016, 
nr. 16.001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 
datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft 
op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2017".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016.

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE "LEGESVERORDENING 2017" tarief 2017 tarief 2016

TITEL I Algemene Dienstverlening
1

Hoofdstuk 1 - Burgerlijkestand.
1.1.1. Hej tertef bedraaqt voor de voltrekkinq van een huwelijk of reqistratie van een partnerschap op:
1.1.1.1. we-kdaqen C 2.. ,7 r C 260,55
1.1.1.2. zajerd aqen C 434,55 C 455,90ke ret tertef -Hd ratrt zs-r haz omaatt-n tdza ez- garzgi^re^rd ŗ^artaei^azhar .ir e^ir Itawalijk mdion zltarbij 

gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een ander door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1. we-kdaqen ...l.. r C 260,55
1.1.2.2. zat: errla hea C 434,55 C 455,90
1.1.2.3. Iirhe n hsj k hdelja wordf vohrvkkou zlartera (burte ngewzsof arn^t)takhar von de Bn^z.ijko .te nd die niet 

ín chen m in van de gemeente Veldhoven wordt het tarief zoals vermeldt onder 1.1.1.1. t/m 1.1.2.2. 
verhoog mej C 115,00 C 115,00

1.1.3. aetrr rief baal (mr^c^r vs-r dir rekkma hu' s-e hiwelijkof recpstrarie ttan een partnerschap in een
bjzondst Ir ute n t etord ra n --ti kei M, Boak ĵ, zta Iret Btr-dio nk Weteae0 e 2.0 ,i r C 26. .55

1.1.3.1. H-r rd rief v--r est o nrte-aooe naar de zoiu h|0tokid om eea tecarie rl- ĵ rkuwlkurria ara te wgzro C 139,10 C 145,95
1.1.4. Hta tertefta-teuagt roe. h et omdetdek vin eenoeregisrreero partnerschap in een huwelijk in een bijzonder 

h-is on oeree vnn trrike1 s0, E^o^^la ĵ, s-r oor Brcear1.10 We. oek C 260,75 C 273,55
1.1.5. Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje (inclusief uittreksel C

ee.ser
1.1.5.1. de o ewsto L^ibhOkr1^-) fa-ltoa0) e ...ï r C 0. ,05
1.1.5.2. rit luxe uİĵvoo ringf0 konfeei'd. e ke,i r e 5^05
1.1.5.3. mclim oef boekje onder 1.1.5.1. of 1.1.5.2. wordt geleverd in een lederen omslag wordt het tarief 

verhooro me- C '0.40 e 10.25
1.1.5.4. H-r .o rief o--rn agc ooor he- tençjerenvnn een omSjknatt oİo e or uiok tej ean toaro Nĵ0 C 26,10 C 27,40
1.1.5.5. Hoc tarief boo eaag1 thor het kalligrafisch bijschrijven van kinderen in een trouwboekje per kind kinderen i n 

eer rrznwlreekEz aar Wad C 8,70 C 9,15
1.1.6. Hoj tarie( to^-^c^a|f koor liet in behandeling nemen van een aanvraag om gedurende één jaar een lijst te 

zaeuteekter wt aroe zno var meld:
1.1.6.1, uMe ep oéo ekge m éxo week af m éét mamrl ^.torenho — overtedenen, voor zover voor plaatsing op die 

Ntettoentemmrnq teverieend, voor elke op die liist vermelde aanqifte
1.1.6.1.1. rrl

j par daq e 4.0 ,o o C 460,15
j po- week e 20. ,i o e 20. ,90
- sar mhiud e ske ,7 o C S0. .85

1.1.6.1.2. al
j par daq C ^00,4 0 C ^00,75
j po- week C 40,7 0 e 0470
- per te nh-^rl C 35,30 C 37,05

1.1.6.2. oMo ep lnén da-, m déu weelh of m édt mimol tmdertrouwrte en .otrouwcte .aren of ^regteteeerde 
preteers, -- voor t|ta-rmqgft dim Ms- teeitemmmq is verleend, voor elk op die liist vermeld paar

1.1.6.2.1 a! la ffweliiksaanqiften of afkondiqinqen, toezendinq:
f po- week e 80,4 0 ^ ^ ,80
n nor maaod C k0,8 0 C 00,15

1.1.6.2.2. qzaloten huwelijken, toezendinq:
f po- week e 8. .40 ,,,,,,,,...,6.,
- ezr me and C 225,85 C 236,95

s- ( hd| n- geer ov-nicht wordt verlangd van alle personen, maar van een lager aantal, vindt geen correctie 
van rle terieven is.aat u

1.1.7. H-- tertef t^^h1 H^a-f voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder 
duurn ot 136^^.. kwurtter C 6,15 C 6,45

s- l/hos liet ia h^oNreffNoH neme- vhk ern ahovrena ror ho( -erstek-1:.- vta een oak ute oddoklrl m errikel 2 
oen tie Wer reanekn burgerlijke stand gelden de navolgende tarieven zoals opgenomen in het Legesbesluit 
akteo butoerinire steni
a. voor een rtecjrrift voo e -a o kte t-ht re lrirqerinee etend C 00,7 0 C 00,70
lc. voor zsi aMrutee- uv eao nkte van rte lrotqeeliii<g tjnnf| e .0,7 0 C .0,70
c. voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 19a van Boek 1 van het Burgerlijk 
We( oouz C 00.50 ^ 00.50
d.vzor eou mee-teNq aitt-okse- mf m u a-te van de burgerlijke stand C 00,7 0 e 00,70
e. voor doo (mrkmafignnie) atteusttio ho vin- C 12,70 C 12,70

1.1.9. teelten toestemmio0 weed- verleend voor het plaatsen van display-kaarten op de publieksbalie, bedraagt 
het tarief, eer iaar. eer diselav C 101,45 C 106,45

Hoofdstuk 2 - Reirdecumenten
o. s- hef tartef t--naĵ^(^t aaor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
1.2.1 oarr ten naCionhai aa smoort
1.2.1.1. vōt0^ h- 60.7 0 h- ...85
1.2.1.2. zoor u-n .^^--0^ dia od jret momor- -un dr eneotlNz os |^^^rno ld N-u- nog -tet eeaft b-neikt C 47,90 C 50,25
1.2.2 van een Nnrionll| .as.-or-, oua c^oter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 

f edoelel m c^c^dhril eel 42 |O Ozo^n deNzgo r--i
1.2.2.1. voor zei aacNzgl die vo hoc oidm-^ii- vhi -te nne-rhno lo jam o- 0.010- te C 60.7 0 C ...85
o. s- zoor ooe pereoon nhe k|r ovC mom-u^ande taNvtola ete tekftŗjd ran Is jarr nog ntef heeft aero|Se C 47,90 C 50,25
1.2.3 eaa een reisoginmknr tai |^^hc^^ve t^^n ze- persoou eaĵ a. dr^ond van de Wet betreffende de positie van 

Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):



1.2.3.1. eoor ets ŗidrrrbt dit os her et^^i^tvbt ze aezzrrbt st jact o"1 oudr:r "s e 6a ,7 5 .ap..
1.2.3.2. ettr ete perteon fi ia ep lass oftreest ene se atebt^i^cj de leeftijd ese Í.Ü jaar nog niet heeft bereikt e 6a ì95 .ap..
1.2.4 est eet rtiszlocemde^oor il--htelingen of een reisdocument voor vreemdelingen C 47,90 C 50,25
1.2.5 aan een NederlcsiJst ide rtrteítstaarz
1.2.5.1. eoor ets fdreecs dit op her esmea^^ vcs ee ae-recg ss jacr o"1 ouder is e 4a ì6 5 e 6a d05
1.2.5.2. osor zer ^.^0 rlrron het momentvan rte cnsatrtri lrpftdp can cs jtrr rbp c^ eeeft l.e.'eikt C 2 r İ6 5 C 2 d ,90
1.2.6 tod rdu aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 

Lü.k et l.e.4 C - e
1.2.7 vocs see ti^<^^i^ring eas de is cs drtlgrdplen l..^.- t nz en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die 

o-pgrdeldP aeroemdo teges vegmeerdern met: esc beojrag trr .p.. 5 e da ,05
1.2.8 het tarief bedraagt voor het verstrekken van een medisch paspoort C 2,65 C 2,80

Hoofdstuk 3 - Ril bewijzen
1.3.1. Het t:r^lrkdrtngc vsoc tiet in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 

omwisselen sec ee r rijpewts C .a1! 5 e .a r75
1.3.2. Hzj psr.efpe-oemd m prrlecsiPd. -.d.t. wprr^p bf een s^etheveri^ vprmeepdejrl rrtet e d4,i5 c da ,io
1.3.3. -lej ^risf bedrHbgp eooa (je afgifte van een "eigen verklaring" (inclusief leges Centraal Bureau 

tajertgcligteidst>awitoet C 2r,80t C 26,80 C 33,80
1.3.4. Icgenti oen eei'elsr verstrekt rijbewijs niet kan worden overlegd, zullen de ter zake verschuldigde leges 

w^den stj-eooa met C c
1.3.5. pkrttriet bedrtcrir hooc rr as in^Mina uit het Centraal Register Rijbewijzen:
1.3.5.1. me ics pdHd b^oi^i^^lp^a wopnt verstrekt .p.. 5 .p..
1.3.5.2. indien deze wordt toegezonden C 4,25 C 4,45

Hoofdstuk d -Verst-ekkinaenuit de basisreaistratie personzn.
1.4.1. Voor de toepaasrng van drt hsoretpao, mea nitdoeoeg:nd ver pp oneteHcle^n n.4.p. ee IA.4., wcRft onder 

edr vetergelr:omgvkrspa-- éés ommeer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie 
nersonen moet worden neraadnleend.

1.4.2. oPr fsa^^^ perwrrgr vopr ^ :e behrape|mp temen van een aanvraag:
....... idi ^ het eepstrgkka- vos papkvptt, per eepstrekoiae: e 10,1 5 e i. ,65....... idi ^ her eprttreeeen ssc gegeveat, pet sprrtPkkkmo s^İo hea zhgrtals tanael C 9,50 C 9,95
I.4.2.2. tcrt ^ bp ee-orgmatise vrn^e wg os eeobamelen en vastleggen van inlichtingen, op de door de verzoeker 

eand0ldverso molbtetisehe Oecggr pf-chfzkri
I.4.2.2.I. eoor adrOP ic licnrmgbf zrf 11^0^ ..p.. 5 C .P., .75
ÍA.2.2.2. eotrr alk og:geod cpatlerdrs| ofpPbedlte pa-rean .o0 a.000 mlifht.^en e .a ,5 5 ..p..
1.4.2.2.3. voor ele og:geod hondoR1 es 1 ot: ^^(r^ebe da-rvrn ís1 tp 1 .00 ial|crtinger c .a di5 e ia .65
1.4.2.2.4. Voor e^ aze btd nopoerr|tal drt.ppeepk rtcje-o doseo pp 10.d0 o.f Ne ^rngee C 10,40 C 10,90
1.4.3. In -rwfd|dç| oan de seepgaa-r|e Popapne|ee tedrost her rbppr zopf het m lresasclp|mp nertsc vac een 

t^wa rrH tot s r“c ver-rropoen etc gegevsnc rpz0 ti p^0 ese alternatieve media of schríftelijk, bedoeld in 
rrblcel rp. tweede tp, van het Besluit basisregistratie personen C 10,05 C 10,55

1.4.4. Htt^aief teCrne^ epk1.
1.4.4.1. tk1 c^.r vbmopa doorce mes osr ele lcarihredisprr-ie, tsr^s ieder ^3^3. dPSHoddpwappiar C 6,15 C 6,45
1.4.4.2. mctise vooa dogevrrcgde sslartie mlinhtrn1. e e r ro m i r te rir reg ra m ma moet worden vervaardigd, worde r 

pk ptnds 4.t.2. ^noerncle tz rieeer veľlioo ap a^^z C 336,60 C 353,10
indien een computerprogramma moet worden vervaardigd, wordt dit vooraf aan betrokkene medegedeeld

iii etos rrnvr--g tot het verstrekken van een afschrift van de Ínhoud van een besluit vermeld in het WKPB- 
register bedraagt: C 10,05 C 10,55

Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersreaister
N.v.t.

Hoofdstuk 6 z Ve rstdekkinaen os cmond van de Wer beazeermmz ne^i^^eneeass^evsns
1.6.1. a^^e tarief t>edreagp roer hep .n dkehnde|mn temen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 

^ vas de Wet be-therm:ca nertoessoeoovenf.
1.6.1.1, bn dotfpreaai ng op zep its, m^ee het afschrift uit:
1.6.1.1.1, fen roeesee t.mt p^gita's, dar pagina e a ,23 C 4,23

m t^t keu ra aximrm per bericht van C 4,50 e 4.50
1.6.1.1.2. mpel,ptt 10 z l^^gie cm e 22,55 e .4,50
1.6.1.2 bit .61"^ rsokitn -r^(sorc d az os ^ap|er e a so e 4.50
1.6.1.3 Cat nea^^Hi a^^ een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke 

oeoaeea overwe^i no C 22,50 C 22,50
1.6.2. rnpipn vscr lr^riŗaitde Itr^rleht aj) r|ton d v^c .tî o ooetpp:kn I.ZsİI.t.a -.bit.lbl e n jll6tr3. a^^e 

se^j^^no^tpa dnreot wapnen gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.
r 1-^ ^rijsjlrnn^ ^^l^r^p s^^ ^n behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens C 4,50 C 4,50

Hoofdstuk 7 - Bestuu-zetukken
1.7.1. ^t ttrief: bsCm r^ voso apj .a pktl^r^(^^ls^H serae^n ^^n een aanvraag van:
Í.7.Í.Í rsn eete^r^i aarvcs drr pe^wsdrl^.^r^let|nttdatidpbtklk ..p.. 5 ..p..
1.7.1.2. een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de gemeente C 22,65 C 23,75

Hoofdstuk 8 z Vestqoz-ünformztie
1.8.1 e et bs e^eī^^e. rep z^e ern ^^n nasporingen ^n het kadaster:
1.8.1.1. eoc^i^ kacltsrraie , r obġeot e da,85 e 14.80
1.8.1.2. voor hvoothecaire informatie, oer object C 14,80 C 14,80



1.8.1.3. sosr ir^^^i^i-r^tie rrt ak-sr, prr aWe C 14,80 C 14,80
1.8.1.4. vnns ik-s-r^^-e uit ee n ka a^aiti^rle -re rtr mdustô Ir oį^ìs sn a-^rmrst slq c^f M, si^jti^r mnt ritsos-rti ng

san sen ^t^t^ffi^rtiq keatt eVrs Av-formf ft fr serqnsn errhet indienen van een melding of een aanvraag 
voo- v en eerasamna nceit frep orp aniss rer vrn ree evenem ena C 14,80 C 14,80

1.8.2. net terief moor eer ea keP Itevragnrçi ^^ér perceel/stuk grond) uit het geautomatiseerde 
bodervinfor mrriespsten m -iscl^^^ga per ge rcee 1 C 10 d40 C 10,40

1.8.2.1. Ht^- terief voor een digitale hardcopy (dump) van een gedeelte of het gehele bodeminformatiesysteem 
bedraaat C 182,50 C 182,50

Hoofdstuk 9 - Overiqe publ^kszakee
1.9. Hre frrikr tjedrans vos f r^t in st haadolinb rsreta van ren krre/rs ai-:
1.9.1. ío1 he1 k^rptitvqr vrr ver verqlrnng omrrena gedrag (inclusief kosten Rijk C 22,55)

en.1 0 en11

1.9.2. h^1 he1 Beapri-bdr vrr vrt bewiįr qrs ir Pven ser C 0,10 C 0,55
1.9.3. 1 hoç ^^^rkrijs sn var ges h-st lisrttr vam ser ç^dtekem nq C 0 g30

en.1

1.9.4. de afgifte van een hondenpenning wegens verlies van de ter beschikking gestelde penning C 8,70 C 9,15

Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief
1.10.1. Her tarier brakaa^ veer he1 eŗi vetsoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende 

aeeknrn| voor iefer nHrrafa tertsst1 bartier C 6,15 C 6,45
1.10.2. arer Inriefbbdraazt vomt ^t m sbHnnprliag femoé ven ove urfvraeB ^ rlgt perkrijgen van:
1.10.2.1. een ofeclrrift or fotolcopp tra nr hst nemoentetiahiet berustend stuk, per pagina C -^, 15 C 1 45
1.10.2.2. n en u qn^^enn: mt ven 'ir rét geme erteae^ri^^f b e-petek f sr ak C 17,20 C 18,05
1.10.3.1. pevr fpt veréH'nese^n vnt dfec'çriftor1 fotP0odieëar l^fe vaa rs n tekem^ o n 0s rae 'ëke urt her

verntnait gokr-Mef r^c^i^r^^r: voo ç de etrrte 2 0 ^t^emelrres ms1 vef oppe^l, kte oré A3 formol of ner
geen Pc^ s i a reter^ gebtaofr. Don avoibens e exemalafet worden in rekening gebracht overeenkomst! b 
aet nefrr|ds |u l-ioofa^uk Is - D|verfenr met ver mn^:mum van C 4,85 C 5,10

1.10.3.2. Ger trrief vstr her nc bsha^rNrcj nemnf vrn ren nerzeelé tot enrkirirniag v^ a^seeí^na^^a rrroPn van 
ser erfnemmmgsplnf| In odeiH^nste10^',0 sv cletgvlann vooteommerciële doeleinden (o.a. makelaars, 
t^tfriçqrvçf, u ouwbetl rf^t^eUr rkk^t bijeton s, advocator) t>zztaaet C 32,60 C 34,20
In ^vť vae nP- fV|içr|s vkçdttvkkmb wordr p|t vkrheogdl me1 aer 'aľ^voet get vormtoekken van
afschriften, fotokopieën, afdruk van een tekening en dergelijke als vermeld in Hoofdstuk 19 - Diversen.

Bovonst-ande^ met vnn.oepagsing als het gaat om een bevraging of (digitale) hardcopy als bedoeld in 
artikel 1.8.2. respectievelijk 1.8.2.1.

Hoofdstuk 11 - Huisvestinqswet
N.v.t.

Hoofdstuk 12 - l.i^^es^|^^itdsw^s
1.12. H-^ tompf veoç tat m tehandehsg rvmea oari eer aanval0 tot ho1 vorlenon van sen vergunnrng ^r^t 

trdtUke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet 
bedrrn-^ C 158,85 C 166,65

1.12.1 Indien sprake is van twee of meer wooneenheden wordt het tarief onder 1.12 per wooneenheid verhoogd 
me1 C 4,80 C 0,05
ceeC evf masim um nsrirogins vso C 96,75 C 101,50

1.12.2 di^t tompf vvo ç rvt se teredo1 'r^ cdv^^n v-^n rrea rranvçfae rilt ilbf r^e so ndot urf ^c^r^ tot
tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de leegstandwet. C 93,75 C 98,35

Hoofdstuk 13 - |^er^^--^tíîqerEisriie
1.13. hou fnrikr ltedrfostvoo t ret ir Uotrr^t^e:ii^^
1.13.1. H^t hsr nermrsea van ees g,^mvençz^^l^rutiv C 331 n 0 C ^50,40
1.13.2. al^t Iw^1 instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire 

aeldlenina C 338,75 C 355,40

Hoofdstuk 14 - Winkeltiidenwet

Hoofdstuk 15 - venss-eleq
-- Het ttriearqdrtesr vpbchet mbehandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

oanwbridreitleoeronnning dbftnteri
1.15.1.1. vosr dée saoo^^rromreti weN<v VHtgarnirg evVlr toor ^^f zoçt^l^er^^n ^^nr^r^r ltnn oief jraa -^ĵ: i^oc^f 

ogOeDariti^ niid C 210,5 0
1.15.1.2. vi^or rs^^ ^ sf me^^r sdi^^|^uncrrr^^rr ^dl^e geldt voor een periode langer dan vier jaar of voor

q^epaalrlo fïd, ^l^l^r r^e Oi^i^etz ai—elautomaat

..1n10

C 210,5 0 C 210,50
en vooc ^^i1--, vmķ^^ano ssbnlHntumaft C 90,50 C 90,50

1.15.2. t^^rr,^l^pn rec:^tard^ wvr ekt in behaatteli^ ermon of,^ gori fanvraag tr^t l^,^r vp^^^^^^^n ^^n een 
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) C 45,00 C 45,00

Hoofdstuk 16 s- l^in^i^^r-pvqr^q
1.16.1. Het terisf Icedaaagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register 

BifciorooPfnafLRHt:
1.16.1.1. ele kiflétZigvbrglijO was-^iC en r masertié c^ose ee i^GD voc^m aran^rfç| st rtrroíndt C 805,0 0 C ^00,00
1.16.1.2. t- t^r^^^l^^l^e:^oieb op!^^nc rn^rrta g een ia s|^^ctv, goéi, d s rrv v vddo de en anar- dPftagirot C ,0 0 dl ^00,00
1.16.1.3. als gastouderbureau (eigen bureau) waarbij een inspectie door de GGD voor de aanvang plaatsvindt C 825,00 C 825,00



1.16.2. 32 tarivf b^ds^ċ^cgt: he. iu t^r^ktr^(^^3r^(j nemen van een aanvraag door een gastouderbureau tot
uenarnv .t h. 3^nhl^ln^ f^sa^^teb Kmeleieavcna 1-F^KÌ:

1.16.2.1. van gastouders waarbij een inspectie op locatie door de GGD voor aanvang plaatsvindt C 475,00 C 475,00

Hoofdstuk 17 - Nuts enTelecombedrijven
1.17.1. 'iihkädte vt bíîntipt1ih^rli nq
1.17.1.1. eit jicofditik l^eeft ietrc53ing 31 nii- utb innentlsn ing nute0^ rtjsenkt 'uitemmm^tan.mt te f ecom- 

arnbieders voor de uniforme aanpak voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en 
te- imaan.

1.17.1.2. Oktler m^abh^(ei2e terts1 n worcR v^rsutr n: n^w^ow^i2 ^S1 dii kmuchr7n5n wordwa s.a 
^onrtexevrtv.iecom.lcxou zowel bij in- en uitbreidinglocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar 
ieen irfrk-tmmtuin aatwezin iu.

1.17.2. Vurktiinca m3ntmmmutlberlmt
Hat taiSor Or^dre^i^t^t vwot het in bi-antsling '^^2:7ee
iwn ncuWisg m Hcrbanul oet tiin d3rkçtgcu 3ìiu iikt inatemmmgdrrel.bit cmtcent uds5rig, plaats en 
wirTwijze van titter iug ti Wklicl5amhea cs l. t)snnskn m artike. 5f 4m eurctw iig vtr de
Taleco mm 5mb5tiaw2evh2 ka odboek nniiis et Irntóm^t vnatg^i^i^u-3 vont gemeentes, dia dne. 
uitmaken vin iintS^. |tui5niofdl htnnclur^ voot teuchrüvi^it vts nnsvi'nag oefaU7nmgeHtrculiseren 
nru .mtaainluitrnçier. meWen vsn tteribges, gŗ)líŗgorat eta w^ket en aan.gnerca vts wgrva-lhrec: C 368,42 C 368,42

1.17.2.1.g. iatheu -ig wvrilltumuegen .ihïti^gft m tegcK giitgfîr-, ua u'crgO5rrntibgeu, tbmedu o5lioten vcrhardingen, 
2ctmcn, ^kbtttekkce et uergt||jko n5Trgov5t gv wcrlwttm.cedTa 'laatsvinden in/of op openbare 
gemeentegrond, wordt er per strekkende meter sleuf vermeerderd met C 1,77 C 1,77

1.17.2.1.1.
indiev de us2:, l.cc.a.1.1. nermaikg wcrtesumjiedei wecrte' nims.rt ft c' op r^ivnwgr^2n^crkttik^ m2 de 
Im^nvis mnteg2ito teireine.a .tuiteeWm e.bg.iih., serhtt3Okdvbomotern|vtt: niiegcrderd met C 1,18 C 1,18

1.17.2.1.3. ei 2n3ok|gkge onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de 
telacomla2bie2etr:
k. Wisinkt dai lb meter
ki te-ian 25 metet et 1TC muter k 50oto van s et ^twwmrte bearus m sv ot m.1.7.o.l.l.) C 184,2 1 C ^11,21
ei ge kdľ^belutostet ^r ^n-. nlcsf fSO5/' vun g^noen^s^ ^^c1^5) .o pi.t I..05...1. C 0,89 C 0,89
i groten devHWmeter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in 1.17.2.1. en 1.17.2.1.1.

1.17.3. VarOw^kgn h/awg-nnina
Hci Sarinf Stdc-igt twu gggo min het it behnediiiup ieraen van.

1.17.3.1. ten aanvraag in veraana met net vericrijgen van vergunning omtrent tijastip, piaats en werKwijze van 
uOogouill ven werkwHHmhe2gc a.t bedce|g martildel ľ^., truV Veldpee. cn act eindbock HlrFels en 
i-achnc^cvont ^^m-: uoun gomooute.m rlic dan- titmakue vun hd. Son isulat'gf ste aroav1ure vour 
getcttľjvm57t ltr tsudtsag ners unri .cm, ieahtsren van huisaansluitingen, melden van storingen, 
cS rtt van n^Tç.gt on tatlws ren nsn wot|c|rsnuea. C 368,42 C 368,42

1.17.3.1.1. 'ndies N2 wglwzaamirHgea betcsft m teg2-1 kh nilHr-,ln - f ktb7ttrntingTUr Csmette ^sleten 
\/erhareit2ct,bcrmlu, ^ce abrtl1gr r^r^2.'.- |ägv vncracc/er ge wwckzaamheden plaatsvinden in/of op 
openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met C 1,77 C 1,77

1.17.3.1.1.
inkhev g e onder 1 v.eiCiO f veľmgWe wo rteoimhecJ et wotem vert |Tt .t of op nicuwbocwlguat.es met de 
^nhfìcatìe msagrlei|-ic ^^trum -gs oc2a3kt 'n l.C5ifiCo ţ-er 2^^^vunsv ënh^tot ricer nom^c^euc:lr5 wet C 1,18 C 1,18

1.17.3.1.3. a^^ g-'^c^|s5r^r^^ 07dvteetd2ina iwordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen en lengten voor de 
autelteirnwen Cats, watea, vk-^traV
g. mi-^ del5 dtv a 5 meta r
g. un-^^i^ 25 meter et lwg m2d^r k50oao v^r, re^ betl^^m^^ge(crr^,, rn sovt v.1o.f^.10 tb11 1 C 111,21
at ,-^drroaaiT cv^tr^n ser mc1-, nk^uf fS50Io ena h2 r^^t^t^^c^c^rF s^r^ërb n. pui. l.iCO.o.1.l..) C 0,89 C 0,89
c. meer dan 100 meter zijn de bedragen van toepassing, genoemd in punt 1.17.3.1. en 1.17.3.1.1.

Hoofdstuk 18 - Vetkeer tin veuvoer
1.18. 'e' teni- |redrunst vcrn i sv^ç .n so haa dclh^^ rus u- i^^n ep n ns n\^i^aagi
1.18.1. tet -^c icHarlgea ^^n ^^n ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 

vcv kwcrnteoeu s fs 90 C 03 f0 1 C 13 f051.1. t1t
v^t hi^t leaotU5wn utt uot ostheffing ^ln ltcclelnt -b nat ik2 i.^ vsu fte .e1 |na vvcbruC|^v C 33,05 C 33,053k
tl^t aef ^icuCrngon i^^rc ses alt5r^diC7grwtentCeeB^aaW als bedoeld in artikel 49 van het Besluit 
udmm.stratrëne iepalm u3s mcs |^^ t^^c ^^r| k^tOcor(t^/^^cei C 33,05 C 33,05

1.18.4. tet -2 janHüC5 kd^l^^7wFel ^an een oubhefficg 5illent71 sc-^|e7 0 ba5kf^wcs5c a^^ ei^n
- arkeerubu^f:zon e te isr^^T naer|ctrae1ied, vs^r Wnnen dit aebied:

1.18.4.1. -01^.^ 5b^t crteiff'ug psr 5»- ,^f^,^foHO 1-we3rlcnrn^elMrg C 10,01 C 11,00
1.18.4.2. vcv r e et 'd^^r^de o utewffis g us r jcs t nsnhfde '^^r 'cv rucrorcltmcs C 36,00 C 36,00
1.18.5. tct SeS hi nencgi vru ^^kt^accrnta k2 sei^srccUeda unit een ueaandicaptenparkeerkaart:
1.1.1.

utt usa itdl^^|5cc |c l-a^git tee5721 wa i^kcc gd! b^^i-utd^rtf ev dn el^gevit^ntru) C 11 f01 C 11 f00
1.18.5.2. utt usa .csteN kg au ^u^i^nrc knirt- n^c^Nue .t |^t^dco 1 n vocs gct gvao^|iedon uofenncrt^^tvbet C 11,01 C 11 F00
1.18.5.3. itd us^i^ MruwbiNtk i^ie ai^i^veigce voor mi i^^^^^e ^n gehandicaptenparkeerkaart, welke is

'cvl ocl-l vaot ti nf s ^itru ilc vao d^of iotv3Nker^r^f^lt C 11 f8 1 C 11 f801.1.1. t1t
v^t hi^t ieaotU5wn utt uot rtugiienob ^^n^ngg^^[:)t3b^^rt voor burgers en instellingen C 11,8 1 C 11,80

1.18.5.5. tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats C 75,00 C 75,00

Hoofdstuk 19 - Diversee
1.19.1. 'c' teni- e^(Srnnstc^c^o n t-^r .u|ion anal elmg teri^^ n vat uoo nns vi^tagn
1.19.1.1. rv^f jco5 i^t^rr^tneen i^^u cvn vktvnucmi| n|s c^w^l^eut m c^l^ti33i n- van tte u^C,/^^i:,ehO^on^^^l^ordening C 22,50 C 23,60
1.19.1.2. tcr.d^f bvultrnet ool^li,^vr .t i2^a r^s1 u-ni n err^^i \^a o nus cti^^rnb n 1lr vlucr ng.ng ettivee oei sta^n Url|u^^k/wts5atmsn|v 'siteel2 ^n ^6 lid 1 van de Apv, voor zover deze geen betrekking

Irecft vs cte utit5kcc ita mumr^td C 111,4 1 C ^13,15
1.19.1.2.2. '^en dc^t.ntski g ala gf^(b o^1' m cs51^,!1 2:ai iig c i^aa ge Apv voor het plaatsen van containers, 

materiaalwagens, loodsen, keten en dergeliįke getimmerten C 86,90 C 91,15



1.19.1.2.3. roi verçunnmg a.w 1edi^ld m artikel 2:6, lid 1 van de Apv voor het aanbrengen c.q. plaatsen van 
qŗmndomlriq en driehoo .nr borden ii 86.90 e 91.15

1.19.1.2.4. q.n a42lçeffme o. ..do del .n iľt . ke. 2 :jq, Ikf 3 o. n dc A.w voor iar 1i3 schiateo C kk .90 e n 45
1.19.1.2.3. q.r a42lç3ffpe o. ..don.. .n iľt.ke. 4:5, q.d 1 ean qe A.c w40toveNd4 3o|4rqcpmp2r C 116 .40 e i2k .is
1.19.1.2.6. ean mth wffmg 4 ialrqelll4l i n nhrikelS:3!, lid 1 van de Apv voor het verbranden van afvalstoffen buiten dq 

mrirWi^en Crna. lm1 stokec vrn vuur e 16.90 qq .1,15
1.19.1.2.7. 2oe si .umm g. oif heffing, om i rijnt:qNm3 qf een beschikking voor zover daarvoor niet elders in

horMsWk '4, n 5, 14 a. d|f (^a^pro^.d: ei r Wrie3 ^ a2.., tpm C 86,90 C 91,15
1.19.2. Het tarief .etffeaa1 .eq^r her is ^.mmCm3 mmen vcn ren nador4en .o. ner versftqeqm vpri
1.19.2.1. g3Wln rmmWe afer.iNftm vrw dukkm, Pd.' dove, paarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 

erett.lnko regeNi. em fariif te oŗigme it^i^n, .er ici.mn C 0,15 C 0,15
1.19.2.2. .fs. tuitten, 134rllngm 3rforPk3p|e ë,i i.r sWkken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 

andenp wetthtflTr rpneeka wea .nrief is ODaenomen:
1.19.2.2.1. rer p a.ma 00.3 p.eq van A^fornr aat C 0,15 C 0,15
1.19.2.3. taarten, tetamngen en .khtoltuktai, rl rlq4 m4r betarerd idg f2 in L qp3nrrl3ih4 l.lo.3.l. en h.1.9.e.2. 

.mowmdo lra3ined, ritt rover ^arvoo i tiet rklem .n dezw td34l tf m ctr andere wettelijke regeling een
taripf is nnnpnnmpn npr kaart tpkpninn nf lirhtHrnk mpt ppn nnnprvlaktp van-

1.!9.2.3.1. formnr2 M of tr.eik^j e k ,io ii 6,20
1.!9.2.3.2. atoter d an fowmart M, itod, k'erne i .ra phr retat A2 e 4.8 5 qq i,io
1.H5.;2.3.3. formaai A3 o. drpt3rr hnip c.em nw Cm fttrcwit AO e 7, 4 0 ii k.75
1.H5.^3.4. formeaf Ae of vider C 11,30 C 11,85
1.19.2.4. .en q3nrqip^3^2l of voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen C 19,30 C 20,25
1.19.2.5.

sWtaen eq mUre^.^. we . ta o p rniivrhhg v:n .q, .mvAi ger mpe.o n wCm ^mrakt' vnir pover daarvoor 
ni ej e Idwŗnm sele1n3wl or hi .nr andewe wettehjke regeling een tarief is opgenomen, per pagina e t ,i5 ii k ,30

1.19.3. I0. m (W hoofdstuk opqenomen bedraqen onder de e k ,io qq k,35
woWon me. C 1,55 C 1,65
verhoogd, indien de gevraagde stukken en/of vergunningen moeten worden toegestuurd.

1.19.4.
Km3., voon gqr |eost l<vm3N1rnrenr, 1.0, n et m iaeta nnlhn3 qefadn o., een .r rvnni3 tot i10r o.^^^^ken 
e.r cn m^hring t.p.o. bri1engememNqiirke afrcrppis .fzqarler ntr4^^-1.,.1^^, m bijz3l3el3 dmden C 2,25 C 2,25

1.19.5. 'eden .0^ tip.m bpnrncl3.mg mien etit sen rnr,4dne((| çoj ner o3rftrl|<dm ra. d3lrodieke gegevens op 
alternatieve media aan afnemers die volgens autorisatiebesluit deze bevoegdheid hebben C 22,70 C 22,70

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fvsieke leefomqevinq/omqevinqsverqunninq
1

Hoofdstuk 1 - Beqripsomschrij.inqe.
2.1.1. Vsor deterneassinq van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1. 13ljrn:knf:qlnhie:

's ^dee.tea ^ri d3d c^r hr^^hij 3ol^^p^er^hin opeen isirceel t^r n2llr^a^^r^n, n:e dezel^..
(^^dreis:ēt^e^t^^mming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het 
4sfwfvd.uir NM3:

2.1.1.2. 4ebruivS34cervlnk3q:
4lCr4İ^leppervlakte in vierkante meter (m2} wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580:

2.1.1.3. vcfŗ4vcrie3:
crn voor34nrieg rolgende uit een verzoek hierom en daarmee als zodanig erkend door gemeente en 
naljvrnocrnverzoeker

2.1.1.4. qdnan3niatloien:
noc e^',rlde^^14ie:5 A .ea 43rn343 m c^^r^i^m^^ r^^ 3qr^^rC| frll3nfl e3e2 ç|ln3eelf^ nn4Vl^d^^l^3ver^c^eker 
ín. rc^.n^r 3^^r .c. eln ohltncr4lse3ellaspecten van een voorgenomen project voordat er sprake is van 
e.n amvcn .oa 4en (omlevifar14cr3lmnina

2.1.1.5. r4n3o: 3(^cf l.llm3rn be3lrnqen i^^nqe^2M^qapd12.
1.. ea 3eeeti2a ^c^odd^r^m3:^roe begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of 

krachtens de Wabo bedoeld.

.i pe deze Wel voorkomennebee3ilefn die m.2 nrdej ''ih^ r^^l-c^ ^iir omsclrrevei ^h qdro^l■^^irg hebben
.ft ^ctİ4İr3^^^r ,r^^e i,Aqnt rer rr^^t^^1 i^^^^^ear in rnder wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wetteliik voorschrift bedoeld.

H.ofdstuk 2 p Voo.overlec
2.2.1. Het Wrid1 beflron3Ç voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in het kader van de Wabo en/of de 

Wea rn|mtola3eordpnm3 C 100,00 C 100,00
2.2.2. ^mem'iind. rtl rc' l^^ii n. .f-. h. 3 iC.f. 3332d4lt het Wrivf 4lej dt 3pro-dd Ihi. v.. .e n prifdaapeŗaoek om 

n3t d3e ht^i^mp'e fnreraaa rl d3m3a etelevn f^ronet^uia r. c^rontI mar i^^^Nne . 2.12.1.a.3 Wabo (Wabo- 
projectbesluit), artikel 3.1. Wro(bestemmingsplan) of 3.6 Wro (wijzigingsplan):

C 810,60 C 826,05

Hoofdstuk 3 p Omo.vinqsverqunnmq
2.3. Het Wrie. t^eefaag^ Aqnr 13r ie senln3eim3 ncmrr .rn ^ea dnrorane cne em lmdPAn^^r^^^r3uh,^|4s voor 

ee. |nrojr^lr: 33 :^om r^^n (d. 'nli^dnel^|p|2|3^^^t^^^ vc^c^r pt ,^^^^,^|iNim3l ^rrir^^^^^^en e.1 nrnr^^|Mtsí^n ^.rruit 
r^,îr |ff4-j32:r ç|4nirli r^r ^fţnt^^|Aî1j^ t^^rjre en wnnhop t^^ i^al4rnr2l 1^0^^^vinl heef' en .te l3A^crnp4ç^j^^ 
i^^^^3^N^<^lr .te 3At-l ree1^dn (fkŗ h, per3nnjl rr^df (^o ^sir^^r^^ mnervl wctde! n32|ç^r^o^r3i|teç^^mi:r nrţ^j qe 
i^lricw(^n qi eqfŗimkomnçig ner dP3nn:l^e .1 dif n3l^ri^^^f^h:m 1<^<^r^3^rl3 r^4m ie^rw trtel. i. ^fjoë^hig van de 
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Heffinasarondslaa



Dit is degrondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, 
afhankeliikvan liet se leveren orodutt:
o. Gnbtoi ksopgero |agtfr (nsg) per gebruiksfunctie waar de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven 
onsler ardkvl 2... vun geee t^^l;
p. ^ao^taa^^a^Drf^ooD^sa, alv n^rvndosf^vng m het von teepasnmt efncte artikel;
c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing ziinde artikel.

Hoofdstuk3.1.
2.3.1. vo uwactmteiten
2.3.1.1. Lrd ien do asnv raa g oar ern progkv mţ^^^^r.anaisn s eteekkrng^eft agDen inDOwaCviteit v2 ovslge|d gi 

artilnul 21, senate ifr, rader o, van do W^.^o, worDt het fariaf geaDa|d oo afhin van ote n^ekruik.:anas|n^^r en 
rteigebmilcsop ^ndskte adstvar. D0sad sar onn tauwacdvrttrt nover danéén gebtnivarunct|k kent wordt het 
tanen DepsnO o.) Urois vna nle noon vaa de tarlvvvs oen ueDtulkafnnuUIo on Usorasn nakDutkIde
nphriiiL'çnnnpn/laL'tp
.r ken mast eor gļeDwe ^.rn^stena^e ook n^alce skn van artmteiten Wnner ees gvntaarrle 
^.rmks.u r^i:tiWi f s hsn taatete kDtt: wodgr DDrekoad me1 se h^tis s|ksog|rwrv:tkte nns ao da .bouwactiviteiten 
rtiijvookSs^oVi interno wljuItinnDn, dakkngalt ulnataDmden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard
nnnpwiİ7İnH
Dit alles .d te benDtecco aao ds handvan hof oagorsranntle.

2.3.1.1.1. Wnnneot satake|s van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:
- buknskomnutasatie:
- genuotlhaiclsfunctie;
- drg.^tf:nnvs:g;

oncterwnsftjnctie;
woonr voor ris: beteaftenDe dorlruiUsatnnUlsrpr nfokngkr:nk de kDnmikaonperklDOte begnald en aan de hand 
hóon/as Ont uvlnenae Varief Der gngrDlDntupa^D oehadteerdl
techen ast wu|ttaikskwgDtvin pfe vrn DDo annweDtangee klemor .s ..se 2om^ teiten.kD ode gonten: C 247,25 C 251,95
i nche nskf gebr aiksogski'vlakte van het aangevraagde 20m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan
20k mf, eeeragos gw avstea. C 240,2 5 e 22e ,95
Dvoe konten wordon vwrmowrnere met C 32,80 C 33,40
voor s l Oa viurkente metes g pDosiksoDDOtvInkte vanaf 20 m2.
I ndiea he^elirmlcsk0 ^ľvlskte van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is 
aak e0amr, bkr.osigea de kost, a: e e4Len,2 5 C e4L6e ,95
Dark icosten wurkea vermatteerr1 met C 28,25 C 28,80
voor alke mu teeruiksoDterv|DOte vsddo OOO mo.
I ncliedaergebruiknv|tg ervtakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is 
aak MOO m. kao rngw gw kotten e i e.62e, 2 5 e 14.903,95
Daak gosten wurkea vermatteerr1 men. C 26,40 C 26,90
voor ai ko mu teeruiksoDterv|DOte vsddo OOOm2.
terMem oer .wiim i tewiiperv.n.nte osn het aangevraagde groter is dan 2000m2 bedragen de kosten: e 5e.2e6,2 5 C 5^.^^3,95
w ezv kisten wordon ve tmoerdetd mwt e Ü5,2 5 c ee, 75
ooar edke D^rkacte meter gv^m.tnoin.torvta.ste r^^.^2uov m2, met een maximum van: C 500.000,00 C 500.000,00

2.3.1.1.2. Wnonnar sprake is één of meer van de volgende gebruiksfunctie:
r ne|tnnuu|a)
-wnnteorfanctie;
- noortf:nnntie;
-w|nke|fanhtiai
ivoor1 0 voor rie te^tr rņff:enDa g eDrn íkntenrtlvrnr afarn sI^r1 o(t de tDOreidaon pervifOte bep nakļ en aan de hand 
hiervan het volgende tarief Der gebruiksfunctie gehanteerd:
Inoirn hef gubrui.aopinervlnkte vnn hef ann.DDrangtle Iclemet .a gan nomD ber^ocjet l^^|2t^^r^r^: C 247,25 C 251,95
I naie nset t|kuraikne|tskuvlakte van het aangevraagde 20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 
20n mf, tmeragos gw tosten. e 246,2 5 e 226 ,95
Dvoe aonrwn loordon vwrmowrnere met C 30,85 C 31,45
voor s 1 .o v^kente metes01 pimsikso^orvlnkte vanaf tļa m2
I ndie n |eergkwraiknoggvtninl<te van het aangevraagde groter is dan 200m2, maar kleiner dan of gelijk is 
aan e0a m2. taurpgwa ga kaatvai e e.806,2 5 e e.976,95
Dvoe konrwn wordon vermoernere met C 26,65 C 27,15
voor s|Ok v^kente metes gvlimiksoŗiŗiorvlnkte vanaf 2kw mk|
I eclienaergebruikav|tg ervtakte van het aangevraagde groter is dan 500m2, maar kleiner dan of gelijk is 
aan eOkO m. tao rngoo gw kotten e i e.79e, 2 5 C 14.057,95
Dvoe konrwn wordon vwrmowrnere met C 24,90 C 25,35
vot^r s 1 .o v.ur^^i^i^.k rr^^rts01 vlimikso^orvlnkte ^i^naf tļk^ mk|

^n thm )^er ewtrni k^o^arwk^.nte vos het aangevraagde groter is dan MOOm2 bedragen de kosten: e e i.l40,25 c ee.eee ,95
Dvoe .conten ws^rdon vw rtkowrl^^^e e e3.85 c ee. 25
voor ellce vmneaci^o motor wPDmt^noer^^rDtkt^ nanni ^(^t)a m2 , met een maximum van: C 500.000,00 C 500.000,00

2.3.1.1.3. Waoneer narake is één of meer van de volgende gebruiksfunctie:
- weea gtn (^r^^i
WDOtr ^ova .o beteeffende r|ogmiU:^ttnnu|ars) n^^f^ngkrkk ^e ^bruiksoppervlakte bepaald en aan de hand 
hiornnnher uolnear|k ŗ^^r ^ng^^|DnfL^)^(^^^^ .^nnteerd:
m^d .at r|uktaikakr^()Dnrm pfe v^m^ DDO ann.^^^ran gt^e Ide invr ia ga 2 omf, b^g^^ç|ga ov 2o^r^nl C 247,25 C 251,95
. naeņ nskf ^^l^r aikSl^|tskn^^^^^e van het aangevraagde 20 m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 
2Ōv mf, tmeragob g^ oknrkn. e 24e ,2 5 e 25e ,95
D(kr^^ gonteD war^^n vvtm^^^rketa io^1 C 26,80 C 27,30
r^m^or alko o^^rvtamr owp^^t g^l^rn|nna|^:^^l^^^^w^^ oan^f1 .Ō me
I n.ieo tler^eD^Ji0skg ^ľvlnkte ^^n ^^t is dan 200171^, maar kleiner dan of gelijk is
aan e^(^mr, btrDspea o e e.07n,2 5 C ì.160,95
Dvoe konten ws^rdon vwrtkowrl^^^e m^^^ e 2V(1 5 C 2 b .60
voor s I Oa víu:^^^r^la metes g pDosN^^ODDorvIni^rD ^i^naf 20^ enk e - e

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan SOOm2, maar kleiner dan of gelijk is c - c



aan 2000mo, ^dragm de kottern C 1 r^d, 2 5 C 12.245,95
Deze Wasten worden oei^roeerc^n^^d met C 21,60 C 22,00
odor 0 i ko vierks nte metno g ebdeN^^oppdrolaļ^te vannf 50D m2

In nlidn het: de2dd| kso.ŗiozetakte ezo het aangevraagde groter is dan 2000m' bedragen de kosten: C 4e.41d, 2 5 C 45.245.95
D ozn Wanten wo teen vermeerdste to^e si d0,7 0 e dB. 10
ddoo efke vterkaate mote- hodtn 1 kmeee^i^^ledto vanaf 2000 m2, met een maximum van: C 500.000,00 c 500.000,00

2.3.1.1.4. Wesneerspraleeio ver pe volgende gebruiksfunctie:
- moluntetetenstte fntef agrarischì:
f rncten.rtetenctte tezrarischì;
- ovenge nolctmksfiinntte;
wk-tte hnz noteende terivf: oeWcteote:
Inc. ien hez Debruieeoļfeervln kt^^ eao he. knaDbbr2nede .dein er is. /ten Mm^ ned-nD ert d e kroten i C 247,25 c 251,95
I ndie nzet hkd-niknd2oo-vlakte van het aangevraagde 20m2 of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan
200 m2, eeclf2ddr ole eonf2nļ si 24. ,2 0 c 2V6 ,95
Deze kosten worden oerroneteete met C 25,85 c 26,35
owor o|ko ^fļei^^^r^t:e meteo galamiksoititkrolakte vannf 2o rr^ 1̂
I ndien he.gelarmWo0 ļnvfvlnkte van het aangevraagde groter is dan 200mz, maar kleiner dan of gelijk is
aan ^Om. ļf2d-eeen de kostern C ..90. , 2 0 c ..9.6,95
Deze tosten worden oerroneteete met C 10,95 c 11,15
owor o i ko vierks nte meteo g ebmiksobbkrolakte vannf 20D m2.
I ndiddnergebtui0-e2d ervtekte van het aangevraagde groter is dan 500mz, maar kleiner dan of gelijk is
aan 20Od rn- 2od ragen de korten: C .e.. 0 c 8.340,95
Deze Oosnen wonden oerroneteete met C 6,65 c 6,80
owor o i ko v^ks nte meteont eltm|kso|t|terklakte vannf 5oe m2.
In nlidn he. çjetmm ksoLondakte eor het aangevraagde groter is dan 2000mz bedragen de kosten: C 1 s.e6d ,2 5 c 1 s.e3d .95
d oze Wnten dro teen vermeeteste toee C e s50 e e . 60
wdon efke vterkaate mote- kodrn i WrobeendeWo vanaf 2000 m2, met een maximum van: C 500.000.00 c 500.000,00

2.3.1.1.5. Weeezen sdl'akk|evrt dte voteende gebruiksfunctie:
- bvuwwer0geeabon nnwznn/te;
wntet hej vk.dkn-leterte1/- n0d2rd:
Doorbevs|w|1h|g|ngen bed-agen do koste!; C ...e.. 0 c ere ,20
Doet one-knppmdoc Itctteazen dg Insptorr per kvn/Wbir.ngi C 133,65 c 136,20
voorwanden/muren en andere (erfjafscheidingen bedragen de kosten, per wand/muur en (erfjafscheidin-:

C 133,65 c 136,20
ovetio a douwwerekn dOdsgeeouw sijndc f .ohierbeves niet genoemd zijn per bouwwerk:
oc-enc hf hoopte hat ooz-P vn nenkif We Weinet den d rrV js. C 133,65 c 136,20
i ntlten Ite1 gron dopŗtvn/tekte d of meer m 2 bedraagt dan wordt het legesbedrag als volgt bepaald:
Ine. Dnnf^ennna gde niet hoger dan één meter is: C 133,6 0 c 16d , 20
vermeerderd me- C 2,6 5 c d ,70
per mo een noi grond 2pd eoote Wo wd ar .v nacvraai- i^įd ned ten. nnn.nD is met een maximum van: C 29d ,3 0 c ^46 .40
lie0 Dnnf^enrna gde hoger dan één meter is maar niet hoger dan drie meter: C .e.. 0 c 1.50,85
vermeerderd dcc:- C .B- 3 5 c 6 ,40
per rn2 een nki grond ned erv.n .o wd at ete eacv/a ac op ned toesnss.ng is met een maximum van: C 46d ,7 0 c ■e06.55
liek Donderzo gde hoger dan drie meter is maar niet hoger dan vijf meter: C .e.. 0 c 24d , 95
vermeerderd dcc:- C 6- 6 5 c d ,80
per rn2 een noi grond ned en/teWewas r .p d anooaag op onc tokenns.ng is met een maximum van: c ^Vd ,8 0 c ^.d ,80
liez Donderzo gde hoger dan vijf meter is maar niet hoger dan tien meter: c 3d6,3 0 c :3P6,10
vermeerderd dcc:- c 6d ,0 0 c 6d ,25
per rn2 Dee noi grond ned ecote .o wd ar de aanvraag op van toepassing is met een maximum van: c B.,.. .5 0 c .^^16.50
Ine. Dnnge\/nna gde hoger dan tien meter is: c ..e.. 0 c 8.0.95
vermeerderd dcc:- c re ,3 0 c ld ,60
sec re. oen l^gro ridopeet- vteWe szo ar -ld nnnvrakg o p van tonp nnzm g .n me. nen maximum van: c ...e.. 0 c VbePB ,70
Al i e doawwsrdon geen gebouw zijnde niet genoemd zijn in 2.3.1.1.5. geldt het tarief van: c 133,65 c 136,20

2.3.1.2. Eotra welstandstoets
2.3.1.3. o.v.1.
2.3.1.4. Abitzkraf ingediende aanvraag

Ven/zWs
2.3.1.5. Bvoo-deling aanvullende gegevens

czkrvs. ten
2.3.1.6. te-lien sit net .ateon1- Wtei/l b1 oĴrco dot de nzkh^^ag todr \^^oeeDnine pegetp netoofac mie0 worden

i/oI2/-. t^^ \n-ot Bnvk-boe|ng -h^h^/^r^^^i^^teoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) wordt hiervoor het 
vklasnbe ^D-t.^ tnzlef ie /^Irr^nnra aolr^^pnt.i

2.3.I.6.I. m-- ist bo/e2^ vnn eeo |z^İ^^^ bteolr-teete c ^06,7 0 c ^06,60
2.3.I.6.2. m-- inn ei^^p^^ in vee e en uiten twetev ..boti-toote c 524,95 c 534,95
2.3.1.6.3. d^z^|ee e^ 2b^c^l^^^b^^r - s1 s .w2/^!0 1 n e.0.f. 6.e. e te- teidt

.kt een adviosw-nv-eag oir ťtentie.n. Dnreau bibob en
tov^n^nho^t^.^(-- M-^^n tļc^n|-^^f eos|bb wotet c 95,45 c 97,25
^^stt.U^t.^ r^n^/^t^^^n oe p^t tetiw- ^.w 2oc)ng|n ib bvt.1.6.2.

2.3.I.6.4. indien ^^^^t ^^n ílandeliikì
bibod c 1.617,90 c 1.648,70

2.3.1.6.5. He. tn0ofbk alp betoemd in 2.p. l.k .h. wo/dt oermeerderd
b^^^ o et i-edtwn vonr net nt^e ies dea de gemeente

aan Hande11!22 I3vngnu ļ^|bee.
2.3.I.6.6. I w/hkp znt n2t^i^ sec^n f .andelMIO enfecp |^1 bed ^^^^t tot

^^n 2eelw |( b^c^n0. nrt snr^^s^ot^/| m ^- c ^06,5 5 c 666,90
2.3.I.6.7. -adinnno- atlete:- ven Han/te 1 .kíB^renb eidk|-teidt tot c 357,95 c 364,75

het vortenalkf aec ebkrr^dceiftef ^^n de verzunoing
2.3.1.6.8. Isv^^n Ii-^. ven nanalo11!21 ^i^-i^;cv ļfip^t^ļc iowtt tot

oec ŗrob.te^- .^^^.eUi s^i^^r.n tevece ^s^^n ^^oo^ch1^te^-en
worden verbonden aan dat besluit naar aanleiding van



het advies wordt C 477,25 C 486,35
restitutie gegedeti op het terier air beļtaalcl in 2.3.1.6.4.

2.3.1.7. Rel atiele^stesief bruwactiritriter es leouwkorten
2.3.1.7.1 Itdiendeaaavtager kon a antonne tlsr tie b eoebs^ed e ^es uk voertsr ede artilrelen na 2.24. 1 meer dan

Wr vsa de bouu2od(2n (axel. BTW) tedrs.en, wastbb ii^ieegre|iwd tosten bo2Wesfdige werken, kosten 
v^^taMat:^^s en rte2ros ter enste mr.chbnn. nvotdaor ae( tanef: 50Zn van de bouwkosten.

2.3.1.7.2 Ardtol os3.1.7.1 .s enkel esti teepeca12 in dİ7 ^bvnlli^n wsi^r^:
- be 1 n urtitol 2. 344 teļtevlde 1 agestosten 0 ut of meet bdcleao es, ee;
- spaato in 111^^ gebisikvf:asdtie d^esrait rn afwflimg van rle invet rlene e2hl)siksfunctie gebruikelijke 
bouwwijze wordt gebouwd, dan wel sprake is van een (agrarische) industriefunctie.

Hoofdstuk 3.2
2.3.2. Am nlega2tivitv 1 ten

rsd iin cte aanv raa g em eev nmnen io^!^\^c^iesnsM(s tetrekkm0 heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: C 466,30 C 475,20

Hoofdstuk3.3
2.3.3. Pla no|oqiweh vteüdm qnbsurk

I ndien d e a anvtss h om ees omeevinosee(vn asmg be1 rekki ng teeft op een activiteit als bedoeld in artikel 
2.2, eneste iid,odtet (^, van tie Wnlte,bedrsun( hde )ecid1 looi te esdeitee.i

2.3.3.1. Iteien .e botea|d2aufvtaet| tevens toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder lo van de Wate 
rbrnse bolnnses t^d^|U^ise( i nses2ri e 3.g t4 o C 442,95

2.3.O.2. .ndien .e bedoelde aaovrsa toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo
ŕbe .teue.snse oi eme arwi,nmnc .a hesu(: e 44513 o e 4ig ,90

2.3.3.3. .ndien .e bereide a aevtenn tevens toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo 
ŕbe iteneinnse sfw^inď) mteud2. e 4.6.716 o C 6.136 45

23.3.4. .ndien delteteelde aanvraag tevens toepassing van artikel 2.12, tweede lid van de Wabo (tijdelijke 
srwliOinďl .n12socl C ■bid .3 o C 545.70

2.3.3.5. rn. .es d(2ee| eestte 1^, ov tet b, vdd de rw2v o weeet tee^ptst (a ;w ŗjkm. vin ex.0 rtsbeir u nn^Sa C 843,10 C 859,15
2.3.3.6. rndido te nsvmraag ein .rejertvas provissiooi b^k;^^ barte0^ (te vsbeitert ;e sIiäcl .vmer (te tvge.sd1 zijn 

oestoi b kreehtens srtieei 4ì1, oei'rl2 iid, vre dd Wee tsimceisko otd^niiie an artikel 042, eerste llOt onder c, 
ess Os Wafe worde Congednse (sfwiIkid2 een proeindnie regeInevmg): C 843,10 C 859,15

2.3.3.7. Moituoed^
destelb kraaien n srtike! 11 . (, teade Nd, viv de Wef esinteinke ardening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, 
van de Walio mocft roegepnftCafwiIn|ng vso obtioanie Iedeigevmgll C 847 4 o C ^15 45

2.3.3.8. Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)
C 843,10 C 859,15

2.3.3.9. tsilien tevens ufirate .n van een ^oew^,^tmteit a.s no2 of^ld in i rtikbi 24f eecste ondez a, mes tie Waf o
os debfMfe11ente actmte rt helft bet cek.mgo1 mei/t tee 100 m2 genrsidne|tboreia2 ((utnr, Zla.sb4a oe|n io 
nrbeil 4.3.144. ^.b.^.C.iei, die.1.1.3. en 2.3.1.1.4. (cumulatief) wordt het bepaalde in artikel 2.3.3.1. too 
en iso1 di 3... o.. Deime 2 It. oerhooad met C 3,95 C 4,05
w^ke de 50 mo vOte b33ed gaat.

De verhoging bedraagt maximaal C 7.000,00 C 7.000,00

Hoofdstuk 3.4
2.3.4. Vervallen

Hoofdstuk 3.2
2.3.5. sn qelamik nemen oeqew mikaa orauwnweo^^n m ub|o2ie fot teandveiliqheid

Is d^e (u|2nomv n 3u oef tuikes bouwwvrkev .s eetabe eof iurssteeiN v|ce |W
2.3.5.1. ^(^d|en do v anvrsse om een r^me^v^Mi^^vdeonnoioeb ertd101 ng f^^^fc ov see eerkNj2es, wnd^^oa en/of 

nicbteidos ver eiv oe|rrsi ksvetessn mn metf etrobei ng so( dvt acn nteeN ig se2ruikvan een bouwwerk als 
eedne|0 is urtito1 2.1, eerste N(^, ester si, van de Wabo, bedraagt het tarief indien:
detetreffente .ebruildsn.pervlakte
n. bs1 ev mdt rn unimaa 1 ^f^ i^d e 4.6,3 o e 414,25
n u^(^í^i( n an ^0 m2 ^n ^^0 m2 e 416,3 o C 444,25
eei^v^en1dtbme1 e 2,90 C 4,95
3eee e(^e id0 nnn nf de mn.
n mee, .un ^^0 m2 ^^t en met 500 m2 e 938,3 o

.b45

eei^v^en1dtbme1 e 7,90 C 4,95
noos eo^2 gd0 vnn nf 2ev n0.
n u^(^í^i( n an 500 m2 ^^t ^n met 2.000 m2 e 1.808,3 o C 1 43.4,25
eei^v^en1dtbmeg C 6, 30 C 4 ,35
3ooe .ke iod^a^^^
n u^(^e^i( n an 2.000 m2 C 3.758,3 o C 3 6144,25
eerwe3rtetbme1 C 7,4 5 C 7 ,45
voor e^^s: i^^ naed^
met een maximum van C 7.500,00 C 7.500,00

Hoofdstuk 3.6
2.3.6. Avtìvi teiten o^ec be^swkkivn ^ws rwovuw^^2^sen sf l^l^2^vhnsr^de n^^dOh o. nonpnqbn|ehtew
2.3.6.1. Ia0ie^n d n n2e3tS2t| om een om n2v|nn2udiafnom. f ette e2iso fe eft onew, en1 mt eit u^^r bhtt^f^^MIb f ot een

itorsheimd mdlt^mese nu .^eiitc^e^10 inv wiv^le 1, eernte iie, oseon f^, enn de Wabo, of eļteen activiteit als 
bedoels! in srtw^v . 2.2, oernte ifff or^i^er de vv d (^e u^afo w n ^(^tre^f^|v a ec^n kru sr(t^r^s t^e
3cU^ood^^,^coi^c^(^nn^c| ^f^0f wdmevrte ws ide e^ita ^afveweoes mdnsmeot, wsntoeot op grond van die 
s eme ei^i^t^.iWve n^rl^i^l^^ni nf e(^d h^f^cf un nm f of or^^inh^^i na i:^ voreidt, oef i^^(^r tec fn^^

2.3.6.1.1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: C 133,80 C 136,35



2.3.6.1.2. Indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals in 2.3.6.1 voorafgeçiaoo oordt door een 
vooroverlea en/of behandeladvies dan vervalt de leaesheffina zoals aenoemd in 2.3.6.1.1.

Hoofdstuk 3.7
2.3.7. Vervallen

Hoofdstuk 3.8
2.3.8. As nleqgee vg vvoo nde reo vendun wvq

gsgion de ansvraa gom wan o mgeviggever.aenia. beereggien hevft o|t sot gseioeç|en vnses^sweg of 
eeraadering brosje incgeI wnoe oen sanleg voo see weg waarneoi og çļrondvnneev t^^ŗislni0 m een 
pçovmc isfe voror(fvni en oí aet il^el 2:7 voad e Wgemos e .çtaetecNj ke eoIoedea|n geen evreennmgef 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het 
tarief:

Hoofdstuk3.8
2.3.9. Uiaweavingia

IsaHm s e as np^n^adn om eeg on^^evieenvee^ugdn^^ nef^^vsm . aeofç o|e hea me ke n, s ebltei^vnra nderen of 
veenadervn van neç ge dIs| k nee eeo mrweg ieonr:^i^or op grossl vnn s en Ivupalm6 vr vse nrosm cieIe 
neeo raio mngof a /r| kei 2:8 oan ço A^eme av plno tw eijtevero reien iag eeeveeoagame pç oeIgorfing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2. eerste lid. aanhef en onder e. van de Wabo. bedraaat het tarief:

Hoofdstuk 3.10
2.3.10. Kvppvn

eonto|çsrn eC, wte/vooe ç^įo grossl ven sen bepahs6 vr vse nrosm date vetercten mg vç artikn1 4: ç0, I0 1 van 
ge A|gemepe Fdaatselëteveiordenie11 eetnoIgademo og on^effing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: C 131,60ee

Hoofdstuk 3.11
2.3.11. Vervallen

Hoofdstuk 3.12
2.0.12. Vvoieetenoë hanOnlmqenm het kddefvenduNotuurbeeehAeminqswet P998
2.3.12.1. vvg^

g a^ anoe5tetl die aenadniij k oannof s Ųg voo e o^e niten rsdeeos , rte aatugewodpngohaegelirko betekenis of 
vvve Çp aHeien of oterOm, oiv bee6oi0 iv arrie6İ et, e77sr6 PÇ, van dp e aÇuntëeneeeimiegtwet S 9o 8 
ëeë(pare nertnrtefi ee C 223,90

2.3.12.2. l0^
anëoto tieadeheges met çiose^en oevt hatnteta cs aoorteo ia een door de mininter van Landbouw, Natuur 
vu VosdpeNíws^ert lar^weeaN geeiprl ate boooeld in artikel 19d, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: C 223,90ee

Hoofdstuk 3.13
2.3.13. ds ndeMnqen in hot dsdo' eenvl^ F^uss sv ened7wet

teelten do aanvaaag ore sea orngev^evn^aenmcj rlPt^ç^/^^^its aeeft o. gen p^^11!^ 11 waarvoor op grond
van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: C 223,90ee

Hoofdstuk 3.14
2.3.14. Vervallen

Hoofdstuk 3.85
2.3.15. OmoenmqenAdquo einq io tweebeen

htd ion do atev raa g vm ^ee nmg eem^vvrgunmng op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in 
ert.kel 2.S, Nd. em ste Wago, ^i^t .iv0 fnçief:

2.3.15.1. voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

he1 gveltag voorçvlnsiç e5 tekŗisss İP5 oan de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
Nanveaae vois de e6rsço çnse geteokkmd tinvft:

2.3.15.2. voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

tie1 geeltag eoorteteart eit teofikserng nao de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de
aanvraaa voor de tweede fase betrekkind heeft:

Hoofdstuk 3.16
2.3.16. Vervallen

Hoofdstuk5.1?
2.3.17. 1 Advies



2.3.17.1. Ofvrrmin-erd hetbr|rar.-e in de voocgaandv o.drrclele- vac it heofsnfcv ire-kv-g1 -— tvrìef- indien een 
daactfc rr - l.emene rrr-atr-aei rvn bea^f^provm-ie.eof c ere eentehj1- ve rort! vemg cn nepwezen 
iros.oe-svrg reir r- nde-e it ifeer|e a-vie. moetav-reagva oerr fr a- nvtaag of tie.octoerŗ) vae de 
Irvschiklom2 t- 2t aanv raar om r-e omgvv mgsve-^eeing, alt -wdoe 1 f .- art.lre1 2.2f , r-rde lid, van de 
Wei.- her 2ei^i^ftic^at vc- -rt caevraget wort. medegedeeld, blijkend uit een specificatie van 
bow^enoemde best oernvcgani sotieof1 metaa..-.

2.3.17.2. Indiee d- sfe dficitte ic|d ltesoe|tl in 2|3.17.g. io u-ser rach2, wo-d- 2e n i-nvr!- g (oeeder) İi- treoa gleNn. 
g^t^o^en. ImUde de aam^er moe rdev.jfae vee t^da. no snedede 1 ing tl- -- -vroag echriftelijk intrekt wordt 
het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.3.17.1. niet in rekening gebracht.

2.3.17.3 Onmormmdbrd hst bereide T de veoreeaotl2 onderile.nc vrn di- |c2nfbarnv wordt, mdteo k r^r^amna 
wett ehjk \^02rsoerv^ veer a o ut dat 0 ntierlbblde aanvrcnt| eoe ad Cee 2e n d- c^ensche commissie 
nodig is en wordt beoordeeld, het tarief van deze commissie doorberekend aan de aanvrager.

Hoofdstuk3.18
2.8.18. Veaktarìnqva nqeenbe-lenkmq-v
2.3.18.1. Oirvermigelerrl .ce- taļ-etóe m d- vooc.aondo oimtee-lelve e-e dd aootfc-cv -e(frknet ^lvt -arinV mthee een 

ctaartoe -|j v^ge-nov viike.bl -en besuur een--wv-eg b2etentsvtt|enaeenb2reinrms cao r|een
tierteckiegva mkerafgvovn voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 
e.22, eerate .id, m ele Wnta:

2.8.18.1.1. m-iee sv 2bmobatoccarl -vv vbrl<lariro va- gnve -eeenkmeeo meetaffevvn C 606,45 C 618,00
2.3.18.1.2. md.nc -ec gftlerdenteatnetgnan eoe veck.arm1 ver geen seren|<meea 1—oer rfgoeen: cer -v-rar feer ean 

d- aenvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of 
instantie.

2.3.18.2. Ind.ee de s^dficitte a|c ltesoe|tl m 2.3.18.14 ir air-vbcfdttrWeadreen ennvmab (ve!brerr -t te.tggdv.mg 
g^e^o^en. Im^ve de garrar^er moe r de r^.ĵrfb vee kdaf oo rnedede 1 mg r- -an’^r^^^ echriftelijk intrekt wordt 
het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 2.3.18.1. niet in rekening gebracht.

Hoofdstuk 4 - Ve immderinq
2.4.1. kenen -v annveaag v-n een ireeweetmte0 elr; bdrlee|d m artiko1 24., vvccte -s, 0(1)1^ n. via dv Wreo 

ver-nze|s favt vt- e-e relvrtif|feetre nouw|rea|mrt-e-a van eei iaedoŕ^wce raan v-n fortifiefar nvvc .e1 
toeteeo v^nbnew^enccc aaa alle relevante scopes volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt het bepaalde 
ie srtikel 2.3.1.1 vermmder- me- 120A C 0,12

2.4.1.1. mdiot de aifvrecg stv eve vir^vvm.nber.unnm1 -etto-emg 1-v1t n|c eee ectmtert oio ekroovl nrartikel 
2.1. oerote ctl, nader g, var, tie wve2 en tlk-e aanvnaag veogeze.d gai- voe oee bewrjg (buroeakkoord) 
wofvtic b||jkc (tot nvc lroewm.fiatinfgbedkenNat| heeft van de buurt (belanghebbenden) wordt het 
legesbedrag zoals bepaald in 2.3.3. verminderd met 200/»

2.4.1.2. .cre-llen
2.4.1.3. Verve|Ti
2.4.2. kdme deaanknant| ena bkn vmge\/mgfaetofncms vollevT vn -keví oeívc-keNŕ2 is, en dus voldoet aan de 

wette-lce |k- ioeingsvereisten wordt het legesbedrag als bepaald in 2.3. verminderd.
be oetncrntkneq ti-c^gaat:
moMen ilvt .oeeobvckaqrva.e vepeale .c -rtikel 2.3. C 1000,- of minder bedraaqt: lOVo e 1 40
veo eit rn arbnoi -.3. lreofnTv ie-ellteotao

.irohei h vt keeo^vf1 ogivale tiepeaW .c altif:^l v.-.meer dan C 1000,- bedraagt: 1 “/o c 0,01
van -et in artikel 2.3. bepaalde legesbedrag verhoogd met C 90,-

2.4.2.1. .crn-llen
2.4.2.2. fbkrvf1 .vi
2.4.3. kdiof de enivreeg o- nnc vl-^r|bvifondort|lfae^ļ^^^|l^eclivvd s^nvc no- .f^vn ^|^^^k2 b van aanvang of 

getbodkkmen -^n nt^c aargevraagde wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 verminderd.
^zo vermmoenngbvclraagt:
h^(fi^n i^^t k^gl^o^el^rfv^on^^ eaeanfrMc -rtikel 2.3. C 1000,- of minder bedraagt:
n-i fv1 |-e(^ni^vl 2.3. reeoe:de 120-5^611.11 l5Vo rr 145
rno^^n hvt keeo^vdo^grv^.e r^^a^^;^:e .c aetie^l ^.-.mi^^e din ^ ..000,- bedraagt:
n-n fet iv cc1-^1 b.f. -l^l^aab|e iaaneltao-vn -ltvl^c^grl mot: lrvt^t^,r IVo

2.4.4. tnl^ivn ge r^^l^tave emevn amr|vebren^^^rnuvr^MfÇ| n^e de nietnim^orende stukken volledig digitaal zijn 
rnib^sntt wd^i^fr a:^t ^^0 n^e-!.! -v^.s et^dnv^^ |n a.v oe(mmderomer nr nnr50

rrrrrrrrrr..a.0r
nr ve^o

2.4.5. |bvs^f(^:^^ -.^^ows- baf vorvTv-aanoe vevd^.dnai^MrlJf^e ta^tt^^rrl ^e ren mm.-e-1 ovn^^ vaa C 75,00 C 50,35
2.4.6. Irv.^^n -sepassm- w-n^^ ge-^l^^v ne n ertikelh1-.!.- 1 nt^i2|er^^ ^-ir:vf Irvnwaativiteiten en bouwkosten

wordt geen toeoassing gegeven aan de verminderingen als bedoeld in dit hoofdstuk

Hoofdstuk 5 -Trrrqqaaf
2.5.1. Teruçigaaf els gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 

ele- DiCvi1-.! rc.
Alm ecn ovavra.ec ^fa ivivraag om s^^a vmrev:fr^^^rgv nr^1 ng VMr^e- .safK^tcl^i^0., hevf vf gedshl.e- k 
|^^aev^t itb i^ovwrr aaelc^ c^1 l^iln^eel-iveĚ^-^en( fm^c^elr .v de onderdelen ^.l.., n.v-^:, v.^.3, 2.3.6. en

^2n^iji res2 rve-e .n behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op 
tem--iif: oen 11- deel van de leoes.
^ ^^eir-nc1 bedrocg.i

nr |n(fiend^ ^enn^^arwee0f.sllab^^^^a r^|r^r^^n o2f t-rmca oanlav^e^^n aa het in behandeling nemen ervan 
.-1 e^ v-gcondvfc c1 em t^.f.0, - enon rvc^^ f^e l^^lrrleienl^r^telenbl|--^i^^^^ 60 0A C 0,60

2.5.1.2. ie-^^n de ^r^nvm-e ir^a^c^-kfe-en i^a 4 wvk-n -n n^- m b-1..2!!^ -^^t^^n ervnfr r^oe- voor het
^r^okini^nbae (fe omgevingsvergunning, van de op grond van de in 2.5.1, genoemde onderdelen 
versdraldirreleg2a 40o7o C 0,40

2.5.1.3. ^dive rel'ueffncwotdt verleend op basis van artikel 2.5.1. vervallen de aanspraken op de verminderingen 
als bedoeld in hoofdstuk 4.



2.5.2. Teruçigaaf ^Is gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
qe or^^d^ia|faaer.
Afs oe .-eente eeo aerloende omgevmo rqargfrinma vooreen prorectpot .eiioe. of gedeelte-k tn-teat 
rit vc^r^it- of ftnlggrctivitaitaq| q|q |3eaqqk/in ge onderdek a a.3.1.., ^c3.f n aa Z|a.a. c .rtr 0( -ora/aag 
aan rte vqrgrqqmchotde/| tiesteot rzffprfa.r -p oe0qo|telľi|<etemogarf vat .o. beteofteo/te deel van de 
ieaet, mier 0^- zanerarg ia mgediend binnen 5 járen na verlening van de vergunning en van de
vprnnnninn neon riphniik ie npmaal/t
|cp tera-gaa- beflraegg. 30oZo C 3,30
met eet mfqiH,uvrr^nios^ao^^^^n C 15.000,00
var -g m va/tp van fte .n o.5.f. pero emd- onote r.elrt c^^i^o rb^|rnade .eo/v

rrrr

Von tern^-gf q .eec spcake wqnfkvt er teopashmg 0 gegevon taa artikel 2.5.6. tenzij de intrekking 
-evene -el dg vvea c- act.e .te.tan wo arco rrtilcp. 2.5. 6. zrn toupaoti ng ia.

2.5.3. Temggarf als fe\/glc vanget vee|qoopt vf n.e- dverdeeC iic oehandeling nemen van een 
urn ^vingsve^no nm voor laorw-. ffflTgf vf rleo d^ftv^ifv^^^rt

2.5.3.1. Altde .Hms-nte een omgovirufaergf urn ng veoreeo ļore/brtde.ge 0ee|ofpo doekeN/lt bantae .n.t qovw-, 
aiLeg- vd nieapttt|qaoite n, o. s icpdodd qr de aaderdelen 2.3.1., 2.3.2., 2.3.6. en 2.3.7., weigert, bestaat 
amsc-f oir temunaof van eer Covl vandv meen.
De /gmgqaar oqf /ucqo. C 0,30
van de op a /oqf ora de ir g.5.g.l. genoemde gfeetfe|en aernncri/liPae .ee -0.

rrrr

2.5.3.2. Inu|ar o|o .abisveswortelij-. onveiodigho|dUmet onZacq|fe|İCkfgid (iet gpffovp oq bedoeld in de 
erdergqlen P|a.t, ^.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 niet íverderj in behandeling wordt genomen.
De tem ggatc bog/znuf. rr C 0,65

2.5.3.3. Onder tvo waigermg pedoe|.:| m ondercteo1 2.5.3.1. wordt: mead --rstaan een vernietiging van de 
besrla^kme wnr(qf nte vorganmog q veHevar. p.( renctegi^|fo mtezrnak.

2.5.3.4. techen vr vŗirrke .s ves .et wo|geren zre een omgevingsvergunning bestaat geen recht op teruggave van 
het .r 0.te| . oqclvrdovl 3.v.v ueaoercde pedraa

2.5.3.5. Irntieo ^ec atnofafg éér o5 rvo erdero zntmteitecdo mterdelen als bedoeld in de Wabo bevat welke bij 
dererf^ecra veroftcmpvtii bi^een fo urn podsaagt het tarief rr C 111,95
o-or |edere vergunningvrije activiteit (onderdeel).

2.5.3.6. oofm^^^r
2.5.3.7. De oormirdq-ngezaq tiedoeld m saqf:pntuo 4 wofgef eunCs de tempç|aaf apnrtbereevfc over .et in 

art^d 2.e. 0q|tfn|de |tedrdg| terhen aogake is van vergunningsvrije activiteiten (als bedoeld in 2.5.3.5.) 
he-tea t o r ^^^ir aansnoaalc on verm.n def.na.

2.5.4. Ongeatiat qe riteorert qnc on rgrcteande temocjtnCO- .reoo resteort er altijd een minimaal tarief van rr C 100,00
2.5.5. Geeo terngpanf: .getrtee1 taH|en(q verMfnng err ooor bedookn/.i^r^.

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17. en 2.3.18. wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6. Indivoeen rarvraag ta- ^tn qqf oaricrijaen k-c oer f^m/ievizpq^^ruufi^|r/| oeef eer pooŕebt dat
hC|^^o|eoaeiin|c besteat r^^ l^c^rf^■im^t^ni^t|- of qk^og^cTaaoigf^ni^lc .a/teeld i- ef/t^(^i^frr0eloa 2.3.1, 

^■i^.e, e.z.6 e|OtCi zz ^^vdr .r z^^rr c^^an^^t onvip^on .elri'm1 .a t^g^^gon ^l^i^l^| de
^ges i^o^^^ r^f^r.^g^^irn fgt^(^^t eŗi n^tjg:uf/g te^roi^eninee|^ien^ pn mU|3 genoemde heffingsgrondslagen.

l^c^fnl^,^qfn^e lckeo t^c^ì^\^ u^^^s^^i^aotnn^a wc^rp . oozief t Ie nq0|ig 6! te-atoml
fe^r c^orvon^^nro^ a|nco o^^;t ^ozgatta,q . nd^^n p e sfwijking zodanig is dat naar de omstandigheden 
beoerdvvla |f oar^5r.e e^t e|groe,^,^L^wq^^n ^c^.^t^o is.

2.5.6.1. Indien de oogrorovkelľjk C0^ wijvigen)aanvrnno/oorouncmc rv^g^er r^^n C 5V0,00 e 53V/00
.1- zert^gvv^eeri^icV word- liet tmļfaolde uo 2.5.6. verhoogd met 5 0o e 3,05
van dat legesbedrag met een maximum verhoging van c 1.000,00 c 1.000,00

Hoofdstuk 6 - Intrekking omaevinasveraunnina
Vervallen

Hoofdstuk 7 - Wi iziqinq o maevmaovzraunninc, ate devote van wnHiahici proiect.
2.7. aef oanon bedroogtvoog iov^ jn |tahandelmt| c^r^n^^a eqf eac nno^zef1 tor ^^|jct^|ao a^^t ^et

l^rc^o/|n ocvergna aha .i r^^oeeolp va eoloncnf g^^omTandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het
Droiect wat niet leidt tot een nieuwe omoevinosverounnino C 109,85 C 111,95

Hoofdstuk 8 - .^^^^(^nrimiicn^zan-Kiina aovver actmteiten.
2.8.1. zer tericf v-oc ret ui l/eicaactelin. i^^n ei^a r^r^vrfau ^ot get otr^.^rgn^n ovn eon ^er^^mmingsplan

oq q^pgora .r ^rf^^^i if.c, eorrte fd, \^rs qo Wet ruimtelijke ordening zal geregeld worden via een 
exnloitatieovereenkomst of een exnloitatienlan.zi He0 tcri -f va^o/rlhe .n l^^nni^rfcMo1 f ^ie o- ocnn w^,^ aal^vfr^ţJ r cv neo wgci-^ t ^^n eenbentemmi /^r^i^0 .an als 
0^^et^^k( in artikel a.6 . terete lid, oaoter oan de Wet ruimtelijke ordening zal geregeld worden via een
exnloitatieovereenkomst of een exnloitatienlan.

Hoofdstuk 9 - Steopmeldina
2.9. vervallen

Hoofdstuk 10 - ./z deze Hte1 mat bonoernde besovivvma.
2.10. I-Ic1 turi zf .enkaa^ voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet 

benoemde beschikking C 109,85 C 111,95

TITEL 3 Dienstverlenina vallend onder Europese dienstenrichtliin.
1

Hoofdstuk 1 - HozeqaHii He^arie- s^^cd^^-oor her .e lfafnnpelmonemen v^^c eon nanvraag ^^t ^^^^jgen van een
vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet: C 415,20 C 421,75



3.1.1.1. Indien de aanvragei middelshet daarvoor bestemde formu.ier verklaartte voldoen aan de inrichtingseisen 
alsbedoeld 'n aaIigvl g0 vende Drane- en gai^^r^^ta^m: en de daarbij gevraagde bijlagen volledig aanlevert, 
wordt het tarief als benoemt in artikel 3.1.1. verlaaad met C 72,20 C 73,35

3.1.2. eetdarier b edraag n voor her ' n gvnaag nl^nemen vae een eanvraag tot het verkrijgen van een 
vergnnuing op grood ena brti kei 4 nor de Draoe- er l-lenecawet: C 451,30 C 458,45

3.1.2.1. ^d.en ne ranvrn ger mkl c^s b(^^0^ a estemde fo cmiNe/
gerl<lhart [e voldoen sen go inriaarmgsviaon sisdogovirl m artikel 10
aan de n)bnne- ee ^rvcawv1 dndadaorb0 vevraagdn n^.ngen
voMed 0 nanlevert, wordt het tarief als benoemt in artikel 3.1.1.
verlae ad eau. C 72,20 C 73,35

3.1.3. nler tnrief beeraagr ovotho' |n doaneaeiind awroea vav een aanvraag voor het exploiteren van een 
horece ltov rg^zon.n b^doe' d m e rrike10 :15, ||U 1 e ne deAdv. C 275,35 C 279,70

3.1.4. ^thea ait get gneaeneo tieteirl e|iĴ-cc dait eao aanea^ag voor een \^iaceeaninb rrveee detoaanr mevr worden
i/o^oas de W/e. Bevoaeldrin0 ^te^tertstieoordelingen Openbaar Bestuur (Bibob) wordt hiervoor het 
do'gbarld aiaarto tarief1 ut i^el^^bMi- eobracht:

3.1.4.1. mťi^b sļdralce is vnn eea Nchto t^|'^obe^i^^r^: dd 343'0 0 e 3ni '40
3.I.4.2. indien rpr^e in vas ern uirgeereicle 4innd-toetsi C 496,45 C 504,30
3.1.4.2.1. inc^iue dv bilĵotwtve. s a1- .e'^ookl ' n 3^A.-. nce- leidt to'^^n advies-

aerwraag e 'j daadelijkj Bureau bibob en tevens uitmondt in een
posrt.ef^en.u0 wb /br C 90,20 C 91,65
restrtutio '^geveteie re0 'ario' n.n itopav'tl ia

3.1.4.3. ' achee advie sgovrood d wordt vendame1 wWk- Burena bibob C 1.529,90 C 1.554,10
3.1.4.4. Hbr tbbefuealr betdemd in 3.ai4.bi worgt vermeerderd

met .at be/lm1 ^01 bvI advies dat de gemeente opvraagt
aan (.andelgk) Bureau .ìbvld

3.1.4.5. Inc^ íe o ^ a dviea vvn /temde IŲ vrteao bibob leidt tot een
negb(iec tigs.art woedr het tarinf1 edraeobe ma1 C 564,20 C 573,10

3.1.4.6. ^dion tiv^dv.ea vae (In ndel ijk- .urem b|eob leidt tot het
i^^rbind aa ncna nvo rssnotten ane wv vocbrb nmd C 338,50 C 343,85

3.1.4.7. cngien .et advier van (ten'eln0) Bureav Icibob ^^íe^t rot een
^nirief uvn| urt wr-re tovvns geon voonsch tiftes wc^i^den
verbonden aan dat besluit naar aanleiding van het advies
wecc- C 451,30 C 458,45
vesMe tia degeven rŗi tiet m rwt ste beda alg io 0 in.4i 3.

3.1.5. nre leedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Dran k
en Ho/vanweri C 139,90 C 142,10

3.1.5.1. -nd:en de assv/ag er mk^c^eb tme. d aacDvot tiestem de
from uher verkteirt .o oo' houn dan dnmrie^ing no'sen als
eotloeln m art|ko| lOonn re Dtauv- on Ho/ecrwet oa de
g^sneiiit^^r^—gc^^ni|İ.i^gd^n ev.^^a^ia aanlevert, wordt het
'ar^ate ltenoeme |a v.a.d.i^t^t^^^t^rf me- C 72,20 C 73,35

3.1.6. 000 terief gviccdngn invt her in uoha ndelirv evmee van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffin - 
ais bei'r-ld m artilcv1 og vnn de Drnagr enn^t^roaaweri C 112,80 C 114,60

3.1.7. me- .arte0 bodrsagt moor een vd-danmng nis deeve|d 'n nr00,' 2:6. lid 1 van de Apv voor het in gebruik 
nemen enu o |toa bo re ggreeoategro nd vuur ner .aridrte v r^ar, eon cotcnn . C 112,80 C 114,60

3.1.8. 's nfw.jkm-1 vva tie- m do vorhe lodlen bnŗtanWe tedrnaW eet tarief, indien de aanvraag het wijzigingen van 
aeti aaBnnngselvpgrond ven dn D/ink, vn l-toteca wet ^reft:

3.1.8.1. voer r^re aanvrrog w^t n^t j^ii^iļ^^r^ van het aanhangsel als bedoeld in e 33 d2 0 e 53 d05
e.0.d. vevt aan tv^ae^dMt/^ro^|v^|amai

3.1.8.2. vo^t rv i^^c dnn^en v^.izmmgAvevo ebing e^ovgt 'em1 rnri ef re C 13,55 C 13,75
r^|^dgvia m arr|del Vì00' -. re rekening gebracht en tevens voor
iertere oo.oub0/ gvra oc^trd m^ri

3.1.9. a^r^r:^arof 0 vgeadut reewr tiet in behandeling nemen van een
neutda erienm evt -a c^^i1 v an:

3.1.9.1. ee ldcnak^ ee voor het onderdeel Drank- en Horeca-
ner-da nin g MeoeB Bi/gdd: e e3i '9 o e e53 'io

3.1.9.2. ge Dro^t on ao^o(^i^\^dd veor avr eaclennei^l e|god-toets: C 198,60 C 201,75
3.1.9.3. verzoek als bedoeld in 3.1.9.1. en

avr. g.2. C 311,40 C 316,30
3.1.9.4. n^eç A/ļo ^^oea v^nt e e^^^^t 0^1 verkrijgen van een

evŗdoitariovgr0: neia g -.^ť^İD ļf|t^c^tl) e ini '6 o dd 231'75
3.1.9.5. ^i^n r^i^dvr n|erveer a 'e- dv^n^^c |fiae^/b voo/eed r^^-1 C 90,20 C 91,65
3.1.10. Ir^r^iea ee n nn nvrrag n1:: e em^ie nerl 'n d't ne:^aļ/etdv o^elke vooraf is

gvgaas geor vet vooroverleg tek^- rec e^^n vesluit, wordt 60 Vo C 0,60
vanher rngt^B\^^n s^g veotovn^^iob geresti'seenl

3.1.11. 0^dmn ge av^nevď^ĩ^ç|U^nav-agea n.n bobeele ut artikel 3.1.1.
tr^it bo met S.1.1.!. er'^|i^ e1^(^^tc|e^^n (iĵetaeffende
vn/i c^t d( '..eb) 'vve nt '^0 ne diening vo(vb^^ t^rj a wofdt 40o7o C 0,40
o- a-^t ut artn^v| bil.l. tot en met 3.1.4.1. bepaalde tarief
0 mind ering ^^i^i^vi^h^t:

3.1.12. (ndion een l^aanrnrt^ŗr/onec^nt^aie |c^(vOf^le inac00el 3.1.1.
to- en teea 0:1|4 .^ wv^i^-I[ icoeiaeV^d(d 'j\^. Cvt^r1 dai(en
eonr^i^(^eiinu sm^Nerv og n^t^^l^^.a-1- arot/len ge vc^lgn^r^de
bei1aen^^des van de tarieven behorend bij deze artikelen
goventirBogtcli

3.1.12.1. indien de aanvraagprocedure wordt beëindigd voordat de



tredtc--. |t líantis ^çietteW oven de valledighei0 80 Vo C 0,80
3.1.12.2. indiat de atneiaa^focfduce word. befindicgd nela- de

tfnvrfrnr m ketnig in i^steld over de volledigheid maar
voorafgaand aan besluitvorming 50 Vo C 0,50

Hoofdstuk 2 - Orqianisenen evene n^er^tenof ma rkfen.
3.2.1. H et teriaf .edraag t -nor qef |t l^^htrdblioe a^m-r -tt ee n xvneim cc| ter votlcrnçnng van een vergunning 

vooi Ir et ora-p^ncet ett roe esendmen 1 te dr s1- ran r i^ke! qiç3, . 1 1., i/ai po edOi C 175,65 C 171,40
nei edt teaot beçlrtt gt aseç fef . n se hf^i^df1,. neme o von aeo me -^ina teer ver.nr.m g -n n d en nxceptatie vac

de melding voor het organiseren van een evenement op basis van artikel 2:13, lid 2, van de Apv: C 54,90 C 53,55

Hoofdstuk 3 - Prosdt-delcedniven.
3.3. Het tci- fedrpgrt vooc .e1 ii beh n-tteNde temet vtn trag om:

3.3.1.
ent ev^oitbdefetçiunnin1 or wpzftçi vat dot nxploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, 
van de Apv, voor een seksinrichting of escortbedrijf: C 286,45 C 286,45

Hoofdstuk 4 - Splitsinqsverqunninq woonruimte
N.v.t.

Hoofdstuk 5 - Leefmilieuverordeninq
N.v.t.

Hoofdstuk 6 - Brandbeveiliqinqsverordeninq
N.v.t. C C

Hoofdstuk 7 - In dnne sg:el nier nenoem-n neeg uneinq, -ntheffme h- ancleo ^sclmkkinq.
3.7. bdh tannf tedtniţd eoerfet m bnfnnfHiing aemen axn een aanvraag om een andere, in deze titel niet 

benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: C 107,35 C 107,35

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2016, nr. 16.083

mr. G.M.W.M. Wasser
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Adviesnota raad
Derde kwartaalrapportage 2016

Samenvatting

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage over 2016. Met de kwartaalrapportage 
informeert het college de raad op programmaniveau over de afwijkingen die zich in 
het derde kwartaal hebben voorgedaan vergeleken met de begroting. Hierbij wordt 
inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel en beleidsmatig) wordt omgegaan 
en wordt een oplossing en/of bijsturing voorgesteld. De derde kwartaalrapportage 
geeft een positieve financiële bijstelling voor 2016. Hierdoor wordt het begrotingssaldo 
2016 positief.

Beslispunten

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2016 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Inleiding

Uw raad heeft in 2013 de nota P&C Cyclus 2014 vastgesteld. Onderdeel van deze nota 
is de introductie van kwartaalrapportages vanaf 2014.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

^ Gemeentewet
• Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
^ Nota P&C Cyclus 2014, die 26 maart 2013 door de raad is vastgesteld.

Beoogd effect

Middels deze kwartaalrapportage wordt inzicht verschaft in het verwachte verloop van 
de begrotingsuitvoering over het lopende begrotingsjaar en de structurele doorwerking 
in het meerjarenperspectief.

Argumenten

1.1 Kwarap III 2016 geeft de bijstelling voor 2016 weer inclusief de meerjarige 
gevolgen.
Voor 2016 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om 
alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die 
gesignaleerd worden voor 2016 inclusief meerjarige financiële doorwerking (paragraaf 
4.2).



1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.
Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in 
gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle 
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden'. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen 
worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het 
budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het 
college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens 
de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van 
de jaarstukken.

Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. 
Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. 
Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande 
activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een 
besluit van uw raad nodig.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Financiële terughoudendheid is noodzakelijk
Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal 
moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten 
en de belasting van de exploitatie en reserves.

1.2 Het financiële saldo 2017 is negatief
Kwartaalrapportage III-2016 is de eerste financiële wijziging op de begroting 2017. De 
begroting 2017 is onderdeel voor de toetsing door de provincie. Een tussentijdse 
wijziging (kwartaalrapportage) niet. Een aantal bijstellingen over 2016 in deze 
kwartaalrapportage hebben een negatief meerjarig effect. Hierdoor geeft het jaar 
2017 na verwerking van deze kwartaalrapportage een negatief saldo. Er worden geen 
aanvullende maatregelen voorgesteld.

Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze kwartaalrapportage is het meerjarensaldo 2016
2019 uit de programmabegroting 2016.

Hieronder volgt het financiële perspectief 2016-2019 inclusief de bijstelling van deze 
kwartaalrapportage III 2016:

bedragen x C 1.000,
- tekort (nadeel) 2016 2017 2018 2019

Primitieve begroting 2016 46 306 1.030 297
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429 132 467 547
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986 377 428 724
- Totaal bijstellingen voorjaarsnota 2017 0 81 6 212
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254 -1.072 -682 -776
- Bijstellingen begroting 2017 0 287 -803 -588

Saldo na kwarap II-2016 Z begroting 2017 -257 111 446 416
- Totaal bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 1.096 -316 302 556

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap III 2016 839 -205 748 972
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Het begrotingsoverschot voor 2016 als startpunt voor deze rapportage is C 46.000 
positief. Hierop wordt toegevoegd besluiten die tussentijds zijn genomen (3e kwartaal
rapportage 2015, 1e kwartaalrapportage 2016, 2e kwartaalrapportage 2016, de 
voorjaarsnota 2017 en de begroting 2017).

Uw raad stelt met deze kwartaalrapportage de programmabladen vast waarin per 
saldo een positieve bijstelling gepresenteerd wordt van C 1.096.000 voor het 
begrotingsjaar 2016 (bijstelling in 2017: -/- C 316.000, 2018: C 302.000 en 2019: C 
556.000). Na verwerking van deze kwartaalrapportage wordt over 2016 een saldo 
verwacht van C 839.000 positief.

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de derde kwartaalrapportage 2016 vindt 
plaats via de website.

Uitvoering | planning

N.v.t.

Bijlagen

Derde kwartaalrapportage 2016.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16.125
8 november 2016 
6
Derde kwartaalrapportage 2016

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, nr. 
16.0000579

b e s l u i t :

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2016 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te 
stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 8 november 2016

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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INLEIDING

1.1 Algemeen

De 3e kwartaalrapportage 2016 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering op basis van de eerste negen maanden van 2016. De vraag die in 
deze kwartaalrapportage 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 
2016 zijn afgesproken. In deze kwartaalrapportage verschaffen wij in de vorm van een 
voortgangsrapportage inzicht in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2016.
Dat gebeurt in de vorm van een bijgestelde programmabegroting. Deze bijgestelde 
programmabegroting is gebaseerd op relevante afwijkingen in de uitvoering van het 
beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Om de begroting 2017 meerjarig sluitend te krijgen, zijn een aantal maatregelen 
getroffen. Maatregelen die ons in staat stellen om de Veldhovense kwaliteit van 
voorzieningen én samenleving overeind te houden, maar het soms (tijdelijk) met een 
tandje minder te doen. Een aantal bijstellingen over 2016 in deze kwartaalrapportage 
hebben een negatief meerjarig effect. Hierdoor geeft het jaar 2017 na verwerking van 
deze kwartaalrapportage een negatief saldo. Er worden geen aanvullende maatregelen 
voorgesteld.

Bij het opstellen van deze kwartaalrapportage is een ondergrens gehanteerd vanaf welk 
niveau financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op C 50 en voor kredieten op C 100.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x C 1.000.

1.2 Leeswijzer

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage over het lopende begrotingsjaar 
(2016). De rapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2016. In 2.2 wordt het 
begrotingssaldo 2016 gepresenteerd waarin de bijstellingen uit deze rapportage zijn 
opgenomen.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelstellingen (kaderstelling) die zijn overgenomen uit de 
begroting. Met behulp van stoplichten wordt (beleidsinhoudelijk) gerapporteerd over de 
voortgang van het realiseren van de doelstellingen.
^ Rood niet (tijdig) gerealiseerd of te niet realiseren, en toegelicht in de tabel.
^ Oranje loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie, 

en toegelicht in de tabel.
^ Groen op schema of geheel gerealiseerd.
^ Wit "neutraal" (nog) niet begonnen, op dit rapportage moment kon hier nog niet 

aan worden begonnen (bijvoorbeeld, opleveren beleid in 2017).
De stoplichtkleuren zijn aangegeven in de doelstellingentabel, en ook het verwijsnummer 
voor de toelichting. De toelichting is opgenomen in de tabel onder de tabel met 
toelichting op de afwijkingen.

Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve 
begroting (boekwerk Programmabegroting 2016), de bijgestelde begroting tot aan de 3e 
kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 3e kwartaal en de 
realisatie tot en met het 3e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het 
verwachte budget over 2016. De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget zijn 
per programma toegelicht. Als dat van toepassing is, geeft dit overzicht ook toelichtingen 
op afwijkingen van de beleidsinhoudelijke voortgang.

1



In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2016-2019 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen (budgetrecht raad) worden tot 
slot afzonderlijk weergegeven. Per programma wordt ook inzicht geboden in de 
bijgestelde kredieten.
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FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2016 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 3e kwartaalrapportage 2016. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2016.

2.2 Begrotingssaldo 2016

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2016 
weergegeven na verwerking van deze 3e kwartaalrapportage 2016:

bedragen x C 1.000,
- tekort (nadeel) 2016

Primitieve begroting 2016 46

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254

- Totaal bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 1.096

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap III 2016 839

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2016 bij de begroting 2016. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van de derde kwartaalrapportage 2015, de eerste 
kwartaalrapportage 2016 en de tweede kwartaalrapportage 2016.

Hieronder worden de grote bijstellingen uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

Huurinkomsten en servicekosten MFa's
Nu alle MFA's zijn gerealiseerd worden beheer-, huur- en servicebudgetten overgeheveld 
van programma 10 onderwijs naar programma 1 stedelijke ontwikkeling, onderdeel 
gebouwenbeheer.
De inkomsten voor huur en servicekosten zijn geactualiseerd op basis van:
^ herberekening m2 op basis van werkelijke verbruik;
• nieuwe huurprijs en
^ herberekening servicekosten.
Doordat MFA's goedkoper zijn gerealiseerd dan oorspronkelijk was berekend en één van 
de MFA's kleiner is gebouwd kan er minder huur en servicekosten in rekening worden 
gebracht dan oorspronkelijk geraamd. Per saldo is het nadeel in 2016 C 169, 2017 C 164, 
2018 C 148, 2019 C 138 en voor 2020 C 128.
In 2016 wordt een incidenteel nadeel verwacht voor de tot nu toe teveel in rekening 
gebrachte huur/ servicekosten van C 74.
De bijstelling van de onderhoudskosten voor de MFA's wordt meegenomen bij actualisatie 
van de reserve onderhoud eigendommen.
De huur- en serviceovereenkomsten worden aangepast op de actuele situatie.

Instroom hoger dan uitstroom
Er is sprake van een grote dynamiek in het bestand van uitkeringsgerechtigden, zowel in 
de instroom als in de uitstroom. De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt 
met name veroorzaakt door de instroom van statushouders en schoolverlaters. De 
hogere lasten worden voor C 29 gecompenseerd door een hogere BUIG uitkering van het 
Rijk. Nadeel 2016 is C 185.
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Statushouders
Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor 2016. Per 
gehuisveste statushouder wordt een bedrag ontvangen. Deze inkomst wordt verantwoord 
op programma 15. Uit deze middelen worden ook personele kosten gedekt die waren 
verwerkt in de 2e kwartaalrapportage. Voordeel 2016 is C 121.

Regionale samenwerking
Een voordeel van C 70 is te verklaren uit een intensivering samenwerking Brainport 
verminderd met hogere personele kosten.
Verder betreft voor C 108 afrekening voordelig resultaat 2015 Metropool Regio Eindhoven 
en een nagekomen baat afwikkeling financieringsfonds voor C 86.
Totaal voordeel 2016 is C 264.

Belastingen
Bij de OZB voor gebruikers niet woningen en eigenaren woningen worden meer 
inkomsten verwacht dan geraamd a C 180, dit heeft o.a. te maken met hoger 
areaaluitbreiding (meer woningen dan geraamd) en stijging van de WOZ waarde voor 
woningen. Hiertegenover staat dat bij de OZB eigenaren niet-woningen minder 
inkomsten verwacht dan geraamd C 45. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de 
WOZ-waarde niet-woningen. Voordeel 2016 is C 135.

BTW verrekeningen voorgaande jaren
Er hebben aangiften plaatsgevonden over oude jaren (2009 tot en met 2015) het 
voordeel 2016 bedraagt per saldo C 120.

Bijstelling rentelast
De toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie is gebaseerd op werkelijke te betalen 
rente over vreemd vermogen, en niet meer op basis van de rekenrente. Voordeel 2016 is 
C 482.

Algemene uitkering
Zoals reeds in de raadsinformatienota aangegeven en toegelicht zijn de uitkeringen uit 
het gemeentefonds positief bijgesteld. Het Voordeel bedraagt in 2016: C 46, 2017: C 
331, 2018: C 800 en 2019: C 1.071.
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PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal III 2016
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Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Stedelijk gebied - Uitbreiding woonfunctie in het centrumgebied

Stedelijk gebied - Kwaliteitsimpuls Citycentrum

2. Nieuwbouwwijken - Ontwikkeling Zilverackers

3. Bedrijventerreinen - Actualiseren profiel bedrijventerreinen

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 1
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

555

1.129

15.935

2.226

557

1.532

16.281

2.261

113

3

190

20.038

_____ 51

190

20.985

417

1.083

12.124

1.726

90

29

143

15.612

399

779

4.700

925

547

1.532

11.903

4.447

113

15

35

6.853

51

190

18.783

1

2,4

3

Baten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie 

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer
6509 Afbouw bge compl./realisatie 

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Totale baten

283

165

15.935

4.805

250

21.438
Saldo (- = nadeel) 1.400

330

300

12.124

3.518

90

27

188

16.577

443

1

4.700

5.148

189

10.481
965 3.628

1

2,4

3

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 1 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.

6500 727700 Groene grond Zilverackers algemeen I

6500 727701 Blauwe grond Zilverackers algemeen I

6506 723500 Oude Kerkstraat 99 grond U

6506 723500 Oude Kerkstraat 99 grond I

6506 728400 Toestellen Atalanta U

6501 728600 Centrum Ontwikkelingsprogramma U

6501 728700 Revitalisering de Run 1000 U

6501 728700 Revitalisering de Run 1000 I

0

0

0

0

0

165

0

0

0

413

354

260

11

360

202

84

30

413

0
260 | 

0 

58 

135 

0

0

413

0

260

11

360

202

84

2
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Actualisatie bouwgrondexploitaties Budgettair neutraal, zowel lasten als 
baten C 4.378 aframen.

Het aanpassen van de uitgaven in inkomsten op de bouwgrondexploitaties. De 
winstnemingen en bijstellingen van verliezen n.a.v. de begroting zijn reeds bij 
kwarap II 2016 bijgesteld.

2

Actualisatie verkoop gemeentelijke 
panden

Bijstelling algemene vrije reserve:
2016 +C 475,2017 +C 12, 2018 -C
382 en 2019 +C 6).

De gemeente heeft een aantal panden in bezit die niet nodig zijn voor de 
ontwikkeling van projecten. Deze panden worden verkocht waarbij het verschil 
tussen de verwachte verkoopwaarde en de boekwaarde als incidenteel voordeel 
wordt gestort in de algemene vrije reserve.
Bijstelling resultaat 2016: +C 475, 2017: +C 12, 2018: -C 382 en 2019: +C 6. 
Het voordeel in 2016 wordt met name veroorzaakt door verkoop van het pand 
aan de Moormanlaan. Deze was geraamd in 2018 en betekent dan ook een 
negatieve biistelling in 2018.

3

Vrijval reserve afbouw Strijpsebaan en 
Mira

Bijstelling algemene vrije reserve:
2016 +C 109.

De uitvoering van afrondende civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden op 
de Strijpsebaan is afhankelijk van verkoop van de resterende percelen. In 2016 
is hiervoor nog C 5 budget nodig. Derhalve nu vrijval van C 68. De uitvoering 
van afrondende civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden Mira is afhankelijk 
van de verwijdering van het tijdelijke parkeerterrein. In afwachting van verdere 
ontwikkelingen kan het budget (C 41) nu vrijvallen.

4

Overheveling en actualisatie 
budgetten MFA's van onderwijs 
(programma 10) naar stedelijke 
ontwikkeling (programma 1)

Per saldo nadeel 2016 C 243 
(programma 1: -C 839, programma
10: +C 596), 2017 per saldo C 164,
2018 C 148, 2019 C 138 en 2020
C 128.

Nu alle MFA's zijn gerealiseerd worden 
overgeheveld van programma 10 onder 
ontwikkeling, onderdeel gebouwenbehe 
De inkomsten voor huur en servicekost 

» herberekening m2 op basis van 
^ nieuwe huurprijs en 
» herberekening servicekosten. 

Doordat MFA's goedkoper zijn gerealise 
één van de MFA's kleiner is gebouwd ka 
rekening worden gebracht dan oorspror 
in 2016 C 169, 2017 C 164, 2018 C 148 
In 2016 wordt een incidenteel nadeel ve 
rekening gebrachte huur/ servicekosten 
De bijstelling van de onderhoudskosten 
actualisatie van de reserve onderhoud e 
De huur- en serviceovereenkomsten wo

Deheer-, huur- en servicebudgetten 
wijs naar programma 1 stedelijke 
er.
sn zijn geactualiseerd op basis van: 
werkelijke verbruik;

erd dan oorspronkelijk was berekend en 
n er minder huur en servicekosten in 
kelijk geraamd. Per saldo is het nadeel 
, 2019 C 138 en voor 2020 C 128. 
srwacht voor de tot nu toe teveel in 
van C 74.
voor de MFA's wordt meegenomen bij 
igendommen.
rden aangepast op de actuele situatie.
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Programma 2 Wonen

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Regionaal bouwperspectief - Bij aanpassing actuele marktvraag 
verevening eventuele negatieve effecten regionale bouwopgave

2. Woningbouwcorporaties - Belangrijke rol corporaties bij bouw/huur/inbreng 
publieke ruimte

3. Woningbouw:
Evenwichtige verdeling huur/koop/sociale woningbouw

Woningbouw:
Voldoende aanbod alle doelgroepen

Woningbouw:
Stimulering (ver)bouw levensloopbestendige woningen

4. Starters:
Maximaal gebruik maken van startersleningen

Starters:
Facilitering CPO-initiatieven en ontwikkeling mogelijkheden starterswoningen

Starters:
Streven naar substantiële verkorting wachttijden starters sociale huurmarkt

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 2

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6510 Volkshuisvesting

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget Realisatie budget nr.

818 796 601 273

818 796 601 273

Baten
6510 Volkshuisvesting

Totale baten
737

737
484

484
78

78
Saldo (- = nadeel) -81 -117 -195

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel,
nr. nr. krediet programma 2 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.
6510 799112 Leningen u/g: startersleningen 

6510 799112 Leningen u/g: startersleningen

0

222

0 

0145 145
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Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Woninginbraken - Aantal woninginbraken met 150Zo verminderen tov 2013

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

3. Jeugd:
Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen tov 2013

1

Jeugd:
Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan

Jeugd:
Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot 0 terugdringen

1

4. Geweld:
Daling aantal geweldsmisdrijven tov 2013

5. Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Escalatie vanuit kwetsbare groepen beheersbaar maken

2

Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Realiseren 2 projecten ter bevordering bewustwording kwetsbare inwoners

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 3
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr.

6163 Regionale veiligheidszorg

6164 Veiligheid

6168 Risicobestrijding fysieke veiligh.

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

46

1.877

413

46 34 25

1.408 1.424

315 336

46

1.877 1.877

420 420

2.336 2.343 1.757 1.785 2.343

Baten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr.

6163 Regionale veiligheidszorg

6164 Veiligheid

Totale baten

128

0

64

5

69

128

16

144
Saldo (- = nadeel) -2.336 -1.688 -1.641
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

1 overlastgevende jeugdgroep. Continueren van de gekozen aanpak
Er is een plan van aanpak voor deze groep, waarin een repressieve aanpak 
wordt gehanteerd voor de leiders van de groep. Voor de overige leden van de 
groep wordt geïnvesteerd in positieve activiteiten om hen weg te houden van 
het overlastgevende gedrag en hen te behoeden voor stappen richting 
criminaliteit. Ook wordt ingezet op samenspraak met omwonenden om de 
integratie van de jongeren in de reguliere maatschappij te bevorderen. In 2016 
zien wij al resultaat van deze aanpak. In 2017 zal de aanpak gecontinueerd 
worden om de overlast van deze groep structureel te beperken.

2

Stijging van het aantal incidenten. Intensivering van de samenwerking 
van gemeente en ketenpartners.

Het is nog niet gelukt om de overlast door verwarde personen beheersbaar te 
maken. Er wordt samen met ketenpartners gewerkt aan een betere opvang van 
verwarde personen die in aanraking komen met politie. In preventieve zin 
hebben het veiligheidsdomein en het generalisten- en specialistenteam elkaar 
weten te vinden. Zorgsignalen kunnen daardoor eerder worden opgepakt.
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Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die 
schoon en op orde is - Stimulering bewustwording meer 
verantwoordelijkheid voor eigen omgeving

2. Verbetering kwaliteit groenbeheer en groenonderhoud - Onderzoek 
gericht op wijze aanbesteden/controle werkzaamheden/social 
return/bewonersparticipatie/mogelijkheden zwerfvuil

3. Effectieve bestrijding overlast door plaagdieren - Onderzoek en 
bestrijding in overleg met inwoners plaaggebied 1

4. Herinrichting 't Look heeft stevig draagvlak onder bewoners -
Aandachtspunten heldere communicatie en overleg tijdens uitvoering

5. Kwaliteitsimpuls voor de wijken - Daar waar mogelijk bewoners betrekken 
bij inrichting wijken. Voortgangsrapportage met aandacht voor tevredenheid 
bewoners

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 4
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6165 Verlichting

6166 Voorzieningen honden

6502 Vastgoedinformatie

6505 Inrichting openbaar gebied

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

1.385

258

110

2.028

1.183 954 292

193 136

83 91

1.263 129

1.333

258 258

110 110

1.421 1.363

3.781 2.972 2.493 648 3.064

Baten
6165 Verlichting 601

6502 Vastgoedinformatie 31

6505 Inrichting openbaar gebied 1.900

Totale baten 2.532
Saldo (- = nadeel) -1.249

39 _̂______ 549

1.167

1.556 7
937 641

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel,
nr. nr. krediet programma 4 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.

6505

6505

6505

6165

709117 Beheersmaatregelen Cobbeek 2008 

712700 Verblijfsgebied 't Look 

712700 Verblijfsgebied 't Look
Vervangingsinvestering openbare

780701 verlichting

U

U

I

U

0 87
1.900 1.206

0

557

50

1.140

59

357

87

1.206

59

2
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

198 meldingen plaagdieren 3e 
kwartaal 2016 (In 2015 3e kwartaal 59 
meldingen)

Geen financiële bijstelling.

Na bekend worden van de overlast heef 
preventieve maatregelen. We werken n 
bekijken momenteel de samenwerking 
Dierplagen) om zo de dienstverlening ri 
vergroten. Acties die nodig zjn in het o

t de gemeente intensiever ingezet op de 
auw samen met de bestrijder en we 
met het KAD (Kennis- en Adviescentrum 
chting gemeente en burgers te 
penbaar gebied, voeren we direct uit.

2

Verschuiving van 2017 naar 2016 voor 
vervangingswerkzaamheden 't Look

Budgettair neutrale verschuiving in de 
voorziening openbare verlichting van 
2017 naar 2016 ad C 150

Een deel van de vervangingsinvesteringen voor openbare verlichting in 't Look 
zijn eerder uitgevoerd dan geraamd. Hierdoor wordt (C 150) aan 
vervangingsinvesteringen OV naar voren gehaald, van 2017 naar 2016.

12



Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Zilverbaan - Tempo aanleg volgt tempo ontwikkelingen dorpen Zilverackers

2. Kempenbaan - Reconstructie en aansluiting A67 worden gerealiseerd

Kruising Provincialeweg/Burg.van Hoofflaan - Reconstructie wordt 
uitgevoerd

Hoofdontsluiting Zonderwijk en 't Look - Wegenplan wordt heringericht

3. Impuls fietsgebruik - Onderhoud/verbeteringen/knelpunten aanpakken; 
mogelijkheid fietspad tussen Sondervick en Hoge Boght onderzoeken

4. Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied - Onderzoek mogelijkheden 
centraal punt in centrumgebied ter verbinding Veldhovense lijnen

5. Kruising Nieuwstraat/Kromstraat - Onderzoek naar veilige kruising

6. Inritconstructies - Aanpassing/verwijdering hoge inritten en aandacht 
snelheidsremmende maatregelen zoals drempels

7. N69:
Uitgangspunt is raadsbrede standpuntbepaling

N69:
Uitgangspunt is dat aanleg geen extra kosten voor Veldhoven leidt

N69:
Voorkomen overlast door sluipverkeer

8. Eindhoven Airport - Aandachtspunten verkeersstagnatie Veldhoven Noord en 
voorkoming nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 uur

9. Parkeerbeleid - Budget neutrale parkeeroplossing met verlenging verblijfstijd 
in Citycentrum

13



Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 5
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid

6173 Wegen
6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige

6180 Exploitatie parkeerbedrijf
Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

1.123

208

3.666
201

60

1.186
6.444

Ļ.599

208

2.763
20]

60

1.205
6.036

1.160

156

2.166
151

45

905
4.583

167

166

878
158

56

745
2.170

1.599

208

2.563
201

60

1.202
5.833

1,2,3,5

Baten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid 
6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.
6176 Werken voor derden/overige 

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Totale baten

463

11

1.436

47
64

1.239

3.260

939

533

47
64

665

493

35
48

975

2.216

44

11

149

69
25

657

955

939

333

___ 47

64

1.299

2.682

1,2,3,5

Saldo (- = nadeel) -3.154-3.184 -2.367 -1.215

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 5 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.
6173 707200 Verlengde Oersebaan (WOR) U

6173 707201 Verlengde Heerbaan (WOR) U

6173 707202 Zilverbaan (WOR) U

6173 707202 Zilverbaan (WOR) I

6173 707203 Aansluiting A67 (BNR) U

6173 707203 Aansluiting A67 (BNR) I

6173 707204 Reconstr. Kempenbaan A67 (BNR) U

6173 707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR) U

6173 707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) U

6173 707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) I

6173 707207 Transferium/VWP (BNR) U

6173 707207 Transferium/VWP (BNR) I

6173 709122 Herinrichting Locht U

6173 711400 Kruispunt B.van Hoofflaan - Provincialeweg U

6173 711400 Kruispunt B.van Hoofflaan - Provincialeweg I

6180 713100 Actualisatie parkeren maaiveld U

6180 713101 Actualisatie parkeren parkeergarage U
6180 713102 LED-verlichting parkeergarage U

6173 722114 VCP/ herinrichting hoofdwegen zonderwijk U

6173 722116 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010^11 U

6173 722117 VCP/Julianastr./P.Zuidlaan U
6173 724100 Verblijfsgebied Zandoerle U

6170 780702 Vervanging investeringen VRI (adm.) U

0

0

850

850

16.782

15.110

0

0

1.023

500

1.906

1.906

956

0

0

0

0

0

0

100

0

298

443

161

30

500

250

2.028

1.139

0

771

354

354

0

____ 0

0

-100

-77

158

338

100

-38

210

4

298

919

76 

17

194

0

367

19

7

118

239

0

0

0

0

77 

10 

29

200

0

107

49

0

0

14

161

30

400

250

2.028

1.139

0

371

354

354

0

0

0

104

29

158

338

0

38

210

0

1

2

3

3

4

5

6
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Afronden ecologisch onderzoek Doorschuiven C 100 van 2016 naar 
2017. Voordeel vrije reserve van
C 100 in 2016 en extra 
afschrijvingslasten in 2018 van C 2 en 
structureel vanaf 2019 van C 4.

Voor het krediet Zilverbaan zal C 100 doorgeschoven worden naar 2017 
aangezien het rooien van bomen en daaropvolgend archeologisch onderzoek 
later start doordat eerst ecologische onderzoeken afgerond dienen te worden.

2

Vertraging asbestsanering Doorschuiven C 400 van 2016 naar 
2017. Voordeel vrije reserve van
C 400 in 2016 en extra 
afschrijvingslasten in 2017 van C 8 en 
structureel vanaf 2018 van C 16.

Voor het krediet Kempenbaan "tussengedeelte" 707205 zal C 400 
doorgeschoven worden naar 2017 aangezien bij de aanleg van de ontsluiting 
voor De Run 4500 asbest is aangetroffen. Onderhandelingen met de 
grondeigenaar over sanering zorgen voor vertraging in de uitvoering.

3

Additionele maatregelen In 2016 additioneel C 98 uit vrije 
reserve.

Afronden van de werkzaamheden in 2016 betreffen het aanpassen van 
fietspaden, aanpassen bushaltes en de additionele maatregelen als gevolg van 
een dodelijk ongeval van totaal C 204. Daarnaast is van de Provincie een 
subsidie ontvangen van C 96 voor de aanleg van een tweerichtingenfietspad B. 
van Hoofflaan - De Run. Ten slotte is een subsidie van C 10 ontvangen voor de 
aanpassing van een tweetal bushaltes. Per saldo een bijstelling van C 98.

4

Subsidieonderzoek en ontwikkelingen 
COPr

Doorschuiven C 100 van 2016 naar 
2017. Nadeel kapitaallasten in 2017 en 
2018 van C 3.

Subsidieonderzoek is gestart in combinatie met de ontwikkelingen van het 
Centrumontwikkelingsprogramma (COPr). Hierdoor worden de investeringen 
uitgevoerd in 2017 en schuift het krediet (C 100) door van 2016 naar 2017.

5

Aangepaste prioritering Doorschuiven C 298 van 2016 naar 
2017. Voordeel vrije reserve van C 298 
in 2016 en extra afschrijvingslasten in 
2017 van C 6 en structureel vanaf 2018 
van C 12.

Door verschuiving in de planning als gevolg van aangepaste prioritering wordt 
de uitvoering van het project verblijfsgebied Zandoerle uitgevoerd in 2017: 
Hierdoor schuift het budget (C 298) door naar 2017.

6

Actualisatie beheer VRI Voordeel vrije reserve C 780 in 2016
Er heeft een tussentijdse actualisatie plaatsgevonden omdat vervangings- 
werkzaamheden vanuit het project zijn betaald. De kosten voor de 
vervangingsinvesteringen VRI Kempenbaan Midden komen niet ten laste van 
investering vervanging investeringen VRI.
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Programma 6 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Planontwikkeling - Totstandkoming met inbreng en in samenwerking met 
inwoners en organisaties

2. Actief betrokken inwoners - Betrokkenheid van inwoners bij natuur- en 
recreatiebeheer

3. Sponsoring openbaar gebied - Ontwikkeling sponsorbeleid openbare en 
publieke ruimten; zoeken naar alternatieve reclame-uitingen sponsoring groen

1

4. Kiosk Hazewinkel - Exploitatie op niet-commerciële basis en onderzoek 
mogelijkheden toiletvoorziening/kiosk in samenwerking met derden

2

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 6
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

6440 Landschapsbeleid

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

3.751

85

155

2

3.891 3.098 1.723

64 64

116 104

3.891

85 85

155 155

3.993 4.131 3.278 1.891 4.131

Baten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij 

6440 Landschapsbeleid

Totale baten
Saldo (- = nadeel)

716

716
-3.277

822 32

822 32
-2.456 -1.859

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel,
nr. nr. krediet programma 6 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.
6151 723203 Speelvoorzieningen 2013-2015 U

6151 780700 Vervangingsinvestering openbaar groen U

6151 780700 Vervangingsinvestering openbaar groen I

0 63

666 736

0

7 63

430 736

0

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak____________________________ Oplossing ļ bijsturing

1
Vertraging rapportage N.v.t.
Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Rapportage sponsoring in 
de openbare ruimte wordt in het 4e kwartaal afgerond.

2

Vertraging voorstel Meer tijd benodigd voor nader 
onderzoek

Onderzoek duurt langer door aanvullende inzichten. Voorstel volgt in het 1e 
kwartaal 2017.
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Programma 7 Sociaal domein

Doelstellingen

Decentralisaties - Effectieve inbedding binnen beleid en uitvoering; Raad ook 
betrokken bij organisatie en uitvoering kaders; einddoel heldere 
organisatiestructuur met betaalbare zorg en adequate hulp zorgvragers

2. Financiële bijdrage Rijk - Decentralisaties budgetneutraal implementeren; 
sociaal deelfonds vullen met overschotten rijksbijdragen

Transformatie en Innovatie - Nieuwe rol gemeente (kanteling van 
organisatie) en faciliteren samenleving (proeftuin/innovatie)

4. Jeugdzorg:
Raad stelt kaders vast en benoemd resultaten jeugdzorg

Jeugdzorg:
Nieuw integraal jeugdbeleid met aandacht voor kwetsbare jeugd; heldere 
relatie met preventief gemeentelijk jeugdbeleid

Hangjongeren - Beleid voortzetten met afname overlastmeldingen 3

6. Stageplaatsen en leerwerkplekken - Voor doelgroepen samenwerking in 
regionaal verband en lokaal bij reïntegratie zorgen voor maatwerktrajecten.

1. Percentage uitkeringsgerechtigden ^27 jaar) tov landelijk gemiddelde

7.

8.

2. Percentage oudere uitkeringsgerechtigden ^55 jaar) tov landelijk 
gemiddelde

Economische participatie - Activiteiten mensen met achterstand op arbeids
markt; visie op inzetten instrumentarium economische participatie nodig

Minimabeleid en maatschappelijke participatie:
Vaststelling minima- en armoedebeleid met actieve participatie inwoners

Minimabeleid en maatschappelijke participatie:
Arrangementen voor (nog) niet economisch participerende 
uitkeringsgerechtigden; herijking instrumenten voor deze doelgroep

1. Aanwezigheid van visie op uitwerking maatschappelijke participatie voor 
doelgroep niet-werkende uitkeringsgerechtigden.

2. Percentage uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk actief is. 4

9. Uitkeringsgerechtigden:
Beperken instroom en bevordering uitstroom binnen budget van Rijk 

1. Aantal Veldhovense deelnemers aan regionale trajecten.

2. Saldo uitstroom/instroom 5

Uitkeringsgerechtigden:
Vanuit Participatiewet vormgeven levering tegenprestatie voor uitkering en 
participeren in werkleerbedrijf

10. Zorgverlening inwoners - Duidelijke regels doelgroep/één aanspreek
punt/meting klanttevredenheid/streven naar optimale dienstverlening

11. Collectieve voorzieningen:
Stimuleren ontwikkeling diensten ter bevordering zelfredzaamheid inwoners

Collectieve voorzieningen:
Ondersteuning initiatieven dagbesteding met spreiding over wijken

3 1

2

5

17



12. Zorg in de wijk - Ondersteuning op wijkniveau met inzet op het verbinden 
van netwerken van professionals en vrijwilligers in de basisstructuur

13. Vrijwilligerswerk - Beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt groter

14. Respijtzorg - Steunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg

15. Zorgsites - Daar waar nodig verbeteren; jaarlijkse toename aantal matches

16. Ondernemerschap - Gesubsidieerde instellingen realiseren eigen en bredere 
doelstellingen volgens budgetafspraken

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 7

6400

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

6410 Individuele voorzieningen WMO

6411 WMO

6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

6428 Samenlevingsopbouw/overige

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening

6450 Specialistische jeugdhulp

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

333

111

710

2.441

1.341

363

111

710

2.400

1.303

12.167 12.286

34

285

810

8.027

225

1.232

1.500

4.058

353

285

810

8.388

225

1.232

Ļ.676

4.495

265

83

533

1.800

981

9.170

194

213

805

6.216

169

924

1.252

3.263

313

322

705

1.969

1.135

363

111

710

2.400

1.303

6.364 12.436
7, 8, 9,

10

276

221

805

5.914

126

868

919

4.037

353

285

810

8.582

200

1.184

1.676

4.541

5

6

8.691 8.695 6.509 5.257 9.330

41.965 43.332 32.377 29.231 44.284
7, 9, 10

Baten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.
6409 Centrum voor Jeugd en Gezin

6410 Individuele voorzieningen WMO

6411 WMO
6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma
6428 Samenlevingsopbouw/overige 

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen 

6434 Minimabeleid
6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening 

6450 Specialistische jeugdhulp

Totale baten

12

6.781

6.879

236

79

4.384

7.761

26.132

15

64

5.147

5.438

177

59

3.541

3

5.862

20.306

142

5.078

5.395

78

62

3.590

5

6.105

20.458

9, 11

Saldo (- = nadeel) -15.833 -12.071 -8.773

5, 12

9, 12

30

128

6.925

3

7.235

236

79

4.857

5
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Wens voor integrale aanpak kadernota 
maatschappelijke participatie

Aanpassen planning.

Er wordt meer tijd uitgetrokken om o.a. in overleg met de maatschappelijke 
partners te komen tot een nieuwe visie op maatschappelijke participatie. In Q3 
heeft de gemeenteraad een informatienota over dit onderwerp ontvangen.

2
1 overlastgevende jeugdgroep Continueren van de gekozen aanpak
Voor de toelichting wordt verwezen wordt naar programma 3.

3

Wens externe partners voor meer 
afstemming

Aanpassing proces en planning 
totstandkoming nota Jeugd en
Onderwijs

De externe partners jeugd en onderwijs hebben zich uitgesproken voor een 
explicietere rol bij de totstandkoming van de nota Jeugd en Onderwijs. Dit heeft 
geleid tot aanpassing van de planning en het proces. De nota zal in 2017 
gereed zjn.

4

Nulmeting is in uitvoering Onderzoek loopt door in 2017
Vanaf juli 2016 worden alle uitkeringsgerechtigden in beeld gebracht met als 
doel om te kijken wie maatschappelijk actief is. Tevens wordt gekeken of 
voldaan wordt aan de wettelijk verplichte taaltoets. De huidige capaciteit is 
onvoldoende om alle cliënten in 2016 te spreken. Om de extra werkzaamheden, 
die voorkomen uit de gespreken te kunnen uitvoeren, zal in 2017 een tijdelijke 
klantmanager worden aangetrokken.

5

Instroom hoger dan uitstroom Bijstellen lasten 6430 met C 214 
Bijstellen baten met C 29

Er is sprake van een grote dynamiek in het bestand van 
uitkeringsgerechtigden, zowel in de instroom als in de uitstroom. De toename 
van het aantal uitkeringsgerechtigden wordt met name veroorzaakt door de 
instroom van statushouders, oprekken van de AOW-leeftijd en schoolverlaters. 
De hogere lasten worden voor C 29 gecompenseerd door een hogere BUIG 
uitkering van het Rijk.

6

Herprioritering werkzaamheden C 80 storten in reserve lokaal sociaal 
deelfonds

Door andere prioritering van klantmanagers is vertraging opgetreden. Hierdoor 
zijn er nog geen programma's op maat ontwikkeld. Daarnaast is er een 
budgetneutrale wijziging als gevolg van een nieuwe werkwijze (budgetbeheer) 
voor de aanpak schuldhulpverlening.

7

Lagere WMO lasten C 376 storten in reserve sociaal 
deelfonds

Voor 2016 komen de WMO lasten C 460 lager uit. Dit is vooral een gevolg van 
een kleiner aantal klanten op het gebied van hulp bij huishouden in natura. 
Verder verschuiven de uitgaven voor de versterking van de basisstructuur op 
het gebied van toegang en cliëntondersteuning naar 2017.
Daarnaast worden 3 stelposten administratief ingevuld wat een nadeel geeft 
van C 84.

8

Middelen vanuit Rijk voor 
statushouders

Lasten 2016 ophogen met C 373

Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor 
2016. Per gehuisveste statushouder wordt een bedrag ontvangen. Deze 
inkomst wordt verantwoord op programma 15. Uit deze middelen worden ook 
personele kosten gedekt die waren verwerkt in de 2e kwartaalrapportage.

9
Herverdeling Specialistenteam C 85 hogere lasten dekken uit reserve 

sociaal deelfonds
Administratieve correctie als gevolg van een andere methodiek van de 
samenwerking met Best en Oirschot met het specialistenteam
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10

Ingehuurde expertise (generalisten en 
specialisten) omzetten in eigen 
personeel

Nadeel van C 99 in 2017 dekken uit 
reserve sociaal deelfonds.
Lagere lasten: C 153 in 2018 en C 130 
in 2019

Uit evaluaties blijkt dat het gekozen mo 
De opzet van het generalisten- en speci 
personele capaciteit hiervan is ingehuur 
dienstverbanden bij de gemeente. Hierr 
en dalen de kosten vanaf 2018. Voor 2C 
wordt gedekt uit de reserve sociaal dee

del Toegang en Toewijzing goed werkt. 
alistenteam sluit aan bij de praktijk. De 
d en wordt vanaf 2017 omgezet in 
nee is kwaliteit en continuïteit geborgd
17 ontstaat incidenteel een nadeel dat 
fonds.

11

Septembercirculaire gemeentefonds Baten bijstellen en C 6 onttrekken aan 
reserve sociaal deelfonds

De integratie uitkering voor AWBZ naar WMO lager vastgesteld.
2016 -6 6, 2017 -6 332, 2018 -C 312 en 2019 - C 307.
Het nadeel voor 2016 wordt onttrokken aan de reserve sociaal deelfonds.

12

Septembercirculaire gemeentefonds Baten bijstellen en C 9 onttrekken aan 
reserve sociaal deelfonds

In de septembercirculaire is de integratie uitkering Jeugdzorg lager vastgesteld. 
2016 -C 9, 2017 -C 159, 2018 -C 159 en 2019 -C 159.
Het nadeel voor 2016 en 2017 wordt onttrokken aan de reserve sociaal 
deelfonds.
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Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gemeentelijke duurzaamheid - Aandacht hiervoor binnen alle programma's 
en opnemen nieuwe plannen in duurzaamheidsparagraaf

2. Communicatie duurzaamheid aan burgers - Continuering communicatie en
2 publieksacties per jaar

3. Afvalinzameling - Inzet is reductie restafval gericht op kostenneutrale 
inzameling

4. Gemeentelijk energieverbruik - Streven naar besparing 20Zo tov 2012 1

5. Milieubeleidsplan - In 2015 evaluatie milieubeleidsdoelstellingen en 
opstelling nieuw milieubeleidsplan

6. Alternatieve energievormen - Ontwikkeling hiervan en onderzoek hiernaar

7. Dierenwelzijn - Informatienota opstellen

8. Handhavingsbeleidsplan - In 2016 start opstellen nieuw plan

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 8

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Riolen

Afval

Begraafplaats

Milieubeleid

Omgev. beleid (niet milieubel.) 

Omgevingshandh. en -toezicht

Totale lasten

6552

6554

6555 

6560 

6565 

6570

6552

6554

6555 

6560 

6565 

6570

Baten
Riolen

Afval

Begraafplaats

Milieubeleid

Omgev. beleid (niet milieubel.) 

Omgevingshandh. en -toezicht

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwach 
budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel

5.349

3.950

210

348

39

1.665

11.561

5.631

4.721

135

10

10.497

10.453

Saldo (- = nadeel) -1.064

3.506

2.963

158

258

30

1.248

8.163

3.718

3.541

101

7

7.367

1.043

3.147

176

207

28

1.118

5.719

2.586

4.234

65

7

6.892
-796 1.173

10.536

4.247

3.950

210

342

39

4.529

4.721

135
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 8 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet nr.

6554

6554

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6552

6570

710301

726307

731001

731003

731005

731006

731009

731010

731012

731013

731014

731016

731019

731020

731023

731027

731029

731034

731017

731039

731040

780901

Implementatie ondergrondse 
afvalinzameling
Ondergrondse afvalinzameling PWA 
Vervanging riolering 800 mm onder 
Gender, incl. aanpassing stuwput/drempel 
(maatregel 7/8/9 - V-BRP 2010-2015) 
Vergroten stamriolering Noord (maatregel 
18 tm 21 - V-BRP 2010-2015) 
Verblijfsgebied 't Look (totale riolering) 
fase 1 Noord
Verblijfsgebied 't Look (totale riolering) 
fase 2 Zuid

Vervanging riolering dek complex Bree 

Vervanging riolering dek complex Braak 
Vervanging riolering Oude Kerkstraat 

Vervanging riolering Zandoerleseweg 

Aanpassingen riolering De Run 6000 

Vervanging riolering Burgemeester van 
Hoofflaan
Digitaliseren grondwatermeetnet, inclusief 
beheerpakket

Afkoppelen bij reguliere vervanging 2015
2016
Kleinschalige calamiteiten 2016 
Riolering Hoofdwegen Zonderwijk 

Vervanging rioleringen 2016 

Vervanging gemalen en drukriolering 2016 

Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf 

KRW-maatregelen 2015-2016 

KRW-maatregelen 2017-2020 
Voertuigen H&T

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

0

33

150

198

38

20

100

800

450

42

0

0

515

150

58

75

60

30

100

40

20

0

0

0

0

0

1.000

0

-1

-7

0

114

___ 10

58

43

60

30

118

40

20

0

256

0

1.032

0

2

13

0

0

1

0

66

4

1

8

52

128

0

0

198

38

0

0 0

1.000

0 0

-7

0

0 3

10

0 0

43

60

30

118

40

20

100 4

256

0

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Besparing gemeentelijk energiegebruik 
van 207o tov 2012 lijkt niet haalbaar

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
extra maatregelen die leiden tot de 
gewenste besparing.

Inmiddels zijn diverse maatregelen genomen maar een energiebesparing van
207o tov 2012 lijkt niet haalbaar voor gemeentelijke gebouwen. Er wordt een 
onderzoeksbureau ingehuurd om na te gaan of er nog mogelijkheden zijn voor 
extra maatregelen die leiden tot de gewenste besparing.

2

Inzicht in nieuwe afvalinzameling Budgettair neutrale bijstelling van C
150 aan baten en lasten in 2016

2016 is het eerste volledige kalenderjaar waarin de nieuwe manier van 
afvalinzameling is uitgevoerd. Enerzijds zijn de inzamelingskosten (waaronder 
de bestickering van minicontainers C 90) en onderhoudskosten (ten behoeve 
van ondergrondse afvalcontainers C 60) toegenomen. Anderzijds zal de 
vergoeding voor PMD in 2016 toenemen met C 150. E.e.a. is budgettair 
neutraal.
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3

Gewijzigde prioritering Budgettair neutrale (via voorziening 
riolering) verschuiving C 114 van 2016 
naar 2017

Door verschuiving in de planning als gevolg van aangepaste prioritering wordt 
de vervanging van riolering Zandoerleseweg uitgevoerd in 2017:
Hierdoor schuift ook het geraamde restantbudget van 2016 (C 114) door naar 
2017.

4

Koppeling 't Look en groen/blauwe 
zone Heerbaan-Rundgraaf

Budgettair neutrale (via voorziening 
riolering) verschuiving C 100 van 2017 
naar 2018 en C 450 van 2018 naar
2017

Door de ontwikkelingen in het verblijfsgebied 't Look fase I noord zijn de 
voorbereidende werkzaamheden voor de groen/blauwe zone
Heerbaan-Rundgraaf eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd.
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Programma 9 Economie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Versterking en verbreding van het werkaanbod - Actualisatie economisch 
beleid met periodieke vaststelling uitvoeringsprogramma door college

2. Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Ondernemers zijn tevreden met ondernemersklimaat en dienstverlening

Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Goede bereikbaarheid bedrijventerreinen

Ondernemersimago en bedrijventerreinen:
Ondersteunen initiatieven ter verbetering bedrijventerreinen

3. Subsidieverwerving - Maximaal hierop inzetten, vooral vanuit EU

4. Kleine bedrijven en detailhandel:
Stimulering kleinschalige bedrijvigheid

Kleine bedrijven en detailhandel:
Goede kwaliteit detailhandel

Kleine bedrijven en detailhandel:
Evaluatie kwaliteit en resultaten centrum management

5. Health Innovation Campus bij MMC - Faciliteren ontwikkeling campus

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 9

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten

Baten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Totale baten
Saldo (- = nadeel)

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwach
budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel. 
budget nr.

6200 Economische zaken 716

6210 Weekmarkt 23

716 537 579

17 30

716

23 23

Totale lasten 739 739 554 609 739

26

26
19

19
-713 -535

-3

16

13
-596
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Programma 10 Onderwijs

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Huisvesting:
Actieve gemeentelijke inzet voor efficiënt multifunctioneel gebruik MFA's

Huisvesting:
In 2016 is de VSO PWA-school verhuisd naar de Kempen Campus

Huisvesting:
Zo efficiënt/multifunctioneel mogelijke inzet schoolgebouwen ter voorkoming 
leegstand

Huisvesting:
Herbestemming waar mogelijk van niet meer gebruikte gebouwen/terreinen

2. Passend onderwijs - Op elkaar afstemmen met jeugdbeleid (zorgklas)

3. Promotie technisch onderwijs - Stimuleringsprogramma

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 10
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget [Realisatie budget nr.

2.726

5

287

1.443

332

258

605

108

66

5

246

6.081

3.204 

_____ 5

317

Ļ.442

332

258

605

108

66

_____ 5

267

6.609

2.363

4

235

1.082

249

194 

453

81

50

4

195 

4.910

1.629

4 

114

1.117

109

192

398

66

14

5

10

3.658

2.017

5

317

1.442

332

258

605

108

66

5

207

5.362

1, 3

2

4

Baten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie
6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden
6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

1.495 1.905

80 106

5 5

222 222

11 11

45 45

1.395

77

4

166

8

34

814 1.314

21 106

51

222

11

48 45

1, 3

Totale baten
Saldo (- = nadeel)

1.858 1.684 884
-4.223 -3.226 -2.774
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 10 krediet na wijz. tļm kw 3 krediet
6250

6250

6250

6250

6250

6250

6250

6252

6252

6252

6250

6250

6250

6250

6252

6252

6250

6250

718209 1e inventaris Meerhoef I Bruna 

722604 Gemeensch.inrichting brede school Midden 
722605 Openbaar groen brede school Midden 

722606 Openbare verharding brede school Midden 

722607 Parkeervoorzieningen brede school Midden 

726200 Verbreding scholen 

726200 Verbreding scholen 

726302 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA 

726305 Parkeren PWA

Inrichten openbaar gebied PWA (groen,
726306 verharding)
726403 Nieuwbouw kinderboerderij

Inrichten openbaar gebied kinderboerderij
726404 (groen, verharding)

726500 Herinr.terrein J.Ligthart|Nieuwe Band 
727902 Fietsparkeren Sondervick College (D, E, F) 

727904 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst 

727905 Verbouwing Kempen Campus -E-inst 

729200 afwikkelen buitenruimten MFA midden 

726100 Bouw brede school Zuid

U

U

U

U

U

U

I

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

0

0

0

0

0

0

0

29

69

115

87

-16

-40

3

645

188

43

79

258 246

131 136

0

95

1.387

315

0

0

170

137

1.788

440

0

14

0

7

0

28

349

20

73

94

115

0

18

0

36

645

188

43

79

1

1

1

1

42 246

23 136

43

158

1.088

313

0

2

111

137

1.381

440

88

1

2

1

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Afwikkelen buitenruimte MFA-midden Krediet van C 88 met dekking reserve
De kredieten die betrekking hebben op de buitenruimte van de MFA-midden 
naderen qua uitvoering hun einde. Voor de afwikkeling wordt één nieuw krediet 
aangevraagd "afwikkelen buitenruimte MFA-midden" voor C 88. Hiervan komt
C 37 uit het afronden van de andere MFA midden kredieten en is C 51 extra 
nodig met dekking uit de doelreserve brede school midden.

2

Aanbestedingsvoordeel Verbouwing 
Kempen Campus

Verlagen krediet met C 407

Bij de aanbesteding van de investering Verbouwing Kempen Campus is een 
aanbestedingsvoordeel gerealiseerd van C 407. Dit bedrag kan vrijvallen en 
geeft een lagere structurele kapitaallast van C 15.

3

Overheveling en actualisatie 
budgetten MFA's van onderwijs 
(programma 10) naar stedelijke 
ontwikkeling (programma 1)

Per saldo een nadeel 2016 C 243, 2017
C 164,2018 C 148,2019 C 138 en
2020 C 128.

Nu alle MFA's zijn gerealiseerd worden 
overgeheveld van programma 10 onder 
ontwikkeling, onderdeel gebouwenbehe

Deheer-, huur- en servicebudgetten 
wijs naar programma 1 stedelijke 
er.

4

Kleinere stijging gesubsidieerde 
peuterplaatsen

Voordeel subsidie van C 60

Hoewel er een toenemende vraag is naar gesubsidieerde peuterplaatsen is de 
stijgende lijn kleiner dan verwacht bij de subsidieaanvraag in 2015 en 2016. Als 
gevolg hiervan wordt een voordeel verwacht op kinderopvang in 
peuterspeelzalen van in totaal C 60. Dit bedrag bestaat uit een terugbetaling 
door de gesubsidieerde instellingen over 2015 van C 30 en een lagere betaling 
in 2016 aan deze instellingen van eveneens C 30.
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Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Culturele instellingen - Voeren discussie kerntaken

2. Evenementenbeleid:
Gemeente is faciliterend met particulier initiatief als drijvende kracht

Evenementenbeleid:
Verordening met afschalend karakter met uiteindelijke zelfvoorzienendheid

3. Kunst- en cultuurbeleid - Start cultuurnota 2016

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 11
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6300 Bibliotheek

6301 Muziekschool

6302 Beeldende kunst

6303 Kunst- en cultuurbeleid
6304 Cultuureducatie

6305 Lokale omroep

6306 Theater De Schalm

6307 Cultuurhistorie

6308 Evenementen
6309 Amateurkunst

6310 Gem. en rijksmonumenten
Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget I Realisatie budget nr.

1.276

1.068

85

54

17

37

1.314

251

154

164

158

4.578

1.166
1.010

___85
___54

___17

___37

1.265

229

154

164
158

f.339

902

772
64

40
12

28

946

177

115

123

118
3.297

1.161

965

31

34
2

36

1.209

236

107
155

48
3.984

1.166

1.065

85

54
17

37

1.265

229

154
164

158
4.394

1

Baten
6300 Bibliotheek

6301 Muziekschool

6302 Beeldende kunst
6303 Kunst- en cultuurbeleid

6304 Cultuureducatie

6305 Lokale omroep

6306 Theater De Schalm
6307 Cultuurhistorie

6308 Evenementen

6309 Amateurkunst

6310 Gem. en rijksmonumenten 

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

10

10

-4.578 -3.297 -3.974

0
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 11 krediet na wijz. tļm kw 3 krediet
6306 713001 Aanpassing de Schalm (inrichting) U

6306 718500 Arbomaatregelen De Schalm U

6306 718502 Arbomaatregelen Schalm U
6301 713200 verbouwing bibliotheek tbv muziekschool U

0

0

0

0

30

168

115

100

0

0

0

68

30

168

115

100

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)
Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Opgetreden frictiekosten Nadeel C 55 dekken uit risicoreserve
Uit de jaarstukken van de vier culturele instellingen blijkt dat ART4U in 2015 
frictiekosten gemaakt heeft in het kader van de reorganisatie. Deze vallen 
binnen de gemaakte afspraken dat voor frictiekosten, als gevolg van 
reorganisaties bij de professionele culturele instellingen in de periode 2013
2015, een beroep gedaan kan worden op de gemeente. De frictiekosten 
bedragen C 55 en worden gedekt door de risicoreserve. Hiermee komt dit risico 
te vervallen.
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Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Zwembad - Locatiemogelijkheden afwegen voor nieuwe accommodatie

2. Kunstgrasvelden - Meerjarenplanning aanleg velden voor optimaal gebruik 1

3. Sportstimulering - Sportstimuleringsprogramma wordt voortgezet

4. Kermissen - In samenspraak met wijken behoud kermissen in oude kernen

5. Accommodaties - Samenwerking verenigingen stimuleren en waar mogelijk 
gebruik accommodaties delen; alle kleedaccommodaties privatiseren

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 12

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties
6322 Sportstimulering

6332 Kermissen
Totale lasten

Baten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties
6322 Sportstimulering
6332 Kermissen

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

779

2.780
318

88

652 510 417

2.085 2.901
239 139

88 58

652

2.780 2.780
318 318

88 88
3.965 3.838 2.922 3.515 3.838

146

868
1

34

1.049

91

868

68

651
1

34

754

111

287
26

1

425

91

868

Saldo (- = nadeel) 2.916 -2.844 -2.168 -3.090

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 12 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet
6320 725100 Weerbestendig maken sportterreinen U

6321 780000 Vervangingsinvestering.binnensport alg. U

6321 780004 Verv. invest. binnensport alg. (2010) U

6321 780005 Verv. invest. binnensport alg. (2011) U

6321 780006 Vervangingsinvestering binnensport 2015 U

6321 780007 Vervangingsinvestering binnensport 2016 U

6320 780100 Vervangingsinvestering.buitensport alg. U

6320 780105 Verv. invest. buitensport alg. (2011) U

6320 780106 Vervanging buitensport 2012 U

0

0

0

0

0

200

0

0

0

201

239

24 

-72

25 

200

1

73

262

0

9

0

0

0

54

0

0

0

201

239

24 

-72

25 

200

73

262
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Kunstgrasvelden Eind 2016
Naar aanleiding van een uitzending van Zembla van 5 oktober jl. over het 
gebruik van rubberen korrels in kunstgrasvelden en de mogelijke 
gezondheidsrisico's hiervan, is landelijk enige onrust ontstaan. Vooralsnog 
wordt het advies van het RIVM, dat er op dit moment geen reden is om te 
stoppen met sporten op de kunstgrasvelden, overgenomen. Ook de GGD en de 
KNVB volgen dit advies, net als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). De 
vier Veldhovense voetbalclubs zijn van dit standpunt op de hoogte gesteld.
Voor eind van het ļaar volgen landelijk de resultaten van aanvullend onderzoek.
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Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Samenwerken met inwoners - Bestaande overlegvormen evalueren

2. Gemeenteraad - Bij onomkeerbare besluiten raadskeuze op basis van 
meerdere mogelijkheden

3. Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen - Inzet nieuwe media en 
lokale omroep beter benutten

1

4. Steunfractieleden - Aanpassing reglement procedure benoeming 1

5. Griffie:
Plan van aanpak levendiger maken raadsvergaderingen

1

Griffie:
Inventarisatie wensen verbeteringen (audiovisuele) hulpmiddelen

1

6. Regionale samenwerking - Deelname alle samenwerkingsverbanden 
beoordelen op meerwaarde Veldhoven

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 13
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige

6120 Communicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget IRealisatie budget nr.

1.242

1.157

506

837

31

3.773

1.141 864 920

873 948

379 369

628 718

23 30

1.305

1.168 1.168

505 495

837 767

31 31

3.682 2.767 2.985 3.766

2

3

Baten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige

6120 C ommunicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z

Totale baten 0
Saldo (- = nadeel) -3.773 -3.682 ^1-2:767 -2.627 -3.408

164 164 2

194 194 4

3580

Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Aangepaste prioriteitstelling bij de 
griffie

rekening houden met een langere 
uitvoeringstermijn.

De aanpassing van het RvO van de raac 
presidiumvergadering van 21 septembe 
presidiumvergadering zal het onderwerp

is besproken in de 
r jl. In de volgende 
i weer worden geagendeerd.
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2

Afkoop polis voormalige wethouder Storten in de voorziening wethouders 
pensioenen C 164

Er heeft een afkoop plaats gevonden van een polis voormalige wethouder dit 
bedrag is gestort in de voorziening wethouders pensioenen (budget neutraal)

3
Minder lasten Regionale samenwerking Budget verlagen met C 70
De bijstelling is te verklaren uit een intensivering samenwerking Brainport 
verminderd met hogere personele kosten.

4

Incidentele baten regionale 
samenwerking.

Baten verhogen met C 194

Dit betreft voor C 108 afrekening voordelig resultaat 2015 Metropool Regio 
Eindhoven en een nagekomen baat afwikkeling financieringsfonds voor C 86.
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Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Klanttevredenheid:
Streven naar goede dienstverlening aan burger (minimaal 7)

Klanttevredenheid:
Verbetering klachtmeldsysteem voortdurend aandachtspunt

2. Toegankelijkheid:
Garanderen voor alle inwoners via bij voorkeur digitaal aanbieden

Toegankelijkheid:
Wijkatlas digitaliseren

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 14

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Dienstverlening

Documentenverstr. en mutaties 

Burgerlijke stand 
Verkiezingen 

Omgevingsvergunningen

Totale lasten

6140

6141

6142

6143 

6520

6140

6141

6142

6143 

6520

Baten
Dienstverlening

Documentenverstr. en mutaties 

Burgerlijke stand 
Verkiezingen 

Omgevingsvergunningen

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwach
budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel

1.130

1.042

44

17

1.178

3.411

725

67

1.079

1.871

864

819

33

82

884

2.682

544

50

809

1.403

819

887

23

22

904

2.655

559

67

527

1.153
Saldo (- = nadeel) -1.540 -1.279 -1.502

1.153

1.098

44

82

725

67
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing
Omgevingsvergunning grote projecten Budgettair neutrale bijstelling in 2016 

van C 55 lasten en baten (leges)

1

De aanvraag voor omgevingsvergunningen van grote projecten worden pas 
rond de jaarwisseling verwacht. Hierdoor zal de behandeling niet in 2016 maar 
in 2017 plaatsvinden. Door met deze bijstelling in 2016 zowel de baten als de 
lasten (leges) met C 55 af te ramen blijft de begroting (kostendekkendheid) 
neutraal. De verwachting is dat de kosten en opbrengsten (leges) van deze 
grote projecten binnen het budget van 2017 gerealiseerd kunnen worden.
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Verlaging vreemd vermogen:
Middelen aanwenden ter verbetering schuldpositie

Verlaging vreemd vermogen:
Stijging woonlasten beperken tot inflatiecorrectie

1

Verlaging vreemd vermogen:
inflatiecorrectie is onderdeel van nieuwe begrotingsbesprekingen

2. Kerntakendiscussie - Doel is structurele kosten verlagen en daarmee 
schuldenlast verminderen

2

3. Planning & Control cyclus - Bij het opstellen van het coalitieprogramma en 
de jaarprogramma's wordt van deze cyclus gebruik gemaakt

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 15
(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6610 Financiering

6611 Algemene baten en lasten
6612 Belastingen

6613 Algemene uitkering

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 3 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

23

6.485
756

82

7.346

23

6.974
756

17

5.177
567

29

5.790

2317

2.856
594

9

620

739
4,5,6

Baten
6610 Financiering

6611 Algemene baten en lasten

6612 Belastingen
6613 Algemene uitkering

Totale baten

311

7.262
9.552

33.634

50.759

316

6.773

9.552

264

5.110

7.164
25.606

38.144

-212

3.790

9.451
31.321

44.350

319

3.441

9.687

3,5,6

7
8,9

Saldo (- = nadeel) 43.413 32.354 43.730

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 15 krediet na wijz. t/m kw 3 krediet
5440 726600 Vooronderzoek implementatie BGT U

5690 727800 Bekendmakingen implementeren (pijler 1) U

5690 727802 Basisregistratie GBA U

5690 727803 (DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2) U

5690 727805 Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2) U

5690 727806 Basisregistratie U
5690 727807 Aansluiting WOZ systeem U

5690 727809 Doorontwikkeling intranet U

5690 727810 Doorontwikkeling website U

5201 780312 Rollend materieel 2016 U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

0

5

60

5

11

62

8

20

14

40

21

0

0

5

0

15

1

0

0

0

0

5

0

5

0

62

8

20

14

40
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 3 en budgettaire verwachting 2016
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing . Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Verlagen Vreemd Vermogen Stijging woonlasten beperken tot 
inflatiecorrectie

Doordat de OZB met 2,5 07o is gestegen in 2016 is het niet mogelijk om de 
stijging woonlasten in 2016 te beperken tot de inflatiecorrectie.

2
Kerntakendiscussie -
De besluitvorming van de raad betreffende de kerntaken is verwerkt in de 
eerste kwartaalrapportage 2016.

3

Toe te rekenen rente BGE conform 
bijgestelde voorschriften BBV

Aanpassen percentage rente aan BGE 
van 1,807o naar 2,207o Voordeel C 482

De toe te rekenen rente aan bouwgrond 
te betalen rente over vreemd vermogen 
rekenrente. Voordeel is C 482

exploitatie is gebaseerd op werkelijke 
, en niet meer op basis van de

4

Vrijval raming onvoorzien Verlagen budget voordeel C 85
Tot en met het derde kwartaal zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van de 
post onvoorzien. De post onvoorzien kan derhalve voor 2016 worden verlaagd 
met C 85.

5
BTW verrekeningen voorgaande jaren Incidentele voordeel C 120.
Er hebben aangiften plaatsgevonden over oude jaren (2009 tot en met 2015) 
het voordeel bedraagt per saldo C 120.

6

herrekende te betalen 
vennootschapsbelasting

Bijstelling vennootschapsbelasting 
(budget neutraal)

Deze wijziging is het gevolg van de herrekende te betalen 
vennootschapsbelasting over de resultaten van de bouwgrondexploitatie. 
Enerzijds is deze wijziging het gevolg van bijgestelde resultaten voor 
bouwgrondexploitatie, anderzijds zijn de kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen fiscaal voor 1007o meegenomen (in de begroting 2016 was dit 
nog 507o). Dit leidt tot een lager verwacht fiscaal resultaat en daarmee tot 
lagere lasten voor vennootschapsbelasting. Per saldo kunnen de lasten met C
770 worden afgeraamd (van C 830 naar C 60).
Aangezien de lasten voor vennootschapsbelasting worden gedekt uit de 
algemene vrije reserve kan de onttrekking uit de algemene vrije reserve met 
hetzelfde bedrag worden verlaagd.

7

Meer inkomsten OZB Bijstellen raming voordeel C 135
Bij de OZB voor gebruikers niet woningen en eigenaren woningen worden meer 
inkomsten verwacht dan geraamd a C 180, dit heeft o.a. te maken met hoger 
areaaluitbreiding (meer woningen dan geraamd) en stijging van de WOZ 
waarde voor woningen. Hiertegenover staat dat bij de OZB eigenaren niet- 
woningen minder inkomsten verwacht dan geraamd C 45. Dit wordt 
veroorzaakt door een daling van de WOZ-waarde niet-woningen.

8

Verwerking septembercirculaire 2016 
gemeentefondsuitkeringen.

Bijstellen inkomsten rijk

Zoals reeds in de raadsinformatienota aangegeven en toegelicht zijn de 
uitkeringen uit het gemeentefonds positief bijgesteld. Het Voordeel bedraagt in 
2016: C 46, 2017: C 331, 2018: C 800 en 2019: C 1.071

9

Verwerken decentralisatie uitkering 
verhoogde asielinstroom.

Bijstellen budget

Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor 
2016. Per gehuisveste statushouder wordt een bedrag van C 4 ontvangen. 
Rekening houdend met een taakstelling van 112 te huisvesten personen komt 
dit voor Veldhoven uit op een bedrag van C 496 voor 2016. De uitgaven zijn 
geraamd in programma 7.
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FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2016. 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 2016-2019

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
kwartaalrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2016-2019 
weergegeven.

bedragen x C 1.000,
- tekort (nadeel) 2016 2017 2018 2019

Primitieve begroting 2016-2019 46 306 1.030 297
Begrotingsm utaties
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429 132 467 547
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986 377 428 724
- Totaal bijstellingen voorjaarsnota 2017 0 81 6 212
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254 -1.072 -682 -776
- Bijstellingen begroting 2017 0 287 -803 -588

Totaal begrotingsmutaties -303 -195 -584 119

Saldo na kwarap II-2016 Z begroting 2017 -257 111 446 416

Programma's
1. Stedelijke ontwikkeling -816 -536 -523 -510
2. Wonen -28 -48 -36 -29
3. Veiligheid 9 0 0 0
4. Beheer openbare ruimte -22 -31 -29 -30
5. Bereikbaarheid 3 -10 -38 - 40
6. Natuur- en recreatiegebied 0 0 0 0
7. Sociaal domein -522 -311 -469 -486
8. Milieu en duurzaamheid -6 -4 -4 -4
9. Economie 0 0 0 0
10. Onderwijs 655 381 389 385
11. Kunst en cultuur 0 0 0 0
12. Sport en recreatie 0 0 200 200
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 274 0 0 0
14. Publieksdienstverlening 65 44 44 29
15. Alg. dekkingsmiddelen en financiering 1.484 199 768 1.041

Totaal bijstellingen kwartaalrapportage III 2016 1.096 -316 302 556

Bijgestelde begroting 2016 na kwarap III 2016 839 -205 748 972
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4.3 Bijstelling reserves Ä. voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het
gebied van reserves & 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.

Prog.
nr.

Prod.
nr.

1 6506

1 6506

1 6508

1 6508

1 6508

4 6505

4 6165

4 6165

5 6170

5 6170

5 6170

5 6173

5 6173

5 6173

5 6611

5 6611

5 6173

5 6611

5 6611

7 6436

7 6411

7 6450

7 6411

7 6450

7 6411

7 6411

7 6450

7 6436

8 6552

8 6552

8 6552

8 6552

8 6552

8 6552

10 6250

10 6250

10 6250

11 6301

13 6110

15 6611

15 6611

15 6611

Omschrijving Reserve | voorziening

Storting servicekosten scholen Voorziening eigendommen

Actualisatie verkoop gemeentelijke panden Algemene vrije reserve

Vervallen dekking budgetten afbouw Strijpsebaan 
en Mira

Vrijval reserve afbouw Strijpsebaan en Mira 

Vrijval reserve afbouw Strijpsebaan en Mira 

Vrijval ontvangen subsidie BLV actieplan 2015 

Verschuiven werkzaamheden 't Look 

Bijstelling dekking afschrijvingslasten 't Look 

Actualisatie project Kempenbaan 
Vrijval actualisatie project Kempenbaan 

Vrijval actualisatie project Kempenbaan 
Verschuiving werkzaamheden Zandoerle 

Afronding project Burg. Van Hoofflaan

Verschuiven werkzaamheden Zilverbaan 

Verschuiven werkzaamheden Zilverbaan 

Verschuiven werkzaamheden Zilverbaan 

Verschuiven werkzaamheden Kempenbaan 

Verschuiven werkzaamheden Kempenbaan

Reserve afbouw bge's 

Reserve afbouw bge's 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Vervangingsreserve openbare 
verlichting
Vervangingsreserve openbare 
verlichting
Vervangingsreserve VRI 

Vervangingsreserve VRI 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen 

Algemene vrije reserve 

Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen 
Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen 

Algemene vrije reserve

Verschuiven werkzaamheden Kempenbaan 

Storting re-integratie 

Storten WMO voordelen 

Aframen stelpost WMO en Jeugd 

Herverdeling kosten specialistenteam BOV 

Herverdeling kosten specialistenteam BOV 

Meerjarenkoers GTST

Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein

Gemeentefonds bijstelling AWBZ naar WMO 

Gemeentefonds bijstelling jeugdzorg 

Gemeentefonds bijstelling participatie 

Verschuiven investeringen riolering 

Verschuiven investeringen riolering 

Vrijval Burgemeester van Hoofflaan

Vrijval Burgemeester van Hoofflaan

Bijstelling kostendekkendheid ivm vrijval en 
verschuivingen
Dekking bijstelling afschrijvingslasten ivm vrijval 

en verschuivingen
Afronden werkzaamheden krediet MFA Midden

Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Doelreserve deelfonds sociaal 

domein
Voorziening rioolbeheer: 

vervangingsreserve 
Voorziening rioolbeheer: 

dekkingsreserve 
Voorziening rioolbeheer: 

dekkingsreserve 
Voorziening rioolbeheer: 

vervangingsreserve 
Voorziening rioolbeheer: 

vervangingsreserve 
Voorziening rioolbeheer: 

dekkingsreserve
Doelreserve brede school midden

Afronden werkzaamheden krediet MFA Midden Algemene vrije reserve 

Afronden werkzaamheden krediet MFA Midden Doelreserve brede school midden

Vergoeding frictiekosten Art4U Risicoreserve (benoemde risico's)

afkoop pensioen voormalig wethouder Voorziening wethouderspensioenen

Vervallen voorziening bovenwijkse voorzieningen Algemene vrije reserve

Vervallen voorziening bovenwijkse voorzieningen 

Bijstelling vennootschapsbelasting

Voorziening bovenwijkse 
voorzieningen 

Algemene vrije reserve

Totaal bijstelling storting reserves 

Totaal bijstelling onttrekking reserves 

Totaal bijstelling storting voorzieningen 

Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen

Storting | Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Onttrekking 2016 2017 2018 2019

Storting

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Storting
Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting
Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Storting

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

109

150

0

100

100

400

400

80

460

84

25

60

0

13

13

58

58

0

2.655

1.916

132 133 133

12 -382 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-3 -7 -7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99 0 0

0 0 0

159 0 0

1 0 0

463 -450 0

463 -450 0

0 0 0

0 0 0

1 -4 1

-1 -1 -1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12 -382 6

255 -7 -7

596 -321 133

462 -451 -1

Bedragen x C 1.000
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Verband kwartaalrapportage III-2016 en begroting 2017

Meerjarige doorkijk kwarap III en begroting
Zoals afgesproken, met de werkgroep P&C-cyclus van de raad, wordt een maand na 
het verstrijken van elk kwartaal een kwartaalrapportage opgesteld en ter 
besluitvorming aan u voorgelegd. In een kwartaalrapportage wordt een stand van 
zaken gegeven van beleid en financiën van het lopende begrotingsjaar inclusief een 
meerjarige doorkijk. In 2014 is de derde kwartaalrapportage aangeboden zonder 
meerjarige doorkijk. Om transparantie te geven in de meerjarige effecten van 
bijstellingen in kwartaalrapportage III is vanaf 2015 ook de meerjarige doorkijk 
opgenomen.

Kwartaalrapportage III-2016 wordt na verstrijken van kwartaal III (begin oktober) 
opgesteld en vervolgens op 8 november door u raad behandeld. Dit is in dezelfde 
raadsvergadering van de algemene beschouwingen over de begroting 2017. De 
algemene beschouwing over de begroting 2017 zijn een ijkpunt voor de provincie als 
toezichthouder op de lokale overheid. De meerjarige effecten van kwartaalrapportage 
III-2016 maken geen onderdeel uit van dit ijkpunt. Om de raad tijdig de stukken van 
de begroting 2017 te verstrekken wordt het ambtelijke proces en collegebesluit over 
de begroting 2017 eind september afgerond (voor verstrijken kwartaal III). Dan wordt 
ook de begroting verzonden naar de raad.

Verband: Eerste begrotingswijziging
Het proces (t/m verzending raad) van de begroting 2017 is dus eerder afgerond dan 
het proces (t/m verzending raad) van kwartaalrapportage III-2016. Ondanks dat 
beiden in dezelfde raadsvergadering behandeld worden. Dit maakt de meerjarige 
financiële doorkijk 2017 e.v. uit kwartaalrapportage III-2016 (pagina 39) de eerste 
begrotingswijziging op de begroting 2017.

Tot slot
De financiële consequenties van het gemeentefonds in het kader van de 
septembercirculaire 2016 zijn opgenomen in kwartaalrapportage III-2016 (programma 
15). De raad heeft hierover van een informatienota ontvangen met daarin een 
uitgebreide toelichting. Hieruit blijkt dat het verschil in het meerjarenperspectief 2017
e.v. van kwartaalrapportage III-2016 met name wordt veroorzaakt door de bijstelling 
van de uitkering gemeentefonds.


