
Raad (besluitvormend)
Agenda

Datum
Aanvang
Griffier
Voorzitter

28-03-2017
19:30
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N Mikkers

Deze agenda dient als besluitenlijst. De stukken voor deze vergadering zijn besproken in de oordeelsvormende vergadering 
op 7 maart 2017.

Afwezig:
- dhr. Pierre Bijnen, GBV
- mevrouw Hanny van den Berg, CDA

Bijlagen:
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Raadsnieuws 5 april 2017

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Trekking stemmingsnummer

4. Voor kennisgeving aannemen de notulen van de besluitvormende vergadering van 21 februari 2017

De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. Deze notulen zijn terug te vinden bij de besluitvormende 
vergadering op 21 februari 2017.

5. Informatieronde

6. Art.42 vragen

7. Spreekrecht burgers

HAMERSTUKKEN

8. 17.039 Vaststellen Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' (NR)



De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.

17039 Vaststellen Bestemmingsplan Veldhoven-dorp 2017', voorste^def
17040 Vaststellen Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp', beslui^def
17039 Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' 
Link: Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00069)

9. 17.027 Bijstellen kaders onderzoek zwembad (PW)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.

17027 Bijstellen kaders onderzoek zwembad, voorste^def
17028 Bijstellen kaders onderzoek zwembad, beslui^def 
Voorstel werkgroep Behoud Zwembad d.d. 10 oktober 2016 
Technische vragen VSA_AP9_Zwembad; waarom een therapiebad nodig is

10. 17.033 Vaststellen Kadernota Grondbeleid 2017 (PW)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.

17033 Vaststellen Kadernota Grondbeleid 2017, voorste^def
17034 Vaststellen Kadernota Grondbeleid 2017, beslui^def 
17033 Kadernota grondbeleid 2017 - Regie in gebiedsontwikkeling 
2017-03-07 GBVAP10 Kadernota Grondbeleid 2017

BESPREEKSTUKKEN

11. 17.003 Vaststellen Bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' (NR)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.

17003 Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding recreactiecentrum 't Witven' voorstel def
17004 Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding recreactiecentrum 't Witven', besluit def
17003 Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ‘Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven', bijlage 
Link: Bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum ‘t Witven' 
(https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00045)

Tweede termijn

12. 17.013 Aanpassen Minimabeleid (MvD)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.



17013 Aanpassen minimabeleid, voorste^def
17014 Aanpassen minimabeleid, beslui^def
17013 Nota Herijking minimableleid 2017 gemeente Veldhoven 
Technische vragen VVD AP12 Aanpassen Minimabeleid

Schorsing 
Tweede termijn

13. 17.019 Indienen zienswijze Strategisch plan en begroting 2017-2020 Ergon (MvD)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor het besluit.

17019 Indienen zienswijze Strategisch plan en Begroting Ergon, voorste^def
17020 Indienen zienswijze Strategisch plan en Begroting Ergon, beslui^def 
17019 Strategisch plan GRWRE 2017-2020
17019 Verzoek bestuur GRWRE Strategisch Plan 2017-2020 
17019 Bijlage 3 Advies OR op Strategisch plan 2017-2020 
17019 Bijlage 3 reactie advies OR
17019 Brief Zienswijze Strategisch Plan en Begroting Ergon_def

14. Motie vreemd aan de agenda: Stop plaatsen verkiezingsborden

De motie 'stoppen met het plaatsen van verkiezingsborden door de gemeente Veldhoven' wordt door de VVD- 
fractie ingetrokken en derhalve niet in stemming gebracht.

M_VVD_Stop plaatsen verkiezingsborden

Tweede termijn
15. Afscheid wethouder Nicole Ramaekers

16. Sluiting



Veldhoven
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 28 maart 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

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)
Mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen)
H. B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)

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

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)
P. Wijnands (VSA)
P. Wisgerhof (CDA)

voorzitter
griffier
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.C. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

Afwezig: mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA), P.A.C.M. Bijnen (GBV)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 1 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Saris bij eventuele 
stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERINGEN VAN 21 FEBRUARI
2017 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.
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Veldhoven
5. INFORMATIERONDE

Naar aanleiding van de brief van de Statenfractie Partij voor de Dieren inzake de 
ontwerpwijziging Verordening Ruimte vraagt mevrouw Van der Grinten of deze in 
het college is behandeld en wat de opvatting van het college hierover is.

Wethouder Ramaekers antwoordt dat de verordening ambtelijk is bekeken op 
inhoudelijke onjuistheden. Die lijken er niet in te staan en het college ziet dan ook 
geen reden om een zienswijze in te dienen. De gemeente dient geen zienswijze in 
over politiek-inhoudelijke keuzes, maar het staat de raad of andere 
belanghebbenden vrij om dat wel te doen.
Mevrouw Van der Grinten wijst erop dat de termijn te kort is om dit onderwerp te 
behandelen in een geplande raadsbijeenkomst en zij vraagt hoe dit in de toekomst 
kan worden verbeterd.
Wethouder Ramaekers antwoordt dat de provincie is gehouden aan bepaalde 
terinzagetermijnen. Als de raad in die periode niet bijeenkomt is het mogelijk om 
een extra vergadering te beleggen, maar fracties kunnen ook eigenstandig een 
politiek-inhoudelijke zienswijze indienen.
Mevrouw Van der Grinten heeft een zienswijze opgesteld en zal deze buiten de 
vergadering om delen met de andere raadsfracties en het college.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

8. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'VELDHOVEN-DORP 2017' (NR) 17.039

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

9. BIJSTELLEN KADERS ONDERZOEK ZWEMBAD (PW) 17.027

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

10. VASTSTELLEN KADERNOTA GRONDBELEID 2017 (PW) 17.033

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

11. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN 'UITBREIDING RECREATIECENTRUM
'T WITVEN' (NR) 17.003

De heer Engelen kan zich vinden in het voorliggende voorstel omdat deze 
ontwikkeling goed is voor de gemeente Veldhoven en omgeving. De wereld 
verandert en er hoeven dan ook geen consequenties te worden verbonden aan het
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Veldhoven
voorstel om de recreatieplas niet meer algemeen toegankelijk te maken, ondanks in 
het verleden gemaakte afspraken hierover.

Ook mevrouw Roosen kan zich vinden in het voorstel, inclusief het laten vervallen 
van de openstelling van de recreatieplas.

Ook mevrouw Van Pelt vindt het een mooi initiatief en ziet de toegevoegde waarde 
van deze ontwikkeling. Ondanks de toezegging in de oordeelsvormende 
vergadering dat de privaatrechtelijke overeenkomst over de 
openluchtzwemgelegenheid niet zou worden meegenomen in de 
bestemmingsplanwijziging (publiekrechtelijke overeenkomst), blijkt deze nu toch te 
zijn meegenomen in het voorstel. Zij erkent dat situaties in de loop van de tijd 
veranderen en dat het wellicht niet wenselijk of rendabel is om de openlucht- 
zwemgelegenheid te handhaven, maar zij vindt het een verlies voor de gemeente 
en de inwoners om deze zonder meer op te heffen. Zij verzoekt de wethouder om 
de toevoeging uit het voorstel te halen en met de eigenaar te overleggen op welke 
manier recht kan worden gedaan aan de bepaling en het verlies van de 
recreatieplas kan worden gecompenseerd.

Wethouder Ramaekers licht toe dat het privaatrechtelijk deel nog steeds geen 
onderdeel uitmaakt van het publiekrechtelijk besluit. In de oordeelsvormende 
vergadering hebben de meeste fracties aangegeven dat afspraken niet 
eeuwigdurend zijn en dat het de vraag is of het redelijk is om de eigenaar aan een 
afspraak van zo lang geleden te houden. Nieuwe ontwikkelingen moeten een kans 
krijgen en met dit voorstel krijgt Veldhoven er een zorghotel en natuurontwikkeling 
voor terug.
Mevrouw Van Pelt mist de toegevoegde waarde van de zin, want volgens de 
verkoopakte hoeft naleving niet te worden afgedwongen via rechterlijke 
tussenkomst. Bovendien ziet zij het als een precedent voor andere inwoners 
wanneer deze ondernemer zich niet hoeft te houden aan schriftelijk 
overeengekomen afspraken.
Wethouder Ramaekers benadrukt dat het publiekrechtelijk besluit ten aanzien van 
het bestemmingsplan niets afdoet aan de privaatrechtelijke afspraken. Het is echter 
de vraag of het redelijk en billijk is om de ondernemer te houden aan afspraken 
van bijna 30 jaar geleden en daar zal een rechter ook naar kijken als de gemeente 
moet handhaven.
De heer Prinsen vraagt of mevrouw Van Pelt contact heeft gehad met de 
ondernemer over de vraag waarom hij de recreatieplas niet open wil houden voor 
publiek.
Mevrouw Van Pelt wil de ondernemer niet tegenwerken, maar wijst erop dat de 
gemeente daarmee toestaat dat inwoners de recreatieplas niet meer kunnen 
gebruiken zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat, terwijl dat 
wel is afgesproken.
De heer Slegers vraagt wie er zou moeten worden gecompenseerd. Hij vindt het 
belangrijk dat een ondernemer die risico's durft te nemen, verder kan met zijn 
ontwikkelingen. Ondanks het verlies van openluchtzwemwater krijgt Veldhoven er 
een hoop aantrekkingskracht voor terug waar iedereen van kan profiteren.
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Tweede termijn

Mevrouw Roosen verwijst naar de toelichting waarin staat dat het zwemwater voor 
dagrecreanten vervalt en vraagt of het daarmee ook in het besluit is opgenomen.

Mevrouw Van Pelt heeft alleen aandacht willen vragen voor het feit dat met dit 
voorstel de zwemmogelijkheid voor Veldhovenaren verdwijnt, wat zij betreurt.

De heer Rooiiakkers wijst erop dat het besluit niet verandert als de zin wordt 
verwijderd. Hij vindt het belangrijk dat de ondernemer snel van start kan gaan.

Wethouder Ramaekers zegt dat een privaatrechtelijke afspraak niet ongedaan kan 
worden gemaakt met een publiekrechtelijk bestemmingsplan.

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

12. AANPASSEN MINIMABELEID (MvD) 17.013

Mevrouw Gielis vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat de extra 
beschikbare financiële middelen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk 
voor kwetsbare mensen. Het is goed dat verbreding van het loket in het sociale 
domein voor het intensiveren van preventie en het vroegtijdig signaleren van 
financiële problemen integraal en in samenwerking met professionals wordt 
aangepakt. Zij kan zich dan ook vinden in het voorstel.

De heer De Kort kan zich grotendeels vinden in het voorliggende voorstel. Omdat 
de mensen met 110Zo van het minimuminkomen lastig te bereiken zijn stelt hij 
voor om eerst intensief in te zetten op het bereiken van een groter deel van deze 
doelgroep. Als daarna nog financiële ruimte over is kan de norm alsnog worden 
opgeschroefd naar 120Zo.

Mevrouw Gielis wijst erop dat de financiële middelen bestemd zijn voor kinderen en 
ouderen in armoede en zij vraagt wat de heer De Kort ervan weerhoudt om die 
middelen ook voor hen in te zetten.
De heer De Kort zegt dat het geld relevanter is voor de doelgroep van 110oZo van 
het minimuminkomen. Mogelijk zijn de beschikbare financiële middelen niet 
toereikend als een groter deel van die doelgroep wordt bereikt. Als er nog wel 
ruimte is kan die norm alsnog worden verhoogd.
Mevrouw Hartlief zegt dat het geld is bestemd voor de zwakkeren in de 
samenleving en het sociaal deelfonds is beschikbaar om een eventueel tekort op te 
vangen.
Het gaat de heer De Kort niet om een bezuiniging maar om het op een verstandige 
manier inzetten van beleid. Hij hoopt een grotere doelgroep te kunnen bereiken 
door hier intensief beleid op in te zetten. Als er dan nog financiële ruimte is kan de 
norm worden verhoogd.
De heer Hofman wijst erop dat dit geld is bestemd voor het verbeteren van het 
'meedoen' van kinderen en ouderen en het moet dan ook niet op de plank blijven 
liggen.
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Mevrouw Gielis vindt ook dat er extra aandacht moet zijn voor de mensen met 
11007o van het minimuminkomen die zich niet melden, maar vraagt wat de 
meerwaarde is van uitstel.
De heer De Kort hoopt door intensief beleid een grotere groep te bereiken en wil 
het geld zeker niet op de plank laten liggen, maar inzetten voor de verruimde norm 
als er nog geld over is.
De heer Hofman zou het jammer vinden om een jaar te wachten met het inzetten 
van de beschikbare financiële middelen.
De heer Van den Oever dient het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 28 maart 
2017,

kennis genomen hebbend van het voorstel, bijlage en besluit van burgemeester en 
wethouders van 28 maart 2017, nummer 17.013 en nummer 17.014 'aanpassen 
minimabeleid' betreffende het verhogen van de inkomensnorm voor de collectieve 
ziektekostenverzekering van 1100Zo naar 120Z van het minimuminkomen en het 
verhogen van de inkomensnorm voor de meedoenregeling van 1100Zo naar 1200Zo 
van het minimuminkomen;

overwegende dat:
» het lastig is om de minimadoelgroep te bereiken;
» niet bekend is wat het effect is van het verhogen van de 

minimuminkomensnorm van 110Z naar 120Z;
» niet bekend is wat het effect is van een intensivering van het beleid om een 

groter deel van deze minimadoelgroep te bereiken;
» niet bekend is of de daarvoor bestemde financiële middelen toereikend zullen 

zijn;

spreekt uit het raadsbesluit 17.014, beslispunt 1 en 2, als volgt te wijzigen:
» De inkomensnorm voor de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen 

van 110Z naar 120Z van het minimuminkomen per 1 april 2018, nadat 
gebleken is dat met beleidsintensivering een groter deel van de doelgroep 
110Z van het minimuminkomen is bereikt en er nog financiële ruimte is 
voor de verhoging van de norm.

» De inkomensnorm voor de meedoenregeling te verhogen van 110Z naar 
120Z van het minimuminkomen per 1 april 2018, nadat gebleken is dat met 
beleidsintensivering een groter deel van de doelgroep 110Z van het 
minimuminkomen is bereikt en er nog financiële ruimte is voor verhoging 
van de norm.

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vraagt hoe groot het deel van de totale doelgroep van 11007o is, 
dat nu meedoet en hoe groot dat deel moet worden. Ook vraagt hij hoeveel 
financiële ruimte er zou moeten zijn.
De heer De Kort is niet op de hoogte van exacte aantallen. De Klijnsmagelden staan 
de gemeente ter beschikking en hij wil deze in eerste instantie gebruiken om een 
groter deel van de mensen met 11007o van het minimuminkomen te bereiken.
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De heer Rooiiakkers vraagt waarop de aanname is gebaseerd dat het huidige beleid 
onvoldoende intensief wordt ingezet om de doelgroep van 1100Zo te bereiken. Ook 
vraagt hij waarom de VVD-fractie 10007o zekerheid wil hebben dat de beschikbare 
middelen afdoende zijn en wat er gebeurt als er geld overblijft.
De heer De Kort zegt dat de Klijnsmagelden beschikbaar zijn en blijven voor de 
doelgroep. De mensen met 11007o van het minimuminkomen hebben het harder 
nodig, maar deze doelgroep is lastig te bereiken en dat is ook door de wethouder 
bevestigd. Daarom wordt meer ingezet dan nu al het geval is om zo veel mogelijk 
mensen te bereiken.
De heer Kootkar stelt vast dat niet bekend is welk percentage van de doelgroep nu 
wordt bereikt en welk percentage de VVD-fractie wil bereiken alvorens de middelen 
beschikbaar te stellen aan de doelgroep van 12007o.
De heer De Kort wijst erop dat het enige verschil zit in het opschroeven van de 
normering, afhankelijk van het aantal bereikte mensen.
Volgens de heer Kootkar is niet te controleren of aan de norm is voldaan als niet 
concreet wordt aangegeven welk deel de VVD-fractie wil bereiken.
Het gaat de heer De Kort om dat deel dat kan worden bekostigd met de Klijnsma- 
gelden.
De heer Kootkar constateert dat er twee voorwaarden zijn, namelijk normering op 
basis van een deelnemerspercentage en de beschikbare financiële middelen. 
Mevrouw Gielis vraagt op welke wijze de VVD-fractie een grotere doelgroep wil 
bereiken. Zij zou het zonde vinden als het geld zou worden besteed aan 
administratieve zaken en niet aan de mensen die het nodig hebben.
De heer De Kort wijst erop dat het aan het college is om hier uitvoering aan te 
geven.
De heer Van den Oever merkt op dat het college ook geen aantallen noemt bij het 
intensiveren van het bereiken van de doelgroep. Het zou kunnen dat er niet 
voldoende financiële middelen zijn om de doelgroep uit te breiden.
De heer Hofman vraagt aan de wethouder of het geld dat overblijft naar de 
algemene middelen gaat.
De heer Bolsius verwijst naar het achterliggende stuk over de herijking van het 
minimabeleid. Daaruit blijkt dat het geld niet wordt opgemaakt omdat veel mensen 
geen beroep doen op deze regelingen. Hij vindt het daarom belangrijk dat deze 
mensen evenwichtige ondersteuning wordt geboden.
Het is juist de bedoeling van de heer Van den Oever om zo veel mogelijk mensen te 
bereiken, met name diegenen die 11007o van het minimuminkomen hebben.
De heer Van Doren verzoekt de wethouder om aan te geven welke ruimte er is en 
wat zij doet aan intensivering.

Mevrouw Hartlief sluit zich aan bij de heer Bolsius. Er ligt een evenwichtig plan voor 
om de zwakkeren zodanig te helpen dat zij mee kunnen doen.

Wethouder Van Dongen antwoordt dat middelen die overblijven in principe naar de 
algemene middelen gaan. In Veldhoven is echter afgesproken om overschotten en 
tekorten in het sociaal domein met elkaar te verrekenen en een eventueel 
overschot over te hevelen naar het sociaal deelfonds. Ten aanzien van het 
amendement wijst zij erop dat de genoemde onzekerheden minder groot zijn. Het 
is niet realistisch om te verwachten dat heel veel meer mensen van de doelgroep 
11007o kunnen worden bereikt. Een toename van 1007o zou al erg goed zijn en dat 
kan ruimschoots binnen het budget worden opgevangen. Het college vindt het niet
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alleen belangrijk dat iedereen mee kan doen maar wil ook voorkomen dat mensen 
zorg gaan vermijden, want dat zal elders meer geld gaan kosten. Zij ontraadt dan 
ook het amendement en stelt een gecombineerde inzet voor: het verbreden van de 
doelgroep en het vergroten van de ruimte, zodat Veldhoven meer in de pas loopt 
met de regio.

Tweede termijn

Op verzoek van de heer De Kort schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na twee minuten.

De heer De Kort maakt zich met name zorgen over de financiële middelen, maar 
dat lijkt niet nodig te zijn. Na de toelichting door de wethouder trekt hij het 
amendement in.

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

13. INDIENEN ZIENSWIJZE STRATEGISCH PLAN EN BEGROTING 2017-2020
ERGON (MvD) 17.019

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

14. MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA: STOP PLAATSEN VERKIEZINGSBORDEN

De heer Saris licht toe dat de verkiezingsborden zijn geplaatst omdat de posters 
overlast gaven. Hij vraagt zich echter af wat de toegevoegde waarde hiervan is.
Een aantal gemeenten heeft de borden al afgeschaft. Daar wijkt het 
opkomstpercentage niet af en is ook geen wildplakken ontstaan. Hij dient daarom 
de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 28 maart 
2017,

overwegende dat:
» er geen wettelijke verplichting is voor gemeenten om verkiezingsborden te 

plaatsen;
» er per raadsperiode ruim 20.000 euro belastinggeld wordt besteed aan deze 

verkiezingsborden;
» de functie van deze borden door de tijd volledig is achterhaald;
» er tal van andere, goedkopere, minder milieubelastende manieren zijn om 

aandacht voor de verkiezingen te vragen;
» de media al zoveel aandacht besteedt aan de verkiezingen dat de borden 

niets meer toevoegen;
» de gemeente Veldhoven de financiële middelen goed kan gebruiken;
» het risico op wildplakken nagenoeg niet meer aanwezig is;
» de gebruikte lijmen en plakken slecht voor het milieu zijn;
» het rondom de borden een grote rotzooi is van afgewaaide of afgeregende 

posters;
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verzoekt het college:
te stoppen met het plaatsen van deze publicatieborden in de gemeente Veldhoven 
bij verkiezingen;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Peters vindt dat bij verkiezingen posters horen. Bij de laatste Tweede 
Kamerverkiezingen was er met name bij de senioren een grote opkomst. Die 
worden niet bereikt met sociale media. Bovendien moeten partijen hun eigen 
campagnemethode kunnen kiezen. Hij zal de motie dan ook niet steunen.
De heer Saris pleit niet alleen voor het gebruik van sociale media, maar wijst erop 
dat er andere manieren zijn om de aandacht te trekken die succesvoller zijn dan de 
publicatieborden.

De heer Jonkers waardeert de gedachte, maar als lokale partij herkent en deelt hij 
sommige overwegingen niet. In tegenstelling tot sociale media wordt met de 
publicatieborden iedereen bereikt. Bij verkiezingen zijn er 14 aanplakborden 
beschikbaar maar gedurende de rest van het jaar zijn er 4 locaties aangewezen 
voor aanplakborden (APV artikel 2.30). Deze motie zou daarmee in strijd zijn. Hij 
vindt een bedrag van 20.000 euro per raadsperiode wel erg hoog ingeschat.
De heer Saris heeft geïnformeerd bij de ambtelijke organisatie. De kosten bedragen 
7000 euro per verkiezing en er zijn drie verkiezingen per raadsperiode.

Nadat de heer Slegers zich jaren heeft geërgerd aan het wildplakken vindt hij de 
huidige publicatieborden een goede oplossing. Hij wil deze in ere houden omdat 
niet iedereen meteen meegaat met nieuwe communicatievormen. Hoe sympathiek 
de motie ook klinkt, hij zal deze niet steunen.
De heer Saris wijst op het verschil tussen uitingen van een partij en 
verkiezingsuitingen die worden gefinancierd door belastinggeld.

Volgens de heer Hornman zijn er goede oplossingen mogelijk, zoals het vooraf 
opplakken op de gemeentewerf. Dat geldt ook voor nieuwe partijen. Kosten kunnen 
worden toegerekend aan de partijen die hiervan gebruikmaken. Hij verwijst naar de 
gemeente Leiden waar gebruik wordt gemaakt van digitale verkiezingsborden.
De heer De Lepper vindt het een goed voorstel om de kosten toe te rekenen aan de 
partijen die er gebruik van maken.

De heer Rooijakkers vindt dat publicatieborden juist bij de lokale verkiezingen 
belangrijk zijn. Er zijn kleine partijen met kleine budgetten die zijn aangewezen op 
deze borden. Overigens wijst hij erop dat het ook mogelijk is om posters digitaal 
aan te leveren, waardoor deze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Hij zal de 
motie niet steunen.

De heer Kootkar vindt dat verkiezingen een bepaalde folklore in zich hebben. 
Bovendien vindt hij het niet aan de huidige raad om te beslissen of partijen die hier 
nu niet in zijn vertegenwoordigd gebruik kunnen maken van de publicatieborden.
Hij zal dan ook tegen de motie stemmen.
Volgens de heer Saris gaan nagenoeg alle besluiten van de raad over mensen die 
niet aanwezig zijn.
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Veldhoven
Volgens de heer Kootkar wordt bij besluiten rekening gehouden met de mensen 
waarvoor het besluit wordt genomen. Met deze motie zouden anderen worden 
uitgesloten.

Mevrouw Klaassen vindt dat het aan iedere partij is om te bedenken hoe zij zich wil 
profileren tijdens verkiezingen.

De voorzitter wijst erop dat hierover goede afspraken zijn gemaakt met alle 
partijen die meedoen aan de verkiezingen. Om de kosten voor de gemeente zo laag 
mogelijk te houden is niet gekozen voor digitale borden, maar zijn er door de werf 
borden gemaakt die een lange tijd meegaan. De kosten hiervoor bedroegen 19.000 
euro. De buitenwerf plaatst deze borden en beplakt ze bij landelijke en Provinciale 
Staten verkiezingen, zodat het er netjes uitziet en de gemeente kan hier geen geld 
voor vragen. Hij stelt voor om deze discussie mee te nemen naar het overleg dat 
hij nog voor het zomerreces zal hebben met de fractievoorzitters en 
campagnemedewerkers richting de gemeenteraadsverkiezingen.
De heer Prinsen zou dan ook het advies van de kiesraad mee willen nemen om de 
mensen die op de lijst staan niet op de stembureaus te plaatsen.

Tweede termijn

Na de toelichting door de voorzitter trekt de heer Saris de motie in.

De heer Hofman vindt dat publicatieborden bij verkiezingen horen, maar 
belangrijker nog vindt hij de discussie over het opkomstpercentage en hoe dit kan 
worden verbeterd.

15. SLUITING

De heer Hofman merkt op dat dit de laatste raadsvergadering was van wethouder 
Ramaekers. Zij heeft gedurende haar tien jaren als wethouder een grote 
dossierkennis opgebouwd, een gedegen rol in en buiten de raad vervuld en op 
integere en passievolle wijze invulling aan haar functie gegeven. Zij was een sterke 
vertegenwoordiger van Veldhoven in de regio, in de provincie en bij het 
bedrijfsleven. Het burgemeesterschap is een mooie stap in haar carrière in de 
bestuurlijke wereld. Op 19 april zal er in stijl en op feestelijke wijze afscheid van 
haar worden genomen, maar hij overhandigt nu alvast een bloemetje.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 21.00 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 30 mei 2017. 

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Veldhoven
Resultaten Raadsavond 28 maart 2017 - Besluitvorming

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

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

1. Opening
Afwezig:

- mevr. Van den Berg (CDA)
- dhr. Bijnen (GBV)

Om 19.30 uur.

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 1; dhr. Saris (VVD).

4. Voor kennisgeving aannemen de 
notulen van de besluitvormende 
vergadering d.d. 21 februari 2017

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.

5. Informatieronde Vragen van VSA n.a.v. de brief van de 
Statenfractie Partij van de Dieren over de 
ontwerpwijziging Verordening Ruimte
2017.

POHO ziet geen reden om als gemeente een 
zienswijze in te dienen. Het staat eenieder vrij, 
dus ook fracties en raadsleden, om een 
zienswijze in te dienen.

VSA heeft een concept zienswijze opgesteld en 
wil deze met de fracties delen na deze 
vergadering.

6. Artikel 42 vragen n.v.t.

7. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen sprekers gemeld.



8. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Veldhoven-dorp 2017'

NR De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

9. Bijstellen kaders onderzoek zwembad PW De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

10. Vaststellen Kadernota Grondbeleid 
2017

PW De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

11. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Uitbreiding recreatiecentrum 
't Witven'

NR De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

12. Aanpassen Minimabeleid MvD De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

POHO ontraadt het amendement van de VVD.
De VVD trekt het amendement is.

13. Indienen zienswijze Strategisch plan 
en begroting 2017-2020 Ergon

MvD De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor het besluit.

14. Motie van de VVD-fractie vreemd aan 
de agenda: 'Stop plaatsen 
verkiezingsborden'.

De motie wordt ingetrokken en derhalve 
niet in stemming gebracht.

POHO ontraadt de motie. Hij geeft aan dat hij 
nog voor de zomervakantie met de lokale 
partijvoorzitters en campagneleiders in gesprek 
gaat met het oog op de gemeenteraads
verkiezingen van maart 2018.

15. Sluiting Om 21.03 uur.
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Woensdag 5 april ^ 2017

Raadsnieuws
Minimabeleid verruimd naar 
120% minimum inkomen
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de voorgestelde aanpassingen in het minimabeleid. De 
VVD vond geen gehoor voor het door de fractie ingediende wijzigingsvoorstel.

In het minimabeleid staat de 
ondersteuning van de over
heid aan mensen met een laag 
inkomen beschreven. Het ging 
de VVD-fractie om de voorge
stelde verhoging van de in- 
komensnorm voor zowel de 
meedoenregeling als de collec
tieve ziektekostenverzekering 
van 110% naar 120% van het 
minimuminkomen. Op dit mo
ment wordt niet iedereen van 
deze doelgroep bereikt. "Er is 
veel onzeker in het minimabe
leid. Bij ons is niet bekend hoe 
groot de doelgroep uiteinde
lijk is als je deze uitbreidt, en 
of de beschikbare middelen 
dan wel toereikend zijn", be
toogde fractievoorzitter Daan 
de Kort.

In het amendement van de 
VVD stelde hij daarom een tus
senstap voor: probeer eerst met 
een intensiever communicatie
beleid een groter deel van de 
doelgroep te bereiken die op 
of onder 110% van het mini
muminkomen zit. Als na een 
jaar blijkt dat er dan nog steeds 
voldoende financiële ruimte 
is, verhoog dán de norm naar 
120oZo.

'KLIJNSMAGELDEN'
AL TOEGEZEGD
Het VVD-voorstel vond geen 
enkele weerklank in de raad.
Ab Hofman en Karen Gielis 
(beiden VSA) reageerden dat 

de gemeente geen 
financieel risico 
loopt, omdat de 
zogeheten Klijns- 
magelden van het 
Rijk al voor dit 
doel zijn toege
zegd. CDA'er Ton

Bolsius merkte op dat velen met 
een inkomen tot 110% van het 
minimuminkomen geen beroep 
doen op de regeling. "Het is 
een illusie om te denken dat je 
de hele doelgroep bereikt. Dus 
blijft er altijd geld over. Als raad 
willen we toch dat het minima
beleid zo goed mogelijk wordt 
uitgevoerd." Ingrid Hartlief 
(D66) sloot zich daarbij aan.

Daan de Kort bleef het probe
ren. "Maar laten we toch eerst 
een jaar lang proberen meer 
mensen uit de 110%-groep te 
bereiken." Fractiegenoot Ad 
van den Oever viel hem bij. 
"Ook het college kan bij be
nadering geen aantallen geven 
van mensen die zich melden 
als het minimabeleid verruimd 
wordt. Dan is het toch logisch 
om eerst de zoektocht naar de 
oorspronkelijke doelgroep te in
tensiveren?"

Wethouder Mariënne van Don
gen (GBV) wist uiteindelijk vrij 
eenvoudig de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Momenteel 
maken 293 mensen gebruik van 
de meedoenregeling en hebben

Complimenten voor 
vertrekkend wethouder
Hoewel haar eigenlijke afscheid pas op 19 april is, stond de gemeenteraad in zijn laatste be
sluitvormende raadsvergadering toch even stil bij het naderende afscheid van wethouder Nicole 
Ramaekers. Op 9 mei wordt zij geïnstalleerd tot burgemeester van Gulpen-Wittem in Limburg.

Namens de raad stak VSA- 
fractievoorzitter en partij
genoot Ab Hofman de lof
trompet over het tienjarige 
wethouderschap van Ramae- 
kers. "Heel bijzonder, jouw 
benoeming.

Van een lokale partij na 10 jaar 
wethouderschap in Veldhoven 
naar het burgemeesterschap 
in Gulpen-Wittem. We zijn

trots op je en je gaat het zeker 
erg goed doen!"

Hofman beschreef wethouder 
Ramaekers als iemand die 'met 
een groen hart voor Veldho
ven' en een groot netwerk zich 
heeft ingezet voor onder meer 
bedrijventerrein De Run, het 
Citycentrum, milieu en duur
zaamheid, de Health Innovati
on Campus, verkeerszaken en

tal van bestemmingsplannen. 
Bovendien was zij - ook als 
locoburgemeester - jarenlang 
een 'sterke vertegenwoordi
ger van de gemeente naar be
drijfsleven en regio'.

Nicole Ramaekers reageerde 
ontroerd op de woorden en 
bloemen vanuit de raad en 
gaf aan de gemeente te gaan

Veldhoven
In de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart verga
derde de gemeenteraad van Veldhoven onder andere over het 
Minimabeleid en de publicatieborden bij verkiezingen. Voor wet
houder Nicole Ramaekers was het haar laatste raadsvergadering 
in Veldhoven.

Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten geen letterlijk verslag, maar 
een impressie van de raadsvergadering, geschreven door een on
afhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

Ook in toekomst 
aanplakborden bij verkiezingen
Zijn aanplakborden speciaal voor verkiezingen nog van deze tijd? 
De VVD vond van niet en diende in de raad een motie in om ze 
in het vervolg niet meer te plaatsen. De rest van de raad vond dat 
toch niet zo'n goed idee.

463 personen een collectieve 
ziektekostenverzekering, van 
de in totaal 2183 huishoudens 
in Veldhoven met een inkomen 
van 110% van het sociaal mi
nimum. "Als we erin slagen 
om de beoogde doelgroep met 
10% uit te breiden, hebben we 
het al verschrikkelijk goed ge
daan."

"We willen voorkomen dat 
mensen met een laag inkomen 
zorg gaan mijden, en we wil
len er voor zorgen dat iedereen 
meedoet in de maatschappij". 
Met haar inzicht in de beschik
bare budgetten kon zij de VVD- 
fractie gerust stellen. "Ervaring 
leert dat we altijd geld overhou
den. Hoe meer mensen mee
doen, hoe beter. Ook als we 
de doelgroep uitbreiden naar 
120% van het minimuminko
men, blijft er geld over."

En met die toezegging besloot 
de VVD - na een korte schor
sing - het amendement in te 
trekken. Alle raadsleden gin
gen vervolgens akkoord met de 
aanpassingen van het minima
beleid.

Bij iedere verkiezing plaatst de 
gemeente op diverse plekken 
in Veldhoven houten borden 
waarop de politieke partijen hun 
posters plakken. De VVD stelde 
in een motie voor om hier mee 
te stoppen. Daarmee verwees 
VVD-raadslid Peter Saris naar 
de vele verkiezingsdebatten op 
de tv en - vooral - naar de so
ciale media. Want die lijken te
genwoordig veel belangrijker in 
de strijd om de verkiezingsgunst 
dan ouderwetse houten borden 
met posters. "De functie van 
die borden is in dit digitale tijd
perk volledig achterhaald. Er 
zijn veel goede alternatieven 
om aandacht te krijgen voor de 
verkiezingen. De borden kosten 
de gemeenschap per raadspe
riode ruim 20.000 euro. Mist 
iemand ze als ze worden weg
gehaald? En dan nog de rotzooi 
die je hebt van afgewaaide en 
afgeregende posters."

Wim Peters (VSA) veronder
stelde een publiciteitsstunt ach
ter de motie van de VVD, maar 
ging toch serieus op het voorstel 
in. "De opkomst bij de Tweede 
Kamerverkiezingen lag met bij
na 82% erg hoog. Bij 65-plus- 
sers was de opkomst zelfs 89%. 
Die mensen gebruiken echt niet 
allemaal sociale media. Ik vind 
dat iedere partij zijn eigen cam- 
pagnemiddelen mag kiezen."

De andere fracties waren dat 
met hem eens. Herman Koot- 
kar (Samenwerkend Veldho-

ven) vond het plaatsen van de 
borden ook aardige folklore: bij 
verkiezingen horen aanplak
borden die mensen herinneren 
aan de op handen zijnde ver
kiezingen.

Portefeuillehouder Jack Mik
kers wees erop dat het belang
rijk is om de verkiezingen bij 
de kiezer onder de aandacht 
te brengen en zodoende een 
goede opkomst te realiseren. 
Hij geeft aan dat in Veldhoven 
altijd goede afspraken zijn ge
maakt over de borden met alle 
partijen die meedoen aan de 
verkiezingen. En dat tegen zo 
laag mogelijke kosten. Mikkers 
gaf aan dat de borden eenma
lig op de gemeentewerf zijn 
gemaakt voor destijds 19 mille. 
"En die borden gaan nog vele 
jaren mee."

Toen de VVD de motie al had 
ingetrokken, vroeg Ab Hofman 
aandacht voor de matige op
komst (slechts 48%) bij de vori
ge gemeenteraadsverkiezingen. 
"Laten we dáár maar eens iets 
aan doen."
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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'

Samenvatting

Het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' is opgesteld omdat het geldende 
bestemmingsplan voor een groot deel van Veldhoven-dorp was verouderd en er een 
actualisatieplicht geldt voor bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan legt 
de bestaande bouw- en gebruiksruimte conform het actuele beleid vast. Net als in het 
geldende bestemmingsplan is er enige uitbreidingsruimte en gebruiksvrijheid voor 
bestaande gebouwen en percelen. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd 
en er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn onder andere aanleiding te 
adviseren het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00069-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke ontleend is aan het GBKN en is opgenomen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00069-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' (maart 2017)' vast te 
stellen.

Inleiding

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bestemmingsplannen elke 10 jaar te 
actualiseren. Een groot deel van het bestemmingsplan voor Veldhoven-dorp is ouder 
dan 10 jaar en aan een actualisatie toe. Hiertoe is het ontwerpbestemmingsplan 
'Veldhoven-dorp 2017' opgesteld. Het uitgangspunt in dit bestemmingsplan is het 
opnieuw vastleggen van de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, conform de 
meest actuele beleidsruimte. Dit betekent dat het nieuwe bestemmingsplan, net als 
voorheen, enige uitbreidingsruimte en gebruiksvrijheid voor bestaande gebouwen en 
percelen biedt, maar geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen toelaat.

Het ontwerpbestemmingsplan ^eldhoven-dorp 2017' heeft van 11 november 2016 tot 
en met donderdag 22 december 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode zijn vier zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen en te oordelen over 
de ingediende zienswijzen.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan 
4 Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven;
4 Meebewegen binnen kaders, Visie op detailhandel in Veldhoven;
4 Groenbeleidsplan 2009-2019;
4 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012
4 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening 2011;
4 Provinciale Verordening ruimte 2014;
4 Beleidsnotitie planologische afwijkingen.

Beoogd effect

Het bieden van een actueel overzicht van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in 
Veldhoven-dorp.

Argumenten

1.1. Er worden uniforme bouw- en gebruiksmogelijkheden geboden voor het totale 
bestaand bebouwd gebied van Veldhoven.

Het bestaand bebouwd gebied van Veldhoven is of wordt binnenkort voorzien van 
actuele bestemmingsplannen. Al deze bestemmingsplannen zijn conserverend van 
aard en gebaseerd op modelregels. Bij het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' is 
voor de systematiek en de regels dan ook aangesloten bij de modelregels, zoals deze 
ook voor de recent door uw raad vastgestelde bestemmingsplannen voor de wijken 't 
Look, Zeelst en Oerle zijn opgenomen. Door voor de bestaande bebouwde gebieden 
dezelfde standaardregels te hanteren ontstaat er uniformiteit en gelijkheid.

1.2. De ingediende zienswijzen leiden deels tot aanpassing en verbetering van het 
bestemmingsplan.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van 
de zienswijzen stellen we voor het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te 
passen. De aanpassingen betreffen geen grote ontwikkelingen. Zo wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om een woning aan de voor- en zijkant te vergroten, worden 
enkele bebouwings- en gebruiksmogelijkheden voor een bedrijf aan de Dorpsstraat 
overgenomen uit het geldend bestemmingsplan, wordt de begripsbepaling van 
tuincentrum aangepast conform eerdere toezeggingen en wordt ondergeschikte horeca 
bij een tuincentrum mogelijk gemaakt.

Voor een verduidelijking en compleet beeld van de zienswijzen en de gemeentelijke 
reactie hierop wordt verwezen naar bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen bestemmingsplan ^eldhoven-dorp 2017' (maart 2017)'.

1.3. De gewijzigde vaststelling leidt tot verbetering van het bestemmingsplan

Zoals in bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan ^eldhoven-dorp 2017 (maart 2017)' staat vermeld, wordt het 
ontwerpbestemmingsplan op een aantal onderdelen ambtshalve aangepast. Ook deze 
aanpassingen betreffen kleine aanpassingen en leiden tot een verbetering van het 
voorliggende bestemmingsplan. Zo wordt onder andere door een aanpassing van de 
regels over archeologie de leesbaarheid en duidelijkheid verbeterd en wordt in de 
toelichting een tekstpassage over erfafscheidingen verduidelijkt.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De legessanctie is voor een aantal maanden van toepassing

Een groot deel van het bestemmingsplan voor Veldhoven-dorp is vastgesteld op 21 
november 2006 en inmiddels ouder dan 10 jaar. Als 'straf' op niet geactualiseerde 
bestemmingsplannen geldt op basis van het bepaalde in de wet een legessanctie. Het 
financiële risico wordt geschat op hooguit enkele honderden euro's. Het aantal 
vergunningplichtige bouwaanvragen in de afgelopen periode was namelijk zeer 
beperkt en er is slechts voor een korte periode sprake van een 'verouderd' 
bestemmingsplan. De verwachting is op dit moment zelfs dat er helemaal geen 
legesinkomsten worden misgelopen.

Financiën

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedekt binnen het 
daarvoor beschikbaar gestelde budget.

Communicatie en samenspraak

Op 11 november 2016 is een inloopavond georganiseerd voor alle belangstellenden 
om het ontwerpbestemmingsplan in te komen zien en vragen te stellen. Dit is via een 
publicatie in het Veldhovens Weekblad kenbaar gemaakt. Ook is het Wijkplatform 
geïnformeerd en betrokken bij het ontwerpbestemmingsplan.

Verder is met alle indieners van de zienswijzen contact geweest over de behandeling 
van hun zienswijze en de reactie van de gemeente hierop. Uit deze contacten is naar 
voren gekomen dat voor zover het voorstel ziet op aanpassingen van het 
bestemmingsplan zij hiermee konden instemmen.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, 
wijze bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad. De 
indieners van de zienswijzen worden schriftelijk op de hoogte gesteld op het moment 
dat de stukken naar de gemeenteraad worden toegezonden.

Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en wordt het besluit 
met bijbehorende stukken ook op deze manier beschikbaar gesteld (op 
www.veldhoven.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl).

Uitvoering | planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad op 28 maart 2017 krijgt de 
provincie vervolgens 6 weken de tijd om te reageren. Daarna wordt het 
bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende 
deze periode kan er beroep worden ingediend bij de Raad van State. Bij beroep zou de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan vertraagd worden.

Bijlagen

- Link naar het ontwerpbestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017': 
http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-
rooZrooZbestemmingsplannen?dossier^NL.IMRQ.0861.BP00069

- Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 
^eldhoven-dorp 2017 (maart 2017)'
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.040 | 17bs00037 
28 maart 2017 
8
Vaststellen bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017, nr. 17.039 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' van 11 november 2016 tot en 

met 22 december 2016 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 4 zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' overeenkomstig de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00069-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
ontleend is aan het GBKN en is opgenomen onder nummer o_NL.IMRO.0861.BP00069- 
0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen en de aanpassingen op het 
bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' zoals verwoord in de bij dit besluit behorende 
en als zodanig gewaarmerkte 'Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' (maart 2017)' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van zienswijzen 
en

ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan 

'Veldhoven-dorp 2017'

Gemeente Veldhoven 
28 maart 2017
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1. Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een 
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage te worden gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
'Veldhoven-Dorp 2017' hebben wij gepubliceerd in het Veldhovens Weekblad en de 
Staatscourant van woensdag 9 november 2016. Hierin is vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zou liggen van vrijdag 11 november 2016 tot en 
met donderdag 22 december 2016.

Naast de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimteliikeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 4 zienswijzen ingediend. In paragraaf 2 
worden de zienswijzen besproken en wordt aangegeven of deze zienswijzen hebben 
geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er nog enkele 
ambtshalve aanpassingen. Deze worden toegelicht in paragraaf 3.

2. Ingediende zienswijze

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

- K. Timmermans, De Plank 46, 5504 TB te Veldhoven (brief d.d. 29 november 
2016, registratienummer 16.13987).

- Jonkers Advies namens P.A.M. Soetens, De Hoefse Weg 20, 5512 CH te 
Vessem (brief d.d. 12 december 2016, registratienummer 16.14713).

- E. Coppelmans, Sondervick 19, 5505 NA te Veldhoven (brief d.d. 21 december 
2016, registratienummer 16.15354).

- Van der Schoot Architecten BV BNA, de heer ir. G.J. van der Schoot, Nieuwe 
Eerdsebaan 8, 5482 VS te Schijndel (brief d.d. 20 december 2016, 
registratienummer 16.15372).

De ingediende zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend en ontvankelijk. 
In de volgende paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. De 
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. K. Timmermans

2.1.1. ínhoud zienswijze
a. Verzoek om de aanduiding 'bijgebouwen' bij de woning De Plank 46 uit te breiden 
aan de voorzijde en de westzijde van de woning, zodat de mogelijkheid ontstaat een 
hal aan de voorzijde van de woning of een bijgebouw in het verlengde hiervan te 
realiseren. Hierbij verwijst reclamant naar de bebouwingsmogelijkheden aan de 
andere zijde van het woonblok van reclamant, De Plank 36.

b. Bij een wijziging van de aanduiding 'bijgebouwen', dient voor deze specifieke 
situatie ontheffing te worden verleend van het bepaalde in artikel 13.2.1, onder b. In 
deze bepaling is opgenomen dat bijgebouwen uitsluitend zijn toegestaan mits deze 
minimaal 2 meter achter de voorgevellijn en het verlengde daarvan worden opgericht.
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2.1.2. Reactie gemeente
a. Gelet op de ligging van het perceel op een hoek, grenzend aan parkeerplaatsen zijn 
er geen bezwaren tegen een verruiming van de bebouwingsmogelijkheden voor het 
perceel. Hierbij is, na overleg met reclamant, ervoor gekozen om aan de voorzijde en 
de westzijde van de woning het bouwvlak te verruimen. In onderstaande afbeeldingen 
is de situatie zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan en het voorstel voor 
de nieuwe situatie van de ligging van het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' 
weergegeven. Hierdoor wordt aan de wensen van reclamant tegemoet gekomen.

Afbeelding 1: bouwvlakbegrenzing en ligging 
aanduiding 'bijgebouwen' perceel De Plank 46 volgens 
ontwerpbestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'.

Afbeelding 2: voorstel aanpassing 
bouwvlakbegrenzing en aanpassing ligging aanduiding 
'bijgebouwen' perceel De Plank 46.

b. Door de vergroting van het bouwvlak van het perceel, zoals gesteld onder sub a, 
wordt het mogelijk het hoofdgebouw aan de voorzijde met een goothoogte van 3,2 
meter en een nokhoogte van 6 meter uit te breiden. Daarnaast wordt het mogelijk 
gemaakt om het hoofdgebouw aan de westzijde tot een goothoogte van 6 meter en 
een nokhoogte tot 10 meter tot de perceelgrens uit te breiden. Wij zijn van mening 
dat hierdoor voldoende toekomstige bebouwingsmogelijkheden ter vergroting van het 
woongenot ontstaan.

Een aanpassing van artikel 13.2.1, onder b, is naar onze mening dan ook niet 
noodzakelijk, maar ook niet wenselijk. Vanuit stedenbouwkundige overwegingen 
hechten wij er belang aan om een duidelijk onderscheid te creëren tussen het 
hoofdgebouw en de bijgebouwen op een perceel. Wij zien geen redenen om voor deze 
situatie een uitzondering op te nemen.

Reclamant heeft bevestigd tevreden te zijn met de voorgestelde aanpassing.

2.1.3. Advies
De zienswijze is aanleiding de verbeelding aan te passen conform afbeelding nr. 2.
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2.2. Jonkers namens P.A.M. Soetens

2.2.1. ínhoud zienswijze
a. Bij besluit van 4 februari 2013 is een vergunning verleend voor woningsplitsing, 
zodat op de percelen Dorpstraat 199-201 twee woningen bij recht aanwezig zijn. Deze 
woningen worden gebruikt voor een begeleid wonen traject bij jongeren. Per woning 
wonen 3 jongeren, die op basis van een indicatie in de begeleid wonen trajecten 
worden geplaatst. De jongeren wonen onder 24-uurs begeleiding waarbij in de 
dagperiode een begeleider fysiek aanwezig is en in de nachtelijke uren bereikbaar is 
op afroep. Verzoek om voor de percelen de aanduiding zorgplaats op te nemen.

b. Op het perceel is achter de woningen een bijgebouw (verder te noemen 'loods') 
aanwezig, waarin de dagbestedingsactiviteiten plaatsvinden en het kantoor aanwezig 
is. Deze loods ligt buiten het bouwvlak en heeft een oppervlakte van ongeveer 195 
m2. Deze loods voldoet niet aan de gestelde bouwregels voor bijgebouwen en ook het 
gebruik in de vorm van dagbesteding en kantoor, wat in overeenstemming was met 
het thans geldende bestemmingsplan, is niet in overeenstemming met de nieuwe 
regeling.

2.2.2. Reactie gemeente
a. In het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005' is het perceel bestemd als 
'Verspreide voorzieningen' met de aanduiding 'bedrijf' en de aanduiding dat maximaal 
1 woning is toegestaan.

Op 24 juli 1984 is al bouwvergunning verleend voor het splitsen van de woning. Het 
gebruik van het pand voor twee woningen was destijds niet goed opgenomen in het 
bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005'. In het voorliggende bestemmingsplan wordt 
het aantal woningen per perceel niet meer op de verbeelding weergegeven, zoals in 
het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005'. Enkel is in het bestemmingsplan 
'Veldhoven-dorp 2017' bepaald dat woningsplitsing niet is toegestaan. Omdat het 
pand al is gesplitst, is het gebruik ten behoeve van twee woningen volgens het 
bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017' toegestaan.

Voor het gebruik van woningen als zorgplaats is bij de actualisering van de 
bestemmingsplannen er bewust voor gekozen om zorgplaatsen specifiek te 
bestemmen. De ruimtelijke gevolgen voor een zorgplaats (zoals parkeren) zijn immers 
anders dan bij een reguliere woning. Al hoewel bekend bij de gemeente dat de 
woningen op het perceel Dorpstraat 199-201 gebruikt werden voor het begeleid 
wonen is deze niet als zodanig aangeduid op de verbeelding. In het bestemmingsplan 
wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - zorgplaats' alsnog opgenomen.

b. Het gebruik van de loods ten behoeve van kantoor en dagbestedingsactiviteiten was 
in overeenstemming met het bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2005'. Door hier nu 
geen aparte aanduiding voor op te nemen, zou het gebruik onder het overgangsrecht 
worden geplaatst wat niet de bedoeling is. Ook was het niet de bedoeling om de 
mogelijkheid dat hier een 'bedrijf in categorie 1 en 2 uit de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten' zich kon vestigen weg te nemen. Vandaar dat op de verbeelding 
een specifieke aanduiding en in de regels een bepaling wordt opgenomen dat de loods 
en het achterterrein van het perceel Dorpsstraat 199-201 gebruikt mogen worden 
voor een 'bedrijf in de categorieën 1 en 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten als 
opgenomen in bijlage 3' en activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de 
zorgplaatsen. Een kantoor en een ruimte voor dagbestedingsactiviteiten kunnen 
hieronder worden geschaard.

Dat de oppervlakte van de loods meer is dan de toegestane oppervlakte voor 
bijgebouwen zal conform verzoek via een nadere aanduiding worden opgenomen, op
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basis waarvan de bestaande oppervlakte niet meer in strijd is met het bepaalde in 
artikel 14.

2.2.3. Advies
De zienswijze is aanleiding de verbeelding en regels als volgt aan te passen:

- Voor de percelen Dorpsstraat 199-201 een aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen - zorgplaats' opnemen;

- Voor de loods en het terrein achter de woningen Dorpsstraat 199-201 
specifieke aanduidingen opnemen waarin is bepaald dat de toegestane 
maximale oppervlakte 200 m2 mag bedragen en dat deze gebruikt mag worden 
voor activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de zorgplaats en een 
'bedrijf in de categorieën 1 en 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten als 
opgenomen in bijlage 3'.

2.3. E. Coppelmans

2.3.1. ínhoud zienswijze
a. Tegen het bestemmingsplan ^ondervick 19' heeft reclamant destijds beroep 
ingesteld tegen het vervallen van de SBI-codes 4752 en 4778, welke in het daarvoor 
geldende bestemmingsplan bij het begrip ^uincentrum' wel waren opgenomen. In het 
bestemmingsplan ^ondervick 19' staat in de begripsbepaling een beperkte definitie 
van een tuincentrum in plaats van de genoemde SBI-codes. Na overleg met de 
gemeente destijds is afgesproken dat bij de eerst volgende actualisatie van het 
bestemmingsplan de assortimentsbeperking in de begripsbepaling zou worden 
opgeheven. Op basis van deze toezegging heeft reclamant zijn beroep ingetrokken. 
Deze toezegging van de gemeente is nu niet in de begripsbepaling van het 
tuincentrum verwerkt. Verzoek om de begripsbepaling conform afspraken alsnog aan 
te passen.

b. Verzoek om in het bestemmingsplan ruimte te bieden voor de (reeds aanwezige) 
horecavoorziening. De consument vraagt om vermaak, ontspanning en beleving. 
Horeca is daarmee een onmisbaar onderdeel geworden van een middag naar het 
tuincentrum.

2.3.2. Reactie gemeente
a. Voor het tuincentrum was in het bestemmingsplan ^e drie dorpen, 2e fase 
Zilverackers' (vastgesteld op 15 december 2009) een begripsbepaling opgenomen 
waarin was geregeld dat ter plaatse van de aanduiding Tuincentrum' een 
bedrijfsactiviteit met SBI-code 4752 was toegestaan uit ten hoogste milieucategorie 2 
met een daaraan ondergeschikte bedrijfsactiviteit met SBI-code 4778 uit ten hoogste 
milieucategorie 1 van de publicatie ^drijven en milieuzonering'. Bij het daarop 
volgende bestemmingsplan ^ondervick 19' (vastgesteld op 26 februari 2013) was een 
algemene beschrijving van een tuincentrum opgenomen, waarbij niet is verwezen naar 
de SBI-codes. Reclamant had tegen deze wijziging destijds beroep ingesteld bij de 
Raad van State. Hierover is vanuit de gemeente een gesprek geregeld, waarin 
inderdaad is afgesproken dat de SBI-codes in de eerst volgende actualisering zouden 
worden opgenomen. Dit is abusievelijk niet gedaan.

Gelet op het voornoemde wordt de volgende begripsbepaling voor tuincentrum in het 
bestemmingsplan opgenomen:
'een bedrijfsvestiging met SBI-code 4766 en 4752 uit ten hoogste milieucategorie 2 
van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009), waar bedrijfsmatig 
boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen en kamerplanten en 
attributen voor de inrichting, verfraaiing en het onderhoud van en het verblijf in 
tuinen en woningen met alle daarbij benodigde hulpmaterialen, waaronder vijvers en 
vijverartikelen, woon-, en tuinaccessoires, alsmede inheemse huisdieren, 
huisdiervoeders en -benodigdheden, ten verkoop worden aangeboden, alsmede de
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verkoop van consumentenvuurwerk en de opslag hiervan tot maximaal 10.000 kg, 
met dien verstande dat wordt voldaan aan de wettelijke normen in verband met de 
externe veiligheid.'

Deze begripsbepaling is na overleg met reclamant opgesteld en biedt de benodigde en 
toekomstbestendige ruimte voor een goede ontwikkeling van een tuincentrum. De 
trends die de tuincentra bepalen zijn met name gericht op schaalvergroting, 
omzetaandeel van niet-levende materialen, toename van bestedingen in de 'tuin- en 
woon' markt en verbreding van het assortiment. Door in de begripsbepaling een 
verwijzing naar de SBI-codes 4766 (tuincentra) en 4752 (winkels in doe-het-zelf 
artikelen) op te nemen, is er voor het tuincentrum voldoende mogelijkheid om in te 
kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen de tuincentrabranche.

b. Zoals reclamant al aangeeft verschuift de focus bij tuincentra steeds meer in de 
richting van vermaak. Tuincentra beschikken hierdoor ook steeds vaker over een 
horecagelegenheid. Deze trend is ook waarneembaar in andere tuincentra in de 
gemeente Veldhoven. Van belang bij deze ontwikkeling is te waarborgen dat de 
horeca ondersteunend is aan de hoofdactiviteit (het tuincentrum) en niet leidt tot 
schade van de bedrijfseconomische belangen van reguliere horeca, aantasting van de 
uitstraling van het omliggende woongebied of overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Om dit te kunnen garanderen en toch mogelijkheden te bieden voor een 
(ondergeschikte) horecavoorziening in tuincentra wordt de volgende begripsbepaling 
voor ^ndergeschikte horeca' in de regels opgenomen en toegestaan bij het 
tuincentrum:

^et in verband met een andere hoofdactiviteit op het perceel verstrekken van eten en 
(niet-alcoholhoudende) dranken tegen betaling voor gebruik ter plaatse in die mate 
dat duidelijk herkenbaar is dat die hoofdactiviteit de kernactiviteit is die op het perceel 
plaatsvindt en het verstrekken van dat eten en (niet-alcoholhoudende) dranken alleen 
plaats vindt als ondergeschikt onderdeel van en voortvloeiende uit deze gelieerde 
activiteit. De horeca mag in geen geval een zelfstandige activiteit worden en dient te 
allen tijde gelieerd te blijven aan de hoofdfunctie op het betreffende perceel. Om dit te 
garanderen, dient de horeca in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:

a. ondersteunde horeca-activiteiten zijn niet toegestaan buiten de openingstijden 
van de gelieerde hoofdactiviteit;

b. de toegang tot de horeca-activiteit is uitsluitend die van de hoofdactiviteit, er is 
dus geen sprake van een aparte ingang;

c. de horeca-activiteit heeft een maximale oppervlakte van 307o van het verkoop 
vloeroppervlak;

d. het houden van zelfstandige feesten en partijen is niet toegestaan.'

2.3.3. Advies
De zienswijze is aanleiding de regels als volgt aan te passen:

- de begripsbepaling voor tuincentrum aan te passen conform het gestelde onder
2.3.2, sub a;

- ondergeschikte horeca toe te staan, door aanpassing van artikel 3.1 van de 
regels van het bestemmingsplan;

- de begripsbepaling voor ondergeschikte horeca in de regels op te nemen, 
conform het gestelde onder 2.3.2, sub b.

2.4. G-J. van der Schoot

2.4.1. Inhoud zienswijze
Het perceel Dorpstraat 164 heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 
^onen'. Het is echter de bedoeling om in dit pand een tandartsenpraktijk te vestigen. 
Het voorbereidingstraject voor de vestiging van een tandartsenpraktijk is inmiddels in
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gang gezet. De locatie is geschikt hiervoor gelet op de omvang van het perceel en de 
ligging in een omgeving met andere bedrijfsmatige functies.

2.4.2. Reactie gemeente
Op 20 december 2016 is een aanvraag bij de gemeente Veldhoven ingediend met het 
verzoek om op het perceel Dorpstraat 164 aanvullende nieuwbouw te realiseren ten 
behoeve van een tandartsenpraktijk. De vestiging van een tandartsenpraktijk op deze 
locatie is een gewenste ontwikkeling: gelegen aan het oude dorpslint de Dorpstraat en 
de Stedelijke As waar functiemenging goed denkbaar en passend is.

Naar aanleiding van deze aanvraag heeft een gesprek met de initiatiefnemer 
plaatsgevonden om de ontsluitings- en inrichtingsmogelijkheden van het perceel te 
bespreken. De initiatiefnemer onderzoekt op dit moment het gemeentelijke voorstel 
voor eventuele aanpassingen in het ontwerp. Zodra hier duidelijkheid over is en de 
gemeente de aanpassingen ruimtelijk aanvaardbaar vindt, kan medewerking worden 
verleend via artikel 4, bijlage II Bor.

Gelet op de onderzoeken welke op dit moment nog gaande zijn en dan pas beoordeeld 
kan worden of het verzoek ruimtelijk aanvaardbaar is, is ervoor gekozen het verzoek 
nog niet te vertalen in voorliggend bestemmingsplan. Bij deze keuze heeft 
meegewogen dat aan het verzoek medewerking kan worden verleend via een reguliere 
procedure. Een dergelijke reguliere procedure is veel korter dan een procedure om te 
komen tot een bestemmingsplanherziening.

2.4.3. Advies
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

3. Ambtshalve aanpassingen

3.1. Aanpassingen regels

a. Ter verduidelijking en verbetering van de leesbaarheid van de regels zullen artikel
19.2 behorende bij de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2' en artikel 20.2 
behorende bij de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 3' als volgt worden 
aangepast:

19.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende
bestemmingen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
a. verVnieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande 

oppervlakte van het gebouw in generlei opzicht wordt vergroot;
b. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 

waarvan de oppervlakte ten hoogste 250 m2 bedraagt en de 
bodemingreep niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;

c. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 
waarvan de oppervlakte ten hoogste 250 m2 bedraagt en de 
bodemingreep dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;

d. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 
waarvan de bodemingreep niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden 
maaiveld;
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20.2 Bouwregels

Op of in deze gronden mogen ten behoeve van de andere daar voorkomende
bestemmingen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

a. verVnieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande 
oppervlakte van het gebouw in generlei opzicht wordt vergroot;

b. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 
waarvan de oppervlakte ten hoogste 2.500 m2 bedraagt en de 
bodemingreep niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;

c. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 
waarvan de oppervlakte ten hoogste 2.500 m2 bedraagt en de 
bodemingreep dieper reikt dan 0,4 meter beneden maaiveld;

d. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw 
waarvan de bodemingreep niet dieper reikt dan 0,4 meter beneden 
maaiveld;

b. In artikel 15.2.1 was abusievelijk geen bouwhoogte bepaald voor gebouwen van 
ondergeschikte aard. Artikel 15.2.1, sub e zal als volgt worden aangepast: in afwijking 
van het bepaalde onder a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals 
fietsenbergingen, en overkappingen buiten het bouwvlak worden gebouwd, uitsluitend 
indien deze achter het verlengde van de voorgevellijn worden gerealiseerd, de 
bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,2 meter en de gezamenlijke oppervlakte aan 
gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 10 m2.

c. Het pand Dorpstraat 67 is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als 'Wonen - 
geschakeld'. Ook was het pand in het bestemmingsplan ^eldhoven-dorp 2005' 
bestemd als ^onen'. In het verleden is echter geconstateerd dat dit pand al jarenlang 
gebruikt wordt als kantoor. In een brief van de gemeente is deze constatering erkend 
en is eveneens aangegeven dat het gebruik als kantoor bij de eerst volgende 
herziening ook als zodanig zal worden bestemd. Dit is in het ontwerpbestemmingsplan 
niet opgenomen. Het huidige gebruik wordt alsnog geregeld door op het pand en de 
bijbehorende gronden een aanduiding kantoor' op te nemen, waar in de regels zal 
worden bepaald dat ter plaatse van de aanduiding kantoor' tevens een kantoor met 
de daarbij behorende voorzieningen zijn toegestaan.

3.2. Aanpassingen verbeelding

a. De enkelbestemming ^ater' loopt nabij de Pegbroekenlaan niet conform de ligging 
van de Gender. Deze wordt aangepast conform de bestaande situatie.

b. De dubbelbestemmingszone 'Waterstaat-beschermingszone watergang' heeft op 
diverse plekken een breedte van 10 meter. Dit was echter niet de bedoeling. Een 
dubbelbestemming van 10 meter wordt enkel op die gronden gelegd welke in 
eigendom zijn van de gemeente en de bestemming ^roen' of latuur' hebben. Voor 
de overige gronden wordt een strook van 5 meter aangehouden.

c. De aan de voorzijde uitgebouwde woningen gelegen aan De Plank en De Voorde 
hebben in het ontwerpbestemmingsplan een aanduiding gekregen met een maximale 
nokhoogte van 4,5 meter. Dit is echter niet conform de bestaande situatie, aangezien 
de nokhoogte 6 meter bedraagt. De bouwaanduiding met een maximale nokhoogte 
van 6 meter zal voor deze woningen worden aangepast.
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d. Zoals gesteld in paragraaf 3.1, sub c, wordt op de verbeelding een aanduiding 
'kantoor' opgenomen voor het pand Dorpstraat 67 en het bijbehorende terrein.

3.3. Aanpassingen toelichting

a. In paragraaf 5.3 onder het kopje 'Regels voor erfafscheidingen' wordt de volgende 
tekst toegevoegd/ "Deze regeling betekent overigens niet dat illegale bestaande 
erfafscheidingen hierdoor gelegaliseerd worden. Volgens het bepaalde in artikel 1.20 
wordt onder 'bestaande bebouwing' die bebouwing verstaan die legaal aanwezig is. De 
regeling geldt dus niet voor illegaal gerealiseerde dichte erfafscheidingen."

b. In paragraaf 2.3 wordt verwezen naar de Woonvisie 2015. Dit dient de ^oonvisie 
2016' te zijn.
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Adviesnota raad
Bijstellen kaders onderzoek zwembad

Samenvatting

Tijdens de algemene beschouwingen in 2016 heeft de raad een motie aangenomen 
over het zwembad Den Ekkerman, naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep 
Behoud Zwembad. Op 20 december 2016 is hierover een beeldvormende avond 
georganiseerd. Daarbij is aangegeven dat het Voorstel Behoud Zwembad niet binnen 
de kaders past. Er is dan ook afgesproken dat er een nieuw raadsvoorstel komt dat 
ingaat op de bijstelling van de kaders van het onderzoek naar het zwembad.

Beslispunten

1. Het Voorstel Behoud Zwembad als uitgangspunt te nemen, waarmee wordt 
ingestoken op een nieuw zwembad, dat aansluit op de omvang van Veldhoven;

2. De bezuinigingstaakstelling op het zwembad te laten vervallen;
3. De locatie van deze voorziening te situeren in het centrumgebied;
4. Het zwembadconcept onder regie van de gemeente samen met de Werkgroep 

Behoud Zwembad verder uit te werken, waardoor privatisering niet meer aan de 
orde is;

5. Voor de verdere uitwerking een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
e 100.000.

Inleiding

Op 12 juli 2016 heeft uw raad besloten om geen aanpassingen te doen in de gestelde 
kaders uit 2015, waardoor het zwembad op (korte) termijn gesloten zou moeten 
worden. Door een raadsinformatienota (d.d. 1 november 2016) bent u op de hoogte 
gebracht van de consequenties van dit besluit.

Daarnaast is op 10 oktober 2016 het Voorstel Behoud Zwembad, door de werkgroep 
Behoud Zwembad (zwembadbestuur, zwemvereniging en enkele deskundigen), 
ingediend. Dit initiatief uit de samenleving heeft eraan bijgedragen dat er op 8 
november 2016, bij de Algemene Beschouwingen, een motie is aangenomen over dit 
onderwerp. Daarbij is aangegeven dat er een beeldvormende avond moest worden 
georganiseerd over mogelijke alternatieven voor de sluiting van het zwembad, waarbij 
het Voorstel Behoud Zwembad als uitgangspunt is benoemd.

Voorgaande heeft geleid tot een beeldvormende raadsavond op 20 december 2016. 
Deze avond is afgesloten met een voorstel tot een vervolgproces, waarbij is 
aangegeven dat een aangepaste kaderstelling nodig is om het Voorstel Behoud 
Zwembad mogelijk te maken. In dit raadsadvies wordt een voorstel gedaan over de 
bijstelling van de kaders, zoals deze in 2015 zijn vastgesteld.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Bestuurlijke visie, 17 mei 2011;
4 Maatschappelijke Structuurvisie, 18 december 2012;
4 Centrum OntwikkelingsProgramma, 14 mei 2013;
4 Raadsbesluit over kaderstelling onderzoek zwembad, 14 juli 2015;
4 Raadsbesluit over het niet bijstellen van de kaders van het onderzoek naar het 

zwembad, 12 juli 2016;
4 Aangenomen motie Zwembad, 8 november 2016;
4 Visiedocument "Veldhoven beweegt!", 13 december 2016.

Beoogd effect

Het behouden van een zwembad in Veldhoven

Argumenten

1.1 Het voorstel van de werkgroep kan rekenen op breed (maatschappelijk) 
draagvlak

Het Voorstel Behoud Zwembad, met een breed maatschappelijk draagvlak, gaat uit 
van het realiseren van een nieuw zwembad. Dit plan gaat uit van zwemwater voor 
verschillende doelgroepen met een breed aanbod voor jeugd, ouderen, mensen met 
een beperking en het verenigingsleven. Hiervoor wordt ingestoken op een functioneel 
concept met één 25-meterbad (o.a. wedstrijdsport), één instructiebad (o.a. 
zwemlessen) en één therapiebad (o.a. ouderen), zonder recreatie. Dit sluit aan op de 
nota Veldhoven beweegt.

Tijdens eerdere consultatierondes (eind 2015) werd er door zwemvereniging Njord 
nog ingezet op meer zwemwater (25 bij 35-meterbad dan wel twee 25-meterbaden) 
voor haar leden, dan nu aanwezig is. Inmiddels heeft zij deze ambitie bijgesteld, is er 
maatschappelijk draagvlak voor een alternatief en zijn er afspraken gemaakt tussen 
Njord en het zwembadbestuur over het totale concept.

2.1 Het behouden van een zwembad voor Veldhoven kost structureel meer dan 
volgens de huidige begroting mogelijk is

Ook het Voorstel Behoud Zwembad geeft aan dat het behouden van een zwembad niet 
mogelijk is binnen het huidige financiële kader. Dat gaat immers uit van een 
structurele bezuiniging van C 200.000. Wel geeft het plan aan dat er een nieuw 
zwembad mogelijk is, waarbij de investerings- en exploitatielast ongeveer 
overeenkomt met de huidige structurele last van C 475.000. Het gaat dan om een 
investering van ongeveer 8,8 miljoen euro, zoals door de werkgroep is berekend. Dat 
houdt in dat bij het mogelijk maken van het Voorstel Behoud Zwembad in elk geval de 
bezuinigingstaakstelling op het zwembad zal moeten vervallen.

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met incidentele lasten. Het gaat dan 
onder andere om de volgende kosten:

- onderzoeks- en bestemmingsplankosten;
- sloop- en aanbouwkosten;
- afboeken van boekwaardes van gebouwen;
- kosten voor herinrichting openbaar gebied.

3.1 Een zwembad in het centrumgebied is een versterking van de centrumfunctie 
en biedt kansen op een betere exploitatie

Het Voorstel Behoud Zwembad gaat uit van een nieuw zwembad in de directe 
omgeving van het huidige zwembad. Er is uitgegaan van deze centrumlocatie omdat 
hiervoor geen extra grondaankopen en infrastructurele aanpassingen (parkeer- en 
nutsvoorzieningen) nodig zijn. De geplande horeca richt zich ook op de gebruikers van
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de te behouden sporthal en centrumbezoekers. Derhalve zal onze aandacht zich daar 
op richten.

De locatie in het centrum sluit ook aan op het gemeentelijk beleid om de 
centrumfunctie te behouden en te versterken, zoals ook in COPr is verwoord. Tevens 
is het gelegen aan de Stedelijke as en biedt nieuwbouw in het centrum kansen voor 
een ruimtelijke verbetering van het centrum, ook in relatie tot het aanwezige park. 
Waar het nieuwe zwembad exact wordt ingepast kan pas bij de verdere uitwerking in 
beeld komen, als ook de indeling en maatvoering van het gebouw bekend zijn. Daarbij 
zal ook rekening moeten worden gehouden met de activiteiten van Stichting Cobbeek- 
Centrum, de (verbinding met de) sporthal en het park, dat dan beter betrokken kan 
worden bij het centrum.

4.1 Het zwembadbestuur en zwemvereniging Njord hebben een gezamenlijk
plan opgesteld, waarmee zij een gunstigere exploitatie hebben kunnen bereiken

In het Voorstel Behoud Zwembad is een aantal onderwerpen benoemd, waarmee de 
werkgroep een gunstiger exploitatie denkt te kunnen realiseren dan uit eerdere 
berekeningen naar voren is gekomen. Dat wil ze doen door in te steken op meerdere 
doelgroepen met een functioneel bad, meer opbrengsten uit horeca en sponsoring te 
genereren en het toegangskaartje iets duurder te maken. Daarnaast gaat de 
exploitatie uit van minder personeel en het inzetten van vrijwilligers. Ten slotte is er 
ook maatschappelijk draagvlak voor deze samenwerking. Een continuering van het 
exploiteren van een zwembad door middel van een stichting (zonder winstoogmerk) is 
dan ook begrijpelijk, wenselijk en niet ongebruikelijk.

In het vervolgtraject moet de exploitatie-, organisatie- en beheervorm van het 
zwembadconcept nog verder worden uitgewerkt . Dit zal onder regie van de gemeente 
samen met de Werkgroep Behoud Zwembad worden opgepakt. Daarnaast zal het 
programma van eisen voor het nieuwe zwembad samen met de werkgroep en andere 
betrokkenen worden opgesteld.

5.1 Om het concept verder uit te werken worden diverse kosten gemaakt 
Om uiteindelijk een zwembad te kunnen realiseren, zal te zijner tijd een 
investeringskrediet moeten worden vastgesteld. Om de omvang van dit krediet 
definitief te kunnen bepalen moet er nog een aantal zaken, zoals realisatie- en 
beheervorm, exploitatiekosten en -opbrengsten, voorwaarden, stichtingskosten, 
positionering zwembad, worden onderzocht. Hiervoor worden kosten gemaakt (interne 
uren, externe adviseurs e.d.). Daarom is een voorbereidingskrediet nodig. Voorgesteld 
wordt om hiervoor C 100.000 beschikbaar te stellen, gebaseerd op een eerste 
inschatting van de te maken kosten.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het voorgestelde zwembadconcept kent een exploitatierisico
Met het realiseren van een nieuw zwembad bestaat er een exploitatierisico ten aanzien 
van de verwachte opbrengsten en kosten. Dit risico ligt in eerste instantie bij het 
stichtingsbestuur. Echter, als het exploitatietekort gaat toenemen en de stichting dit 
tekort niet meer kan dragen, komt dit risico, waarvan de hoogte op dit moment niet is 
in te schatten, bij de gemeente (als subsidieverstrekker en eigenaar van het 
zwembad) te liggen. Hierover moeten dan ook heldere en concrete afspraken worden 
gemaakt tussen gemeente en exploitant.

2.1 De omvang van de benodigde investeringen is nog onduidelijk
De uitgevoerde berekeningen van onder andere de bouw- en incidentele kosten, zoals 
ook tijdens de beeldvormende avond van 20 december zijn gepresenteerd, zijn nog 
geen definitieve bedragen. Hiervoor zal een verdere uitwerking nodig zijn, waarna een 
investeringskrediet zal worden aangevraagd.
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Financiën

Bezuinigingstaakstelling vervalt
Het laten vervallen van de bezuinigingstaakstelling betekent een nadelige bijstelling 
van het begrotingssaldo van structureel C 200.000 vanaf 2018.

Voorbereidingskrediet
Het benodigde voorbereidingskrediet zal in 5 jaar worden afgeschreven, conform het 
financieel beleid (BBV).

In onderstaande tabel zijn voorgaande financiële consequenties voor de lopende 
begrotingsperiode weergegeven:

bedragen x C 1.000,-
- = tekort (nadeel)

2016 2017 2018 2019

Begrotingssaldo 2017 -205 899 971

Bezuinigingstaakstelling zwembad schrappen -200 -200
Voorbereidingskrediet zwembad -10 -21 -21

Begrotingssaldo na besluitvorming -215 679 751

Communicatie en samenspraak

1. In het kader van het opstellen van een ruimtelijke schets voor de positionering van 
het zwembad zal met diverse stakeholders (werkgroep Behoud Zwembad, 
Stichtingsbestuur Cobbeek-Centrum, Stuurgroep COPr, belanghebbenden en 
omwonenden) worden gesproken;

2. Er zal worden gesproken met het Stichtingsbestuur Cobbeek-Centrum, het 
Stichtingsbestuur van het zwembad en de gemeente over het (gedeeltelijk) 
aanpassen/ontbinden van de driepartijenovereenkomst;

3. Over uw besluit en het daaropvolgende proces zal via de gebruikelijke kanalen 
breed gecommuniceerd worden.

Uitvoering | planning

1. Nadat het plan definitief is gemaakt en de kosten in beeld zijn gebracht zal een 
raadsvoorstel voor een investeringskrediet eind 2017/begin 2018 worden 
voorgelegd;

2. Vervolgens kan gestart worden met de feitelijke uitvoering, waaronder het 
bestemmingsplan. Deze zal ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

Bijlagen

1. Voorstel Behoud Zwembad.
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt gewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

De portefeuillehouder benadrukt de regierol van de gemeente bij de uitwerking van 
het zwembadconcept en in de samenwerking met het zwembadbestuur en 
zwemvereniging en zegt toe de tekst in de adviesnota bij 4.1 en beslispunt 4 
hieromtrent aan te passen.

De portefeuillehouder zegt toe de technische vragen van VSA inzake het therapiebad 
voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden.

De portefeuillehouder geeft aan bij de begrotingsbehandeling in november 2017 met 
voorstellen te komen voor een sluitende begroting.

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

Het beslispunt 4 is gewijzigd, waardoor helder is gemaakt dat de verdere uitwerking 
onder regie van de gemeente zal plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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

Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.028 | 17bs00023 
28 maart 2017

bijstellen kaders onderzoek zwembad

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2017, nr.17.027;

overwegende dat het behouden van een zwembad alleen mogelijk is door het bijstellen van 
de kaders;

gelet op de in het raadsvoorstel genoemde argumenten;

b e s l u i t :

1. Het Voorstel Behoud Zwembad als uitgangspunt te nemen, waarmee wordt ingestoken 
op een nieuw zwembad, dat aansluit op de omvang van Veldhoven;

2. De bezuinigingstaakstelling op het zwembad te laten vervallen;
3. De locatie van deze voorziening te situeren in het centrumgebied;

| 4. Het zwembadconcept onder regie van de gemeente samen met de Werkgroep Behoud 
Zwembad verder uit te werken, waardoor privatisering niet meer aan de orde is;

5. Voor de verdere uitwerking een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
e 100.000.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Voorstel behoud Zwembad

Hoofdstuk 1: Inleiding

Op 1 2 juli 201 6 heeft de gemeenteraad van Veldhoven besloten “Geen aanpassing te doen in de 
gestelde kaders, waardoor het zwembad op (korte) termijn moet worden gesloten.”
Dit besluit houdt in dat inwoners en verenigingen van Veldhoven op (korte) termijn geen gebruik meer 
kunnen maken van het gemeentelijk zwembad Den Ekkerman.
Reden voor een aantal betrokkenen om zich te verenigen in een werkgroep en te bezien of 
alternatieven voorhanden zijn, waardoor Veldhoven ook in de toekomst over een zwemaccommodatie 
kan beschikken.

De Werkgroep behoud zwembad bestaat uit de volgende personen:
Mevr. Minette Lommers: directeur Zwembad Den Ekkerman
Mevr. Karin Eestermans: financieel administrateur Zwembad Den Ekkerman
Dhr. Jos Blatter: voorzitter Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman
Dhr. Hubert Beeren: vertegenwoordiger namens Zwemvereniging Njord
Dhr. Arjen Buit: vertegenwoordiger namens Zwemvereniging Njord
Dhr. Peter Spit: vertegenwoordiging namens Zwemvereniging Njord
Dhr. Peter van den Biggelaar: voormalig directeur Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman 
Dhr. Henny Beekwilder: voormalig Manager Sportcomplex Eindhoven Noord

Hoofdstuk 2: Samenvatting

De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke ontwikkelingen en het belang 
van de zwemaccommodatie voor en in Veldhoven (hoofdstuk 3). Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen en dit belang zijn als uitgangspunten genomen om van daaruit de belangrijkste 
behoeftevraag te bepalen (hoofdstuk 4). Dit heeft geleid tot een programma-aanbod van recreatie, 
verzorgen van zwem- en beweeglessen, sport, gezondheids- en trainingsactiviteiten. Deze activiteiten 
creëren evenementen als diploma zwemmen, wedstrijd zwemmen en waterpolowedstrijden. Ook 
andere evenementen als swimbattle voor scholen, kinderfeesten, zwem4daagse, Sjors sportief, de 
Nationale Sportweek en thema-avonden zijn in het programma-aanbod opgenomen.
Dit kan gecombineerd worden met een verbeterd horeca- en sponsorbeleid, die door het bestuur van 
Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman (SSRE) en de verenigingen gezamenlijk worden 
uitgevoerd (hoofdstuk 5).

Het gehele programma-aanbod, inclusief horeca en sponsoring, leidt tot een solide inkomstenbron 
voor zowel de SSRE als de verenigingen. Als basis daarvoor moet een samenwerkingsovereenkomst 
tussen SSRE en de verenigingen worden gesloten (hoofdstuk 6). Deze samenwerking is tevens het 
raamwerk waarin de verenigingen meer zelfredzaam zijn tijdens het gebruik van het zwembad, 
waardoor personele kosten bespaard kunnen worden binnen SSRE. De intentie voor deze 
samenwerking is reeds gelegd in het overleg van de werkgroep.
Uitgaande van het programma-aanbod en de samenwerking tussen het bestuur van SSRE en de 
verenigingen zijn er 3 varianten onderzocht ter verbetering van de zwembadaccommodatie. Deze 
varianten zijn: renovatie, renovatie en innovatie en volledige nieuwbouw (hoofdstuk 7). Hierbij is er 
vanuit gegaan dat 3 zwembaden van 25 x 1 7 meter, 20 x 1 0 meter en 1 2 x 8 meter voldoende 
capaciteit hebben om alle beschreven zwemactiviteiten te kunnen bedienen. Op basis van bekende
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Voorstel behoud Zwembad

exploitatiekosten en de rapportage van OLCO advies en management b.v. zijn voor elke variant de 
kosten berekend alsmede de kapitaalslasten (hoofdstuk 8). Op basis van deze berekeningen, heeft 
de variant nieuwbouw met horeca sterk de voorkeur gekregen.

De werkgroep concludeert dat, op basis van het plan zoals beschreven in deze rapportage, de 
variant nieuwbouw van een zwembad met horeca aantoont dat de kosten voor de gemeente 
Veldhoven in deze variant niet groter zijn dan circa C 390.000,- à C400.000,- per jaar op basis van 
het exploitatieresultaat inclusief kapitaalskosten (hoofdstuk 9).

Hoofdstuk 3: Maatschappelijke Ontwikkeling en Belang

Volgens een rapport van Synarchis Adviesgroep is een zwembad in maatschappelijk opzicht de meest 
waardevolle voorziening in een gemeente. Hierbij levert het zwembad een belangrijke bijdrage aan 
de realisatie van de maatschappelijke beleidsdoelstellingen van de gemeente.
Die maatschappelijke meerwaarde komt tot uiting in 4 pijlers:
A: vaardigheden;
B: gezondheid;
C: ontmoeting en participatie;
D: werkgelegenheid.

-- .-v?

Per pijler zijn de volgende invullingen gedefinieerd om de maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren, te weten:

Pijler A: Vaardigheden
9 Zwemvaardigheden, zoals zwemlessen om veilig te kunnen deelnemen aan de maatschappij 

in ons waterrijke land;
* Normen en waarden leren via sporten en deelname aan het verenigingsleven;

9 Maatschappelijk ondernemerschap van verenigingen en organisaties.

Pijler B: Gezondheid
9 Beweeglessen voor ouderen en gehandicapten;
* Therapie zwemmen;
9 Re-integratie na blessures;
9 Zorg gerelateerd gebruik;
9 Ontspannen en ontstressen in recreatieve vorm;
9 Sporten in verenigingsverband zoals wedstrijd zwemmen, waterpolo en onderwater hockey.
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Pijler C: Ontmoeting en participatie

* Sociale ontmoeting van deelnemers maar ook begeleiders tijdens, voor en na het zwemmen;

* Ontmoeting voor jeugd tot 1 4 jaar in de vorm van disco zwemmen;

* Beweegactiviteiten na schooltijd voor kinderen van de basisschool (bijv. de swimbattle, Sjors 
sportief en de Nationale Sportweek);

* Eenzaamheidsbestrijding;

* Zwemuren voor specifieke doelgroepen zoals allochtonen, vrouwengroepen maar ook 
duikverenigingen;

* Verenigingsactiviteiten tijdens de evenementen en wedstrijden.

Pijler D: Werkgelegenheid

* Lokale werkgelegenheid bij het zwembad en in de toekomst mogelijk horeca;

* Stagewerkplaatsen bij het zwembad en de verenigingen;

* Plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

* Sociale werkvoorziening;

* Verzorgen van activiteiten door netwerkpartners;

* Inkoop bij lokale bedrijven.

De maatschappelijke meerwaarde is afhankelijk van de leeftijdsopbouw in een gemeente en haar 
omliggende woongebieden. Het zwembad in Veldhoven heeft hierin niet alleen een functie voor de 
gemeente Veldhoven maar ook voor het woongebied Meerhoven en gemeenten rondom Veldhoven. 
Uit de bevolkingsanalyse die gedetailleerd wordt gerapporteerd op de website: 
bevolkingsprognose.brabant.nl blijkt het volgende voor de gemeente Veldhoven:

* de gemeente krijgt te maken met een jaarlijkse groei van 10Zo van haar bevolking tot 2039;
* de jeugdige leeftijdsgroep tot 1 9 jaar krimpt licht, maar blijft op een substantieel niveau voor 

de behoefte aan zwemlessen op jonge leeftijd;
* in lijn met de algehele ontwikkeling in Nederland groeit de oudere bevolking;
* een positief migratiesaldo leidt tot een grotere behoefte aan specifieke activiteiten voor 

doelgroepen.
Daarnaast heeft Veldhoven aantrekkingskracht als een goede vestigingsplaats voor expats die 
aangetrokken worden door de hightech industrie in deze omgeving.

Hoofdstuk 4: Marktvraag (behoefte) naar zwemgelegenheid in Veldhoven

De rapportage van het zwembadgebruik geeft weer dat het zwembad per jaar door zo’n 89.000 
gebruikers wordt bezocht. Deze cijfers geven niet het gehele gebruikersoverzicht weer, omdat hierin 
niet de deelnemers van de verenigingen en hun frequente gebruik van het zwembad zijn opgenomen. 
Als zij worden meegenomen, op basis van de trainingsfrequenties en de wedstrijdevenementen, is er 
een gebruikersaantal van meer dan 145.000 per jaar. Dit betekent, omgerekend naar het aantal 
inwoners van Veldhoven, dat iedere inwoner gemiddeld ruim 3 keer per jaar het zwembad bezoekt. 
Een substantieel gebruikersaantal dat de grote behoefte weergeeft, die in de volgende specifieke 
activiteiten tot uiting komt:
A: zwemlessen;
B: beweeglessen (ook voor verstandelijk gehandicapten);
C: zelfstandig sporten;
D: sportverenigingen met de specifieke sporten:

- wedstrijd zwemmen;
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- waterpolo;
- onderwater hockey;
- duiken;
- synchroon zwemmen;

E: recreatief zwemmen;
F: sportwedstrijden;
G: diploma zwemmen.

De activiteiten hebben een gevarieerd aanbod wat leidt tot een hoog gebruikersniveau en kansen 
biedt voor een betere exploitatie van de horecagelegenheid ten bate van het zwembad en de 
verenigingen, gecombineerd met een goed sponsorbeleid. De exposure naar 145.000 gebruikers en 
hun achterban levert zeker goede mogelijkheden om sponsoring mogelijk te maken ten bate van het 
zwembad en de verenigingen.

Hoofdstuk 5: Programma aanbod en mogelijke opbrengsten

Om een goed programma te kunnen aanbieden zal het huidige zwembad minimaal gerenoveerd 
moeten worden, vanwege de operationele continuïteit, onderhoudskosten, veiligheid, hygiëne en om te 
komen tot een verbeterde uitstraling. Een alternatief is om met de renovatie tevens een innovatieslag 
te maken, waarbij een verbetering van de horecagelegenheid kan worden aangeboden en de 
sporthal betrokken wordt bij het sport- en recreatiecentrum van het zwembad. Renovatie en het 
alternatief van renovatie met innovatie zal altijd leiden tot frictiekosten tijdens de renovatie en leiden 
tot verminderde exploitatie-inkomsten tijdens de renovatie. Daarom is een totaal nieuw zwembad een 
heel aantrekkelijk alternatief om een positieve exploitatie te kunnen verwezenlijken.
Dit leidt tot de volgende varianten voor het zwembad om te komen tot een goed, prettig en veilig 
zwem-, sport- en recreatiecentrum voor Veldhoven en haar omgeving:
- renovatie van het huidige zwembad;
- renovatie en innovatie van het zwembad met integratie van horeca en sporthal;
- nieuw zwembad.

Voor al deze varianten geldt dat in het programma-aanbod geen ruimte meer is voor een 
recreatiebad met stroming, glijbaan, draaikolk, etc. In dit plan wordt er vanuit gegaan dat het 
zwembad faciliteiten moet kunnen bieden voor haar kernactiviteiten met betrekking tot zwemmen, 
sport en recreatie. Een evaluatie van de behoeftes van de gebruikers, zoals beschreven in hoofdstuk 4, 
leidt tot de conclusie dat een zwembad met 3 baden van resp. 25 xl7 meter, 20 x 1 0 meter en 1 2 x 
8 meter, zowel functioneel als wat efficiency betreft, sterk de voorkeur geniet. Alle drie de baden 
hebben een geheel of gedeeltelijk beweegbare bodem om flexibele waterdieptes te kunnen creëren 
voor de verschillende programma’s, zoals zwemlessen en begeleid zwemmen.

Dit uitgangspunt van 3 baden kan gerealiseerd worden in de 3 varianten die in dit plan worden 
beschreven. Dit betekent voor elke variant, dat onderstaand programma door SSRE en de 
verenigingen die het zwembad afhuren voor hun activiteiten, aan de inwoners van Veldhoven en 
omliggende gemeenten kan worden aangeboden:

A: Zwemlessen
Nederland is een waterrijk land, daarom is het van levensbelang dat kinderen al op jonge leeftijd 
leren zwemmen. Het is dan ook een zeer belangrijke functie van een zwembad om dit te faciliteren, 
waarbij de volgende verschillende zwemlessen aangeboden kunnen worden vanaf de leeftijd van 
0 jaar:

baby/peuter lessen;
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peutersurvival 3-4 jaar; 
kleuter lessen 4-5 jaar; 
zwemmen voor volwassenen; 
particuliere zwemlessen.

De huidige situatie is dat zowel SSRE als zwemvereniging Njord zwemlessen geven. Zij zijn een 
belangrijke inkomstenbron voor zowel de SSRE als voor Njord, die daarmee een deel van de badhuur 
betaalt. In het plan wordt ervan uitgegaan dat door een intensieve samenwerking tussen SSRE en 
Njord er een goed zwemlesprogramma wordt aangeboden. Voor de organisatie van dit programma 
kan vervolgens worden samengewerkt om een efficiencyslag te maken en kosten te reduceren. Dit zal 
een onderdeel vormen van het samenwerkingsconvenant tussen SSRE en zwemvereniging Njord, om 
te komen tot een gezamenlijke inkomstenbron en tot kostenefficiency. Voor goede organisatorische 
afstemming is een traject van circa 2 jaar nodig.

B: Beweeglessen
Zoals aangegeven ontstaat er een groeiende ouderenpopulatie in de Veldhovense gemeenschap, 
waarbij het belangrijk is dat volwassenen en ouderen in beweging blijven. Hiervoor moet veel variatie 
in de lessen worden aangeboden, waarbij alle leeftijden in deze groepen aan bod komen.
Deze beweeglessen zijn meer dan alleen bewegen, omdat ook het sociale aspect naar voren komt, 
waardoor vereenzaming wordt tegengegaan en zelfs zelfstandig activiteiten zoals vakanties 
ondernomen worden.

C: Banen zwemmen:
Voor degenen die niet bij een groep willen aansluiten en zelf willen bepalen wanneer zij sporten, 
zijn er de vrije uren die het zwembad open is. Hiervan wordt veel gebruikt gemaakt in de vroege 
ochtend, in de middag en in de avonden.

D: Sport zwemmen en specifieke zwemactiviteiten:
Diverse verenigingen bieden zwemsporten en specifieke activiteiten aan om op verschillende niveaus 
sport te kunnen beoefenen. De volgende verenigingen zijn actief in het zwembad:

Zwemvereniging Njord;
Vereniging therapeutisch zwemmen:
Duikvereniging Divestar;
Zwemvereniging het Zeepaardje (verstandelijk beperkten).

In dit plan kunnen de volgende onderdelen door de verschillende verenigingen worden aangeboden: 
wedstrijd zwemmen; 
waterpolo; 
onderwater hockey; 
duiksport en
re-integratie door middel van therapeutisch zwemmen.
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De zwemvereniging Njord bedrijft haar sporten op verschillende niveaus maar zeker ook op landelijk 
niveau. Het is daarmee een goed uithangbord voor de sportgemeenschap, een platform voor 
evenementen en sponsoring. Njord is met 900 leden de grootste huurder van het zwembad en heeft 
de ambitie voor verdere groei. Binnen het raamwerk van de intensieve samenwerking tussen Njord en 
SSRE moeten oplossingen worden gezocht om voor beide een zo gunstig mogelijke exploitatie 
mogelijk te maken.

E: Recreatief zwemmen
Door de flexibiliteit van 3 baden blijft er in de vrije uren ruimte om met het hele gezin een ochtend of 
middag te zwemmen en ontspannen. Dit is een van de doelstelling van het recreatief zwemmen. 
Bovendien worden veel activiteiten georganiseerd om de jeugd naar het zwembad te trekken en te 
zorgen dat zij zich op een leuke, sportieve manier vermaakt in het water en het zwembad een zeer 
familiale karakter geeft. Deze activiteiten om jeugd naar het zwembad te trekken kunnen ook worden 
ondersteund door zwemvereniging Njord in het belang van haar toekomstige continuïteit.

F: Evenementen: sportwedstrijden, minitoernooien en diploma zwemmen
De programma’s zwemlessen en sport zwemmen genereren ook evenementen zoals diploma 
zwemmen, sport wedstrijden en minitoernooien. Naast de deelnemers aan deze activiteiten genereren 
zij tevens ook veel bezoekers zoals toeschouwers en/of begeleiders. Zowel zelfstandig alsmede 
binnen het convenant van de intensieve samenwerking tussen SSRE en zwemvereniging Njord is 
het uitgangspunt van het plan dat horeca-inkomsten en inkomsten van sponsoruitingen voor beide 
organisaties leidt tot verhoogde inkomsten, omdat gezamenlijk het zwembad en Njord een 
bezoekersaantal genereert van 145.000 bezoekers op jaarbasis en een bron is die benut kan gaan 
worden. Deze evenementen genereren tevens exposure voor de gemeente Veldhoven wat de lokale 
horeca, winkels of andere uitbaters ook ten goede komt als inkomstenbron.

Hoofdstuk 6: Uitgangspunten samenwerking SSRE en verenigingen

Een belangrijk uitgangspunt in dit plan is de intensieve samenwerking tussen SSRE en haar grootste 
Huurder: zwemvereniging Njord. Zwembad Den Ekkerman is een zeer belangrijke faciliteit daar 
Njord zonder het zwembad haar activiteiten in Veldhoven niet zou kunnen beoefenen. Anderzijds is 
Njord een grote huurder en stabiele partner, door haar omvang als een van de grootste 
zwemverenigingen in Nederland, en dus een belangrijke inkomstenbron zonder wie het zwembad 
geen of nauwelijks overlevingskansen heeft.
Er kan gesteld worden dat beide organisaties elkaar sterk kunnen ondersteunen en versterken. De 
werkgroep heeft in haar plan dan ook de volgende uitgangspunten met betrekking tot de intensieve 
samenwerking tussen SSRE en zwemvereniging Njord besproken en meegenomen: 

contractuele afspraken en samenwerking omtrent zwemlessen;
contractuele afspraken omtrent horeca inkomsten indien de horeca onder een paraplu komt. Dit 
geldt zowel in het geval van een externe exploitant als door exploitatie door SSRE en Njord; 
contractuele afspraken omtrent de sponsoruitingen;
contractuele afspraken omtrent de zelfredzaamheid en inzet van Njord tijdens de uren dat zij het 
zwembad huurt voor haar activiteiten tijdens trainingen en evenementen.

Het plan gaat er vanuit dat, om tot een realistisch samenwerking te komen, een tijdsbestek van 
minimaal 2 jaar moet worden uitgetrokken. Echter dit past in het plan binnen het kader dat een 
renovatie of nieuwbouw dit tijdsbestek nodig heeft. De samenwerking kan dan in dit tijdsbestek 
uitgewerkt worden.
De basis voor dit plan is neergezet in een intentieverklaring waarin deze intensieve samenwerking is 
vastgelegd (zie bijlage 1).
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Hoofdstuk 7: Varianten en hun voor en nadelen

De Werkgroep behoud zwembad heeft zich in eerste instantie beziggehouden met het vaststellen van 
de behoefte aan zwemwater in Veldhoven. Daarbij is rekening gehouden met de huidige behoefte, 
op basis van het huidige gebruik, en met de toekomstige behoefte (Hoofdstuk 4 Marktvraag).
De toekomstige behoefte is mede gebaseerd op de maatschappelijke ontwikkelingen volgens een 
rapport van de Synarchis Adviesgroep (Hoofdstuk 3) en gegevens met betrekking tot de 
bevolkingsprognose in Brabant (bevolkingsprognose.brabant.nl) (Hoofdstuk 3).

Geconcludeerd werd dat twee uitvoeringen in de behoefte zouden kunnen voorzien nl.:
A. een zwembad met twee baden van 25 x 1 5 meter (sportbad 26 graden en instructiebad 30 

graden);
B. een zwembad met drie baden van 25 x 17 meter, 20 x 1 0 meter en 1 2 x 8 meter (sportbad, 

instructiebad en therapiebad).

Vervolgens zijn beide zwembaduitvoeringen geprojecteerd op de drie varianten:
A. Renovatie huidige zwembad;
B. Renovatie en innovatie huidige zwembad d.m.v. samenvoeging met horeca en sporthal;
C. Nieuwbouw zwembad.

Voor de bouwkundige en financiële beoordeling van het aantal baden en de drie 
bebouwingsvarianten is de expertise van het bureau OLCO advies en management b.v. 
ingeschakeld (bijlage 2: Uitwerking variant zwembad).
Onderzoek wijst uit dat een zwembad met drie baden ten opzichte van twee baden, zowel 
functioneel als qua exploitatie, de meest gunstige resultaten oplevert. De redenen daarvoor zijn dat:

* in drie baden drie watertemperaturen kunnen worden gehanteerd (sportbad 26 graden, 
instructiebad 28 graden en therapiebad 30 graden);

* diverse doelgroepen (therapeutisch zwemmen, baby/peuterlessen) kleinere groepen zijn die 
gebaat zijn bij een watertemperatuur van 30 graden;

* de verhuurbaarheid aan bijv. fysiotherapeuten groter is bij drie baden;
* de kosten van verwarming van het water hoger zijn bij twee baden als bij drie baden, omdat 

bij twee baden een bad van 25 x 1 5 meter tot 30 graden moet worden verwarmd. Bij drie 
baden geldt dat voor een bad van 12x8 meter. Bovendien zijn de bouwkosten van een 
zwembad met twee grote baden hoger dan een zwembad met drie baden waarvan twee 
met kleinere afmetingen. Daar staat tegenover dat de kosten van de installaties bij drie 
baden hoger zijn maar dat weegt niet op tegen de gunstigere verwarmings- en bouwkosten.

Gelet op de voordelen van een zwembad met drie baden heeft OLCO vervolgens de drie 
genoemde bebouwingsvarianten tegen het licht gehouden.
Zoals eerder al beschreven (Hoofdstuk 5) zal renovatie en het alternatief van renovatie met innovatie 
(in combinatie met horeca en sporthal) altijd leiden tot frictiekosten tijdens de renovatie en 
tot verminderde exploitatie-inkomsten tijdens de renovatie. Bovendien leidt gehele of gedeeltelijke 
sluiting van het zwembad in verband met renovatie ertoe dat bezoekers tijdens de sluitingsperiode 
elders (bijv. Eindhoven) gaan zwemmen. De vraag is hoe lang het duurt voordat zij de weg naar 
Veldhoven vinden nadat het zwembad is gerenoveerd. Ook zwemvereniging Njord komt tijdens een 
sluitingsperiode voor een onoplosbaar probleem te staan.
Tenslotte is in de overwegingen meegenomen dat de stichtingskosten bij renovatie in 20 jaar moeten 
worden afgeschreven, terwijl bij nieuwbouw een termijn van 40 à 45 jaar kan worden gehanteerd.
Een totaal nieuw zwembad is daarom het meest realistische alternatief om een positieve exploitatie 
te kunnen verwezenlijken.
Voorwaarde daarbij is dat de horecafunctie in het nieuwe bad wordt geïntegreerd. Er vanuit 
gaande dat het huidige bezoekersaantal van 145.000 ook in de toekomst haalbaar is, kan een
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horecaomzet worden gerealiseerd die een belangrijke bijdrage levert aan de exploitatie van het 
zwembad. Onderzocht moet worden of het beheer van het onderdeel horeca in handen 
gegeven wordt van de directie van het zwembad, dan wel wordt verpacht aan een externe partij.

Hoofdstuk 8: Exploitatievariant nieuwbouw

A. Beschrijving kosten en opbrengsten
De uitgewerkte variant heeft een 3-baden concept. Het programma is uitgewerkt in een 
ruimteprogramma voor alle functies die minimaal in het nieuwe zwembad dienen te worden 
opgenomen. Het uitgangspunt is nieuwbouw op een centrale plek in de stad, bijvoorbeeld het oude 
schoolgebouw De Rank, waardoor een sportcomplex kan blijven bestaan in combinatie met de nog 
in prima staat verkerende sporthal. Voordelen van nieuwbouw in de omgeving van de huidige locatie 
zijn ook dat een horecagelegenheid nabij het centrum kan worden geëxploiteerd en dat, ten opzichte 
van een locatie elders in de gemeente, geen grondaankoop en aanleg van voorzieningen 
(bereikbaarheid, parkeergelegenheid etc.) nodig zijn.
De raming van de investeringssom is gebaseerd op het ruimteprogramma en het zwembadconcept, 
waarbij het prijspeil is aangepast naar 1 oktober 2016. Bovendien zijn als uitgangspunten 
gehanteerd: duurzaamheid, beweegbare bodems, geen exploitatiederving door een vloeiende 
overgang van oud- naar nieuwbouw en sloop (huidige schoolgebouw) en woonrijp maken.
De totale investeringssom bedraagt C 8.766.000,- exclusief BTW (zie bijlage 2).

Uitgangspunt in de TCO (Total Cost of Ownership)- exploitatie berekening (bijlage 2), opgesteld 
door OLCO, is de behoefte aan zwemwater in Veldhoven. Daarnaast is gekeken naar de huidige 
exploitatieresultaten. In het nieuwe zwembadconcept is het uitgangspunt: het optimaal benutten van 
het inkomstenpotentieel en een reductie van de kosten door o.a. een goede samenwerking. In het 
rapport van OLCO worden de volgende aspecten van belang aangegeven:

1. tarieven worden integraal hoger voor bezoekers en les- en instructie zwemmen, gemiddeld 5 0Zo. 
Les en instructiezwemmen ca. 1 OVo;

2. bezoekersaantal van de doelgroepactiviteiten moet sterk stijgen, ca. 5007o, door het 
zwembadconcept en een specifieke programmering;

3. de inkomsten van vereniging Njord zullen dalen tot circa 1 2Vo door kortingen en bezuinigingen 
op subsidies;

4. de kosten zullen t.o.v. 201 5 sterk wijzigen doordat nieuwbouw op de vastgoedonderdelen beter 
presteert (onderhoud, energie en schoonmaak);

5. voor de kapitaalslast wordt een percentage van \ ,70Zo gehanteerd tegen een lineaire 
afschrijving.

In de werkgroep is o.a. gekeken wat deze punten Ínhouden. De in de TCO berekende prijsverhoging 
komt neer op ca C 0,20 op het gemiddelde kaartje en ca. C 0,85 voor les en instructie zwemmen. In 
de huidige exploitatiecijfers van het zwembad wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief 
zwemmen en activiteiten. Momenteel komen ook een (groot) deel van de bezoekers af op activiteiten 
die georganiseerd worden. Dit kan in het nieuwe zwembad, door het drie baden concept, nog beter 
worden vormgegeven.

Met de boogde samenwerking tussen SSRE en Njord is een van de punten meer zelfredzaamheid. Dit 
wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers wat ertoe leidt dat de exploitatie verbetert. In de 
TCO Berekening is sprake van ca. 1,7 fte alternatieve inzet. De samenwerkende partijen achten dit 
een reëel uitgangspunt. De waardering van deze zelfredzaamheid vertaalt zich in een aangepast 
huurtarief, waardoor Njord lagere kosten krijgt en minder beroep hoeft te doen op subsidie. 
Voornoemde punten zijn uitvoerig besproken met adviesbureau OLCO. Zij geeft aan dat de 
beoogde samenwerking een reëel uitgangspunt is.
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6. Onafhankelijke evaluatie door OLCO
Dit plan is doorgenomen met OLCO advies en management b.v. te Zeist. Haar specialisatie ligt op het 
gebied van maatschappelijk vastgoed en zij heeft de gemeente geadviseerd en de varianten 
berekend om de meest wenselijke voorziening te bepalen voor een zwemaccommodatie in Veldhoven. 
Dit is weergegeven in haar rapport: Variantenstudie zwembad Den Ekkerman Veldhoven d.d. 26 mei 
2016.
OLCO heeft, naar eigen zeggen, tijdens de voorbereiding van genoemd rapport niet de gelegenheid 
gehad om intensief met het bestuur en management van SSRE informatie te delen en evenmin met 
de grootste gebruiker zwemvereniging Njord. De samenwerking in de werkgroep heeft geleid tot 
nieuwe inzichten en tot bovenstaand plan. Dit plan heeft OLCO onafhankelijk doorgerekend en op 
haar merites beoordeeld. In haar evaluatie komt OLCO tot de volgende slotconclusie: 
het realiseren van 3 baden en het reduceren van wateroppervlak, ten nadele van voorziene 
vermindering van recreatief bezoek, lijkt een goede optie. Indien de berekende 
dekkingsvoorstellen worden ingevuld, lijkt een negatief exploitatieresultaat van maximaal 
C 390.000,- à C 400,000.- realistisch.

Hoofdstuk 9: Slotconclusie

De afweging van de drie varianten en de consultatie door OLCO, leidt tot de conclusie dat met de 
bouw van een nieuw zwembad, in combinatie met een horecafunctie, er een goed programma 
aangeboden kan worden aan de bewoners van Veldhoven en omstreken. Dit wordt bewerkstelligd 
doordat het zwembad de kernactiviteiten faciliteert en, gecombineerd met intensieve samenwerking 
met de verenigingen, tot een betere exploitatie kan komen.
De slotconclusie van de Werkgroep behoud zwembad is dan ook dat op basis van het plan, zoals 
voorgelegd in dit rapport, de variant nieuwbouw aantoont dat de exploitatiekosten voor de 
gemeente Veldhoven niet groter zijn dan C 390.000,- à C 400.000,- per jaar, op basis van het 
exploitatieresultaat inclusief kapitaalskosten.

Hoofdstuk 10: Voorstel

De Werkgroep behoud zwembad stelt de raad van de gemeente Veldhoven voor om:
1. haar voorstel mee te nemen in de Algemene Beschouwingen op 8 november 201 6;
2. het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven te onderzoeken of, op basis 

van het voorliggende voorstel, het behoud van een zwemaccommodatie in Veldhoven mogelijk is.
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Dhr. J. Blatter: voorzitter bestuur Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman

ir. P. 4cDhr. P. van den Biggelaar: voormalig Directeur Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman

——

Dhrí H.'Bêēkŵiļder: voormalig Manager Sportcomplex Eindhoven Noord

Dhr. H. Beeren: vertegenwoordiger namens Zwemvereniging Njord

hr. A Bult: vertegenwoordiger namens Zwemvereniging Njord

DRí. P. Spit: ^értegenwoordiger namens Zwemvereniging Njord



Voorstel behoud Zwembad

Bijlagen:
1. Intentie verklaring samenwerking Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman en 

Zwemvereniging Njord d.d. 8 oktober 2016;
2. Uitwerking variant werkgroep zwembad, OLCO advies en management b.v. d.d. 8 oktober 2016.

Referenties:

* Rapport Synarchis Adviesgroep: Het Zwembad — Maatschappelijke visitekaartje van de 
gemeente 201 3

* Website: bevolkingsprognose.brabant.nl
* Overzicht bezoekersaantallen van het zwembad in 201 4 en 2015
* Overzicht gebruikersgroepen en trainingfrequenties van de vereniging Njord in 2015
* Overzicht huidige exploitatieresultaat zwembad
* Jaarverslag zwemvereniging Njord van 2014 en 2015
* Rapport OLCO: Variantenstudie zwembad Den Ekkerman Veldhoven d.d. 26 mei 201 6

12



CONVENANT SAMENWERKINGSVERBANDWerkgroep
Behoud
Zwembad

J

De Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman en Zwemvereniging Njord 

onderstrepen met dit convenant de intentie vanaf de datum van ondertekening 

een intensief samenwerkingsverband na te streven ten gunste van de exploitatie 

van het zwembad en de sportmogelijkheden voor Njord.

Convenant Samenwerking

Datum: 10 oktober 2016

De samenwerking zal plaatsvinden op verschillende onderdelen binnen het kader 

van de zwem- en sportprogramma's die door beide partijen worden aangeboden.

Deze intentie verklaring is ondertekend door:

Stichting Sport- en 
Recreatiecentrum Den 
Ekkerman

VOORZITTER STICHING SPORT- EN RECREATIECENTRUM DEN EKKERMAN

en

Zwemvereniging Njord

Dhr. J. Blatter:

VOORZITTER ZWEMVERENIGING NJORD

Dhr. P. van Gorp

ALDUS OPGETEKEND TE VELDHOVEN

Datum; S .Ŵŭfc âo/é
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UITWERKING VARIANT WERKGROEP ZWEMBAD
8 Oktober 2016

Geachte lezer,

Onderstaand wordt een toelichting geboden op de variant voor het zwembad te Veldhoven die de 
werkgroep met elkaar als beste optie heeft ontwikkeld. Deze variant is op gelijke wijze uitgewerkt, als 
de opties die in de variantenstudie zijn opgenomen. Deze notitie ligt de financiële overzichten toe die 
onderdeel zijn van de uitwerking van de variant t.a.v. de investering en exploitatie. De aspecten die 
worden behandeld in deze notitie betreffen:

1. Programma en functionaliteit
2. Opbouw investeringssom
3. TCO- exploitatie
4. Conclusie en aanbevelingen

1 — Programma en functionaliteit
De variant die is uitgewerkt betreft een 3-baden concept, zie bi|age 1. Het programma is uitgewerkt in een 
ruimteprogramma voor alle functies die minimaal in het nieuwe zwembad dienen te worden opgenomen met 
een totaal van 2.393 m2 NVO. Het uitgangspunt is nieuwbouw op een centrale plek in de stad, bijvoorbeeld 
het oude schoolgebouw. Ook is een goede uitgewerkte horeca onderdeel van het concept.

Hoofdbassin: gericht op verenigingen en wedstrijdsport, afmeting van 25 x 17 mtr. Er is geen mogelijkheid 
een waterpolo bassin met een breedte van 21 mtr. te realiseren, echter baanzwemmen en waterpolo 
trainingen kunnen conform de richtlijnen worden gefadliteerd. Door het inpassen van een beweegbare 
bodem (17 x 10 mtr.) kan het bassin ook multifunctioneel worden gebruikt voor activiteiten. Temperatuur zal 
ca. 26 a 27 graden bedragen.

Multifunctioneel bassin: gericht op het kunnen fadliteren van allerlei activiteiten en groepen (bv. 
Aquaspinning, jogging, instructiezwemmen, training, beperkte recreatie), afmeting 20 x 10 mtr. Er is een 
volledig beweegbare bodem voorzien waarmee het bassin goed benut kan worden. Tevens daarmee 
uitwisselbaar met het therapiebassin als die doelgroep in bezoek stijgt. Temperatuur zal ca. 29 a 30 graden 
bedragen.

Therapiebassin: gericht op gebruik waarbij warm water voorwaarde is voor de zwemmer, zoals ouderen, 
baby- en peuterzwemmen, mindervaliden en spedfieke groepen uit de zorg, afmeting 12x8 mtr. Er is een 
volledg beweegbare bodem voorzien waarmee het bassin goed benut kan worden. Tevens daarmee 
uitwisselbaar met het multifunctioneel bassin. Temperatuur zal ca. 32 graden bedragen.

2 - Opbouw investeringssom
De raming van de investeringssom is gebaseerd op het ruimteprogramma en het zwembadconcept Het 
voldoet aan de gelijke criteria als de variantenstudie, behoudens het feit dat het prijspeil is aangepast naar 1 
oktober 2016. Belangrijk is te vermelden dat de periode tussen de raming en de uiteindelijke aanbesteding 
ook een indexatie zal betekenen van de kosten. Daar is echter geen voorschot op genomen. Tevens zijn de 
volgende aspecten uitgangspunt voor de raming:

Duurzaamheidsambitie conform variantenstudie, GPR 7.0 gemiddeld;
Beweegbare bodems zijn opgenomen (extra to.v. variantenstudie);
Alle kosten (advies, procedureel, nuts, bouwsom en begeleiding) zijn opgenomen; 
Uitgangspunt is een Design, Build, Maintain aanbesteding
Er is uitgegaan van een overgang van de oude naar de nieuwe situatie zonder exploitatie 
derving.
Sloop (van schoolgebouw) en bouwrijp maken is onderdeel van de raming, woonrijp maken 
niet.

De totale investeringssom bedraagt: 6 8.766.000,- exdusief BTW, zie bijlage 2.

OLCO advies 8, management bv 1
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3 - TCO - Exploitatie
De analyse van de exploitatie is het onderzoek of het zwembadconcept binnen de exploitatiebijdrage van 
ca. C 390.000,- tot E 400.000,- exd. BTW mogelijk is. Het zwembadconcept moet daarbij inspelen op de 
mogelijkheden ta.v. het optimaal benutten van de inkomstenpotentieel - de bezoekers en tegelijk een grote 
reductie op de kosten dient te behalen. Dat is een pittige uitdaging voor het concept, echter op basis van de 
TCO berekening haalbaar indien de dekkingsvoorstellen worden ingevuld, zie bijlage 3. Daarbij zijn de 
volgende aspecten van belang:

Tarieven worden integraal hoger voor alle bezoekers, gemiddeld 50A. Les en 
instructiezwemmen ca. 10Vo\
Bezoekers doelgroep activiteiten zal sterk moeten stijgen, ca. 50oz6, door het zwembadconcept 
en specifieke programmering;
Inkomsten vereniging zullen beperkt dalen, ca. 12*^, door korting en bezuinigingen in de 
subsidies;
De kosten zullen t.o.v. het referentiejaar sterk wijzigen doordat nieuwbouw op de 
vastgoedonderdelen beter presteert (onderhoud, energie en schoonmaak);
Voor de kapitaalslast wordt een percentage van ^17% gehanteerd tegen een lineaire 
afschrijving.

De personeelsinzet is uitgebreid besproken in de werkgroep. Daarbij is in tegenstelling tot de 
variantenstudie het uitgangspunt dat er meer zelfredzaamheid en inzet van vrijwilligers haalbaar moet 
komen om de exploitatie te verbeteren. Het uitgangspunt is dat 1,7 fte daarmee wordt afgedekt. Dat 
betekent dat er in het zwembadconcept rekening kan worden gehouden met 10,3 fte plaatsen van 
gediplomeerd personeel, inclusief een zwembadmanager. Dat is met de beoogde samenwerking een 
reëel uitgangspunt.

4 — Conclusie en aanbevelingen
Het realiseren van 3-baden en tegelijkertijd het reduceren van wateroppervlakte in het 
zwembadconcept blijkt een goede optie. Het biedt goed invulling aan de kerntaak van de gemeente en 
kan ook goed inspelen op het inkomstenpotentieel dat de gemeente Veldhoven biedt. De werkgroep 
maakt zich hier hard voor. Het effect is wel dat er minder ruimte is voor het puur recreatief bezoek.
Wel kunnen doelgroepen, vooral de ouderen, sterk stijgen. Die groei is te verwachten door de 
vergrijzing. Indien de dekkingsvoorstellen worden gehonoreerd en ingevuld is het resultaat positief.

Aanbevelingen
In financiële en organisatorische zin ligt een taak van de werkgroep om de samenwerking 
goed uit te bouwen en een continue bemensing te organiseren voor het invullen van 
zelfredzaamheid van gebruikers en vrijwilligers. Dat zou een belangrijke vervolgstap moeten 
zijn om nader úitte werken door de werkgroep;
De overbruggingskosten tot het moment dat het project van start gaat zullen sterk afhankelijk 
zijn van het proces in tijd en de rol die alle stakeholders spelen. Daarvoor zou een Plan van 
Aanpak moeten worden opgesteld om dat proces te structureren en organiseren. Ook zou de 
eventuele risico's uit indexatie moeten worden bepaald en aanvullend opgenomen; 
Locatiekeuze is belangrijk om het potentieel van de horeca te benutten. Tevens om de plek 
vast te leggen en de randvoorwaarden úitte werken (bestemmingsplan, logistiek en veiligheid 
en draagvlak bij de buurt). Die keuze zou onderdeel moeten zijn van het projectbesluit. 
Exploitatie formule dient helder te zijn voor de vaststelling van een TCO.

Bijlagen:
* Bijlage 1: Ruimteprogramma met kenmerk: GB-15/2279/gb, d.d. 22 september 2016;
* Bijlage 2: Kostenraming met kenmerk: PD-13/1667/pd, d.d. 13 september 2016;
* Bijlage 3: TCO met kenmerk: MW-14/1980/mw, d.d. 23 september 2016.

OLCO advies Ã management bv 2
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Bijlage 1: Ruimteprogramma zwembad nieuwbouw
Piojcct Vaildnlenstudie Den Ekkennjn
Piojetlnummer . 573
Datum : 29 maat! 2016
űewij2igď 22 scplemtiei 201C
Onderdeel. Variant Weikgroep Zwembad

RUIMTEOMSCH RIJ N/ING aantal Nuttig Opp Totaal Vrije Constr. BVD Bruto Bruto
per ruimte Hoogte ■ïoogte Hoogte ínhoud

Entree Totaal 135 174
a Entree incl. tochtsluis 1 16,0 16 3,00 0,77 21 3,77 78
b Centrale hal 1 ao,o 80 4,00 0,77 103 4.77 493
c Toiletten algemeen 4 3,5 14 3,00 0,77 18 3,77 68
d Mīva toilet 1 5.0 5 3,00 0,77 6 3,77 24
e Receptie 1 10,0 10 4.00 0,77 13 4,77 62
t Ondersteunende ruimte 1 backoffice 1 10,0 10 3,00 0,77 13 3,77 49

Horeca Totaal 255 330
a Horeca 1 140,0 140 3,00 0,77 181 3,77 682
b Multifunctionele ruimte 1 clubruimte 1 50,0 50 3,00 0,77 65 3,77 244
c Bar 1 20,0 20 3,00 0,77 26 3,77 97
d Bereidīngskeuken 1 20,0 20 3,00 0,77 26 3,77 97
e Keukenberging 1 10,0 10 3,00 0,77 13 3,77 49
f Containeruimte 1 15,0 15 3,00 0,77 19 3,77 73

Diensten ruimte Totaal 126 163
a Kantoor manager * overlegplek 1 20,0 20 2,70 0,77 26 3,47 90
b Kantoor Overig personeel (flevplek) 1 18,0 18 2,70 0,77 23 3 47 81
c Vergaderruimte 1 verblījfruimte 1 25,0 25 2,70 0,77 32 3 47 112
d Toiletten H * D (incl. voorruimte) 2 3,5 7 2,70 0,77 9 3.47 31
e Kleedruimten personeel H * D (incl. douche) 2 15,0 30 2,70 0,77 39 3.47 135
t ICT ruimte 1 serverruimte 1 5,0 5 2,70 0,77 6 3.47 22
g Werkka6t 1 6,0 6 2,70 0,77 8 347 27
h Algemene berging 1 15,0 15 2,70 0,77 19 3,47 67

Kleedruimten zwemzalen Totaal 242 313
a Groepskleedruimten 4 20,0 80 3,00 0,77 103 3,77 390
b Toiletten dames kleedruimten/bassins 4 3,5 14 3,00 0,77 18 3,77 68
c Toiletten heren kleedruimten/bassins 4 3,5 14 3,00 0,77 18 3 77 68
d Miva (incL douche) kleedaccommodatie 1 8.0 8 3,00 0,77 10 3.77 39
e Douche ruimten zwemmers 2 16,0 32 3,00 0,77 41 3,77 156
f Make - up/nawachtruimte 1 8,0 8 3,00 0,77 10 3,77 39

g Kluisjes 250 0,12 30 3,00 0,77 39 3,77 146
h Wisselcabines 20 1,8 36 3,00 0.77 47 3,77 175
i Gezlnscabīnes 4 3,5 14 3,00 0,77 18 3,77 68
j Werkkast 1 6,0 6 3,00 0,77 8 3,77 29

Zwemzalen L B Totaal 1 485 1.818
Wedstrijdbassin 25 17 1 425,0 425 4,50 0,77 549 5,27 2.895
Perrons langs 1 2 25 1 50,0 50 4,50 0,77 65 5,27 341

langs 2 2 25 1 50,0 50 4,50 0,77 65 5.27 341
kop 1 5 21 1 105,0 105 4.50 0,77 136 527 715
kop 2 2 21 1 42,0 42 4,50 0,77 54 5,27 286

MF bassin 20 10 1 200,0 200 4,50 0,77 259 5,27 1 362
Perrons langs 1 2 20 1 40,0 40 4,50 0,77 52 5 27 272

langs 2 2 20 1 40,0 40 4,50 0,77 52 5,27 272
kop 1 3 14 1 42,0 42 4,50 0,77 54 527 286
kop 2 3 14 1 42,0 42 4,50 0,77 54 5,27 286

Therapiebassin 12 6 1 96,0 96 4,50 0,77 124 527 554
Perrons langs 1 2 12 1 24,0 24 4,50 0,77 31 5 27 163

langs 2 2 12 1 24,0 24 4,50 0,77 31 5.27 163
kop 1 2 12 1 24,0 24 4,50 0,77 31 5,27 163
kop 2 4 12 1 48,0 48 4,50 0,77 62 5,27 327

Berging algemeen 1 30,0 30 3,20 0,77 39 3.97 154
Berging wedstrijdbad verenigingen 1 20,0 20 3,20 0.77 26 3,97 103
Berging wedstrijdbad duiksport 1 12,0 12 3,20 0,77 16 3,97 62
Bergingen MFrtherapte bassin 2 20,0 40 3,20 0,77 52 3,97 205
Tribune zitplaatsen 150 0,75 113 3,20 0,77 145 397 577
Badmeesterpost 1 6,00 6 3,20 0,77 8 3,97 31
Juryruimte 1 EHBO 1 12,00 12 3,20 0.77 16 3 97 62
Natte horeca 0 40,0 0 3,20 0,77 0 3.97 0

Diversen Totaal 150 194
Kelderruimte 1 150,0 150 2,60 0.77 194 3,37 653

TOTAAL VAN DE FUNCTIES 2.383 mJ NVO 3.082 m1 BVO 14.135

OLCO advies S management B.v.
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Bijlage 2: Stichtingskosten Nieuw Den Ekkerman
Project : Variantenstudie Den Ekkerman Prijspeil : prijspeil 1 oktober 2016
Projectnummer : 573 Index : 122.00
Aanmaakdatum : 18 april 2018 Opp. Database : 3092 m2 BVO
Gewijzigd : 23 september 2016
Onderdeel : Variant Werkgroep Zwembad

Database /m2 Opmerkingen
1 1.0 Sloop ê 175.000
2 1.1 Bouwkundige voorzieningen «ř 3 791 739 ê 1226
3 1.2 Werktuigkundige voorzieningen č 847 503 f 274
4 1.2a Waterzuivering e 685817 í 222
5 1.3 Electrotechnische voorzieningen f 476 100 é 154
6 1.4 Vaste inrichtingen t 1 022 264 t 331
7 1.5 Terreinvoorzieningen PM
8

I 9 Totaal bouwkosten (1.0 t/m 1.5) i
10
11 2.0 Inventariskosten (los) í
12 3.0 Bijkomende kosten íS 136 468
13 4.0 Directiekosten (t 955.279
14 5.0 Bouwrente
15 6.1 Onvoorzien ţ6 341.171
16 6.2 Loon- en prijsstijgingen \i 272.937
17 7.0 Startkosten 1S 61.823
18

r19 Totaal overige kosten (2.0 t/m 7.0) « C 1.767.673
19
20 Totaa I Stichtingskosten excl. b.t.w. C 8.766.100

excl Asbest

ind 2,5 beweegbare bodems

* Pnjspeil aangepast t.o.v. rapportage, actueel pnļspeil 1 oktober 2016
* Indexatierisico afgedekt vanaf start project, doorlooptijd ca. 2,5 jaar Programma van Eisen t/m oplevering
* Gelijk kwaliteitsniveau als varianten in rapportage t.a.v. duurzaamheid, functionaliteit en materialisatie
* Sloop en bouwnjp (1.0) opgenomen in de investering van het zwembac
* Uitgangspunt is Design, Build en Maintain
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Bijlage 3: TCO Berekening Nieuw Den Ekkerman

Project: Variantenstudie Den Ekkerman
Projectnummer: 573
Datum : 18 april 2016
Gewijzigd : 23 september 2016
Onderdeel : Exploitatieraming varianten

OPBRENGSTEN TCO 2014 Variant Werkgroep
zwembad

1 Inkomsten bezoekers
2 Recreatief/vrij zwemmen ë 208.726 ë 141.546
3 Activiteiten ë 60.663
4 Doelgroepen ë 69.823 ě 104.829
5 Instructie/leszwemmen e 223.410 ë 246.804
6 Verenigingen c 158.061 ë 146.048
7 Schoolgebruik e - ë -
8 Evenementen e - ë 20.000
9 Horeca (saldo inkoop + verkoop) c 6.582 ë 42.062
10 Huur diverse ruimten (fysio, etc) ë 6.434 ë 10.000
11 Doorbelaste energie ë 13.185 ë -

12 Redame ë - ë 10.000
TOTALE OPBRENGSTEN ë 686.221 ë 781.951 texcl. BTV/jl

LASTEN TCO 2014 Variant Werkgroep
zwembad

1 Personele lasten ë 620.587 ë 473.000 (11 fte)
2 Overige personele kosten c 23.787 ë 28.380
3 Onderhoudskosten groot (MOP) Ã klein c 106.323 ë 138.648
4 Gas en elektra ë 152.505 ë 87.529
5 Water S chemicaliën e 19.044 ë 13.912
6 Schoonmaakkosten ë 9.989 ë 41.700
7 Kantoor kosten S diensten ë 63.685 ë 34.351
8 Inventaris, materialen en hulpmiddelen é - ë 12.500
9 Belastingen (ind. eigenaar) 12.802 ë 15.779
10 Verzekeringen (Incl. eigenaar) ë - e 17.532
11 Diverse lasten ë 28.790 ë 17.176
13 Terrein ë - ë -

14 Afval ë 2.609 ë 3.500
16 Laboratorium ë 3.606 ë 5.153
18 Verkoopkosten ë 2.835 ind.
L. SUBTOTAAL LASTEN ë ë 889.160 lexcl. BTWl ļ

ļ EXPLOITATIERESULTAAT ë 360.341- ë 107.209-

Stichting ë 95.586
Gemeente ë 39.000
Totaal kapitaallasten (linneair gem.) ë 134.586 ë 374.948

| TOTAAL RESULTAATTCO ë 494.927- ë 482.157-

DEKKING EXPLOITATIE
* Subsidie investering PV panelen (SDE o.b.v. 40.000 V\fc)
* Beter rentetarief financiering (1J1** ipv 1 .S')*))

Meer zelfredzaamheid, besparing in fte: 1,7
Bijdrage Gemeente t.a.v. tekort zwembad

SALDO

PM
ë 4.383
ë 74.574
ë 403.200
ë 0 (exd. BTW)

OLCO Advies management bv





Toelichting op de vraag waarom een therapiebad nodig is

Waarom is de werkgroep tot een 3-baden concept gekomen?
De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke ontwikkelingen en het 
belang van de zwemaccommodatie voor en in Veldhoven. Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen en dit belang zijn als uitgangspunten genomen om van daaruit de 
belangrijkste behoefte vraag te bepalen. Dit heeft geleid tot een programma-aanbod van 
recreatie, verzorgen van zwem- en beweeglessen, sport, gezondheids- en 
trainingsactiviteiten. Deze activiteiten creëren evenementen als diploma zwemmen, 
wedstrijdzwemmen en waterpolo wedstrijden. Ook andere evenementen als swimbattle 
voor scholen, (kinder)feesten, zwem4daagse, Sjors Sportief, de Nationale Sportweek en 
thema-avonden zijn in het programma opgenomen.
Het programma is uitgewerkt in een ruimteprogramma voor alle functies die minimaal in het 
nieuwe zwembad dienen te worden opgenomen met een totaal van 2.393 m2 NVO.

Welke 3 bassins zijn voor dit programma nodig?

1. Hoofdbassin.
Gericht op verenigingen en wedstrijdsport, afmeting van 25x17 meter. Baanzwemmen 
en waterpolo trainingen kunnen conform de richtlijnen worden gefaciliteerd. Door het 
inpassen van een beweegbare bodem (17x10 meter) kan het bassin ook multifunctioneel 
worden gebruikt voor activiteiten. Leszwemmen, zowel voor de vereniging als het 
zwembad kan hier uitstekend in gegeven worden. Temperatuur moet ca 26 graden 
bedragen.

2. Multifunctioneel bassin.
Gericht op het kunnen faciliteren van allerlei activiteiten en groepen (bv. Aquajogging, 
aquaspinning, instructiezwemmen, training, recreatief zwemmen, banen zwemmen). 
Afmeting 20x10 meter. Er is een volledig beweegbare bodem voorzien waarmee het 
bassin goed benut kan worden. Daardoor is dit bassin tevens uitwisselbaar met het 
therapiebassin. Temperatuur moet ca 28 graden bedragen.

3. Therapiebassin.
Gericht op gebruik waarbij warm water een voorwaarde is voor de zwemmer, zoals 
ouderen, mensen met artrose, reuma, baby- en peuterzwemmen, mindervaliden en 
specifieke groepen uit de zorg, afmeting 12x8 meter. Er is een volledig beweegbare 
bodem voorzien waarmee het bassin goed benut kan worden. Daardoor is dit bassin 
tevens uitwisselbaar met het multifunctionele bassin. Temperatuur moet ca. 30 graden 
bedragen.

Waarom is een 3-baden concept goedkoper dan een 2-baden concept?
Onderzoek wijst uit dat een zwembad met drie baden ten opzichte van twee baden, zowel 
functioneel als qua exploitatie, de meest gunstige resultaten oplevert. De reden daarvoor 
zijn dat:

- In drie baden drie verschillende temperaturen kunnen worden gehanteerd.
- Diverse doelgroepen (therapiezwemmen, baby/peuter zwemmen) kleinere groepen 

zijn die gebaat zijn bij een watertemperatuur van 30 graden.



- De verhuurbaarheid aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten groter is bij drie baden.
- De kosten van verwarming van het water hoger zijn bij twee baden als drie baden, 

omdat bij twee baden een bad van 25x15 meter tot 30 graden verwarmd moet 
worden. Bij drie baden geldt dat voor een bad van 12x8 meter. Bovendien zijn de 
bouwkosten van een zwembad met twee grote baden (2 baden van 25x15 meter) 
hoger dan een zwembad met drie baden waarvan twee met kleinere afmetingen. 
Daar staat tegenover dat de kosten van de installaties bij drie baden hoger zijn maar 
dat weegt niet op tegen de gunstiger verwarmings- en bouwkosten.

Waaruit blijkt de behoefte voor een extra (therapie)bad in de gemeente Veldhoven?
Het derde bassin (therapiebad) zal voor meerdere doeleinden gebruikt gaan worden en zal 
tevens uitwisselbaar zijn met het multifunctionele bassin. Zeker ook door de beweegbare 
bodem. Het bassin zal niet alleen voor therapiezwemmen worden gebruikt, maar is ook 
uitermate geschikt voor het baby/peuter/kleuter zwemmen, zwemlessen voor jong en oud, 
beweeglessen en recreatiezwemmen.
Daardoor zijn de baden 2 (multifunctioneel bassin) en 3 (therapiebassin) niet vervangend 
maar veel meer aanvullend naar elkaar. Met als gevolg een veel gedifferentieerder gebruik 
en daardoor ook, zoals in het voorstel van de werkgroep aangegeven, aantrekkelijker voor 
bezoekers.
Kijkend naar de te verwachten behoefte, zoals in het voorstel van de werkgroep 
aangegeven, kan worden geconcludeerd dat bassin 3 in een toekomstig zwembadcomplex 
onmisbaar is. Juist door de combinatie van drie bassins kan het totale badwater nog 
effectiever ingezet worden.
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Adviesnota raad
Vaststellen Kadernota Grondbeleid 2017

Samenvatting

De Kadernota Grondbeleid 2017 geeft de algemene beleidslijnen met betrekking tot 
het vakgebied grondzaken en geeft uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in 
Veldhoven.

Beslispunten

1. De voorliggende Kadernota Grondbeleid 2017 vast te stellen met als gewijzigde 
kaders:

a. Faciliterend grondbeleid als uitgangspunt te nemen in het gemeentelijk 
grondbeleid en actief grondbeleid incidenteel toe te passen.

b. Grondprijzen voor grondgebonden woningen jaarlijks te indexeren op 
basis van de regionale NVM-cijfers voor de regio Eindhoven e.o.

c. Grondprijzen voor bepaalde categorieën woningen, bijzondere functies 
of locaties residueel te bepalen en/of afzonderlijk te taxeren.

d. Bij grote vrije kavels de mogelijkheid te bieden om een staffel in de 
grondprijs toe te passen.

e. Voor bedrijfsgrond de mogelijkheid te bieden om meerdere 
prijscategorieën te hanteren dan de huidige twee categorieën, regulier 
en zichtlocatie.

f. Flankerend beleid voor de bouw van bepaalde categorieën woningen 
verder uit te werken in overeenstemming met de Woonvisie 2016 e.v.

g. Het uitgiftebeleid vrije kavels te actualiseren door de inschrijvingslijst 
(wachtlijst) voor bouwkavels af te schaffen en iedereen de mogelijkheid 
te bieden om interesse voor een bouwkavel kenbaar te maken, 
ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om (ook) vrije kavels te 
verkopen.

h. In plaats van verkoop van grond, onder voorwaarden, ook grond uit te 
geven in erfpacht.

Inleiding

De Kadernota Grondbeleid 2017 is een raamwerk voor sturing en controle door de 
gemeenteraad.

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. De gemeenteraad 
heeft bij de Kerntakendiscussie in maart 2016 aangegeven dat de Nota grondbeleid 
geactualiseerd diende te worden. Hierbij hoorde een bezinning op de actieve 
grondpolitiek. De gemeenteraad wordt thans de gelegenheid geboden om zich 
hierover uit te spreken. Ook is er sprake van gewijzigde wetgeving, onder andere in



het Besluit Begroting en Verantwoording. Hiermee wordt in de Kadernota ook rekening 
gehouden.

De Kadernota is grotendeels beschrijvend van aard en legt het grondbeleid van de 
gemeente Veldhoven vast. De beleidsuitgangspunten in de nota, aangegeven in een 
kader, vormen een korte samenvatting van het betreffende onderdeel. Op basis van 
deze uitgangspunten is een aantal besluiten te formuleren, die in voorliggend 
raadsvoorstel worden behandeld.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), 
Onteigeningswet, Crisis- en herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gemeentelijke beleidskaders:
- algemeen: Vastgesteld profiel van Veldhoven uit de Stadsvisie 2015-2030 

(2015);
- visie op wonen: Keuzes maken Woonvisie 2016 e.v. (2016);
- economische visies: De economie trekt aan...jou! (2016), 

Detailhandelsstructuurvisie (2016);
- visie op regionale samenwerking: Raadsagenda voor een sterke regio (2016);
- ruimtelijke visies: Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (2009), Structuurvisie 

Zilverackers, Structuurvisie De Drie Dorpen, Ambitiedocument van De Drie 
Dorpen, Masterplan De Run, Centrumontwikkelingsprogramma, 
Detailhandelsstructuurvisie, Verkeerscirculatieplan, Groenbeleidsplan;

- visie op duurzaamheid: Milieubeleidsplan 2010-2016 (2009/2014);
- visie op samenwerking en participatie: Kadernota Samenspraak (2012);
- maatschappelijke visies: Maatschappelijke Structuurvisie, Kadernota 

Maatschappelijke Participatie 2012-2015;
- risicomanagement: nota Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente 

Veldhoven 2014.

Beoogd effect

Door middel van Kadernota Grondbeleid heeft de gemeenteraad een algemeen kader 
met betrekking tot het te voeren grondbeleid (facilitair, PPS, actief) en de hiervoor 
aanwezige instrumenten van het grondbeleid. Dit kader is ook het uitgangspunt voor 
het college en de ambtelijke organisatie.

Argumenten

1.1. Op basis van de nieuwe Kadernota Grondbeleid 2017 wordt de gemeenteraad 
de mogelijkheid geboden om zich over het grondbeleid uit te spreken.

Hierbij hoort een bezinning op de actieve grondpolitiek zoals de gemeenteraad 
bij de Kerntakendiscussie in maart 2016 heeft aangegeven.

1.a Door faciliterend grondbeleid als uitgangspunt te nemen wordt maximale 
ruimte gegeven aan particuliere grondexploitatie. Dit geldt zowel bij de 
ontwikkeling van woningbouwlocaties als bedrijfslocaties. Publiek private 
samenwerking is ook een vorm van grondbeleid die meer kan worden 
toegepast. Actief grondbeleid blijft mogelijk bij o.a. een reeds aanwezige 
gemeentelijke grondpositie of voor de aanleg van gemeentelijke 
infrastructurele werken.
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In de Kadernota Grondbeleid wordt gekozen voor een rol van de gemeente die 
in hoofdlijn kan worden aangeduid als: Regie voeren door te faciliteren waar 
het kan en te acteren waar het moet. Faciliterend grondbeleid heeft met name 
bij nieuwe gebiedsontwikkeling de voorkeur. Bij reeds in uitvoering zijnde 
grondexploitaties, waar sprake is van veel gemeentelijk grondeigendom, wordt 
vastgehouden aan actief grondbeleid. Ook voor de aanleg van gemeentelijke 
infrastructuur zoals wegen of riolering blijft gemeentelijke grondaankoop 
noodzakelijk. Een vorm van grondbeleid die tussen actief en faciliterend 
grondbeleid in ligt is Publiek private samenwerking (PPS). Dit is een 
verzamelnaam voor allerlei vormen van samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven. Voor nieuwe projecten wordt eveneens bekeken of deze vorm 
van samenwerking toepasbaar is.

Er is tijdens de economische crisis, die we nu achter ons hebben, veel 
veranderd ten aanzien van gebiedsontwikkeling en grondbeleid, ook in 
Veldhoven. De woningmarkt is ingestort, de vraag naar bedrijfsgrond viel 
volledig weg en gebiedsontwikkelingen kwamen nauwelijks meer van de grond. 
Op de gemeentelijke grondexploitatie is fors afgeboekt en er werden geen 
winsten meer gerealiseerd. Ook ontwikkelaars hadden niet meer de 
investeringskracht die ze voorheen hadden. Kleinschalige initiatieven 
ontstonden wel en nieuwe partijen stonden op. Naast deze veranderde posities 
zien we ook een verschuiving van de opgave: van uitleglocaties naar 
binnenstedelijke herontwikkeling. Zeker nu de markt weer aantrekt neemt het 
aantal principeverzoeken voor nieuwbouw en ontwikkeling toe, onder andere 
ter vervanging van bestaande panden.

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van aanbodgericht naar vraaggericht 
ontwikkelen. Dit vraagt een hele andere benadering van de 
gebiedsontwikkeling en het grondbeleid. De gemeente wil daarom vanuit deze 
gewijzigde financiële situatie en veranderende opgave haar taken, werkwijze 
en instrumentarium actualiseren. Waar voorheen vooral in gezet werd op 
ontwikkelingsplanologie, waarbij de gemeente initiatief neemt, zien we nu 
steeds meer een verschuiving naar uitnodigingsplanologie, waarbij de markt de 
aanzet geeft tot gebiedsontwikkeling. Voor het gemeentelijk grondbeleid 
betekent dit een verschuiving van actief naar faciliterend grondbeleid.

Daar tegenover biedt de aantrekkende economie, het herstel op de 
woningmarkt en de nieuwe vraag naar bedrijfskavels ook veel kansen voor de 
gemeente om investeringen op projecten terug te verdienen door middel van 
actief grondbeleid. Voorbeeld hiervan is Zilverackers, Habraken, WeRun en 
Zandven. Hierbij kan ook gekozen worden voor samenwerking tussen 
gemeente en particuliere ontwikkelaar (publiek private samenwerking). Een 
goede mix tussen de verschillende vormen van grondbeleid is daarom 
aanbevelingswaardig.

De voorkeursvolgorde van het grondbeleid kan derhalve als volgt worden 
aangegeven: facilitair, PPS en actief.

1.b Door de gemeentelijke grondprijzen voor grondgebonden woningen jaarlijks te 
indexeren op basis van de regionale NVM-cijfers blijven deze prijzen 
marktconform.

Voor grondgebonden woningen worden in Veldhoven vaste grondprijzen 
gehanteerd, verdeeld in verschillende categorieën. De gemeentelijke 
grondprijzen worden jaarlijks per 1 april door het college geactualiseerd. Uw 
gemeenteraad wordt over deze actualisering geïnformeerd.
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De aanpassing van de grondprijs voor grondgebonden woningen geschiedt tot 
op heden met een vaste parameter, namelijk de landelijke 
waardestijging/waardedaling zoals door het NVM is vastgesteld bij verkoop van 
bestaande woningen van het jaar ervoor. De afgelopen jaren is echter twee 
keer incidenteel afgeweken van het volgen van de landelijke NVM cijfers omdat 
het volgen van deze landelijke cijfers zou leiden tot te grote verschillen in 
grondprijzen met de regio. Door bijvoorbeeld de prijsontwikkelingen in de 
Randstad, met name in Amsterdam (prijsstijging 22,90Zo) en door fors lagere 
prijsstijgingen in andere regio's ontstaan er verschillen in de landelijke cijfers 
en de prijsontwikkelingen in de regio. Landelijk is de prijsstijging van 
bestaande woningen in 2016 t.o.v. 2015 8,90Zo.

Door uit te gaan van de NVM-cijfers van de regio Eindhoven e.o. worden grote 
prijsschommelingen in vergelijking met prijzen in de regio voorkomen. In de 
NVM-regio Eindhoven e.o. is de prijsontwikkeling in 2016 9,20Zo. Onder de NVM- 
regio Eindhoven e.o. vallen de gemeenten: Best, Eindhoven, Nuenen c.a., 
Oirschot (alleen dorp Oirschot), Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, 
Waalre, Bergeijk (alleen Riethoven en Westerhoven) en Geldrop-Mierlo (alleen 
Geldrop). Deze grondslag is evenwichtig en marktconform. Voorgesteld wordt 
derhalve om vanaf 1 april 2017 de prijsontwikkeling voor grondgebonden 
woningen te baseren op de regionale NVM-cijfers voor de regio Eindhoven e.o. 
In de begroting 2017 is in de grondexploitatie thans rekening gehouden met 
een prijsstijging van 40Zo vanaf 1 april 2017. Dit percentage is gebaseerd op de 
bij het opstellen van de begroting aanwezige ramingen van de NVM.

1.c Door de grondprijzen voor bepaalde categorieën woningen, bijzondere functies 
of locaties residueel te bepalen en/of afzonderlijk te taxeren ontstaat 
maatwerk.

Bij gestapelde woningbouw (appartementen) of voor kantoorlocaties kan het 
college per ontwikkeling of locatie al zelf bepalen welke
grondprijs(systematiek) wordt gehanteerd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 
een residuele grondprijsberekening. Hierbij wordt de opbrengst van de woning 
(huur of verkoopopbrengst) verminderd met de investeringskosten van de 
woning. Het verschil is de grondprijs. Deze grondprijs wordt vervolgens door 
middel van een taxatie, door een onafhankelijke taxateur, aan de marktprijs 
getoetst. Ook kan een grondprijs worden bepaald door deze prijzen te baseren 
op regionale of landelijke prijzen en de taxatie hierop te baseren. Dit is de 
zogenaamde comparatieve methode.

Nieuw is dat grondprijzen voor bepaalde categorieën woningen ook op een 
andere wijze kunnen worden bepaald of getoetst. Voor deze methode kan 
bijvoorbeeld gekozen worden bij de bouw van Nul op de meter-woningen, 
waarbij de extra bouwkosten een drukkend effect kunnen hebben op de 
grondprijs. Ook kan deze methode worden toegepast bij de bouw van sociale 
huurwoningen. Getoetst kan worden of de jaarlijkse stijging van de grondprijs 
in combinatie van de stijging van de bouwkosten opgevangen kan worden door 
de jaarlijkse indexering van de huurprijzen voor sociale woningbouw. 
Afhankelijk van de uitkomsten kan besloten worden voor de betreffende 
bijzondere functie of locatie maatwerk te leveren door een andere grondprijs af 
te spreken en in feite korting te geven op de reguliere grondprijs. Deze 
grondprijs wordt wel beoordeeld en getoetst aan de markt door middel van een 
taxatie door een onafhankelijk taxatiebureau.

1.d Door bij grote vrije kavels de mogelijkheid te bieden om een staffel in de
grondprijs toe te passen kan verdunning van de woningvoorraad ruimtelijk en 
financieel mogelijk worden gemaakt.
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Voor grote kavels (600 m2 en meer) wordt de mogelijkheid geboden om een 
staffel toe te passen die, afhankelijk van de grootte van de kavel leidt, tot een 
lagere grondprijs voor de extra meters van de kavel. Hiermee wordt 
verdunning van de woningvoorraad gerealiseerd en wordt deze financieel 
mogelijk gemaakt voor zowel de koper als de verkoper (gemeente). Ook deze 
staffel in grondprijzen wordt getoetst door middel van een onafhankelijke 
taxatie.

1.e Door voor bedrijfsgrond de mogelijkheid te bieden om meerdere
prijscategorieën te hanteren dan de huidige twee categorieën regulier en 
zichtlocatie ontstaat er ruimte voor specifieke bedrijvigheid en voor 
ontwikkeling van meerdere bedrijfslocaties.

Voor bedrijfskavels worden vaste grondprijzen in categorieën (regulier en 
zichtlocatie) toegepast. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en aard van 
de bedrijvigheid bestaat de mogelijkheid om een of meerdere categorieën toe 
te voegen. Zo bestaat de mogelijkheid om voor specifieke bedrijvigheid een 
aangepaste grondprijs te bepalen en kunnen er per bedrijventerrein 
verschillende prijzen worden gehanteerd. Ook voor bedrijfsgrond kan een 
onafhankelijk taxatiebureau de grondprijs bepalen of beoordelen.

Voor bedrijventerreinen wordt in het Stedelijk Gebied Eindhoven voorgesteld 
om een Regionaal Ontwikkelfonds Bedrijfslocaties op te richten en worden er 
regionale afspraken gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen 
met een (gedeeltelijke) financiële compensatie voor gemeenten die hun 
plancapaciteit in bedrijventerreinen terugbrengen. In dit kader wordt 
momenteel onderzocht om een deel van Habraken te ontwikkelen als een 
terrein voor Circulaire Bedrijvigheid. Hierbij wordt ook naar de grondprijs 
(marktprijs) gekeken.

1.f Door flankerend beleid kan de bouw van bepaalde categorieën woningen, waar 
onder sociale huurwoningen, woningen in de middel dure huur en woningen 
voor statushouders en andere urgenten, worden gerealiseerd. Waardoor een 
betere afstemming van vraag en aanbod in aantallen en soort woningen 
ontstaat.

Er is veel vraag naar sociale huurwoningen (woningen met een huur onder 
C 710,68 per maand) en wachttijden hiervoor zijn lang. Om aan deze vraag te 
voldoen is in de gemeentelijke woonvisie een bouwopgave voor sociale 
huurwoningen opgenomen. Daarbij wordt speciaal aandacht gevraagd voor 
woningen voor eenpersoonshuishoudens. Ook is er na de economische crisis 
meer vraag naar huurwoningen in de vrije sector met name met een huurprijs 
tussen C 710,68 en C 950,-, o.a. vanwege strengere toewijzingsregels in de 
sociale huursector en strengere hypotheeknormen.

De gemeente heeft intensief contact met de lokale woningcorporaties (en 
ontwikkelaars) voor de bouw van sociale huurwoningen. Door middel van 
flankerend beleid kan de bouw van sociale huurwoningen worden gestimuleerd. 
Voorbeeld hiervan is beleid ten aanzien van duurzaamheid, parkeren en 
verkoop en levering van grond.

Om de kosten voor de bouw van kleine woningen te beperken is in 2015 de 
gemeentelijke bijdrage voor Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO) al afhankelijk 
gemaakt van de grootte van de woning. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om 
de gemeentelijke BOVO-bijdrage later te betalen, tot uiterlijk bij oplevering van 
de woning. Aan de hand van concrete projecten zal worden bekeken of meer
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openbare parkeerplaatsen op gemeentelijke grond kunnen worden gerealiseerd 
in plaats van parkeerplaatsen op particuliere grond. Ook kunnen over de 
kosten voor aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen mogelijk afspraken 
worden gemaakt met woningcorporaties.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft aangegeven dat subsidiëring via de 
grondprijs niet gewenst is, maar dat wel bijvoorbeeld gemeentelijke financiële 
bijdragen projectmatig voor de bouw van sociale huurwoningen kunnen worden 
ingezet. Een gemeentelijke verordening wonen of volkshuisvesting zal hiervoor 
moeten worden vastgesteld. In uitwerking op de Woonvisie en naar aanleiding 
van de gemaakte prestatieafspraken met corporaties zal worden onderzocht 
welk flankerend beleid in Veldhoven kan worden ontwikkeld en ingezet.

Tenslotte is er specifieke vraag naar woningen voor statushouders en andere 
urgenten. Ook hierover is intensief contact met de regiogemeenten en de 
corporaties. Gemeentelijke panden zijn hiervoor beschikbaar gesteld en er zijn 
locaties aangewezen waar (tijdelijke) woningen statushouders en andere 
urgenten worden gerealiseerd.

1.g Het uitgiftebeleid vrije kavels wordt geactualiseerd door de inschrijvingslijst 
(wachtlijst) voor bouwkavels af te schaffen en iedereen de mogelijkheid te 
bieden om interesse voor een bouwkavel kenbaar te maken en ontwikkelaars 
de mogelijkheid te bieden om (ook) vrije kavels te verkopen.

Wanneer er bouwkavels voor verkoop beschikbaar komen maakt de gemeente 
dit bekend via de gemeentepagina, de website van de gemeente en via de 
nieuwsbrief 'Grondslag', die iedereen die staat ingeschreven voor bouwgrond 
persoonlijk ontvangt. Op basis van deze bekendmaking kan men de interesse 
voor een bepaalde bouwkavel schriftelijk kenbaar maken. In volgorde van dit 
schriftelijke bericht, of door middel van verloting, worden de kavels uitgegeven 
en vinden de verkoopgesprekken plaats.

Bij de verkoop van de particuliere bouwkavels wordt tot op heden gebruik 
gemaakt van een wachtlijst. Iedereen boven 18 jaar kan zich inschrijven voor 
een bouwkavel. Hierbij wordt inschrijfgeld geheven. In de loop der jaren is er 
een lange wachtlijst ontstaan terwijl in praktijk slechts een beperkt deel van de 
ingeschreven daadwerkelijk op zoek is naar een bouwkavel. Vanaf de 
ontwikkeling van Oerle-Zuid kon men via de website de interesse voor een 
bepaalde bouwkavel kenbaar maken. Ook geïnteresseerden die niet op de 
inschrijvingslijst stonden konden een bouwkavel kopen, onder de voorwaarde 
dat verder niemand van de inschrijvingslijst interesse in de betreffende kavel 
had. Momenteel zijn nog ruim 1700 personen ingeschreven op deze lijst terwijl 
iedereen op de wachtlijst de mogelijkheid heeft gehad om een kavel in Oerle- 
Zuid te kopen.

Omdat de wachtlijst nu feitelijk geen functie meer heeft en vanwege de 
bewerkelijke administratie wordt deze systematiek bij Huysackers afgeschaft. 
Iedereen kan, na het bekend worden van het plan en de te verkopen kavels, 
schriftelijk (w.o. via website en mail) kenbaar maken in welke kavels hun 
interesse bestaat. In volgorde van dit schriftelijke bericht, of na verloting bij 
veel vraag, worden de kavels uitgegeven en vinden verkoopgesprekken plaats. 
Iedereen kan zich, tegen een vaste vergoeding voor administratiekosten, nog 
wel opgeven om via mail geïnformeerd te worden over de verkoop van 
gemeentelijke kavels. Degenen die nog op de wachtlijst staan wordt deze 
mogelijkheid ook geboden als ze hun e-mail adres doorgeven.
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De mogelijkheid bestaat dat een ontwikkelaar (ook) vrije kavels 
aanbiedt/verkoopt. In Oerle-Zuid is al geëxperimenteerd met het aanbod van 
vrije kavels. Hierbij trok de gemeente samen op met de ontwikkelaar in de 
voorlichting over de verkoop van vrije kavels en nieuwbouwwoningen. De 
gemeente verkocht wel feitelijk de kavel maar zowel gemeente als 
ontwikkelaar gaven hierover informatie. Met de ontwikkelaars van Huysackers 
wordt nu onderzocht om de grond voor vrije kavels a masse te verkopen aan 
deze ontwikkelaars, waarna deze zelf de kavels verkopen. De gemeente heeft 
loopt dan geen risico meer over een eventuele terugval in de vraag naar vrije 
kavels. Daarnaast kan de gemeente ook niet meer profiteren van een stijgende 
grondprijs indien de vraag toeneemt ten opzichte van het aanbod aan kavels.

1.h Grond uit te geven in erfpacht kan voor een ontwikkelaar, corporatie, bedrijf of 
particulier (financieel) voordelig zijn.

Het uitgeven van grond in erfpacht, al dan niet in combinatie met een 
kooprecht, wordt ook mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat de jaarlijkse 
vergoeding (erfpachtcanon) marktconform is en is gerelateerd aan de 
verkoopwaarde van de grond. Gemiddeld is deze jaarlijkse erfpachtscanon 
ongeveer 50Zo van de waarde van de grond. Voordeel is dat de ontwikkelaar, de 
corporatie, het bedrijf of de particulier minder hoeft te investeren bij de 
ontwikkeling van de locatie of de bouw van de opstal. De verhuurder/corporatie 
kan de erfpachtscanon voldoen uit de jaarlijkse huurinkomsten. De 
erfpachtscanon is voor particulieren aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De 
erfpachter heeft dus hetzelfde fiscale voordeel als de eigenaar van de grond, 
die een hogere hypotheek afsluit en meer hypotheekrente kan aftrekken.

Onlangs heeft de gemeente een kavel ten behoeve van de aanleg van 
parkeerplaatsen in erfpacht aan Koningshof uitgegeven.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De risico's van de bouwgrondexploitatie worden in totaliteit en per afzonderlijk 
project geïnventariseerd en indien nodig worden er scenarioberekeningen 
gemaakt en worden er beheersmaatregelen getroffen. Twee maal per jaar (bij 
begroting en jaarrekening) wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en 
legt het college verantwoording af over het te voeren en het gevoerde 
grondbeleid.
Bij grondexploitaties die de 10-jaars termijn overschrijden neemt de 
gemeenteraad hiertoe een expliciet besluit en worden er beheersmaatregelen 
aangegeven. De opbrengsten van de grondexploitaties worden niet 
geïndexeerd over de jaren die de 10-jaars termijn overschrijden.

1.2 In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn in regionaal verband afspraken gemaakt 
over de grondprijssystematiek voor bedrijfsgrond en voor sociale woningbouw. 
Doel hiervan is het voorkomen van onnodige scheefheid in grondprijzen en het 
meer zicht krijgen op de (regionale) marktprijs. De systematiek die in 
Veldhoven wordt gehanteerd past binnen de in regionaal verband gemaakte 
afspraken.

Financiën

In 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gewijzigd. In januari 2017 
heeft uw raad als gevolg hiervan een voorstel behandeld tot de wijziging van een 
aantal financiële beleidsnota's en de financiële beheersverordening. Ook bij de 
grondexploitatie treden een aantal wijzigen op. Zo is het niet meer toegestaan om uit 
de nog lopende gemeentelijke bouwgrondexploitatie (grond)opbrengsten te gebruiken
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voor het dekken van kosten buiten de betreffende grondexploitatie of te gebruiken als 
voeding voor gemeentelijke fondsen. Dit geldt ook voor de Voorziening BOVO die de 
gemeente heeft gevormd voor enkele grote infrastructurele werken. Voeding uit de 
bouwgrondexploitatie die in het verleden heeft plaats gevonden hoeft echter niet te 
worden teruggedraaid. Verhaal van een BOVO-bijdrage bij particuliere ontwikkelingen 
blijft overigens wel mogelijk. Deze komen rechtstreeks ten gunste van de lopende 
investeringsprojecten BOVO. Dit betekent dat de wijziging van BBV op dit punt geen 
grote gevolgen heeft voor Veldhoven.

Eerst mochten de lasten voor een te vormen nazorgcomplex, voor de nog uit te 
voeren maatregelen na het afsluiten van een bouwgrondexploitatie, altijd drukken op 
de betreffende bouwgrondexploitatie. Door de wijzigingen van de BBV is dit nu niet 
meer het geval. In de toekomst wordt een eventueel nazorgbudget dan ook gedekt uit 
de algemene middelen (algemene reserve).

Communicatie en samenspraak

Reguliere communicatie naar aanleiding van de raadsbehandeling. Daarnaast 
communicatie via Gemeentenieuws en Grondslag voor degenen die staan 
ingeschreven voor bouwgrond.

Uitvoering | planning

De planning van de behandeling en vaststelling van de Kadernota is als volgt:
1. 7 maart 2017: inhoudelijke bespreking Kadernota in de oordeelsvormende 

raadsvergadering;
2. 28 maart 2017: vaststelling van de Kadernota in de besluitvormende 

raadsvergadering.

Bijlagen

1. Kadernota Grondbeleid 2017

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

De portefeuillehouder geeft aan in periodieke rapportages de raad te informeren over 
de gebruikte tools (faciliterend, PPS, actief, erfpacht).

De portefeuillehouder zegt toe de technische vragen van GBV inzake de grondprijs in 
relatie tot de kavelgrootte voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering 
schriftelijk te beantwoorden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

In antwoord op de vraag van de GBV-fractie en in aanvulling op eerdere schriftelijke 
beantwoording:
Hoewel uit het overzicht van de verkochte kavels van de afgelopen jaren blijkt dat er 
nog maar enkele kavels groter dan 600 m2 nog niet zijn verkocht is het toch handig 
om de mogelijkheid te hebben om ook een grondprijs te kunnen vaststellen in relatie 
tot de kavelgrootte. Het zal hierbij gaan om kavels die een stuk groter zijn dan 600 
m2, bijvoorbeeld in de bandbreedte 800 t/m 1200 m2. Naar mate de kavel groter is 
wordt er over de meerdere meters een lager bedrag per m2 betaald. Daardoor worden 
deze kavels beter verkoopbaar. Onderbouwing hiervoor kan worden gegeven doordat
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verhoudingsgewijs op een grote kavel minder wordt bebouwd (dus meer tuin) en dat 
deze meters ook vaak verder van de weg afliggen en daardoor goedkoper zijn per m2 
( voorstrokenprijs).
Mogelijk worden in de volgende fase van Zilverackers (De Drie Dorpen) ook wat meer 
grotere kavels opgenomen dan bij andere grondexploitaties. Hiermee kan een 
eventuele verdunning van de bebouwing worden verkregen.
Zoals in de Kadernota Grondbeleid is aangegeven is een grondprijs in relatie tot de 
kavelgrootte een van de instrumenten van het grondbeleid die we kunnen inzetten. 
Maar we kunnen er ook voor kiezen om het instrument niet in te zetten.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.034
28 maart 2017

Vaststelling Kadernota Grondbeleid 2017

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017, nr. 17.033

overwegende dat de Kadernota Grondbeleid 2017 geeft de algemene beleidslijnen met 
betrekking tot het vakgebied grondzaken en geeft uitgangspunten voor de 
gebiedsontwikkeling in Veldhoven

gelet op Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), 
Onteigeningswet, Crisis- en herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

b e s l u i t :

1. De voorliggende Kadernota Grondbeleid 2017 vast te stellen met als gewijzigde 
kaders:

a. Faciliterend grondbeleid als uitgangspunt te nemen in het gemeentelijk 
grondbeleid en actief grondbeleid incidenteel toe te passen.

b. Grondprijzen voor grondgebonden woningen jaarlijks te indexeren op 
basis van de regionale NVM-cijfers voor de regio Eindhoven e.o.

c. Grondprijzen voor bepaalde categorieën woningen, bijzondere functies 
of locaties residueel te bepalen en/of afzonderlijk te taxeren.

d. Bij grote vrije kavels de mogelijkheid te bieden om een staffel in de 
grondprijs toe te passen.

e. Voor bedrijfsgrond de mogelijkheid te bieden om meerdere 
prijscategorieën te hanteren dan de huidige twee categorieën, regulier 
en zichtlocatie.

f. Flankerend beleid voor de bouw van bepaalde categorieën woningen 
verder uit te werken in overeenstemming met de Woonvisie 2016 e.v.

g. Het uitgiftebeleid vrije kavels te actualiseren door de inschrijvingslijst 
(wachtlijst) voor bouwkavels af te schaffen en iedereen de mogelijkheid 
te bieden om interesse voor een bouwkavel kenbaar te maken, 
ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden om (ook) vrije kavels te 
verkopen.

h. In plaats van verkoop van grond, onder voorwaarden, ook grond uit te 
geven in erfpacht.



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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1 Inleiding en samenvatting
1.1 Inleiding

De Kadernota Grondbeleid 2017 van de gemeente Veldhoven bevat de algemene 
beleidslijnen met betrekking tot het vakgebied grondzaken voor een periode van vier jaar.

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. De gemeenteraad wordt de gelegenheid 
geboden zich hierover uit te spreken. Ook is er sprake van gewijzigde wetgeving, onder 
andere in het Besluit Begroting en Verantwoording. Hiermee wordt in de kadernota ook 
rekening gehouden.

Er is tijdens de economische crisis, die we nu achter ons hebben, veel veranderd, ook ten 
aanzien van gebiedsontwikkeling en grondbeleid. De woningmarkt is ingestort en 
gebiedsontwikkelingen kwamen nauwelijks van de grond. Gemeenten hebben te maken 
gekregen met flinke afboekingen en financiële problemen door verliezen op de grondposities. 
Gemeentelijke grondbedrijven waren niet langer de 'economische motor' van veel gemeenten 
en het voeren van actief grondbeleid stond onder druk. Ook in Veldhoven zijn projecten 
gestopt, anders opgezet en afgeboekt. Voorbeelden hiervan zijn het woningbouwproject 
Koningshoeve en de Zilverbeek in Zilverackers. Projecten Oerle-Zuid en de volgende fasen 
van Zilverackers worden anders vormgegeven. Op bedrijventerrein De Run is het project 
WeRun gestart. Een deel van Zandven wordt als een specifiek woningbouwproject 
ontwikkeld.

Ook ontwikkelaars hadden niet meer de investeringskracht die ze voorheen hadden of gingen 
zelfs failliet. Kleinschalige initiatieven ontstonden, nieuwe partijen stonden op en particuliere 
investeerders werden steeds belangrijker. Naast deze veranderende werkwijze zien we ook 
een verschuiving van de opgave: van uitleg naar binnenstedelijke herontwikkeling. En van 
aanbodgericht naar vraaggericht ontwikkelen. Dit vraagt een hele andere benadering van de 
gebiedsontwikkeling en het grondbeleid.

Gemeenten zijn zich vanuit deze financiële situatie en veranderende opgave hun taken, 
werkwijze en instrumentarium gaan actualiseren. Waar voorheen vooral werd ingezet op 
ontwikkelingsplanologie, waarbij de gemeente initiatief neemt, zien we nu steeds meer een
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verschuiving naar uitnodigingsplanologie, waarbij de markt de aanzet geeft tot 
gebiedsontwikkeling. Voor het grondbeleid betekent dit een verschuiving van actief naar 
faciliterend grondbeleid. Private partijen als ontwikkelaars, corporaties, aannemers en 
particulieren kunnen zelf gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten realiseren. De gemeente 
faciliteert deze projecten door het in procedure brengen van bestemmingsplannen en aanleg 
van het openbaar gebied.

Voor concrete projecten is derhalve de vraag: wil de gemeente een actieve rol spelen of meer 
de rol van regisseur, die tevens faciliteert? Het antwoord op die vraag is niet eenduidig te 
geven en is afhankelijk van veel factoren zoals het maatschappelijk belang van de 
gebiedsontwikkeling, de gewenste gemeentelijke inzet, de gemeentelijke grondpositie en de 
financiële risico's die worden gelopen.

Waar we over 10 jaar staan met de gebiedsontwikkeling en het grondbeleid kunnen we niet 
voorspellen. Wel weten we dat omstandigheden blijven veranderen en dat het grondbeleid 
mee veranderd. Nu is de tendens faciliterend grondbeleid, een overheid die kaders en visie 
stelt met daarbinnen ruimte voor initiatief uit de markt én van de burger.

1.2 Samenvatting

In de voorliggende notitie wordt gekozen voor een rol van de gemeente die in hoofdlijn kan 
worden aangeduid als: Regie voeren door te faciliteren waar het kan en te acteren waar het 
moet. Faciliterend grondbeleid of Publiek private samenwerking (PPS) heeft bij nieuwe 
gebiedsontwikkeling de voorkeur. Voor nieuwe ontwikkelingen is actieve grondpolitiek niet 
meer automatisch van toepassing. Bij reeds in uitvoering zijnde grondexploitaties, waar 
sprake is van veel gemeentelijk grondeigendom, wordt vastgehouden aan actief grondbeleid. 
Ook voor de aanleg van gemeentelijke infrastructuur zoals wegen of riolering blijft 
gemeentelijke grondaankoop noodzakelijk. Hierbij wordt erkend dat maatwerk nodig is. Deze 
visie wordt in deze notitie onderbouwd en toegelicht waarna vervolgens de invulling ervan 
gestalte krijgt door kaderstellende beleidsuitspraken over de beheersing van de instrumenten 
voor het grondbeleid en de beheersing van samenhangende financiële risico's.
Faciliterend grondbeleid is dus leidend. Actief grondbeleid blijft echter bestaan bij een reeds 
aanwezige gemeentelijke grondpositie of voor de aanleg van gemeentelijke infrastructurele 
werken. Hiervoor worden de noodzakelijke gronden verworven. Bij actief grondbeleid kan 
meer aan particuliere partijen worden overgelaten, zoals het bouwrijp maken van grond.

Beleidsuitgangspunten Kadernota
Grondbeleid

» Faciliterend grondbeleid of 
Publiek private samenwerking 
(PPS) heeft bij nieuwe 
gebiedsontwikkeling de 
voorkeur.

» Voor nieuwe ontwikkelingen is 
actief grondbeleid niet meer 
automatisch van toepassing.

» Bij grondexploitaties met veel 
gemeentelijk grondeigendom is 
actief grondbeleid uitgangspunt.

» Ook voor de aanleg van 
gemeentelijke infrastructuur 
zoals wegen of riolering is 
gemeentelijke grondaankoop 
noodzakelijk.
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Een vorm van grondbeleid die tussen actief en faciliterend grondbeleid in ligt is Publiek 
private samenwerking (PPS). Dit is een verzamelnaam voor allerlei vormen van 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Deze samenwerking vindt plaats op basis 
van gelijkwaardigheid en gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. In voorkomend geval 
kan een gezamenlijk ontwikkelbedrijf worden opgericht of kan incidenteel worden 
samengewerkt voor de ontwikkeling van een perceel of bouwcontingent. Voor nieuwe 
projecten wordt eveneens bekeken of deze vorm van samenwerking toepasbaar is.

De gemeente Veldhoven is ambitieus op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur en natuur- en groengebieden. 
Ambities als duurzaamheid, energieneutraal bouwen en zorgvuldig ruimtegebruik worden 
nagestreefd. Met een heldere visie en het stimuleren van toegankelijkheid, zelfsturing en 
diversiteit wordt richting gegeven aan deze ambities. Concreet wordt gewerkt aan het 
realiseren van een diverse, duurzame woon-, werk- en leefgemeente met een kwalitatief 
goede openbare ruimte en een hoog voorzieningenniveau. Voorbeeld hiervan is het vervolg 
van het project Zilverackers, waar energie neutraal bouwen het uitgangspunt is.

Door het economische herstel wordt van de (gemeentelijke) overheid een sterke initiërende, 
stimulerende en coördinerende rol verwacht bij de ontwikkeling en herstructurering van 
woongebieden en bedrijventerreinen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) geven de gemeenten hierbij een sterke positie en ook 
instrumenten om deze rol ten volle te benutten. 'Regie in gebiedsontwikkeling' is dan ook een 
passende ondertitel voor de voorliggende Kadernota. Het gemeentelijke bedrijfsconcept 
Geldhoven neemt de regie' is hierbij mede uitgangspunt.

Over enkele jaren wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet bundelt onder 
andere een aantal bestaande wetten die van belang zijn voor het grondbeleid, waar onder de 
Wet ruimtelijke ordening, de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Door de vaststelling van de Kadernota geeft de gemeenteraad een raamwerk waarbinnen 
college van burgemeester en wethouders het grondbeleid realiseert. Binnen deze kaders legt 
het college specifieke projecten bouwgrondexploitatie ter instemming en verantwoording voor 
aan de raad. Regulier gebeurt dit binnen de Planning en Control Cyclus: in de paragraaf 
Grondbeleid van de begroting en de jaarrekening. Afwijkingen worden gerapporteerd in de 
kwartaalrapportages. De Kadernota is op algemeen strategisch en tactisch niveau. De 
paragraaf Grondbeleid in programmabegroting en de verantwoording in de jaarrekening en de 
kwartaalrapportages zijn op tactisch en uitvoerend niveau.

Beleidsuitgangspunten Kadernota
Grondbeleid

» De gemeente Veldhoven is 
ambitieus op het gebied van 
ruimtelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot woningbouw, 
bedrijfsterreinen, infrastructuur 
en natuur- en groengebieden.

» Ambities als duurzaamheid, 
energieneutraal bouwen en 
zorgvuldig ruimtegebruik 
worden nagestreefd.

» Concreet wordt gewerkt aan het 
realiseren van een diverse, 
duurzame woon-, werk- en 
leefgemeente met een 
kwalitatief goede openbare 
ruimte en een hoog 
voorzieningenniveau.

» Afhankelijk van de ontwikkeling 
worden er keuzes gemaakt over 
het in te zetten 
instrumentarium van het 
grondbeleid.
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1.3 Opzet van de Kadernota Grondbeleid 2017

Hoofdstuk 2 is een korte introductie in het grondbeleid van de gemeente Veldhoven. Het 
huidige grondbeleid wordt aangeven waarbij rekening is gehouden met mogelijke varianten 
en nieuwe ontwikkelingen in wetgeving.
Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de instrumenten die gebruikt kunnen worden om het 
grondbeleid te realiseren: verwerving, beheer, grondverkoop, planologische instrumenten en 
kostenverhaal.
Hoofdstuk 4 geeft plaats en aandacht aan de Planning en Control Cyclus (begroting, 
jaarrekening.
De bijlagen bestaan uit een aantal notities, regelingen en overzichten ter ondersteuning van 
het grondbeleid zoals dit in deze nota is omschreven.

De beleidsuitgangspunten, aangegeven in het kader, vormen een korte samenvatting van het 
betreffende onderdeel. De nota is grotendeels beschrijvend van aard en legt het grondbeleid 
van de gemeente Veldhoven vast.

9
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2 Grondbeleid
2.1 Definitie grondbeleid

Grondbeleid is beleid dat gericht is op het realiseren van gewenste veranderingen in het 
grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit (overwegend 
ruimtelijke) beleidsdoelstellingen.

Grondbeleid staat niet op zichzelf. Grondbeleid is een middel om gewenste ontwikkelingen te 
realiseren. Woningbouw, ontwikkeling/herstructurering bedrijventerreinen, aanleg 
infrastructurele werken en centrumontwikkeling zijn voorbeelden hiervan.

Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop 
gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van grondbeleid is 
wenselijk omdat het kan bijdragen aan de realisering van (publieke) doelstellingen op het 
gebied van onder andere volkshuisvesting, infrastructuur, economie, werkgelegenheid, 
maatschappelijk welzijn, sport, natuur en milieu. Ambities als duurzaamheid, energieneutraal 
bouwen en zorgvuldig ruimtegebruik worden hierbij nagestreefd. Met een heldere visie en 
het stimuleren van toegankelijkheid, zelfsturing en diversiteit wordt richting gegeven aan 
deze ambities.

De Kadernota Grondbeleid geeft een kader over essentiële uitgangspunten zoals:
- prijsvorming van bouwgrond;
- verhaal van gemeentelijke kosten;
- risicobeheersing bij de uitvoering van ruimtelijke projecten;
- mogelijkheden tot ontwikkeling van projecten;
- daadkrachtige uitvoering van projecten vanwege helderheid over de taakverdeling en 

mandatering tussen raad, college en ambtelijk apparaat.

2.2 Bevoegdheden raad, college en ambtelijk apparaat

De kaders van het grondbeleid worden vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad 
controleert of het college, bij de uitvoering van het grondbeleid, binnen de vastgestelde 
beleidskaders is gebleven. Door verslaglegging over het gevoerde grondbeleid is de 
gemeenteraad in staat haar controlerende rol naar behoren te voeren. Een adequate 
uitvoering van het grondbeleid is gebaat bij een heldere splitsing en uitwerking van 
controlerende en uitvoerende taken en bevoegdheden.

Beleidsuitgangspunten
Grondbeleid

» Bij nieuwe gebiedsontwikkeling 
is faciliterend grondbeleid het 
uitgangspunt van de Gemeente 
Veldhoven.

» De gemeente Veldhoven voert 
een actief grondbeleid in de 
daarvoor aangewezen reeds 
bestaande uitbreidingslocaties.

» Indien er sprake is van
gemeentelijk grondeigendom 
werkt de gemeente samen met 
marktpartijen of verkoopt zij 
haar grondeigendom om 
nieuwe locaties te ontwikkelen.

» Om het gemeentelijk
grondbeleid mogelijk te maken 
wordt het
grondbeleidsinstrumentarium 
maximaal toegepast, onder 
andere voor het gemeentelijk 
kostenverhaal.

» De noodzaak van nieuwe 
grondaankopen wordt 
nadrukkelijk afgewogen in 
relatie tot het bereiken van het 
maatschappelijke doel en 
zoveel mogelijk beperkt.
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In het schema op bijlage 1 wordt de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college in 
beeld gebracht.

Het ambtelijk apparaat maakt raads- en collegevoorstellen, stelt contracten op, voert 
onderhandelingsgesprekken en is op basis van het mandaatbesluit gemandateerd tot het 
verrichten van rechtshandelingen ter uitvoering van het door het college genomen besluiten. 
Voor het grondbeleid zijn werkprocesbeschrijvingen opgesteld. Hierbij is ook vastgelegd hoe 
ambtelijke en bestuurlijke afstemming en besluitvorming plaatsvindt en is geregeld dat 
meerdere functionarissen betrokken zijn bij de uitvoering van het grondbeleid.

2.3 Doelstellingen grondbeleid

Grondbeleid draagt bij aan een goede ruimtelijke ordening, een goed sociaal en economisch 
functionerende gemeente en aan het ontwikkelen van een goed en gezond vestigingsklimaat 
voor burgers en bedrijven.

De doelstellingen van het grondbeleid zijn:
1. Invloed op het soort ruimtegebruik: komt grond op het juiste moment op de juiste 

plaats beschikbaar voor de functie.
2. Invloed op de kwaliteit van het ruimtegebruik: hierbij speelt een goede samenwerking 

van marktpartijen en gemeente een grote rol. De gemeente kan hiertoe initiatief 
nemen of voorwaarden scheppen voor particuliere ontwikkeling.

3. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over 
gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Door onder andere verhaal van 
gemeentelijke kosten bij ontwikkelaars en particulieren ontstaat deze rechtvaardige 
verdeling.

2.4 Vormen van grondbeleid

Bij grondexploitatie worden drie hoofdvormen van grondbeleid onderscheiden, te weten.
1. Actief grondbeleid
2. Publiek private samenwerking
3. Faciliterend, passief grondbeleid

Bij actief grondbeleid heeft de gemeente de meeste invloed en kan zij, vanuit gemeentelijk 
grondeigendom, maximaal sturen. Bij faciliterend, passief grondbeleid heeft zij minder 
invloed op zowel het proces als op het eindresultaat van de gebiedsontwikkeling.

Beleidsuitgangspunten
Grondbeleid

» De gemeentelijke 
grondexploitatie is 
zelfvoorzienend (per project 
een sluitende 
bouwgrondexploitatie).

» Ook door middel van het 
grondbeleid wil de gemeente 
haar ambities ten aanzien van 
duurzaamheid en 
energieneutraal bouwen 
realiseren.

» De beleidsvoornemens van het 
college en
beleidsverantwoording aan de 
gemeenteraad gebeurt in 
Planning en Control cyclus.
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De keuze voor actief dan wel faciliterend grondbeleid is een bewuste keuze. Bij faciliterend 
grondbeleid wil de gemeente meer ruimte bieden voor particuliere ideeën. Het doel staat 
voorop en niet het middel om er te komen. Dit houdt in dat bij faciliterend grondbeleid de 
gemeente accepteert dat zij minder kan sturen en ook minder invloed heeft op het proces. 
Hier tegenover staat dat zij ook minder financiële risico's loopt bij de grondexploitatie.

Ad.1. Actief grondbeleid

Bij een bestemmingsplan voor een bouwlocatie kiest de gemeente ervoor deze zelf 
bedrijfsmatig te exploiteren door de ruwe gronden te verwerven, de grond bouw- en woonrijp 
te maken, de publieke voorzieningen en de grondproductiekosten in de gronduitgifteprijs 
door te berekenen. Hierna verkoopt de gemeente de grond aan derden. Meerstraat, Oerle- 
Zuid, Zilverackers, Habraken en Zandven zijn voorbeelden van actief grondbeleid. Vanwege 
de bestaande gemeentelijke grondpositie wordt actief grondbeleid hier toegepast. Zie bijlage 
5 voor de grondpositie in Zilverackers.
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Bij Zilverackers (fase De Drie Dorpen) heeft de gemeente bijna alle gronden verworven. De 
samenwerking met marktpartijen in de gebiedsontwikkeling wordt is onderzocht door middel 
van marktconsultatie. Mogelijk dat hier een vergaande samenwerking uit voortkomt. Hierbij 
is duurzaamheid (Nul op de meter-woningen) een belangrijk uitgangspunt.

Voordelen van actief grondbeleid:
- maximale invloed op de realisatie van publieke doelstellingen (ruimtelijke 

ontwikkeling, economie, verkeer, milieu, wonen);
- volledige zeggenschap op de realisatie van gemeentelijke ambities zoals ten aanzien 

van duurzaamheid en energieneutraal bouwen;
- mogelijkheid om via grondverkoop richting te geven aan bebouwing, gebruik en/of 

beheer (vrije sector of sociale bouw);
- in eigen hand houden van de fasering en het tempo van uitvoering van een 

bestemmingsplan;
- behoud van initiatief en mogelijkheid tot het kiezen van partners bij de ontwikkeling;
- rechtvaardige verdeling van grond;
- exploitatiewinsten ten goede laten komen aan de gemeenschap.

Nadelen van actief grondbeleid:
- gemeente loopt financieel risico als gevolg van niet beïnvloedbare economische 

omstandigheden (o.a. stijgende rente en teruglopende vraag naar woningen of 
bedrijfslocaties);

- investeringen die gemoeid zijn met de aankopen leggen beslag op het gemeentelijk 
kapitaal;

- vermenging van private en publieke rol van de gemeente. Gemeente is grondeigenaar, 
wil opbrengsten realiseren, maar heeft ook een kaderscheppende en toetsende rol 
door middel van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Door een heldere en actuele risico-inventarisatie en passende maatregelen kunnen de 
gemeentelijke risico's bij actief grondbeleid beheersbaar worden gehouden. De gemeenteraad 
wordt onder andere bij de begroting en de jaarrekening hierover geïnformeerd.
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Ad.2. Publiek private samenwerking (PPS)

Bij de uitvoering van een bestemmingsplan kunnen gemeente en marktpartijen samen de 
grondexploitatie ter hand nemen. Bij deze vorm van grondbeleid voert de gemeente een 
relatief sterke en "actieve" rol. Bezit van gronden en opstallen door marktpartijen, minder 
vreemd vermogen bij de gemeente en voornemens van marktpartijen om zelf aan de slag te 
gaan kan een reden zijn tot samenwerking.

Publiek private samenwerking (PPS) is een verzamelnaam voor allerlei vormen van 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Deze samenwerking vindt plaats op basis 
van gelijkwaardigheid en gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Hiervoor kan een 
gezamenlijk ontwikkelbedrijf worden opgericht of kan incidenteel worden samengewerkt voor 
de ontwikkeling van een perceel of bouwcontingent.

Er zijn grofweg drie vormen (modellen) van PPS:
1. Concessiemodel

De gemeente sluit met marktpartijen een samenwerkingsovereenkomst voor het te 
leveren programma en het kwaliteitsniveau daarvan. Marktpartijen worden 
uitgenodigd om reeds in de haalbaarheidsfase ideeën aan te dragen die helpen om het 
project zowel financieel als programmatisch te optimaliseren. De gemeente stelt 
randvoorwaarden en regisseert eventuele aanbestedingen. Voorwaarde hiervoor is dat 
de gemeente een sterke grondpositie in het gebied heeft.

2. Bouwclaimmodel
Ook hier worden zeggenschap, verantwoordelijkheden, werkzaamheden en risico's bij 
de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en/of beheer van het project tussen gemeente 
en marktpartijen verdeeld en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Kenmerk van dit model is dat marktpartijen zelf een grondpositie hebben en bereid 
zijn om hun gronden aan de gemeente te leveren.

3. Joint venturemodel
Kenmerk van dit model is dat gemeente en marktpartijen samen ontwikkelen, 
realiseren, exploiteren en/of beheren vanuit een gezamenlijke risicoacceptatie ten 
aanzien van (geraamde) kosten en opbrengsten. In een speciaal hiervoor opgerichte 
joint venture, waarin zowel gemeente als marktpartijen deelnemen, worden de 
werkzaamheden, zeggenschap en risico's van de grondexploitatie gedeeld.
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Samenwerking met een private partij is in de gemeentelijke visie uitstekend inpasbaar als de 
gemeente de grond in eigendom heeft of van de private partij kan kopen, de grond in een 
gezamenlijke grondbank worden ondergebracht of de grond in particuliere handen blijft of 
komt. Voorbeeld van een mogelijk project in Veldhoven is het project Runport A2.

Aangetekend wordt dat bij deze samenwerkingsvormen de (financiële) risico's voor de 
gemeente nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Als een private partij een 
locatie ontwikkelt, is dat op zichzelf geen probleem. Het gevolg is wel dat de ambities van de 
gemeente mogelijk niet volledig tot uiting komen. De reden is dat in samenwerking met een 
private partij gestreefd wordt naar overeenstemming. De afspraken in een 
samenwerkingsovereenkomst zijn de uitkomsten die voortvloeien uit de onderhandelingen. 
Een onderhandelingstraject vergt vaak de nodige tijd, zeker wanneer het om financiële 
belangen in relatie tot zeggenschap gaat.

Lukt de samenwerking dan wordt mogelijk samen grond ingebracht, grond gekocht, plannen 
gemaakt, gronden bouwrijp gemaakt, infrastructuur aangelegd en bouwkavels verkocht. Ook 
de bouw en exploitatie van gebouwen kan behoren tot de PPS (opstalexploitatie). De 
gemeente kan dan gebruik maken van externe expertise op dit terrein en kan zich richten op 
haar regierol. Hierbij dienen wettelijke aanbestedingsregels in acht worden genomen. In 
bepaalde gevallen dienen deze regels worden 'doorgelegd' naar de samenwerkingsvorm. O.a. 
aanleg van openbaar gebied op gemeente-eigendom dient de gemeente zelf te worden 
aanbesteed.

Mogelijk kunnen (delen van) de gemeentelijke bouwgrondexploitaties Zilverackers, Habraken 
en Zandven in een vorm van PPS worden ontwikkeld. Op een deel van Zandven wordt 
momenteel door een particuliere partij woningbouw ontwikkeld.

Voordelen van PPS:
- kosten kunnen worden verdeeld over deelnemende partijen, w.o. gemeente, volgens 

de richtlijnen "kostenverhaal";
- uitvoering door de markt;
- risico's worden gedeeld;
- gemeente behoudt het regie door randvoorwaarden te stellen 

(woningbouwprogramma, toewijzigingsregelingen, uitgifte bouwgrond, etc);
- expertise wordt gedeeld.
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Nadelen van PPS:
- verdeling van zeggenschap;
- gedeelde opbrengst in grondexploitatie;
- afspraken in contracten (statisch).

Ad.3. Faciliterend, passief grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwlocatie in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, 
particulier) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt vooral op als 
overheid, die de plannen van private partijen faciliteert, bijvoorbeeld door het vaststellen van 
een bestemmingswijziging. In het kader van zo'n bestemmingswijziging moet de gemeente 
vaak allerlei kosten maken, zoals onderzoek en de aanleg van voorzieningen. Deze kosten 
moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) op de private partij, die daarvan profijt heeft, worden verhaald. Ook kan de gemeente 
in dit kader een bijdrage voor Bovenwijkse Voorzieningen vragen.

.Oĥ*
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De gemeente loopt bij faciliterend grondbeleid nagenoeg geen financiële risico's. De 
gemeente kan tevens eventuele planschade vanwege het vaststellen van een nieuw 
bestemmingsplan of nadeelcompensatie vanwege nadeel bij uitvoering van een project 
verhalen op de private partij. Ook kosten voor het inrichten van het openbaar gebied kunnen 
worden verhaald. Voorbeeld hiervan is Schippershof en het Health Technology Park.

Voordelen van faciliterend, passief grondbeleid:
- kosten van de grondexploitatie zijn te verhalen via de Wro en Bro. Hierdoor loopt de 

gemeente slechts zeer beperkt risico;
- gemeente heeft invloed door bestemmingsplanvoorschriften en locatie-eisen in een 

exploitatieplan.
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Nadelen van faciliterend, passief grondbeleid:
- minder invloed op de uitgangspunten van een ruimtelijk plan;
- minder invloed op en budget voor de aanleg van openbaar gebied en infrastructuur;
- minder invloed op het realiseren van gemeentelijke ambities.

Deze nadelen zijn door het maken van afspraken met particuliere partijen en door 
gemeentelijk kostenverhaal voor een deel te ondervangen.

Vormen van grondbeleid in Veldhoven

De gemeente Veldhoven wil meer ruimte bieden voor particuliere initiatief en particulier 
ontwikkelen. Zij wil de markt meer ruimte en vrijheid bieden. Het doel staat voorop en niet 
het middel om er te komen. Dit houdt in dat faciliterend grondbeleid het uitgangspunt is. De 
gemeente accepteert hierbij dat zij minder op detail kan sturen en ook minder invloed heeft 
op het proces.

Met dit uitgangspunt is er echter nog geen eind gekomen aan actief grondbeleid in 
Veldhoven. Afhankelijk van de situatie en context, zal telkens worden bezien welke manier 
van handelen past bij de opgave. Uitgangspunt bij de bestaande uitbreidingslocaties in 
Veldhoven voor zowel woningbouw (bij Zilverackers, Oerle-Zuid) als ontwikkeling 
bedrijventerreinen (bij Habraken, Zandven) blijft actief grondbeleid. De alternatieven, PPS 
(bij Runport A2) en faciliterend grondbeleid (bij de ontwikkeling van woningbouw op een 
inbreidingslocatie), worden zo mogelijk in de toekomst vaker toegepast. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de positie, de rol, de mate van invloed en de risico's van de 
gemeente. Bij nieuwe ontwikkellocaties, veelal inbreiding in bestaand woongebied, zal bij 
voorkeur gekozen worden voor faciliterend grondbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de veranderende rol van de gemeente.

2.5 Planning en Control Cyclus

Diverse onderdelen uit deze nota grondbeleid maken deel uit van de Planning en Control 
Cyclus. In de paragraaf Grondbeleid van de begroting en jaarrekening geeft het college haar 
grondbeleid aan en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Daarnaast bestaat ook de 
mogelijkheid dat het college tussentijds rapporteert over afwijkingen in (de uitvoering van) 
het grondbeleid in de kwartaalrapportages. De gemeenteraad kan uiteraard ook buiten de 
Planning en Control Cyclus het college verzoeken om verantwoording af te leggen.
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Al bij de start van een bouwgrondexploitatie is het uitgangspunt dat de bouwgrondexploitatie 
zelfvoorzienend is. Dit wil zeggen dat de bouwgrondexploitatie sluitend is en de 
gemeentelijke begroting van baten en lasten niet zonder uitdrukkelijk raadsbesluit mag 
begunstigen of belasten. Bij een verliesgevende bouwgrondexploittie wordt expliciet aan de 
gemeenteraad voorgesteld om hiervoor een verliesvoorziening beschikbaar te stellen. De 
raad besluit, op voordracht van het college, om winsten te nemen van de (afgesloten) 
bouwgrondexploitaties en voorzieningen te treffen bij niet sluitende bouwgrondexploitaties.

2.6 Ambities gemeente Veldhoven

De gemeente Veldhoven is ambitieus op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur en natuur- en groengebieden. 
Ambities als duurzaamheid, energieneutraal bouwen en zorgvuldig ruimtegebruik worden 
nagestreefd. Met een heldere visie en het stimuleren van toegankelijkheid, zelfsturing en 
diversiteit wordt richting gegeven aan deze ambities. Concreet wordt gewerkt aan het 
realiseren van een diverse, duurzame woon-, werk- en leefgemeente met een kwalitatief 
goede openbare ruimte en een hoog voorzieningenniveau. Per situatie worden keuzes 
gemaakt over het in te zetten instrumentarium van het grondbeleid. Criteria die bepalen 
welke instrument wordt ingezet zijn onder andere: de (gemeentelijke) grondpositie, de 
grootte van het te ontwikkelen gebied, de planning van de ontwikkeling, de aard en kwaliteit 
van te realiseren rood (woningbouw), grijs (openbaar gebied) en groen (natuur), de risico's 
die gemeente wil dragen en de gemeentelijke ambities om tot realisatie te komen.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste keuzes in relatie tot het grondbeleid.

1. Om de Veldhovense kwaliteit van ruimte te realiseren en in stand te houden zorgen we bij:
a. gemeentelijk grondeigendom voor een goede ruimtelijke afweging en goede afspraken 

met aannemers en ontwikkelaars van de investeringen in het openbaar gebied;
b. bij particulier grondeigendom voor een goede ruimtelijke afweging en afspraken over 

de gewenste kwaliteiten met verhaal van de gemeentelijke kosten.

2. Voor een goede afstemming van vraag en aanbod in aantallen woningen en type woning 
wordt ingezet op:
a. het maken van (prestatie)afspraken met woningcorporaties over nieuwbouw binnen 

de gemeente en in regionaal verband;
b. het ontwikkelen van flankerend beleid voor woningen waar veel vraag naar is, zoals 

sociale woningbouw en middel dure huur;
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c. de verkoop van grond voor de bouw woningen voor een marktconforme prijs;
d. bij sociale woningbouw meer openbare parkeerplaatsen op gemeentelijke grond te 

realiseren in plaats van de aanleg van parkeerplaatsen door en op grond van de 
corporatie;

e. om de bouw van kleine en goedkope woningen te stimuleren de 
(stedenbouwkundige) eisen aan de woningen zoveel mogelijk te beperken zonder te 
tornen aan de 'Veldhovense kwaliteit';

f. de woningbouwprogrammering in regionaal verband te actualiseren waarbij 
voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd om te kunnen inspelen op de actuele vraag;

g. meer (tijdelijke) woningen toe te voegen die klein en goedkoop zijn voor onder 
andere urgenten zoals statushouders en bijzondere doelgroepen (alleenstaanden, 
jongeren).

3. Voor het versterken en behouden van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en 
voor een goede afstemming van de plancapaciteit aan de vraag naar nieuwe terreinen 
wordt ingezet op:
a. de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in de vorm van publiek private 

samenwerking;
b. het samen met het Stedelijk Gebied Eindhoven de voorraad m2 bedrijventerreinen in 

evenwicht te brengen met de behoefte van de markt;
c. de overbodige bedrijfsterreinen of bedrijfskavels een andere functie te geven;
a. het investeren in de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen.

4. Duurzame ontwikkelingen worden voorop gesteld door:
b. bij Zilverackers, fase De Drie Dorpen, uit te gaan van de bouw van Nul op de meter- 

woningen en daarom af te zien van de aanleg van een leidingnetwerk voor aardgas;
c. te onderzoeken of de gemeente mogelijkheden kan scheppen voor de oprichting van 

een energiecorporatie voor Zilverackers, fase De Drie Dorpen, en de juridische 
beperkingen te onderzoeken ten aanzien van de afnameplicht van duurzame energie 
voor de toekomstige bewoners.

d. voor Zilverackers, fase De Drie Dorpen, de grondprijs te toetsen door middel van een 
residuele berekening en te laten beoordelen door een onafhankelijk bureau om zo de 
ontwikkeling van Nul op de meter-woningen maximaal mogelijk te maken;

e. te zorgen voor overige duurzame maatregelen in Zilverackers, fase De Drie Dorpen, 
zoals een goede waterberging, een minder stenige omgeving en een gescheiden 
rioolstelsel;
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f. te onderzoeken of het mogelijk maken van een duurzaamheidslening een aanvullend 
instrument kan zijn;

g. te investeren in (onderlinge) communicatie om voor duurzame ontwikkelingen begrip 
te kweken, kennis te delen en goede voorbeelden te geven.

íEŕsr*-»

5. Om de betrokkenheid van burgers, bedrijven en regionale samenwerkingsvormen 
maximaal te faciliteren wordt er van uit gegaan dat:
a. de markt de aanzet geeft tot gebiedsontwikkeling, waarbij een grotere rol is voor het 

faciliterend gemeentelijk grondbeleid in plaats van actief grondbeleid. Dit kan in de 
vorm Publiek Private Samenwerking (PPS) of door middel van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO);

b. een sterke regio Veldhoven veel te bieden heeft, o.a. op het vlak van 'wonen', 
'werken' en 'voorzieningen'. Onder andere samenwerking in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven biedt hiervoor de kansen.

6. Om de kwetsbaarheid en risico's van het grondbeleid zo klein mogelijk te houden:
a. wordt de gemeenteraad twee maal per jaar (bij begroting en jaarrekening) door het 

college geïnformeerd en legt het college verantwoording af over het te voeren en 
gevoerde grondbeleid. Hierbij wordt aandacht besteed in de mate van het realiseren 
van de inhoudelijke doelstellingen;

b. worden de risico's van de bouwgrondexploitatie in totaliteit en per afzonderlijk project 
geïnventariseerd en worden indien nodig scenarioberekeningen gemaakt en 
beheersmaatregelen getroffen.
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3 Instrumentarium grondbeleid
3.1 Verwerving

Er zijn drie fasen en vormen in de grondverwerving te onderscheiden:
1. Matig actief

In deze fase wordt alleen gereageerd op grond die aan de gemeente is aangeboden. 
Grond wordt aangekocht als het aanbod aantrekkelijk is. Deze fase komt in Veldhoven 
niet meer voor. Er wordt alleen grond voor concrete projecten aangekocht.

2. Geconcentreerd actief
In de fase dat de globale visie en ontwikkelstrategie bekend zijn kan grondverwerving 
meer prioriteit krijgen. De gemeente neemt zelf contact op met eigenaren of zij bereid 
zijn hun grond/opstallen te verkopen.

3. Zeer actief tot onteigenen toe
In die fase waarin concrete uitwerkingsplannen gereed zijn en realisatietermijnen 
gesteld zijn (fasen kunnen in verschillende deelgebieden op verschillende tijden aan 
de orde komen). Gemeente zet in deze fase druk om tot aankoop te komen, 
bijvoorbeeld door het opstellen van een onteigeningsplan en het daadwerkelijk 
onteigenen. O.a. voor de aanleg van de Zilverbaan is hiervan gebruik gemaakt.
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Alleen grond die voldoet aan de milieunormeringen (schone grond) wordt aangekocht. 
Hiertoe wordt altijd een verkennend bodemonderzoek geëist of opgesteld. In 
uitzonderingsgevallen kan vervuilde grond worden aangekocht, nadat door bodemonderzoek 
is aangetoond welke vervuiling, in welke mate optreed. Voordat wordt aangekocht dient de 
wijze van sanering en de financiering van de hiermee verband houdende saneringskosten te 
zijn bepaald. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest heeft een steeds grotere invloed.

Beleidsuitgangspunten verwerving

» Per project wordt in de
initiatieffase door het college 
beoordeeld welke publiek- en 
privaatrechtelijke 
verwervingsinstrumenten 
worden ingezet.

» Ten aanzien van
bodemverontreiniging wordt 
voor elke aankoop een 
verkennend bodemonderzoek 
volgens de daarvoor geldende 
normen uitgevoerd.

» Vanaf het idee om gronden te 
verwerven voor toekomstige 
ontwikkeling(en) wordt een 
financieel
haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd.

» Strategische aankopen worden 
slechts zeer beperkt gedaan om 
ontwikkelingen in gang te 
zetten, te versnellen of voor de 
toekomst veilig te stellen. De 
gemeenteraad wordt in dit 
geval gevraagd om krediet 
beschikbaar te stellen.
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Voor de meeste locaties en investeringsprojecten in Veldhoven zijn nagenoeg alle benodigde 
gronden verworven (Meerstraat, Oerle-Zuid, Kempenbaan en Zilverbaan). Mogelijk dat nog 
voor de bouwgrondexploitatie Zilverackers gronden worden verworven. Deze verwervingen 
zijn echter maatwerk in relatie tot de ontwikkeling en de afspraken met ontwikkelaars. Voor 
bedrijfsterrein Habraken zijn twee terreinen nog niet verworven maar de intentie van de 
gemeente is niet op deze alsnog te verweven. Voor bedrijfsterrein De Run worden nog 
gronden verworven van Rijkswaterstaat liggend aan de A2/N2.

Financiële ruimte voor verwerving en strategische verwerving

Regulier worden alleen verwervingen verricht ten behoeve van lopende plannen. In 
grondexploitaties, die bij de begroting in de paragraaf Grondbeleid worden aangegeven, zijn 
de geplande aankopen opgenomen. Deze grondexploitaties worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. Incidenteel kan het voorkomen dat vooruitlopende op de planontwikkeling 
zogenaamde strategische verwervingen plaatsvinden. Deze aankopen worden verricht ten 
behoeve van toekomstige plannen die volgen vanuit de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven.

Een strategische aankoop is een grondaankoop op een locatie of in een plangebied waarvoor 
nog geen bouwgrondexploitatie is vastgesteld.
Mogelijk is al wel gestart met de planvoorbereiding, maar er is nog geen sprake van de start 
van het vervaardigingproces. Er is wel een eerste financiële verkenning uitgevoerd 
(financiële- en economische haalbaarheidstoets). Er is nog geen door de raad vastgestelde 
grondexploitatie. Wel zijn er eerste ideeën over mogelijke ontwikkelingen (er worden dus 
plankosten gemaakt, ambtelijke uren geschreven) en (strategische) aankopen voorgesteld.

De laatste jaren hebben er geen strategische grondaankopen meer plaatsgevonden. Op basis 
van de bijgestelde visie op grondbeleid zullen strategische grondaankopen nagenoeg ook niet 
meer voorkomen.
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Toepassen Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG)

Als belangrijk instrument bij de actief grondbeleid is de toepassing van de WVG. Wanneer op 
een perceel WVG-aanduiding ligt moet de eigenaar deze grond eerst schriftelijk bij de 
gemeente aanbieden voordat aan anderen mag worden verkocht. De gemeente kan nadat 
het perceel is aangeboden beslissen om het aan te kopen. De toepassing van de WVG wordt 
door de gemeente per perceel vastgelegd op basis van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke 
Beperkingen. Om effectief te zijn dient, voordat plannen naar buiten treden en voordat 
grondeigenaren door de gemeente worden benaderd om grond te verkopen, een WVG 
aanwijzing te hebben plaatsgevonden. Voor het plangebied Zilverackers geldt nog een WVG 
aanwijzing.

Onteigening

Lukt het niet om via minnelijke weg tot verwerving te komen, heeft de gemeente de 
mogelijkheid om een onteigeningsprocedure te starten. Voorwaarde hiervoor is een 
onherroepelijk bestemmingsplan met eventueel een uitwerkingsplan. De Kroon 
(Rijkswaterstaat) maakt, op verzoek van de gemeente, een onteigeningsplan. De gemeente 
dient bij haar verzoek alle relevante informatie toe te voegen en een logboek te overleggen 
van de lopende gesprekken over de grondaankopen. Eerst na vaststelling van het 
onteigeningsplan kan tot de gerechtelijke onteigeningsprocedure worden overgegaan, 
beginnende met de dagvaarding van die eigenaren met wie langs minnelijke weg geen 
overeenstemming kon worden bereikt. Als de grondeigenaar zelfrealisatie kan aantonen 
(bijvoorbeeld een aannemer of ontwikkelaar) is onteigening niet mogelijk. Weigert een 
ontwikkelaar mee te werken aan noodzakelijke ontwikkeling is onteigening in bepaalde 
gevallen wel weer mogelijk. Voor de reconstructie van de Kempenbaan en de aanleg van de 
Zilverbaan zijn onteigeningsplannen opgesteld.
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Bouwclaimmodel

Toepassing van het bouwclaimmodel is een variant op publieke grondexploitatie. De 
gemeente koopt grond van ontwikkelaars in ruil voor een bouwclaim (bouwcontingent). De 
gemeente maakt plannen en verkoopt bouw- en woonrijpe grond terug aan ontwikkelaars. 
Het recht dat een ontwikkelaar heeft om nieuwbouw te realiseren is de bouwclaim 
(bouwcontingent). Bij grondverkoop verkrijgt de ontwikkelaar een bouwcontingent voor de 
bouw van een vast omschreven soort en aantal woningen. Voor het plangebied Oerle-Zuid en 
Zilverackers lopen nog afspraken met bouwbedrijven met een bouwclaim.

Kenmerken:
- grondverwerving door marktpartijen;
- verkoop niet bouwrijp gemaakte grond aan gemeente;
- gemeentelijke planontwikkeling en grondexploitatie;
- zeggenschap en grondexploitatierisico ligt volledig bij gemeente;
- gerealiseerde winsten grondexploitatie worden niet gedeeld met marktpartijen;
- verkoop bouwrijp gemaakte grond door gemeente.

3.2 Beheer van gronden en opstallen

Beheer van gronden en opstallen heeft tot doel de waarde van het tijdelijk bezit te behouden 
en de beschikbaarheid op juiste moment zeker stellen.

Uitgangspunt is dat opstallen na aankoop worden gesloopt, onder andere om kraak van 
panden te voorkomen. Een afgeleide doelstelling van beheer is tijdelijke 
opbrengstmogelijkheden optimaal te benutten. Gronden en panden worden tegen 
marktconforme prijzen verpacht en verhuurd. Voor maatschappelijke functies worden panden 
minimaal tegen kostprijs verhuurd. Vaak worden bij de onderhandelingen over de aankoop 
van gronden en gebouwen afspraken gemaakt over de tijdelijke verhuur, soms met de 
verkopende partij (voortgezet gebruik). Voortgezet gebruik levert echter meestal geen 
opbrengst voor de gemeente op. Voortgezet gebruik wordt daarom altijd in tijd gelimiteerd 
en worden de ontbindingsvoorwaarden van de overeenkomst vastgelegd.

Beleidsuitgangspunten beheer 
gronden en opstallen

» Gronden en panden worden 
tijdelijk in gebruik of beheer 
gegeven, verpacht of verhuurd, 
in afwachting van toekomstige 
ontwikkelingen binnen de 
bouwgrondexploitatie.

» Gronden en panden worden van 
jaar tot jaar verpacht of tijdelijk 
verhuurd. Hierbij wordt de 
wettelijke, een marktconforme 
of een kostprijsdekkende 
vergoeding in rekening 
gebracht.
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Bij aankoop wordt beoordeeld wie de grond eventueel vrij maakt van beplanting, opstallen 
e.d. en wie de kosten daarvan draagt. Bij de aankoop worden ook termijnen voor de 
tijdelijke verhuur door het college bepaalt of omschreven. De hoogte van de huur is mede 
afhankelijk van de economische waarde van het onroerend goed (marktwaarde). Daarnaast 
kunnen er wettelijke bepalingen zijn om tot een bepaald huurniveau te komen. Voor niet 
commerciële verhuur wordt minimaal een kostprijsdekkende huur gevraagd. Tegelijk met de 
aankoop wordt ook de verhuur ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Indien het niet mogelijk is om panden na aanschaf af te breken of te verkopen, bijvoorbeeld 
omdat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de (stedenbouwkundige) invulling van het 
gebied, worden deze panden tijdelijk verhuurd of tijdelijk in gebruik gegeven. Voor de 
bepaling van de huur wordt een uniform en transparant systeem gehanteerd.

Onbebouwde percelen in de agrarische sfeer worden meestal in kortlopende pacht gegeven 
wanneer ze niet onmiddellijk nodig zijn voor de locatieontwikkeling. Soms wordt om 
specifieke redenen grond verhuurd, bijvoorbeeld ten behoeve van een tijdelijke 
bouwplaatsinrichting. Ook kan grond tijdelijk in gebruik worden gegeven of verhuurd voor

Beleidsuitgangspunten beheer 
gronden en opstallen

» Voor beheer van gemeentelijke 
gronden wordt een 
overzichtelijke en actuele 
registratie van de verpachte, 
verhuurde en in gebruik 
gegeven gronden gevoerd.

» De voorwaarden waaronder 
grond wordt verpacht, verhuurd 
of in gebruik wordt gegeven 
zijn voor iedere pachter, 
huurder of gebruiker gelijk. 
Tenzij er bijzondere 
omstandigheden zich voordoen, 
waarin het college toe besluit.

» Voor panden en percelen die in 
"voorraad" worden gehouden 
tot ontwikkeling zich voordoet 
geldt dat de beheerskosten zo 
laag mogelijk worden 
gehouden.
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maatschappelijke doeleinden. Rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de 
grond voor voorbereidende werkzaamheden, waar onder archeologisch onderzoek ten 
behoeve van het bestemmingsplantraject.

3.3 Grondverkoop
Beleidsuitgangspunten
grondverkoop

De wijze waarop grond kan worden verkocht is afhankelijk van de functie die het object heeft 
voor de gemeente. Grondobjecten worden verkocht omdat deze:

- voor de gemeente geen functioneel bezit meer zijn;
- projectmatig worden uitgegeven voor de ontwikkeling van vastgoed door derden;
- als bouwkavel worden uitgegeven.

Grondprijzen

Voor grondgebonden woningen bestaan vaste grondprijzen, verdeeld in verschillende 
categorieën. Bij gestapelde woningbouw (appartementen) wordt door het college per locatie 
bepaalt welke grondprijs wordt gehanteerd: in de meeste gevallen wordt hierbij de residuele 
grondwaarde als uitgangspunt genomen. De residuele grondwaarde is het verschil tussen de 
totale opbrengstwaarde van de (te realiseren) opstal minus de stichtingskosten van de opstal 
(voor koopwoningen: de vrij op naam prijs minus de bouwkosten).
In het verleden werd ook een grondquote (een bepaald percentage van de vrij op naam prijs) 
toegepast. Daarnaast kan een grondprijs voor zowel grondgebonden woningen of 
appartementen door middel van een prijsvraag (ontwerpcompetitie) of aanbesteding 
ontstaan. Hierbij is de grondprijs mede bepalend voor de toewijzing. Ook bestaat de 
mogelijkheid om de grondprijs te bepalen of te laten beoordelen door middel van een taxatie 
van een onafhankelijk taxatiebureau.

» Gronden komen in aanmerking 
voor uitgifte:
- als deze onderdeel uitmaken 

van al dan niet bouwrijpe 
grond;

- in het kader van een 
bouwproject 
(bouwgrondexploitatie);

- indien er geen sprake is van 
functioneel gemeentelijk bezit.

» Grondprijzen zijn vastgesteld 
met een vaste prijs per 
vierkante meter, worden 
residueel bepaalt, door middel 
van een prijsvraag, of als 
onderdeel van een 
aanbesteding bepaalt.

» Afhankelijk van de gewenste 
ontwikkeling en aard van de 
bedrijvigheid heeft het college 
de mogelijkheid om een of 
meerdere categorieën toe te 
voegen aan de grondprijzen 
voor bedrijventerreinen.

» De gemeenteraad wordt door 
het college over de jaarlijkse 
actualisering van de 
grondprijzen geïnformeerd.

» Vrije kavels worden uitgegeven 
op basis van het schriftelijk 
kenbaar maken van interesse 
voor een bepaalde kavel.
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Grondprijsontwikkeling woningbouw
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Na een daling van de grondprijs van circa 20oZo tijdens de economische crisis en een 
stabilisatie van de grondprijzen voor grondgebonden woningen in 2014 en 2015 zijn de 
grondprijzen per 1 april 2016, conform het gemeentelijk grondprijsbeleid, met 5,007o 
verhoogd.

Beleidsuitgangspunten
grondverkoop

» Indien er ruimtelijk of civiel 
geen bezwaren bestaan kan het 
college, reststroken grond 
verkopen of in gebruik geven.

» Het uitgeven van grond in 
erfpacht, al dan niet in 
combinatie met een kooprecht, 
is mogelijk. Voorwaarde hierbij 
is dat de jaarlijkse vergoeding 
(erfpachtcanon) marktconform 
is en is gerelateerd aan de 
verkoopwaarde van de grond.

» Bij constatering van illegaal 
grondgebruik treedt de 
gemeente handhavend op, 
zodat eigendomsoverdracht 
door verjaring wordt 
voorkomen. Onder andere bij 
de herinrichting van 
woonwijken inventariseert de 
gemeente of er sprake is van 
illegaal grondgebruik.
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Voor bedrijfskavels worden ook vaste grondprijzen in categorieën (regulier en zichtlocatie) 
toegepast. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en aard van de bedrijvigheid bestaat de 
mogelijkheid om een of meerdere categorieën toe te voegen. Zo bestaat de mogelijkheid om 
voor specifieke bedrijvigheid een aangepaste grondprijs te bepalen. Voor kantoorfuncties 
wordt de grondprijs per locatie bepaalt, uitgedrukt in een vierkante meterprijs bruto 
vloeroppervlakte. Ook voor bedrijfsgrond kan een onafhankelijk taxatiebureau de grondprijs 
bepalen of beoordelen.

Grondprijsontwikkeling bedrijventerreinen

o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o

- hoogwaardig 
bedrijventerrein 
(zichtlokatie)

- regulier bedrijventerrein 
(bodemprijs)

De grondprijzen voor bedrijfsgrond van de Gemeente Veldhoven zijn vanaf 2014 stabiel 
gebleven.
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De gemeentelijke grondprijzen worden jaarlijks per 1 april door het college geactualiseerd.
De gemeenteraad wordt over deze actualisering geïnformeerd. Heeft de grondprijsaanpassing 
gevolgen voor het krediet van de bouwgrondexploitatie (aanpassing jaarschijven) dan gaat 
deze prijsaanpassing in nadat de raad hier formeel mee heeft ingestemd. De aanpassing van 
de grondprijs voor bouwkavels geschiedt met een vaste parameter, namelijk de regionale 
waardestijging/waardedaling zoals door het NVM is vastgesteld bij verkoop van bestaande 
woningen van het jaar ervoor. Deze grondslag is evenwichtig, marktconform en voorkomt
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(te) grote prijsschommelingen in vergelijking met de regio. Door daarnaast de gemeentelijke 
grondprijzen door een onafhankelijk bureau te laten taxeren (in zijn algemeenheid of per 
project) vindt er een marktconformiteitstoets van de grondprijzen plaats.

In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de 
grondprijssystematiek voor bedrijfsgrond en voor sociale woningbouw. Doel hiervan is het 
voorkomen van onnodige scheefheid in grondprijzen en meer zicht te krijgen op de 
marktprijs. De systematiek die in Veldhoven wordt gehanteerd past binnen de in regionaal 
verband gemaakte afspraken.

Naast regionale afspraken over de grondprijssystematiek voor sociale woningbouw vind ook 
afstemmingplaats over het zogenaamde flankerend beleid. Voorbeelden hiervan is beleid ten 
aanzien van duurzaamheid, parkeren en verkoop- en levering van grond. Ook 
stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een Volkshuisvestingsfonds worden in de regio 
bekeken. Het Stedelijk Gebied Eindhoven houdt zich ook bezig met de programmering van de 
woningbouw en de regionale afspraken hierover.
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De gemeente Veldhoven kent sinds enkele jaren een Volkshuisvestingsfonds waarmee de 
bouw van sociale huurwoningen kan worden gestimuleerd. Het fonds wordt al enkele jaren 
niet meer gevoed en sinds 2016 is dit fonds nagenoeg uitgeput. Met plaatselijke 
woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt die mede de basis vormen voor 
grondverkoop aan de corporaties. Flankerend beleid voor de bouw van bepaalde categorieën 
woningen zal in overeenstemming met de Woonvisie 2016 e.v. verder worden uitgewerkt.

Naast vraag naar sociale huurwoningen is er ook veel vraag naar woningen in de middeldure 
huur. Onderzocht kan worden of en hoe door middel van flankerend beleid de bouw van deze 
woningen kan worden bevorderd.

Aan ontwikkelaars wordt bouwgrond verkocht op basis van afgesproken bouwcontingent 
(bouwclaims). Deze grond wordt voor/onder de actueel geldende prijzen en condities 
verkocht.

Uitgiftebeleid vrije kavels

Wanneer er bouwkavels voor verkoop beschikbaar komen maakt de gemeente dit bekend via 
de gemeentepagina, de website van de gemeente en via de nieuwsbrief Grondslag, die 
iedereen die dit heeft aangegeven persoonlijk ontvangt. Op basis van deze bekendmaking 
kan men de interesse voor een bepaalde bouwkavel schriftelijk kenbaar maken. In volgorde 
van dit schriftelijke bericht, of door middel van verloting, worden de kavels uitgegeven en 
vinden de verkoopgesprekken plaats.

De mogelijkheid bestaat dat een ontwikkelaar ook vrije kavels verkoopt. In Oerle-Zuid is 
hiermee al geëxperimenteerd. Hierbij trok de gemeente samen op met de ontwikkelaar in de 
verkoop van vrije kavels en nieuwbouwwoningen.

In Veldhoven gold voor particuliere bouwkavels een verplichting tot zelfbewoning van drie 
jaar. Dit was om speculatie tegen te gaan (antispeculatiebeding). Als gevolg van de 
woningbouwcrisis is dit antispeculatiebeding afgeschaft. Kavels worden wel alleen verkocht 
aan particulieren die zelf gaan bouwen of opdracht geven aan een aannemer om de woning 
te gaan bouwen. Doel is dat men de woning zelf gaat bewonen.
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Uitgiftebeleid bedrijfskavels

Bedrijven zijn niet gebonden aan de gemeentegrens als grens van hun vestigingsgebied. Zij 
kijken verder, zowel binnen de regio als daarbuiten. Het doel is om zoveel mogelijk bedrijven 
te behouden voor en te vestigen in de regio en ook voldoende bedrijfskavels beschikbaar te 
hebben voor bedrijven die willen verplaatsen of uitbreiden binnen de gemeentegrens. Het 
Stedelijk Gebied Eindhoven willen bedrijven het beste aanbod doen en alle mogelijkheden 
binnen het stedelijk gebied voorleggen. Hierdoor krijgt het bedrijf een integraal beeld van de 
kansen in de regio. Speerpunt in de regionale samenwerking bij uitgifte van bedrijfskavels is 
het 1-loket. De bedrijfscontactfunctionarissen van de betrokken gemeenten vormen samen 
het 1-loket. De betrokken gemeente handelt zelf de verkoop van de bedrijfsgrond af. Het 
Stedelijk Gebied Eindhoven houdt zich ook bezig met de programmering van de 
plancapaciteit aan bedrijfsterreinen en de regionale afspraken hierover.
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Bedrijfsgrond wordt verkocht aan het bedrijf dat er zich wil vestigen of aan de investeerder 
die een bedrijfspand wil realiseren en verhuren. Het bestemmingsplan geeft de 
mogelijkheden en beperkingen aan voor de vestiging van het bedrijf.

Erfpacht

Het is ook mogelijk om gemeentegrond in erfpacht uit te geven, al dan niet in combinatie 
met een kooprecht. Erfpacht kan bij zowel grond voor woningbouw (bijvoorbeeld voor
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sociale woningbouw) als bij bedrijfsgrond. Er wordt in zijn algemeenheid voor de erfpacht 
geen maximale termijn gesteld. Voorwaarde is dat de vergoeding hiervoor (de erfpachtcanon) 
marktconform is en is gerelateerd aan de verkoopwaarde van de grond. Wanneer grond in 
erfpacht wordt uitgegeven wordt deze grond tegen economische waarde (marktwaarde) 
gewaardeerd op de balans. De jaarlijkse erfpachtcanon komt ten gunste van de lopende 
begroting/exploitatie.

Verkoop gemeentelijke panden

Indien een pand, wat is aangekocht voor een gebiedsontwikkeling, past in de nieuwe 
(stedenbouwkundige) invulling van het gebied wordt dit gemeentelijk pand verkocht via een 
plaatselijke makelaar. De verkoopprijs voor dit pand wordt bepaald aan de hand van een 
onafhankelijke taxatie.

Verkoop in gebruikgeving van reststroken grond en handhaving bij illegaal gebruik

Indien er ruimtelijk of civiel geen bezwaren bestaan kan de gemeente grond verkopen of in 
gebruik geven. Bij een verzoek tot koop van een strook grond wordt onderzocht of de strook 
behouden moet blijven of kan worden verkocht. Als er geen kabels en/of leidingen aanwezig 
zijn, de strook geen functie heeft in het openbaar gebruik (bijvoorbeeld als structureel groen 
of voor parkeren) en er verder vanuit stedenbouwkundig of planologisch oogpunt geen 
bezwaren zijn, kan de strook worden verkocht. Hiervoor bestaat er een vaste grondprijs voor 
reststroken met bouwmogelijkheid en reststroken zonder bouwmogelijkheid.
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Indien er wel kabels en leidingen aanwezig zijn of indien er sprake is van een huursituatie 
kan grond in gebruik worden gegeven. Ter bevestiging van de in gebruikgeving en als 
vergoeding van de administratieve kosten wordt jaarlijks een vast bedrag in rekening 
gebracht. Vanwege de administratieve belasting wordt in gebruikgeving zo veel mogelijk 
beperkt.

De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met illegaal in gebruik genomen grond. 
Dergelijk gebruik doet zich met name voor aan de randen van de woonbebouwing, daar waar 
tuinen grenzen aan openbaar gebied zoals grote plantsoenstroken of park- en bosgebieden. 
Om overdracht van eigendom door verjaring te voorkomen wordt na de constatering van 
illegaal grondgebruik hiertegen handhavend opgetreden.

Het college houdt periodiek per wijk een algemene inventarisatieronde of er sprake is van 
illegaal grondgebruik en bij constatering daarvan eveneens handhavend op treden. Het 
moment van inventarisatie houdt rekening met de verjaringstermijn van 20 jaar bij verjaring 
'ter kwader trouw'. Recent heeft bij de herinrichting van de wijken Zonderwijk en 't Look deze 
inventarisatie plaatsgevonden.

3.4 Planologische instrumenten

Door middel van structuurplannen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen, 
beeldkwaliteitsplannen en omgevingsvergunningen kan de gemeente op publiekrechtelijke 
wijze sturing geven aan ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal 
woningen, het aantal parkeerplaatsen en de hoogte van de bebouwing. Hierbij wordt o.a. de 
ladder voor duurzame verstedelijking als toetsingskader gebruikt.

In een bij een bestemmingsplan behorend exploitatieplan kan de gemeente eisen opleggen 
waaraan een locatie moet voldoen. Daarbij gaat het om de categorieën van woningen, zoals 
sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar ook om de 
kwaliteit van de locatie, het bouwrijp maken van de locatie, de aanleg van nutsvoorzieningen 
en de inrichting van de openbare ruimte.

Beleidsuitgangspunten
planologische instrumenten

» Maakt de gemeente, om een 
locatieontwikkeling mogelijk te 
maken, een bestemmingsplan 
dan toetst zij of de 
grondexploitatie bijdraagt aan 
een goede ruimtelijke 
ontwikkeling en of deze 
economisch uitvoerbaar is.

» De gemeente kan gebruik 
maken van een exploitatieplan 
om onder andere locatie-eisen 
te stellen.

» Door de nieuwe omgevingswet, 
die naar verwachting in 2019 in 
werking treedt, ontstaat er een 
instrumentarium om milieu-, 
duurzaamheids- en 
ruimtethema's integraal af te 
wegen.
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Naar verwachting zal in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet 
is gericht op de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat milieu-, duurzaamheids- en 
ruimtethema's integraal moeten worden afgewogen gedurende de planvorming. In plaats van 
structuurplannen, bestemmingsplannen, exploitatieplannen en beeldkwaliteitsplannen 
spreken we dan van omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de rolverdeling van gemeenteraad en college bij de 
planologische instrumenten.

3.5 Kostenverhaal

Gemeentelijk kostenverhaal is van toepassing als binnen een plangebied grond in particulier 
eigendom is of een grondeigenaar zijn grond wil gaan ontwikkelen waarvoor het geldend 
bestemmingsplan (nog) geen mogelijkheid biedt. De gemeente beoordeelt per geval of en in 
welke mate zij meewerkt aan individuele particuliere verzoeken tot ontwikkeling (zogenaamd 
principeverzoek).

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat bij een nieuw bestemmingsplan kostenverhaal 
bij zelfrealisatie (op particulier eigendom) verzekerd dient te zijn. Uitgangspunt is dat door 
middel van een exploitatieovereenkomst tussen gemeente en eigenaar de gemeentelijke 
kosten worden verhaald. Deze kostenposten kunnen bestaan uit ambtelijke uren, (externe) 
onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan (milieu, archeologie), civiel technische 
investeringen en door derden ingediende planschadeverzoeken. Via een (anterieure) 
exploitatieovereenkomst kan de gemeente ook bijdragen vragen in ruimtelijke ontwikkelingen 
elders in de gemeente, waar onder ten behoeve van het realiseren van bovenwijkse 
voorzieningen. Te denken valt hierbij aan hoofdontsluitingswegen, parken en landschappelijke 
elementen. Hierbij wordt een financiële vertaling gegeven van het principe 'de gebruiker 
betaalt'.

Beleidsregels kostenverhaal

» Indien, als gevolg van de 
planontwikkeling, door 
ontwikkelaars gebruik wordt 
gemaakt van gemeentelijke 
diensten, worden deze diensten 
kostendekkend, verricht op 
basis van een vooraf 
overeengekomen vergoeding of 
via de te verhalen kosten op 
basis van de Wro.

» De kosten voor de
gemeentelijke diensten en de 
bijdrage voor Bovenwijkse 
Voorzieningen worden tijdens 
een intakegesprek aan de 
ontwikkelaar kenbaar gemaakt. 
Vervolgens worden de kosten 
vastgelegd in een (anterieure) 
exploitatieovereenkomst welke 
door beide partijen wordt 
ondertekend.
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Wordt privaatrechtelijk niet tot overeenstemming gekomen dan kan het publiekrechtelijke 
instrumentarium worden ingezet. Kostenverhaal kan worden afgedwongen door middel van 
een exploitatieplan bij een bestemmingsplan (stok achter de deur). Na vaststelling van het 
exploitatieplan kunnen partijen ook een posterieure exploitatieovereenkomst sluiten. Partijen 
zijn dan wel gebonden aan hetgeen in het exploitatieplan is vastgelegd. Een exploitatieplan 
kan ook worden ingezet voor het stellen van aanvullende locatie-eisen op het 
bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten aanzien van het percentage sociale woningbouw, 
termijnen van oplevering van woningen, energiebesparende maatregelen.

Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO)

Een bovenwijkse voorziening (BOVO-investering) is een investering die van nut is voor het 
exploitatiegebied en voor één of meer andere exploitatiegebieden. Het gaat hierbij om 
investeringen die het belang van een plangebied geheel of gedeeltelijk overstijgen. De 
Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (RSVV) is de basis om kosten van BOVO te verhalen.

Een BOVO-investering wordt gezien, geadministreerd en verantwoord als een reguliere 
gemeentelijke investering. Deze maakt geen onderdeel uit van een bouwgrondexploitatie.
Het kostenverhaal van BOVO-investeringen op particulieren maakt onderdeel uit van het 
totale gemeentelijke kostenverhaal.

Voorbeelden van BOVO-investeringen zijn:
- aanlegkosten van ontsluitingswegen, civiel- of cultuurtechnische kunstwerken of 

inpassingmaatregelen, en parkeervoorzieningen;
- kosten voor het verplaatsen en aanleggen van groen, Ecologische Hoofdstructuur, 

inpassen en verplaatsen van monumenten of archeologische vondsten, en 
waterbuffering;

- kosten voor negatief externe effecten, zoals planschade en procedurekosten, kosten 
als gevolg van het aanscherpen van milieuvergunningvoorschriften of het verleggen of 
afkopen van hindercirkels.

Beleidsregels kostenverhaal

» Bij het sluiten van een
exploitatieovereenkomst wordt 
ook de afdracht voor 
bovenwijkse voorzieningen 
meegenomen. Deze afdracht is 
afhankelijk van het aantal toe 
te voegen woningen of 
bedrijfsruimte. Hierbij wordt 
tevens rekening gehouden met 
de grootte van de woning.

» Indien de te verhalen kosten bij 
grondexploitatie niet anderszins 
verzekerd zijn, bijvoorbeeld 
door gemeentelijk 
grondeigendom of anterieure 
overeenkomsten, zal de 
gemeente de kosten verhalen 
op basis van het 
exploitatieplan.
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Om te bepalen in welke mate bovenwijkse kosten aan het project kunnen worden 
toegeschreven, zijn de volgende criteria van toepassing (aangeven in de Wro).

1. Profijt: de grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen 
voorzieningen en maatregelen.

2. Toerekenbaarheid: er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet 
worden gemaakt zonder het plan), of de kosten worden mede gemaakt ten 
behoeve van het plan.

3. Proportionaliteit: als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening 
worden de kosten naar rato verdeeld; naarmate een locatie er meer profijt van 
heeft, draagt deze meer bij aan de kosten.

Sinds enige tijd trekt de woningbouw weer aan. Na enige jaren van stilstand komen er 
regelmatig verzoeken van grondeigenaren of ontwikkelaars om een 
bestemmingsplanwijziging om nieuwbouw mogelijk te maken. Met name neemt de vraag 
naar kleine woningen toe. Deze kleine woningen worden ook vaak gebouwd op 
inbreidingslocaties in bestaande woonwijken.

Opbrengsten en winstmarges staan bij nieuwbouw echter nog steeds onder druk. De door de 
gemeente gevraagde BOVO bijdrage per woning is daarom in 2016 afhankelijk gemaakt van 
de grootte van de woning. Daarnaast ligt het moment van betalen van de BOVO bijdrage 
soms te vroeg in relatie tot het realiseren van de opbrengst door de verkoop van woningen. 
Op individueel verzoek kan het moment van betalen van de BOVO bijdrage worden 
uitgesteld, tot uiterlijk het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Met deze 
aanpassingen is de haalbaarheid van een groot aantal bouwgrondexploitaties vergroot. Bij 
een tijdelijke bestemming of een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan (voor een 
periode van maximaal 10 jaar) wordt overigens geen BOVO bijdrage gevraagd.
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4. Verantwoording en informatievoorziening

Het resultaat van het grondbeleid moet niet alleen worden weergegeven in termen van 
gerealiseerde ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook in de vorm van het financiële resultaat. 
Dit resultaat is de optelsom van de uitkomsten van alle grondexploitaties. Het grondbeleid 
bepaalt mede het financiële resultaat op de grondexploitaties. De wijze waarop het resultaat 
van de grondexploitaties tot stand komt is in hoge mate afhankelijk van de gekozen 
financiële uitgangspunten. Uitgangspunt is dat elke gemeentelijke grondexploitatie minimaal 
zelfvoorzienend is en dus geen verlies laat zien. Winstgevende locaties zijn mogelijk indien 
marktontwikkelingen en marktprijzen dit toelaten.

4.1 Begroting, jaarrekening en kwartaalrapportage

Het college informeert tweemaal per jaar (begroting en jaarrekening) volgens artikel 70 van 
het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) in de paragraaf "Grondbeleid" de 
gemeenteraad over:

a. de visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de 
programma's die zijn opgenomen in de begroting;

b. de aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert;
c. de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
d. de onderbouwing van de geraamde winstnemingen;
e. de onderbouwing van noodzakelijke voorzieningen bij verliesgevende plannen;
f. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de 

risico's van de grondzaken.

Actualisering en bijstelling van budgetten vindt twee keer per jaar plaats in de paragraaf 
Grondbeleid. Als herzieningen betrekking hebben op belangrijke punten, zoals het anders 
invullen van de ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan, wordt de raad afzonderlijk en 
uitgebreid geïnformeerd en in de besluitvorming betrokken.

Beleidsuitgangspunten 
verantwoording en 
informatievoorziening

» De bouwgrondexploitatie maakt 
onderdeel uit van de reguliere 
planning en control cyclus.

» Het college informeert, conform 
de uitgangspunten van het 
Besluit, Begroting en 
Verantwoording (BBV), 
tweemaal per jaar (bij de 
begroting en de jaarrekening) 
in de paragraaf Grondbeleid de 
gemeenteraad over de 
(lopende) projecten.

» De gronden bij complexen die 
in exploitatie zijn genomen 
worden gewaardeerd tegen de 
daaraan bestede kosten, 
inclusief de aan de boekwaarde 
toegerekende rente en 
verminderd met de opbrengst 
wegens gerealiseerde 
grondverkopen.
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4.2 Financieel management

Voor een financieel gezonde grondexploitatie is een goed financieel management een 
absolute vereiste. Dit wordt bereikt doordat overeenkomstig de wettelijke kaders voor 
verslaglegging wordt gewerkt en jaarlijks op transparante wijze inzicht wordt gegeven in de 
financiële positie van de bouwgrondexploitatie. Bij de begroting en jaarrekening wordt in de 
paragraaf Grondbeleid een actueel beeld gegeven van de winstneming, de risico's en de 
grondslagen van de bouwgrondexploitaties. In de begroting en de jaarrekening is de 
paragraaf Grondbeleid opgenomen. De risicoparagraaf van de begroting heeft voor een 
belangrijk deel betrekking op grondexploitatie. Voor elke bouwgrondexploitatie wordt door 
middel van jaarschijven een budget bepaalt, ambtelijk een budgethouder aangewezen en een 
afzonderlijk projectnummer toegekend. De budgethouder heeft tot taak het budget te 
bewaken en (verwachte) afwijkingen te rapporteren.

De actuele financiële positie van de grondexploitaties kan worden beschreven aan de hand 
van een aantal elementen, inclusief de uitgangspunten voor waardering en resultaatbepaling 
die hieronder worden beschreven.

4.3 Waardering boekwaarde bij bouwgrondexploitatie

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten activa worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De optelsom van alle gemaakte kosten (inclusief rente) 
minus de al gerealiseerde opbrengsten van alle lopende grondexploitaties vormen samen de 
boekwaarde; anders gezegd alle in exploitatie genomen gronden. Deze boekwaarde dient in 
de toekomst door middel van grondverkopen te worden goedgemaakt. De gronden bij 
complexen, die in exploitatie zijn genomen worden gewaardeerd tegen de daaraan bestede 
kosten, inclusief de kosten voor bouw- en woonrijp maken en de bijgeschreven rente en 
verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde grondverkopen.

Beleidsuitgangspunten 
verantwoording en 
informatievoorziening

» Als uit de kostprijsberekening 
blijkt dat er een verlies op een 
complex ontstaat, wordt 
daarvoor een voorziening 
gevormd die ten laste komt van 
het resultaat van de algemene 
dienst.

» Winstneming vindt plaats op 
het moment dat de exploitatie 
van een complex wordt 
beëindigd of wanneer 
tussentijds met zekerheid vast 
te stellen is, dat er winst 
gerealiseerd wordt.

» In de begroting wordt bepaalt 
hoe hoog de afdracht BOVO 
voor particulieren bedraagt.

» Analyse van wijzigingen in de 
exploitatie levert een bijdrage 
in de beheersing van de risico's. 
De reserve benoemde risico's 
levert de afdekking van de 
risico's die resteren.
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4.4 Bovenwijkse voorzieningen

Een bovenwijkse voorziening (BOVO) is een fysiek werk (investering) van de 
hoofd(infra)structuur dat van betekenis is voor een groter gebied dan het exploitatiegebied 
waarbinnen dit werk is gelegen. Zoals eerder aangegeven zijn bovenwijkse voorzieningen 
bijvoorbeeld hoofdontsluitingswegen, parken en landschappelijke elementen. Alle kosten die 
met de realisatie van deze voorzieningen samenhangen worden onder de investeringskosten 
van de BOVO gebracht, waaronder: aankoop grond, bouwrijp maken van de grond, 
bestemmingsplanprocedure, milieuonderzoek, archeologisch onderzoek, aanleg investering 
en ambtelijke begeleiding. Een investering BOVO wordt geactiveerd en afgeschreven over de 
periode van de economische levensduur.

Bij een bovenwijkse voorziening dient er sprake te zijn van een aantoonbaar en noodzakelijk 
verband met de nieuwe locatie(s). De betreffende BOVO-investering is in dit geval een 
voorwaarde om de nieuwe locatie(s) te kunnen ontwikkelen. De bovenwijkse kosten zijn 
onvermijdelijk aan de nieuwe locatie(s) verbonden. Op basis van de huidige voorschriften 
BBV is het echter niet meer mogelijk om ten laste van een bouwgrondexploitatie een afdracht 
voor BOVO te doen. De totale BOVO-investering 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 Zilverackers voor de 
Kempenbaan en de Zilverbaan.

De kosten van die bovenwijkse voorziening worden toegerekend aan de locatie naar rato van 
het profijt dat deze locatie heeft van de bovenwijkse voorziening. Hierbij wordt een financiële 
vertaling gegeven van het principe 'de gebruiker betaalt'. Door middel van een vastgesteld 
bedrag per woning (woningequivalent) wordt de hoogte van het kostenverhaal bepaalt. 
Voorwaarde is dat hiervoor een actuele kostenraming van de BOVO-investeringen aanwezig 
is. Het woningequivalent is de basis voor particulier kostenverhaal. De particuliere bijdrage 
komt ten gunste van de betreffende BOVO-investering als er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen de bovenwijkse voorziening en de betaalde particuliere bijdrage.
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4.5 In exploitatie genomen complexen

Een in exploitatie genomen complex (IEG) is een bouwgrondexploitatie die in uitvoering is op 
basis van:

- een door het college vastgesteld programma van eisen;
- een door de raad vastgestelde exploitatieopzet en verleend krediet/budget. 

Kenmerken van een bouwgrondexploitatie zijn:
- er worden plankosten gemaakt en ambtelijke uren geschreven;
- er worden eventueel grondaankopen gedaan;
- er is sprake van een vervaardigingsproces: eventueel wordt grond bouwrijp gemaakt 

en infrastructuur aangelegd;
- bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding, loopt, of is afgerond.

Een exploitatieopzet wordt gemaakt als het programma van eisen van het betreffende 
exploitatiegebied bekend is. Zowel het programma van eisen als de exploitatieopzet worden 
door de raad vastgesteld op voordracht van het college.

Een bouwgrondexploitatie kan worden gewijzigd of gesplist vanwege aanpassing of 
uitwerking van het programma van eisen of aanpassing in de planning van de realisatie. 
Hiertoe doet het college een voorstel aan de raad. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij het 
uit de exploitatie nemen van een bouwgrondexploitatie (IEG).
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4.6 Verwacht resultaat van de bouwgrondexploitaties

Het verwachte resultaat van de bouwgrondexploitaties is het totaal van de verwachte 
eindresultaten van de in exploitatie genomen complexen, rekening houdende met alle, op het 
moment van berekening, bekende omstandigheden en met zo goed mogelijke aannames over 
de toekomstige kosten en opbrengsten. Jaarlijks wordt in het kader van de begroting en 
jaarrekening in de paragraaf Grondbeleid een actualisatie gegeven van de financiële 
doorrekening van alle bouwgrondexploitaties.

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. Een 
gemotiveerde afwijking 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. Voorbeeld van een 
bouwgrondexploitatie met een looptijd van langer dan 10 jaar is Zilverackers.

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.

4.7 Verlies- en winstneming

Als uit de kostprijsberekening blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt 
daarvoor een voorziening gevormd die direct ten laste van de algemene reserve wordt 
gebracht. Winstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt 
beëindigd of wanneer tussentijds vast te stellen is dat een deel van de bouwgrondexploitatie 
kan worden afgerond en hier winst is behaald. Complexen voor de bouwgrondexploitatie 
worden financieel afgesloten wanneer er nagenoeg geen mutaties meer worden verwacht 
voor dat complex. Het resultaat komt dan ten laste of ten gunste van het resultaat van de 
algemene dienst.
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De raad besluit, op voordracht van het college, binnen de Planning en Control Cyclus tot het 
afsluiten van een complex en het verwerken van het resultaat. Hierbij wordt het 
realisatiebeginsel in acht genomen, waarbij winsten pas worden genomen als zij gerealiseerd 
zijn. Voor verwachte verliezen wordt verplicht per direct een voorziening getroffen.

Het realisatiebeginsel leidt er dus toe dat winstneming plaatsvindt nadat zekerheid bestaat 
over het te behalen resultaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen 
bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarbij 
al eerder voldoende zekerheid is voor winstneming. Volgens het realisatiebeginsel zal in die 
gevallen de winst genomen moeten worden. Bij tussentijdse winstneming moet het deel van 
de gerealiseerde winst en het deel van het complex waarop de winst is gebaseerd ook 
worden afgezonderd. Er moeten voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de 
grondexploitatie af te kunnen ronden. Mogelijk dat na afsluiting en winstneming van het 
bouwgrondexploitatie er nog financiële middelen beschikbaar blijven voor nazorg (nazorg 
complex).

De hoogte van een tussentijdse winstneming wordt bepaalt door de gerealiseerde opbrengst 
(w.o. grondverkopen) van het project op peildatum minus de te verwachten totale kosten van 
het project op einddatum. Hierbij dient zekerheid te bestaan over het te behalen resultaat 
(winst) over het totale project op einddatum. Er mag niet vooruitgelopen worden op de nog 
te verwachten opbrengsten. Ook moet het deel waarop de tussentijdse winstneming is 
gebaseerd zijn afgerond. Hierbij wordt het zogenaamde voorzichtigheidsbeginsel toegepast.

4.8 Economische haalbaarheid bouwgrondexploitatie

De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is mede afhankelijk van de 
effectiviteit van het gevoerde grondbeleid. Immers aan- en verkoop van gronden en 
kostenverhaal maakt bouwgrondexploitatie financieel mogelijk. Hierbij krijgen de 
onderstaande punten aandacht.

» Inventariseren excessieve kostenposten
De door de externe taxateur op te stellen taxatierapporten geven informatie over 
mogelijke excessieve kostenposten bij de grondverwerving en verwerving van 
gebouwen. Met name verplaatsing van bedrijfsactiviteiten of het verwijderen van 
bodemverontreiniging kunnen hoge kosten met zich meebrengen.
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» Grondverwerving
Bij de verwerving wordt de economische haalbaarheid bezien. Er wordt uitgegaan van 
een gemiddelde grondprijs voor het gehele gebied, los van eventuele toekomstige 
bestemming van de grond (complexprijs). Op basis van vaste complexprijzen en 
taxatiegegevens, onder andere in het kader van de Wet Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ) wordt een globale taxatie gegeven van de gronden en opstallen in het 
plangebied. Ook zal rekening gehouden worden met eventuele vermogensschade, 
bijvoorbeeld bij verplaatsing of beëindiging van bedrijfsactiviteiten. Er wordt tevens 
rekening gehouden met de eigendomsverhoudingen, belemmeringen, planschades, 
voortgezet-gebruiksbepalingen, etc.
Overeenkomsten tot aankoop van gronden zijn altijd concreet ten aanzien van de 
aankoopwaarde, de aankoopprijs, de aan te kopen kavel/opstal, moment van notariële 
en feitelijke levering, het voortgezet gebruik en eventuele ontbindingsvoorwaarden 
ten aanzien van aanwezige vervuiling.

» Optimaliseren van het resultaat van bouwgrondexploitatie
Door een nader onderzoek naar boekwaarde van de bouwgrondexploitatie, het 
aanpassen van het stedenbouwkundig plan/programma en het afwegen in welke mate 
afdracht ten behoeve van BOVO gerechtvaardigd is kan een bouwgrondexploitatie 
worden geoptimaliseerd en kan worden voorkomen dat er een negatief resultaat 
ontstaat op een bouwgrondexploitatie en er een voorziening getroffen dient te 
worden.

» Mogelijkheid van vroege verkopen
Ter beperking van met name de rentelasten wordt beoordeeld of er al verkopen van 
individuele kavels of opstallen mogelijk zijn voordat er een uitwerkingsplan is 
opgesteld. In het aankoopbeleid wordt hier rekening mee gehouden. Grootschalige 
verkoop van meerdere kavels zal echter pas plaatsvinden nadat er een uitgewerkt 
bestemmingsplan of uitwerkingsplan is vastgesteld. Hierdoor wordt onduidelijkheid 
over bepalingen en randvoorwaarden bij grootschalige verkoop vermeden. Voorbeeld 
hiervan zijn de verkoop van gemeentelijke panden. Voor de bouwgrondexploitatie 
Zilverackers wordt bekeken of vroege verkopen van grond of panden mogelijk zijn.
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» Subsidiemogelijkheden
Meerdere subsidiemogelijkheden voor nieuwe uitbreidingsgebieden, herstructurering 
en aanleg verkeersinfrastructuur zijn aanwezig. Zowel bij provincie, Rijk als Europese 
Unie zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld Rijkssubsidie op basis van het 
Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT) of het Europese 
Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er 
zijn onder andere thematische fondsen op het terrein van duurzaamheid, 
bereikbaarheid, veiligheid en milieu.

4.9 Belastingtechnische aspecten

Het aankopen, bouwrijp maken en verkopen van grond is een bedrijfsmatige activiteit en met 
BTW belast. Grond wordt dan ook met BTW verkocht. Wordt grond niet bouwrijp gemaakt of 
bewerkt dan wordt overdrachtsbelasting in plaats van BTW geheven. Bij de aankoop van 
grond is de gemeente vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De aanleg van openbare 
gebieden valt in de overheidssfeer. Deze activiteiten zijn daardoor in beginsel compensabel in 
de zin van het BTW Compensatiefonds (BCF). Het moet gaan om grond die echt de status 
heeft van openbaar gebied.

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting 
(Vpb-plicht).

In mei 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat 
betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en 
waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen 
overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden 
straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private 
ondernemingen.
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De gemeente moet zelf bepalen voor welke bedrijfsmatige activiteiten zij Vpb-plichtig 
worden. Afhankelijk van de te verwachten winst geldt deze Vpb-plicht ook voor de 
bouwgrondexploitatie. Door middel van o.a. het opstellen van een fiscale beginbalans wordt 
bepaalt of de bouwgrondexploitatie Vpb-plichtig is. Door middel van de jaarlijkse 
belastingaangifte wordt deze de hoogte van deze belastingplicht bepaalt. Afhankelijk van de 
hoogte van de winst bedraagt deze Vpb 200Zo of 250Zo over de behaalde winst. Tot een winst 
van C 200.000 bedraagt deze Vpb 200Zo.

4.10 Risicomanagement en weerstandsvermogen

In de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2014', is het 
beleid op dit terrein vastgelegd. Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief 
gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. Periodiek worden alle risico's 
geïnventariseerd en beoordeeld. En worden er beheersmaatregelen vastgesteld. Een 
voorbeeld van een beheersmaatregel is het kiezen van een andere instrument van het 
grondbeleid.

Risico's zijn niet altijd te voorkomen, maar zijn aanvaardbaar zolang ze zijn ingecalculeerd en 
er middelen kunnen worden aangewend om de financiële gevolgen, die zich werkelijk 
voordoen, te kunnen opvangen. Overmatig afdekken van risico's is echter ook niet wenselijk. 
In belangrijke mate vindt risicomanagement zijn weerslag in het minimaal twee keer per jaar 
(bij begroting en jaarrekening) actualiseren van exploitatieberekeningen gedurende het 
project. Analyse van wijzigingen in de exploitatie levert een bijdrage in de beheersing van de 
risico's.

Om een goed beeld te krijgen van de risico's van bouwgrondexploitatie, worden de risico's 
per afzonderlijk project geïnventariseerd. Aan de hand van een eerste risicosimulatie wordt 
een integraal risico bepaalt. Ook worden voor specifieke projecten en bouwgrondexploitaties 
scenarioberekeningen gemaakt. Deze maken onderdeel uit van de begroting en de 
jaarrekening.

Als het risico het verwachte resultaat van de betreffende bouwgrondexploitatie niet 
overstijgt, wordt er geen risicoreserve gevormd (niet opnemen in de reserve benoemde 
risico's). Als dit risico het verwachte resultaat wel overstijgt, is voor dit verschil een 
risicoreserve gevormd, door dit met een kans van 9907o op te nemen.
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Bij grondexploitatie moet hoofdzakelijk rekening worden gehouden met vier vormen van 
risico's.

1. Verwervingsrisico's (hoge verwervingskosten en voorfinanciering).
2. Realisatierisico's (onvoorziene kosten, publiekrechtelijke beperkingen en langlopende 

juridische (planologische) procedures.
3. Afzetrisico's (tijdige afzet van uitgeefbare gronden, organisatorische risico's en tijdige 

en heldere bestuurlijke besluitvorming.
4. Renterisico's (renteontwikkelingen en inflatie in relatie tot inkomsten en uitgaven en 

liquiditeitsplanning).

BETREDEN OP 
EIGEN RISICO!

Risico's kunnen beïnvloedbaar of niet beïnvloedbaar zijn. Beïnvloedbare risico's zijn onder 
andere locatie-eisen, bijdragen van derden en subsidies. Deze risico's zijn te beïnvloeden 
door het nemen van organisatorische en planmatige maatregelen, zoals het zorgvuldig 
opvolgen van de subsidie-eisen. De niet beïnvloedbare risico's zijn risico's tijdens de 
planuitvoering ontstaan, zoals de gevolgen van economische crisis waardoor de bouwrijpe 
grond minder snel wordt afgenomen.

Door middel van beheersmaatregelen kan de mate van risico's worden beperkt. Te denken 
valt hierbij aan een andere inhoudelijke aanpak van de gebiedsontwikkeling, een andere inzet 
van de instrumenten van grondbeleid of een beter inzicht in de oorzaak van de risico's.
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Bijlage 1: Rolverdeling gemeenteraad en college

Rolverdeling Gemeenteraad College van B&W

Grondbeleid - Vaststellen Kadernota 
Grondbeleid

- Bepalen grondbeleid (actief, 
PPS, passief, faciliterend) op 
voorstel van college per 
bouwgrondexploitatie

- Uitvoering Kadernota Grondbeleid

Verwerving en beheer - Aanwijzen WVG
- Toepassen van de 

Onteigeningswet

- Opstellen verwervingsplan
- Voorlopige aanwijzingen WVG
- Uitvoering geven aan de 

Onteigeningswet
- Bevoegd privaatrechtelijk 

rechtspersoon in handelen
Grondverkoop - Vaststellen uitgangspunten 

per bouwgrondexploitatie in 
de paragraaf Grondbeleid

- Bevoegd privaatrechtelijk 
rechtspersoon in handelen

- Bepalen van de gemeentelijke 
grondpriízen

Kostenverhaal
grondexploitatie
Bijdragen Bovenwijkse 
Voorzieningen

- Vaststellen te verhalen kosten 
bij een exploitatieplan.

- Vaststellen van bijdragen
BOVO in de paragraaf 
Grondbeleid

- Uitvoering geven aan kostenverhaal 
door middel van 
exploitatieovereenkomsten en 
planschadeverhaalsovereenkomsten

- Uitvoering geven aan het innen van 
particuliere BOVO-bjdragen

Programma, kwaliteit en
planologische
instrumenten

- Vaststellen ruimtelijke plannen 
en algemene beleidsnotities 
(structuurvisies en 
bestemmingsplannen)

- Opstellen en beoordelen van 
(stedenbouwkundige) plannen en 
voorstellen tot locatieontwikkeling 
(structuurschetsen, programma's 
van eisen, uitwerkingsplannen en 
omgevingsvergunningen)

Sturing en
verantwoording door 
middel van
bouwgrondexploitaties

- Vaststellen van de begroting, 
jaarrekening en kwartaal
rapportages (vaststellen 
uitgangspunten 
bouwgrondexploitaties)

- Doen van voorstellen en rapporteren 
over bouwgrondexploitaties in de 
begroting en jaarrekening en de 
kwartaalrapportages
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Bijlage 2: Juridisch kader
Grondbeleid staat niet op zich. Voor uitvoering van het grondbeleid biedt de wetgeving belangrijke instrumenten op het gebied van 
publiek- en privaatrecht. Met deze instrumenten kan zij haar regierol invulling geven en haar grondstrategie (grondpositie, kostenverhaal, 
grondexploitatie en doelen) en ruimtelijke ambities uitvoeren.

De belangrijkste wetten:

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, de 
provincies als de gemeenten hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het bekendste 
instrument. De Wro regelt ook het gemeentelijk kostenverhaal (Grondexploitatiewet).

De Wro biedt gemeenten de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan. De gemeenteraad moet dit plan gelijktijdig 
vaststellen met het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan tevens besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden op een andere manier verzekerd zijn (anterieure 
overeenkomst tussen partijen waarin de te verhalen kosten verzekerd zijn). Indien er geen anterieure overeenkomst is gesloten en een 
exploitatieplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad wordt er een posterieure overeenkomst gesloten tussen partijen. In een 
posterieure overeenkomst op te nemen exploitatiebijdrage mag niet afwijken van het exploitatieplan. Het kostenverhaal bij een 
exploitatieplan zal feitelijk gestalte krijgen via een financiële voorwaarde die gekoppeld is aan een omgevingsvergunning (een financiële 
bijdrage die is opgenomen bij de omgevingsvergunning, waarin tevens de voorwaarde tot betaling is opgenomen).

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG)

Als de gemeente de gronden niet zelf in eigendom heeft en wel zelf wil ontwikkelen kan zij, als een minnelijke verwerving niet mogelijk is, 
via de WVG trachten de gronden te verwerven. De WVG geeft gemeenten de mogelijkheid om een publiekrechtelijk voorkeursrecht te 
vestigen. Dit heeft tot gevolg dat een eigenaar van een onroerende zaak niet tot vervreemding mag overgaan voordat de betreffende 
onroerende zaak of het beperkte recht eerst aan de gemeente is aangeboden. Door de WVG te vestigen behoudt de gemeente hierdoor de 
regie in handen bij ontwikkeling van die onroerende zaak. De gemeente krijgt dus het recht van eerste koop. Deze aanwijzing betekent 
niet dat de eigenaar verplicht wordt om tot verkoop van zijn eigendom over te gaan. Slechts in het geval hij/zij zelf wil verkopen, is hij 
verplicht eerst de gemeente de gelegenheid te bieden tot aankoop over te gaan.

Kadernota Grondbeleid 2017 7 februari 2017 46



Onteigeningswet

Wanneer de gemeente grond niet op minnelijke wijze kan kopen, kan de gemeente een onteigeningsprocedure opstarten (administratieve 
en juridische). Onteigening is alleen mogelijk als dit in het algemeen belang is. Gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan kan tot 
onteigening besloten worden. Titel tot onteigening wordt verleend bij Koninklijk Besluit en op basis van een vonnis van de rechtbank. 
Effectuering van het vonnis kan pas na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te 
starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van een nieuwe rondweg. Naar verwachting treedt de 
Omgevingswet in 2019 in werking. Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. 
Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De invoeringswet en het invoeringsbesluit is voor commentaar 
vrijgegeven.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten op het gebied van 
onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Onder andere de Wet voorkeursrecht gemeenten en de 
Onteigeningswet gaan onderdeel uitmaken van de Omgevingswet.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
- de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
- duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en 

doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde 
vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is 'ja mits' in 
plaats van 'nee tenzij'. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Rijksoverheid heeft de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de 
omgevingsvergunning. Op basis van de Wabo, die op 1 oktober 2010 is ingegaan, is het mogelijk om deze vergunning digitaal aan te 
vragen bij Omgevingsloket online. Een omgevingsvergunning kan in sommige gevallen afwijken van het geldende bestemmingsplan. De 
omgevingsvergunning wordt in dit geval dan ook als een planologische maatregel gezien waarvoor, indien de gemeentelijke leges hiertoe 
niet dienen, kostenverhaal mogelijk is. Kostenverhaal kan via een exploitatieovereenkomst of op basis van het betreffende exploitatieplan 
waarbij naast leges ook een vastgestelde bijdrage in de gemeentelijke kosten wordt gevraagd.
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Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft regels met betrekking tot begroting en verantwoording voor provincies en 
gemeenten. Het oorspronkelijke besluit stemt uit 2004 en is sindsdien meerder malen gewijzigd en aangevuld. In 2016 is er een nieuwe 
notitie grondexploitaties en een nieuwe notitie faciliterend grondbeleid verschenen.

Aanbesteding en staatssteun

Hoewel aanbesteding en staatsteun geen wetten zijn wordt, vanwege de juridische risico's, toch kort ingegaan op dit aspect.
De Europese regelgeving stelt nadrukkelijk eisen aan aanbestedingen en het verlenen van staatssteun. Kortweg gezegd komt die regeling 
er op neer dat de gemeente ten bewijze van haar transparant handelen verplicht is werken, diensten en leveringen boven de 
respectievelijke drempelbedragen aan te besteden. Tevens is het de gemeente niet toegestaan ongeoorloofde staatssteun te verlenen. 
Van mogelijk ongeoorloofde staatssteun kan sprake zijn indien de begunstigde onderneming een economisch voordeel ontvangt dat zij 
onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben gekregen. Het kan daarbij gaan om verstrekte financiële bijdragen en bijdragen in 
natura, maar ook kan er sprake zijn van een steunmaatregel bij de verkoop van gronden door de gemeente voor een lagere dan de 
marktconforme prijs.
Indien een bedrijf of instelling van mening is dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun bij een concurrent kan deze een procedure 
aanhangig maken bij de Europese Unie. Wordt het bedrijf hierin in het gelijk gesteld dan dient het overheidsorgaan die deze staatsteun 
heeft verstrekt deze terug te vorderen bij het oorspronkelijk begunstigde bedrijf of instelling.
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Bijlage 3: Raakvlakken met diverse beleidsvelden
Grondbeleid staat niet op zichzelf. Grondbeleid is een middel om gewenste
ontwikkelingen te realiseren. Hieronder wordt voor enkele relevante beleidsterreinen aangegeven welke kaders deze voor het grondbeleid 
stellen om ontwikkelingen te faciliteren.

Algemeen

Vastgesteld profiel van Veldhoven uit de Stadsvisie 2015-2030 (2015) is een algemene basis. Visie op regionale samenwerking is 
weergegeven in de notitie Raadsagenda voor een sterke regio (2016).

Ruimtelijk beleid

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is er op gericht om voldoende ruimte te bieden voor woningen, bedrijven, natuur- en 
landschapsontwikkeling. De gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (2009) is hiervoor een belangrijk beleidsdocument. Op 
gemeentelijk niveau wordt hetgeen in de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is opgenomen (strategisch niveau) verder uitgewerkt in 
gebiedsvisies (beleidsniveau), bijvoorbeeld het Centrumontwikkelingsprogramma, de Structuurvisie Zilverackers, het Ambitiedocument 
van De Drie Dorpen en bestemmingsplannen (uitvoerend niveau), bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor De Drie Dorpen (Zilverackers). 
De bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan bepaald voor een groot deel de ontwikkelmogelijkheden en de grondprijs op 
die locatie. Ook kan het bestemmingsplan worden aangepast waardoor de gewenste ontwikkeling mogelijk wordt. 
Detailhandelsstructuurvisie, Verkeerscirculatieplan, Groenbeleidsplan zijn visies en plannen voor een inhoudelijk deelgebied (sectoraal 
beleid).
Ruimtelijk beleid en grondbeleid gaan hand in hand.

Wonen

De algemene doelstelling van het programma wonen is om te zorgen dat er een toereikend, passend en gevarieerd woningaanbod is, met 
speciale aandacht voor senioren, starters en gehandicapten. Ook aspecten als duurzaamheid en milieu krijgen aandacht bij de 
ontwikkeling van woningbouw.

De notitie 'Keuzes maken Woonvisie 2016 en verder' geeft de kaders voor de uitwerking van plannen voor specifieke gebieden en locaties. 
In de Woonvisie staan een aantal thema's centraal: wat zijn de ontwikkelingen, wat is de ambitie van Veldhoven op dat vlak en welke 
strategie gaat gevolgd worden?

Economische ontwikkeling

De economische ontwikkeling van de gemeente wordt op verschillende wijze vormgegeven en heeft als doel het optimaal en duurzaam
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benutten van de sociaaleconomische potenties in de gemeente. Ondernemers wordt zo veel mogelijk ruimte geboden om zich te 
ontwikkelen. De economische visies: De economie trekt aan...jou! (2016) en Detailhandelsstructuurvisie (2016) zijn hiervoor mede de 
basis;

De gemeente wil economische ontwikkeling stimuleren onder andere door de herstructurering van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld De 
Run. Ook het bieden van voldoende vestigingslocaties bedrijven, bijvoorbeeld bedrijventerreinen Habraken en Zandven is van groot 
belang. Voor de ontwikkeling van het Citycentrum van Veldhoven is het Centrumontwikkelingsplan opgesteld. De gemeente wil 
economische ontwikkeling echter ook planologisch reguleren, o.a. via de detailhandelsstructuurvisie.

Natuur, milieu en duurzaamheid

Voor natuur en milieu is het beleid erop gericht om natuur en landschap te behouden en versterken. Gronden worden aangekocht ten 
behoeve van natuurontwikkeling en natuurcompensatie.
Het Milieubeleidsplan 2010-2016 (2009/2014) is een visie op duurzaamheid.

Maatschappelijke visies en visies op samenwerking en participatie

De Maatschappelijke Structuurvisie en de Kadernota Maatschappelijke Participatie 2012-2015 geven uitgangspunten om de 
gemeenschapsvorming te bevorderen, waarbij het grondbeleid ook onderdeel van kan uitmaken op locaties waar gebiedsontwikkeling 
gaat plaatsvinden. De Kadernota Samenspraak (2012) geeft een visie op de wijze waarop wordt samengewerkt met betrokken burgers, 
instellingen en bedrijven.

Inkoop

In de Nota inkoopbeleid gemeente Veldhoven uit 2013 is de hoofddoelstelling van het gemeentelijk inkoopbeleid aangegeven: het 
juridisch en inkooptechnisch verantwoord verwerven van noodzakelijke en kwalitatief gewenste leveringen, diensten en werken tegen lage 
integrale kosten op langere termijn.

Deze doelstelling is ook toe te passen op het gronduitgiftebeleid van de gemeente. Onder meer door middel van ontwerpcompetities, 
prijsvragen en het vastleggen van heldere algemene uitgangspunten met betrekking tot prijs en kwaliteit wordt voldaan aan de 
inkoopdoelstelling. Het volgen van de marktontwikkelingen en het actualiseren van de gemeentelijke grondprijs voor diverse functies 
draagt bij aan een open, objectief en zorgvuldig uitgiftebeleid.

Het uitgangspunt 'Total Cost of Ownership' is ook bij gebiedsontwikkeling belangrijk. Bij Total Cost of Ownership tracht je h et geheel van 
kosten te kwantificeren die samenhangen met de inkoop van producten en/of diensten van een bepaalde leverancier. De interessante 
leveranciers op het vlak van prijs zijn niet altijd de goedkoopste als rekening wordt gehouden met alle bijkomende kosten die door de 
inkoop van het betreffende product worden veroorzaakt. Daarom wordt bij de verkoop van grond niet altijd alleen gekeken naar de
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ontwikkelaar die de hoogte prijs wil betalen en bij de aanbesteding van een werk voor de aanleg van infra of openbaar gebied niet altijd 
naar het bedrijf die de goedkoopste inschrijving doet. Afweging vindt plaats op basis van de prijs - kwaliteit verhouding.

Het inkoopbeleid is van toepassing op alle werken en diensten bij grondbeleid en bouwgrondexploitatie die door de gemeente worden 
uitbesteed. Een dienst die wordt gevraagd zijn bijvoorbeeld taxatiewerkzaamheden. Hiervoor heeft de gemeente een raamcontract met 
een taxatie- en adviesbureau.

Financiën en risicomanagement (planning en control)

In de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2014', is het beleid op dit terrein vastgelegd. 
Grondexploitatie maakt een belangrijk onderdeel hiervan uit. Het gaat immers om forse investeringen waarmee risico wordt gelopen.

Projecten en projectmatig werken

De gemeente Veldhoven werkt in projecten. Grote gebiedsontwikkelingen worden projectmatig opgepakt in projectgroepen onder leiding 
van een projectleider. Onder andere medewerkers van de cluster grondexploitatie maken onderdeel uit van deze projectgroepen.

Overige beleidsterreinen

Grondexploitatie heeft ook te maken met andere beleidsterreinen en vakgebieden die hier niet worden toegelicht:
- archeologie, monumenten en cultuurhistorie;
- vergunningverlening en welstand;
- externe veiligheid;
- verkeer;
- sport en recreatie;
- kunst en cultuur.

Schema samenhang grondbeleid met andere beleidsterreinen

In het onderstaande schema is de samenhang van het grondbeleid met andere beleidsterreinen aangeven. Hierbij is een indeling gemaakt 
in ruimtelijk beleid, sectoraal beleid, planning en control en juridisch kader en wetgeving.

Grondbeleid is een randvoorwaarde voor het slagen van het ruimtelijk en sectoraal beleid. Instrumenten van het grondbeleid worden 
toepast bij en op basis van ruimtelijke besluitvorming (structuurvisie, bestemmingsplan, exploitatieplan). Bij de planning en controlcylus 
wordt de inhoud van grondbeleid vastgelegd en verantwoord. Grondbeleid dient zich te houden aan het juridische kader en de wetgeving.
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Samenhang grondbeleid met andere beleidsterreinen

Ruimtelijk beleid Sectoraal beleid Planning en control

Ruimtelijke Structuurvisie - Woonvisie 2016 e.v. Begroting
Veldhoven - Detailhandelsstructuurvisie - paragraaf Grondbeleid
- visieontwikkeling locaties - Groenbeleidsplan
- woning- en bedrijvenbehoefte - Nota Inkoopbeleid
- planning hoofdinfrastructuur
- bovenwijkse voorzieningen Ander beleid met gevolgen
- fasering voor het grondbeleid
- globale verkenning - archeologie, monumenten, Jaarrekening

financiële consequenties cultuurhistorie - paragraaf Grondbeleid
- vergunningverlening, welstand - verantwoording
- duurzaamheid/milieu

Bestemmingsplan - natuur
- grondverwerving - externe veiligheid Kwartaalrapportage
- beheer van gronden, gebouwen - verkeer - afwijkingen in uitvoering
- grondverkoop - sport en recreatie

- publiek private samenwerking
- regionale samenwerking en 

participatie
- waardering boekwaarde 

bouwgrondexploitatie
- faciliterend grondbeleid - Bovenwijkse Voorzieningen

- Wvg Juridisch kader/wetgeving
- in exploitatie genomen 

bouwgrondexploitatie
- onteigening - afsluiten bouwgrondexploitatie
- bouwclaim - Wet ruimtelijke ordening - verlies- en winstneming

- Wet voorkeursrecht gemeenten - Nota risicomanagment en
Exploitatieplan - Onteigeningswet weerstandsvermogen
- exploitatieopzet - Crisis- en herstelwet
- kostenverhaal - Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo)
- Besluit begroting en
verantwoording
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Bijlage 4: Begrippenlijst
Bovenwijkse voorziening (BOVO)
Een bovenwijkse voorziening is een fysiek werk (investering) van de hoofd(infra)structuur dat van betekenis is voor een groter gebied dan 
het exploitatiegebied waarbinnen dit werk is gelegen. Voorbeelden hiervan zijn ontsluitingswegen en groenzoneringen.

Erfpacht
Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt), tenzij voor 
de duur van de pacht een termijn is afgesproken. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie 
van de eigenaar. Hij mag de grond in erfpacht voorzien van een opstal en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht (inclusief de 
opstal) te verkopen. Voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar (bij erfpacht vaak de bloot eigenaar genoemd) jaarlijks een 
bedrag, de canon. In de praktijk komt het overigens vaak voor dat de canon in één keer voor de gehele looptijd van de erfpacht wordt 
afgekocht.

In exploitatie genomen complex (IEG)
Een in exploitatie genomen complex (IEG) is een bouwgrondexploitatie die in uitvoering (in ontwikkeling) is.

Inbreidingslocatie
Een inbreidingslocatie is een locatie in bestaand stedelijk gebied waar woningen, kantoren, winkels of bedrijven worden gebouwd. 
Eventueel moeten er panden worden gesloopt om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Meestal wordt als voorwaarde gesteld dat er 
ten minste aan drie zijden van de locatie bestaande bebouwing is.

Plankosten
Plankosten zijn kosten die verband houden met de voorbereiding, ontwerp en begeleiding van een bouwgrondexploitatie, grondaankopen 
vallen hier niet onder.

Residuele grondwaarde
De waarde van de grond wordt bepaalt door hetgeen op de grond gerealiseerd is of gaat worden. De residuele grondwaarde is het verschil 
tussen de totale opbrengstwaarde van de (te realiseren) opstal minus de stichtingskosten van de opstal.

Uitleglocatie (of uitbreidingslocatie)
Een uitleglocatie is een locatie in het landelijke, groene, gebied waar woningen, kantoren, winkels of bedrijven worden gebouwd. Meestal 
ligt deze locatie los van of slechts met een zijde aan het bestaande stedelijke gebied.

Voorzichtigheidsbeginsel bij bouwgrondexploitatie
Winsten van de bouwgrondexploitatie pas nemen als ze zijn gerealiseerd en kosten/verliezen nemen als ze worden verwacht.
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Technische vragen GBV inzake Kadernota Grondbeleid 2017

Graag zouden wij een overzicht willen hebben van aanbod en afname van grond, gesplitst in 
kavels < 600m2 en kavels ^ 600m2 
Dus graag een staatje met per jaar:
- aantal kavels < 600 m2 te koop aangeboden
- aantal kavels >= 600 m2 te koop aangeboden
- aantal kavels < 600 m2 verkocht
- aantal kavels ^ 600 m2 verkocht 
en daarnaast
- aantal kavels < 600 m2 te koop per 1/1/2017
- aantal kavels ^ 600m2 te koop per 1/1/2017

We missen in het stuk de financiële consequenties. Het stuk bevat meerdere voorstellen 
waarmee wordt afgeweken van het staande beleid, c.q. de actuele begroting. Deze kunnen 
niet zonder financiële consequenties zijn. Graag willen wij, zo mogelijk per voorgestelde 
wijziging van het staande beleid, de financiële consequenties inzichtelijk hebben.

Overzicht uitgegeven kavels 2012-2017

In het totaal zijn er in de periode 2012-2017 121 particuliere bouwkavels uitgegeven in 
project Oerle-Zuid en project Meerstraat waarvan 96 < 600 m2 en 25 > 600m2. Als 
uitgangspunt is gekeken welke kavels er nog vrij waren in 2012 en welke uitgifte zijn 
gestart in 2012. De verkopen vonden als volgt plaats.

Jaar ^00
m2

^00m
2

Optie
^00m
2

Optie
^00m
2

Reserverin 
g ^00m2

Reserverin 
g ^00m2

Vrij
^00m
2

Vrij
^00m
2

2012 2
2013 26 2
2014 10 1
2015 12 4
2016 14 2
2017 3 1 27 6 1 1 1 8

Overzicht verkoop kavels in de verschillende fases van project Oerle-Zuid en project 
Meerstraat

Oerle-Zuid
In 2012 was het bestemmingsplan van Oerle-Zuid door de bezwarenprocedure heen 
waardoor in oktober gestart kon worden met de uitgifte van bouwgrond in de eerste fase.
In totaal waren er 18 particuliere bouwkavels waarvan 10 < 600 m2 en 8 > 600m2 
Tegelijkertijd is ook het CPO project met 25 starterswoningen en 3 hoekwoningen, alle 
kavels kleiner dan 600 m2 gestart. De groep starters was in de drie jaar voor de uitgifte kon 
beginnen al ver gevorderd met de voorbereidingen waardoor alles snel van start kon.



jaar KaveK600m2 Kave^600m2 CPO optie reservering vrij
2013 3 2 23
2014 2 1 5
2015 2 2
2016 2
2017 1 1 2 ^00m2

De verwachting is dat de twee kavels in optie ook dit jaar bij de notaris van eigenaar 
wisselen.

In oktober 2014 is gestart met de tweede fase van Oerle-Zuid. In deze fase zitten 18 
particuliere kavels waarvan 16 < 600 m2 en 2 > 600 m2.

jaar KaveK600m2 Kave^600m2 optie reservering vrij
2015 3
2016 5
2017 2 5 1 2 ^00m2

Om aan de vraag van de koper tegemoet te komen zijn hier een aantal kavels verkleind en 
tegelijk met de uitgifte van fase 3 in de verkoop gegaan. Dit zijn de kavels die nu nog in 
optie zijn en waarvan verwacht wordt dat ook deze kopers in 2017 bij de notaris zitten.
Voor de vrije kavels zijn nog geen serieuze kandidaten gevonden. Dit heeft ook met de 
ligging aan de Zandoerleseweg te maken.

In maart 2016 is gestart met de derde en laatste fase van Oerle-Zuid. In deze fase zitten 29 
particuliere bouwkavels waarvan er 10 bestemd zijn voor een CPO project.
In deze fase zijn 21 kavels < 600m2 en 8 > 600m2. De 10 CPO kavels zijn allemaal 
< 600m2.

jaar ^00m2
optie

^00m2
optie

CPO
optie

CPO vrij reservering vrij

2017 11 2 9 1 1 > 600m2 5 ^00m2

Voor de vrije kavels staan of worden gesprekken gepland. Hier is wel serieuze belangstelling 
voor. De kavels die nu in optie zijn, gaan naar alle waarschijnlijkheid in 2017 van eigenaar 
wisselen.

Project Meerstraat
Door de langdurende aankoop van het tuincentrum is het project Meerstraat opgedeeld in 
twee fases. Omdat er nu gekeken wordt naar 2012 zijn de kavels die toen nog beschikbaar 
waren opgenomen in het overzicht. Hier zitten ook nog de kavels aan de Strijpsebaan bij die 
zijn meegenomen in de eerste fase. In het totaal waren er in 2012 nog 10 kavels waarvan 
7 kavels < 600m2 en 3 kavels > 600m2.

jaar KaveK600m2 Kave^600m2 optie reservering vrij
2012 2
2013
2014 2
2015 1
2016 2 1
2017 1 ^00m2 1 ^00m2

Voor de vrije kavel zijn nog serieuze kandidaten die benaderd worden. 
De verwachting is dat de kavel in optie dit jaar juridisch geleverd wordt.



In mei 2014 zijn de particuliere kavels op het terrein van het voormalig tuincentrum in de 
verkoop gegaan. Hier zijn 18 particuliere kavels in de verkoop gegaan waarvan 14 kavels 
< 600m2 en 4 > 600m2.

jaar KaveK600m2 Kave^600m2 Optie
^00m2

Optie
^00m2

vrij

2014 1
2015 7 1
2016 5 1
2017 1 2

De verwachting is dat de drie kavels die in optie zijn nog in 2017 passeren.

Financiële consequenties
Door middel van de Kadernota Grondbeleid heeft de gemeenteraad een algemeen kader 
met betrekking tot het te voeren grondbeleid (facilitair, PPS, actief) en de hiervoor 
aanwezige instrumenten van het grondbeleid. De toepassing van deze instrumenten leidt 
inderdaad tot financiële consequenties. Dit is echter afhankelijk van de locatie, de soort 
ontwikkeling en het gewenste grondbeleid. Door middel van 'maatwerk' wordt het 
grondbeleid uitgevoerd. Bij dit maatwerk kunnen ook de financiële consequenties worden 
aangeven. Deze consequenties worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.
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Adviesnota raad

Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't 
Witven'

Samenvatting
Met de vaststelling van bovengenoemd bestemmingsplan wordt de bouw van een hotel en
een 12 tal lodges mogelijk gemaakt op het terrein van het recreatiebedrijf 't Witven
gelegen aan de Runstraat 40.

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00045- 
0401.gml met bijhorende bestanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
ondergrond welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen onder nummer 
o_NL.IMRO.0861.BP00045-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De 'Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Uitbreiding recreatiecentrum 
't Witven (december 2016)' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven'.

Inleiding

De eigenaar van het recreatiebedrijf 't Witven heeft een verzoek ingediend tot het 
uitbreiden en het versterken van zijn huidig bedrijf aan de Runstraat.
Het bedrijf bestaat momenteel uit een camping, een partycentrum, een zwemwaterplas 
met zandstrand, een restaurant en diverse bijhorende voorzieningen zoals een aantal 
tennisbanen, midgetgolf etc. Het huidige totale park is ongeveer 13,3 ha. groot.

Het verzoek houdt in: het realiseren van een nieuw gebouw ten behoeve van hotel- en 
groepsaccommodatie en het bouwen van een 12-tal lodges deels voor de zorgsector. 
Omdat het verzoek niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, is bijgevoegd 
bestemmingsplan ’Upbraiding recreatiecentrum 't Witven' opgesteld. Eerder dit jaar heeft 
dit ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen 
zienswijzen ingediend.



Weergave huidige situatie aan noodzijde.
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Weergave gewenste situatie aan noordzijde (indicatief).

Relevante (wettelijke) beleidskaders

> Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan
> Artikel 6.12, lid 1 Wro: vaststellen exploitatieplan
> Verordening ruimte 2014

Beoogd effect
Het versterken van het bestaande recreatiebedrijf 't Witven en het versterken van het 
toeristisch recreatief zorgaanbod binnen de gemeente.

Argumenten
1.1 Het initiatief zal leiden tot een versterking van het bedrijf 't Witven en een belangrijke 

bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Veldhoven ten aanzien 
van het toeristisch-recreatief zorgaanbod.

Het bedrijf is momenteel in gezonde staat, maar is voor een aanzienlijk deel seizoen 
afhankelijk (kampeerterrein en zwemwaterplas). Hiermee is het bedrijf in wezen ook deels 
kwetsbaar. Door de functietoevoeging van een hotel- en groepsaccommodatie en diverse
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lodges zal het bestaande recreatiebedrijf een bredere markt gedurende het gehele jaar 
kunnen bedienen.
Initiatiefnemer heeft aangegeven dat zowel de hotel- en groepsaccommodatie als de 
lodges bedoeld zijn voor het luxere segment. De vraag naar luxere verblijfsaccommodaties 
is de laatste jaren gestegen. Mensen hebben een steeds hoger wensenpakket als het gaat 
om overnachtingsmogelijkheden. Door een toevoeging van een dergelijke functie aan 't 
bedrijf 't Witven kan een bredere markt worden bediend. In Veldhoven is het aanbod van 
luxere groepsaccommodaties en lodges momenteel beperkt. Door het toevoegen van een 
dergelijke functie wordt de vakantiemarkt in de Kempen, maar voor Veldhoven in 
bijzonder, versterkt.

Initiatiefnemer geeft aan dat een deel van de hotelkamers geschikt zijn voor zorgtoerisme. 
Hierbij kan gedacht worden aan allergievriendelijke kamers/lodges, mindervalide 
kamers/lodges, zorg en hulpmiddelen op vakantieadres etc.
Gebleken is dat deze vraag in de toekomst steeds groter zal worden. Momenteel is het 
aanbod aan overnachtingsmogelijkheden in het kader van zorgtoerisme vrijwel niet 
aanwezig binnen de gemeente Veldhoven. Door vaststelling van het bestemmingsplan, zal 
een belangrijke impuls geven worden voor het zorgaanbod in de recreatieve sector binnen 
de gemeente Veldhoven.

2.1 De voorgestelde wijzingen leiden tot verbetering van het plan.
Het bestemmingsplan is op een aantal ondergeschikte zaken aangepast. Deze staan 
vermeld in de 'Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Uitbreiding 
recreatiecentrum 't Witven (december 2016)'.

3.1. Kostenverhaal is verzekerd
Met Witven B.V. is een overeenkomst en tevens een addendum daarop, gesloten, op basis 
waarvan het verhaal van kosten van het bestemmingsplan is verzekerd. Conform het 
gestelde in artikel 6.12, lid 2 Wro hoeft er dus geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

4.1 Versnelde publicatie leidt tot onnodige vertraging van de bestemmingsplanprocedure 
Een bestemmingsplan moet eerst naar de provincie worden toegestuurd, als het gewijzigd 
is vastgesteld waarbij een reactietermijn geldt van 6 weken. De wijzigingen hebben echter 
geen betrekking op provinciale belangen. In dat geval kan er een verzoek bij de provincie 
worden ingediend tot versnelde publicatie zodat de termijn van 6 weken niet hoeft te 
worden afgewacht en vertraging wordt voorkomen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een juridische procedure kan leiden tot vertraging van de uitvoering van het plan

Door belanghebbenden kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het 
onderdeel dat gewijzigd wordt vastgesteld, hetgeen tot vertraging kan leiden. Gezien de 
aard van de wijzigingen wordt niet verwacht dat er beroep bij de Raad van State wordt 
ingesteld.

Financiën

De door de gemeente te maken kosten dienen verhaald te worden op de eigenaar. Dit 
kostenverhaal is zeker gesteld door een reeds getekende anterieure 
exploitatieovereenkomst in 2015 en een addendum op deze overeenkomst getekend d.d. 
20 november 2016.

Eventuele toegekende planschade wordt via de daarvoor vastgestelde procedure 
(procedureverordening tegemoetkoming planschade) behandeld en dus los van de 
exploitatiebijdrage verhaald. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een reeds getekende 
Planschadeverhaalsovereenkomst uit 2015.
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Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, wijze 
bekend worden gemaakt in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad.
Verder zal de kennisgeving langs elektronische weg geschieden en wordt het besluit met 
bijbehorende stukken ook via deze manier beschikbaar gesteld (op www.veldhoven.nl en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl).

Uitvoering | planning

Het bestemmingsplan zal direct na vaststelling op 21 februari 2017, naar de provincie 
worden toegestuurd. De provincie wordt verzocht om zo spoedig mogelijk op het plan te 
reageren. Hierna zal het plan ter visie gaan voor beroep bij de Raad van State.

Bijlagen
- Ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding recreactiecentrum 't Witven';
- Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 'Uitbreiding 

recreactiecentrum 't Witven'.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad van 31 januari 2017
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor 
de besluitraad op 21 februari, mits beantwoording op openstaande vragen naar 
tevredenheid plaatsvindt.

Openstaande vragen vanuit D66-fractie:
De plannen zoals die door het college zijn voorgelegd hebben betrekking op de vestiging 
van een aantal verblijfsvoorzieningen in het luxe segment. Wij krijgen de indruk dat door 
deze plannen de nadruk van 't Witven als geheel komt te liggen op verblijfsgebied voor het 
luxere segment van de markt en daardoor minder toegankelijk voor de modale 
Veldhovense burger. Als 't Witven in particuliere handen is dan begrijp ik dat de eigenaar 
kan doen wat hij wil, maar als er nogal wat belastinggeld naar gaat of is gegaan dan 
subsidieert de gemeente een project dat mogelijk onbereikbaar wordt voor een deel van 
de gemeenschap die dat geld heeft opgebracht.
Derhalve de volgende twee vragen:
- In hoeverre kan het college deze zorgen wegnemen?
- In hoeverre blijft 't Witven voor de Veldhovense burger toegankelijk en betaalbaar?

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad van 31 januari 
2017
Beantwoording op de vragen van D66-fractie:
Het terrein van 't Witven is, met uitzondering van het achterste gedeelte, al meer dan 25 
jaar in handen van 't bedrijf 't Witven. Op het voorste gedeelte van het terrein aan de 
Runstraat zal de ontwikkeling plaatsvinden van een hotel en een aantal lodges gedeeltelijk 
met een zorgfunctie.
Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeente heeft 
met initiatiefnemer zijnde 't Witven, net als bij ieder andere ontwikkeling, een anterieure 
overeenkomst gesloten in het kader van kostenverhaal. Er is hier geen sprake van 
subsidiering.
Vanuit de markt is er enerzijds vraag naar hotelkamers en lodges in het luxe segment en 
anderzijds naar hotelkamers en lodges in het zorgsegment. Wij vinden dat met deze 
ontwikkeling een goede invulling wordt gegeven aan beide aspecten. Het plan zal een 
mooie impuls geven aan het toeristisch recreatief zorgaanbod binnen de gemeente. De 
prijzen van de kamers en de lodges zijn op dit moment nog niet bekend. Dit zal pas bij de 
realisering van het plan duidelijk worden. De gemeente heeft hierin geen rol. De markt 
doet hierin zelf zijn werk (vraag en aanbod). Uiteraard zijn het hotel en de lodges niet 
alleen voor Veldhovenaren maar voor iedereen bedoeld.
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Het huidige terrein rondom de waterplas is nu overdag toegankelijk voor wandelaars uit de 
omgeving. Parallel aan de oostzijde van de waterplas ligt een groenstrook van 15 tot 20 
meter breed tot aan het hekwerk van het terrein van 't Witven. In deze groenstrook loopt 
tevens een onderhoudspad/wandelpad. Hier kunnen momenteel wandelaars gebruik van 
maken. Dit pad ligt in een natuurrijke omgeving. De bebouwing van een hotel en diverse 
lodges zal leiden tot een intensivering van het gebruik van het terrein. Ter compensatie 
hiervoor, worden in het kader van de landschappelijke kwaliteitsverbetering, diverse 
maatregelen op het terrein genomen. Zo zal de natuur aan de oostzijde van de waterplas 
een kwaliteitsimpuls krijgen. Het doel is hier om de natuur te versterken wat als een 
waardevolle kans kan worden gezien. (Een kaart met onderbouwing is opgenomen in de 
bijlage van de regels: 'Investeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit - Uitbreiding 
recreatiecentrum 't Witven'.) Daarbij komt het betreffende onderhouds/wandelpad te 
vervallen. De eigenaar van 't Witven is voornemens om het terrein voor 
recreanten/wandelaars aantrekkelijk te houden. Het blijft dus mogelijk om in de omgeving 
van de waterplas te verblijven. Dit zal bij de ontwikkeling van de plannen verder worden 
uitgewerkt.

De besluitraad heeft op 21 februari 2017 op verzoek van mevrouw Van Pelt, D66, besloten 
om dit agendapunt door te schuiven naar de oordeelsvormende raad van 7 maart 2017.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad van 7 maart 2017
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor 
de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

De portefeuillehouder wil nogmaals benadrukken dat er een onderscheid is tussen 
enerzijds een overeenkomst hetgeen een privaatrechtelijke aangelegenheid betreft en 
anderzijds het voorliggend bestemmingsplan wat een publiekrechtelijke aangelegenheid 
betreft. De portefeuillehouder geeft aan dat, indien recreatiecentrum 't Witven besluit de 
(zwem)recreatiefunctie van de waterplas als zodanig niet meer te gebruiken, het college 
op basis van privaatrechtelijke documenten kan besluiten de daarin vermelde afspraken 
privaatrechtelijk af te dwingen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad van 7 maart 
2017
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken te 
wijzigen.

Het zal indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld niet in de lijn der verwachting 
liggen dat een dergelijke privaatrechtelijke afspraak via de rechter wordt afgedwongen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

17.004 | 16bs00554 
28 maart 2017 
8
Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't 
Witven'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, nr. 17.003 

overwegende dat

- het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' van 9 september 
tot en met 20 oktober 2016 ter inzage heeft gelegen;

- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand
NL.IMRO.0861.BP00045-0401.gml met bijhorende bestanden, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan het GBKN en is opgeslagen 
onder nummer o_NL.IMRO.0861.BP00045-0401, gewijzigd vast te stellen;

2. De 'Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Uitbreiding 
recreatiecentrum 't Witven (december 2016)' vast te stellen;

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen;
4. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 

bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 
'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven'

Gemeente Veldhoven 
December 2016
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1. Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' is op 7 
september 2016 bekend gemaakt. In de bekendmaking is vermeld dat met ingang van 
9 september tot en met 20 oktober 2016 een zienswijze kon worden ingediend.
Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is er 
een aantal ambtshalve wijzingen in het plan aangebracht. Deze staan in hoofdstuk 2 
benoemd.

2. Ambtshalve aanpassingen
Hieronder staan de ambtshalve wijzigingen van het bestemmingsplan 'Uitbreiding 
recreatiecentrum 't Witven' beschreven. Kleine redactionele aanpassingen van de tekst 
worden hier niet afzonderlijk vermeld.

Verbeelding 
Geen wijzigingen

Regels
- Artikel 4.1 onder b wordt gewijzigd in de volgende tekst:

'recreatiewoningen, welke uitsluitend bedrijfsmatig mogen worden 
geëxploiteerd'
Middels deze nieuwe zinsnede wordt de verandering van een recreatiewoning 
naar een zelfstandige woning voorkomen.

Toelichting
- Enkele paragrafen zijn op grond van veranderd beleid geactualiseerd. Deze 

wijzigingen leiden niet tot andere conclusies.
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gemeente Veldhoven
Datum besluitraad 28 maart 2017 Datum oordeelraad 7 maart 2017
Agendapunt Datum B en W 14 februari 2017
Volgnummer 17bs00004 7 17.013 Programma begroting 7
Gewiizigd voorstel Productnummer 6434
Portefeuillehouder M.van Dongen
E-mail steller Esther.vanKrunsdnk@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Aanpassen minimabeleid

Samenvatting
In oktober 2014 is de nota minimabeleid 2014-2018 vastgesteld door de raad. Om de 
effecten van het dit beleid te meten is deze evaluatie gehouden. Voorgesteld wordt om 
het huidige beleid op een aantal punten te wijzigen en aan te vullen. Deze wijzigingen 
worden aan de raad voorgelegd met daarbij een overzicht van de financiële 
consequenties. Een aantal van deze wijzigingen is de bevoegdheid van het college en 
zullen na vaststelling van deze wijzigingen voor besluitvorming aan het college worden 
voorgelegd.

Beslispunten

1. De inkomensnorm voor de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen van 
1100Zo naar 1200Zo van het minimuminkomen;

2. De inkomensnorm voor de meedoenregeling te verhogen van 1100Zo naar 1200Zo van 
het minimuminkomen;

3. De bestrijding van armoede bij kinderen te intensiveren, de dekking hiervoor te 
vinden in de Klijnsmamiddelen en het college de opdracht te geven de subsidie aan 
Stichting Leergeld te verhogen en de budgetafspraak daarop aan te passen;

4. Een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen te 
ontwikkelen, de dekking hiervoor te vinden in de Klijnsmamiddelen en het college 
op te dragen de beleidsregels bijzondere bijstand hierop aan te passen;

5. Het college op te dragen de preventie en vroegsignalering van financiële problemen 
te intensiveren en een verkenning te doen naar cliëntondersteuning en een loket 
voor mensen met een laag inkomen.

Inleiding
Met het minimabeleid is vanaf 2014 de aard en de uitvoering van een aantal 
regelingen gewijzigd. Er zijn signalen ontvangen dat het nieuwe beleid niet voor iedere 
doelgroep passend of toereikend is. Reden voor het college om het huidige 
minimabeleid te evalueren. Daarnaast zijn er extra rijksmiddelen beschikbaar 
gekomen voor armoedebestrijding, waarover de besteding nog besluitvorming moet 
plaatsvinden. De raad heeft tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2016 
vragen gesteld over de besteding van deze Klijnsmamiddelen. Het college heeft 
beloofd voor april 2017 duidelijkheid te geven over de besteding van deze middelen.
In dit advies worden hiervoor voorstellen gedaan.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Nota minimabeleid 2014-2018 
4 Participatiewet 
4 Verordening Meedoenregeling



Beoogd effect

Het minimabeleid toegankelijker en meer passend te maken voor mensen met een 
laag inkomen, zodat zij in staat zijn tot maatschappelijke participatie.

Argumenten

1.1 en 2.1 het verhogen van de inkomensnorm vergroot de doelgroep voor het
minimabeleid.

De gemeenteraad heeft in zijn begrotingsdoelstellingen opgenomen dat er in 
Veldhoven een activerend minimabeleid moet zijn. Daarbij is het van belang dat 
zoveel mogelijk mensen met een laag inkomen gebruik maakt en kan maken van de 
voorzieningen. Er zijn landelijk geen inkomensgrenzen aan het begrip 'minimum 
inkomen' gegeven. De overheid is vrij om invulling te geven aan dit begrip. In de 
huidige maatschappij, waarin steeds minder financiële ondersteuning vanuit 
overheidswege wordt geboden, is het voor te stellen dat ook mensen met een 
inkomen tot 1200Zo van het minimum keuzes moeten worden gemaakt in de besteding 
van het beschikbare budget.

3.1 er wordt invulling gegeven aan de opdracht vanuit het rijk om armoede onder 
kinderen te bestrijden.

Vanuit het rijk wordt extra aandacht gevraagd en worden middelen beschikbaar 
gesteld voor de lokale overheid voor vroegsignaleren en preventie van schulden en ter 
bestrijding van armoede bij kinderen en ouderen. Met het verruimen van het 
kindpakket wordt invulling gegeven aan deze opdracht voor wat betreft de doelgroep 
kinderen.

4.1 het huidige minimabeleid is voor chronisch zieken en gehandicapten niet altijd 
toereikend.

Uit ontvangen signalen is gebleken dat de groep chronisch zieken en gehandicapten 
een bijzondere groep binnen het minimabeleid is. De huidige regelingen zijn voor hen 
vaak niet toereikend of passend. Zij kunnen niet van alle regelingen gebruik maken of 
worden met veel extra kosten geconfronteerd in verband met die ziekte of handicap 
die niet zelf opgebracht kunnen worden en nergens voor vergoeding in aanmerking 
komen. Dit rechtvaardigt een aanvulling van het huidige minimabeleid met een 
regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

5.1 mensen met een minimuminkomen zijn minder zelfredzaam dan door de overheid 
wordt gedacht.

Met de kanteling en transformatie in het sociale domein wordt een inwoner 
verondersteld zelfredzaam te zijn in het inrichten van zijn leven en het maken van 
keuzes. Voor mensen met een beperking kan, op indicatie, cliëntondersteuning 
geboden worden op basis van bijvoorbeeld de Wmo. Het hebben van een laag 
inkomen geeft geen indicatie voor cliëntondersteuning terwijl deze doelgroep niet 
altijd voldoende zelfredzaam is om oplossingen te zoeken die nodig zijn om te leven 
met een klein budget. Een minimaloket kan een laagdrempelige voorziening vormen 
binnen de basisstructuur waar inwoners terecht kunnen die incidenteel of voor korte 
periode ondersteuning nodig hebben op financieel gebied. Mensen met een laag 
inkomen zouden bij dit loket terecht moeten kunnen voor informatie en advies en 
cliëntondersteuning. Dit loket is een aanvulling op en kan voorafgaan aan de 
dienstverlening van de budgetcoaches, die dergelijke ondersteuning ook bieden, maar 
vaak in situaties waarin al reeds sprake is van betalingsachterstanden en/of schulden.
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Een ander voordeel van een dergelijk loket is dat alle partijen binnen het minimabeleid 
intensief samenwerken en niet naar elkaar hoeven te verwijzen omdat een situatie 
integraal kan worden aangepakt middels een gezamenlijke intake.

Kanttekeningen en risico's

2.1 er zijn enkel inschattingen te maken over de toename van het gebruik van de 
regelingen

Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal mensen dat in Veldhoven rond 
moet komen van een minimum inkomen. Door het CBS en Stimulansz worden 
hiervoor inschattingen gedaan. Een inschatting die nog lastiger gemaakt kan worden is 
de toename van het gebruik van de regelingen door het ophogen van de 
inkomensnorm. Berekend kan worden met hoeveel procent de doelgroep theoretisch 
zal toenemen, maar daarmee is nog niet vastgesteld hoeveel daarvan dan 
daadwerkelijk van de regelingen gebruik gaan maken. Bij de bepaling van de dekking 
van het budget is uitgegaan van het feit dat een groot deel van de minima de 
regelingen niet zullen gebruiken, omdat zij op een andere wijze worden ondersteund 
binnen hun netwerk. Dit risico zal gemonitord moeten worden middels de 
kwartaalrapportages en daar waar nodig bijgestuurd.

Financiën

In de huidige meerjarenbegroting is na de toevoeging van de Klijnsmamiddelen, 
voldoende dekking voor de voorgestelde wijzigingen:

begroting na wijziging dekking

6434 1.117.000
- Voorzieningen 1.064.000 1.204.387
- Personele kosten 53.000 65.613

1.117.000

Klijnsmamiddelen 153.000

Totaal 1.270.000 1.270.000

Met het totale budget van C 1.270.000 kunnen de uitgaven volgens de herijking 
worden gedekt, inclusief de ophoging van inkomensnormen.
De extra kosten verbonden aan de intensivering van armoedebestrijding onder 
kinderen en de regeling voor chronisch zieken gehandicapten worden gedekt uit de 
aanvullende Klijnsmamiddelen van C 153.000. Deze middelen worden bij de 1e 
kwartaalrapportage 2017 toegevoegd aan het minimabeleid.

Communicatie en samenspraak

In de evaluatie is gesproken met diverse partijen die een rol hebben binnen het 
minimabeleid; vertegenwoordigers uit Veldhoven aan Tafel, intermediairs en 
vrijwilligers van organisaties, professionals van organisaties, uitvoerders van de 
afdeling Werk & inkomen en natuurlijk de doelgroep zelf.

Na vaststelling zullen de regelingen uitgewerkt worden, die na inwerkingtreding zullen 
worden bekendgemaakt middels de gebruikelijke kanalen. De doelgroep stellen we op 
de hoogte van de aanpassingen door middel van publicaties en informatieverstrekking 
door de netwerkpartners.
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Er zal een communicatieplan worden opgesteld waarbij extra aandacht is voor het 
moment waarop communicatie plaatsvindt en de kanalen waarvan gebruik gemaakt 
wordt. Dit met het doel een zo groot mogelijke groep te bereiken.

Uitvoering ļ planning

In het tweede kwartaal van 2017 zullen de voorgestelde wijzigingen nader worden 
uitgewerkt en daar waar nodig aan het college worden voorgelegd. Uiterlijk 1 januari 
2018 zullen alle wijzigingen operationeel zijn.

Bijlagen

nota herijking minimabeleid 2017

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als bespreekstuk te 
agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart aanstaande.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het college van B&W ziet naar aanleiding van de behandeling in de oordeelsvormende 
vergadering geen aanleiding de stukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente ♦♦♦4
Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer : 17.014 I 17bs00005
datum raad : 28 maart 2017
agendapunt :
onderwerp : Aanpassen minimabeleid

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017, nr. 17.013

overwegende dat
- mensen met een laag inkomen, met extra aandacht voor kinderen en ouderen, in 

staat gesteld moeten worden om maatschappelijk te participeren;
- er invulling gegeven moet worden aan de opdracht van het rijk om armoede te 

bestrijden onder kinderen;
- hiervoor rijksmiddelen beschikbaar zijn die nog niet bestemd zijn;
- het minimabeleid niet voor alle doelgroepen passend en toereikend is gebleken;

gelet op de
» Nota minimabeleid 2014-2018
» Participatiewet
» Verordening Meedoenregeling

b e s l u i t :

1. De inkomensnorm voor de collectieve ziektekostenverzekering te verhogen van 
1100Zo naar 1200Zo van het minimuminkomen;

2. De inkomensnorm voor de meedoenregeling te verhogen van 1100Zo naar 1200Zo van 
het minimuminkomen;

3. De bestrijding van armoede bij kinderen te intensiveren, de dekking hiervoor te 
vinden in de Klijnsmamiddelen en het college de opdracht te geven de subsidie aan 
Stichting Leergeld te verhogen en de budgetafspraak daarop aan te passen;

4. Een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen te 
ontwikkelen, de dekking hiervoor te vinden in de Klijnsmamiddelen en het college 
op te dragen de beleidsregels bijzondere bijstand hierop aan te passen;

5. Het college op te dragen de preventie en vroegsignalering van financiële problemen 
te intensiveren en een verkenning te doen naar cliëntondersteuning en een loket 
voor mensen met een laag inkomen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Herijking Minimabeleid 2017 
Gemeente Veldhoven

Januari 2017 
EvK
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Inleiding

In 2014 is het minimabeleid door de raad vastgesteld middels de nota 'minimabeleid 
Gemeente Veldhoven 2014-2018'. Om de effecten van dit beleid te toetsen is 
toegezegd een evaluatie te houden en daar waar nodig bijstellingen te doen.

Bij deze evaluatie zijn een aantal partijen betrokken. Er zijn gesprekken gevoerd met 
de diverse organisaties die een rol hebben bij het minimabeleid in Veldhoven en is 
gesproken met een vertegenwoordiging van Veldhoven aan tafel.

Daarnaast heeft een drietal studenten van de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch 
een onderzoek gedaan naar het minimabeleid in Veldhoven. Zij hebben diverse 
interviews gehouden met de gebruikers, de intermediairs en de uitvoerders van het 
minimabeleid. Zij hebben hun bevindingen in een rapportage vervat.

De samenwerking met maatschappelijke partners, die als intermediairs fungeren 
wordt over het algemeen als goed ervaren. De door hen aangedragen verbeterpunten, 
met name rond communicatie zijn meegenomen in deze evaluatie.

Deze nota bestaat uit 2 delen. Waarbij in deel I de huidige stand van zaken wordt 
beschreven en in deel II de nieuwe voorstellen met de financiële gevolgen worden 
gepresenteerd.
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DEEL I

Hoofdstuk 1 Bestaande regelingen

Het minimabeleid in de gemeente Veldhoven bestaat uit een aantal regelingen. 
Sommigen daarvan betreffen een wettelijke verplichting, anderen zijn bevoegdheden. 
Iedere regeling kent eigen voorwaarden en norminkomens.

1.1 Participatiewet
De Participatiewet kent maandelijkse uitkeringen voor het levensonderhoud. 
Daarnaast kent de wet nog 3 aanvullende regelingen voor mensen met een laag 
inkomen. De bijzondere bijstand voorziet in kosten die uit bijzondere omstandigheden 
ontstaan. De Individuele inkomenstoeslag en Studietoeslag zijn 
inkomensondersteuningsregelingen zonder dat daar specifieke kosten tegenover 
staan.

1.1.1 Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand wordt verstrekt in gevallen dat een aanvrager geconfronteerd 
wordt met onvoorziene, noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere 
omstandigheden, waarbij het inkomen van belanghebbende niet volledig toereikend is 
om in die kosten te voorzien. Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand is 
het niet vereist dat belanghebbende ook recht heeft op algemene bijstand. Het recht 
op bijzondere bijstand wordt berekend op basis van de eigen draagkracht. De norm 
hiervoor is door de gemeenteraad vastgesteld op 105oZo van het van toepassing zijnde 
minimum. Een gedeelte van het inkomen boven de 105oZo geldt als eigen bijdrage voor 
de kosten en wordt dus in mindering gebracht op de bijzondere bijstand.

1.1.2 Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag
Dit betreft een toeslag voor mensen die la ngdurig zijn aangewezen op een inkomen op 
minimumniveau. De voorziening is wettelijk verplicht: op aanvraag moet deze 
toegekend worden als aan de voorwaarden is voldaan. Het recht wordt bepaald aan de 
hand van inkomensgegevens en de verwachting dat op korte termijn geen 
inkomensverbetering is te verwachten. Het norminkomen voor beide toeslagen 
bedraagt 1100Zo van het van toepassing zijnde minimum. Bij een inkomen boven de 
1100Zo bestaat er geen recht op de toeslagen.

1.2 Collectieve ziektekostenverzekering
Voor mensen met een minimuminkomen tot 110Z bestaat de mogelijkheid gebruik te 
maken van een collectieve zorgverzekering (basis- en aanvullende verzekering). 
Verzekeraars CZ en VGZ verlenen voor de basisverzekering en het aanvullend pakket 
collectiviteits-korting. Binnen deze regeling wordt de premie voor de aanvullende 
verzekering nog eens extra verlaagd voor verzekerden met een bedrag van C 12,50 
per maand voor de basispakketten en een bijdrage van C 37,50 per maand voor de 
uitgebreide pakketten.

1.3 Meedoenvoorziening
In 2015 is de nieuwe verordening 'Meedoenvoorziening' door de gemeenteraad 
vastgesteld. Deze regeling vervangt de oude Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten en 
stelt mensen met een minimum inkomen in staat om maatschappelijk te participeren. 
Belangrijkste wijziging in de nieuwe regeling is dat mensen 'toegang' tot een 
voorziening krijgen en geen bedrag meer hoeven voor te schieten zoals onder de oude 
regeling. Een a ndere belangrijke wijziging is dat de bestedingsdoelen van de regeling 
diverser zijn én beter worden benut. Waar onder de oude regeling het bedrag 
grotendeels op ging aan telefoon- en internet-abonnementen, wordt onder de nieuwe 
regeling veel meer gebruik gemaakt van voorzieningen waarmee mensen echt buiten 
de deur komen. Denk daarbij aan lidmaatschap van sportverenigingen, cursussen bij 
de Parasol of toegang tot zwembad of theater.
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Het norminkomen voor de meedoenvoorziening bedraagt 110Zo va n het van 
toepassing zijnde minimum. Mensen met een hoger inkomen, komen niet voor de 
regeling in aanmerking.

1.3.1 Meedoenvoorziening voor kinderen
De nieuwe Meedoenvoorziening, die uitgevoerd wordt door de gemeente, is voor 
volwassenen. Voor maatschappelijk participeren voor kinderen is, op aanbeveling van 
de kinderombudsman, een 'kindpakket' vastgesteld. De verstrekking van 
voorzieningen uit dat kindpakket voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is in Veldhoven 
belegd bij Stichting Leergeld. De kracht van deze organisatie is dat zij voorzieningen 
voor kinderen in natura verstrekken, waardoor ze gegarandeerd goed besteed worden. 
Daarnaast weten zij door de betrokkenheid van vele Veldhovense partners van iedere 
euro een daalder' te maken. Veel voorzieningen kunnen ^et korting' bedongen 
worden. Het gezinsnorminkomen voor het kindpakket ligt op 120Zo van het van 
toepassing zijnde minimum en sluit daarmee aan op de landelijk geldende norm voor 
Stichting Leergeld. De gemeente Veldhoven verleent jaarlijks subsidie aan Stichting 
Leergeld voor het uitvoeren van deze taak.

1.4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Inwoners die qua inkomen en vermogen onder de normbedragen vallen, komen in 
aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De Leidraad 
Invordering is hier richtinggevend. Mensen met een inkomen tot 1000Zo van het 
minimum krijgen automatisch een verlaagde belastingaanslag, zij hoeven hier geen 
aanvraag voor te doen. De kosten van kwijtschelding van de afvalstoffen- en 
rioolheffing komen ten laste van het minimabeleid.
Het verlenen van kwijtschelding is geen verplichting maar een bevoegdheid. De wet 
zegt namelijk dat gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend aan een 
belastingplichtige die zijn belastingaanslag of een deel daarvan niet anders dan met 
buitengewoon bezwaar kan betalen. De gemeenteraad bepaalt of en zo ja, van welke 
belasting kwijtschelding wordt verleend. In Veldhoven wordt voor het maximale 
bedrag kwijtschelding verleend, voor zover er recht is.

1.5 Schuldhulpverlening
Huidig beleid is gericht op het stabiliseren en opheffen van problematische schulden 
voor inwoners van Veldhoven. Vrijwillige budgetcoaches van Buro Sociale Raadslieden 
hebben een belangrijke rol in de vroegsignalering en laagdrempelige 
schulddienstverlening. Er is intensieve samenwerking tussen de schuldhulpverleners 
van de gemeente en de budgetcoaches. Uitgangspunt voor schuldhulpverlening in 
Veldhoven is het bieden van maatwerk, waarbij een integrale aanpak nagestreefd 
wordt.

1.6 Overige voorzieningen
Naast de bovengenoemde regelingen zijn er diverse initiatieven die in Veldhoven 
bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van armoede. De Voedselbank is een 
belangrijke organisatie voor mensen met een minimuminkomen. Op indicatie kunnen 
mensen met een laag besteedbaar inkomen wekelijks een voedselpakket afhalen bij 
de Voedselbank. Daarnaast neemt de Voedselbank deel aan het overleg met 
organisaties die een rol hebben op het gebied van het bestrijden van armoede.
Naast de Voedselbank vormen diverse initiatieven vanuit de kerk ook een oplossing 
voor mensen met financiële problemen.
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Hoofdstuk 2 Doelgroep en bereik

Er bestaan geen exacte gegevens over het aantal mensen dat binnen Veldhoven leeft 
op het sociale minimum of in armoede. Het Sociaal Cultureel Planbureau en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek geven jaarlijks publicaties over de cijfers in 
Nederland. Door Stimulansz wordt per jaar een minimascan gepubliceerd, die per 
regio en per gemeente inschattingen weergeeft. Op basis van deze publicatie kan voor 
de gemeente Veldhoven, bij benadering, inzicht gegeven worden in het aantal 
huishoudens dat op het sociaal minimum zou leven. Deze inschatting geeft nog niet 
aan of iemand ook daadwerkelijk tot de doelgroep voor het minimabeleid hoort omdat 
iedere regeling of iedere organisatie eigen toelatingseisen heeft. Zo komen enkel 
mensen met 100Zo van het sociaal minimum in aanmerking voor kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, mensen met 105Zo van het sociaal minimum voor 
bijzondere bijstand en hanteert Stichting Leergeld een grens van 1200Zo van het 
sociaal minimum.

Onderstaande cijfers zijn dus schattingen van Stimulansz, bedoeld om inzicht te geven 
in de omvang van de doelgroep voor het minimabeleid in de gemeente Veldhoven. 
Ook kan op basis van deze cijfers een inschatting gemaakt worden van de financiële 
gevolgen bij het verruimen van de inkomensgrenzen.

Uit de minimascan 2016 blijkt dat het aantal huishoudens met een minimuminkomen 
in Veldhoven bestaat uit:

Doelgroep mensen met een minimuminkomen onderverdeling

Inkomen/ percentage sociaal minimum 1010Zo 110Z 120Z 125Z
Inkomen uit arbeid 299 398 548 614
Inkomen uit zelfstandigheid 216 232 282 282
Uitkering inkomensverzekering 680 1179 1701 1973
Uitkering sociale voorziening 270 374 405 413
Totaal 1465 2183 2936 3282
Percentage van aantal huishoudens in Veldhoven 7Zo 11Zo 150Zo 17Z
Aantal kinderen 586 873 1174 1312

Bereik van de verschillende regelingen
Vanaf april 2015 is het nieuwe minimabeleid operationeel. Het jaar 2016 is het eerste 
volledige jaar dat de regelingen uitgevoerd worden. Hieronder volgt een overzicht van 
het aantal inwoners met een minimum inkomen dat van de diverse regelingen gebruik 
maakt.

Bijzondere bijstand
In 2015 zijn er 399 aanvragen bijzondere bijstand toegekend. In 2016 zijn dat er 465 
geweest. Dit is een toename van 16Z.

Individuele inkomenstoeslag
In 2015 zijn er 231 aanvragen voor toeslagen toegekend. Met een toename van 20Z 
zijn er in 2016 276 aanvragen toegekend.

Collectieve ziektekos tenverzekering
Het aantal collectief verzekerden was in 2015 351. In 2016 is dit aantal met 30Z 
gestegen tot 463.

Meedoenvoorziening
In 2015 kenden we 352 deelnemers aan de meedoenregeling en in 2016 zijn dat er 
293. Dit lijkt een afname, maar kan genuanceerd worden. De nieuwe 
meedoenregeling is in april 2015 vastgesteld, waardoor 2015 een overgangsjaar is
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geweest. Begin van 2015 zijn nog heel veel aanvragen voor de oude regeling 2014 
afgewerkt en toegekend. Daardoor is het aantal van 2015 vertekend. Daarnaast is 
door de nieuwe regeling de systematiek gewijzigd. Onder de oude regeling kon een 
inwoner meerdere aanvragen in een jaar indienen totdat het maximum bedrag was 
bereikt. Onder de nieuwe regeling kunnen inwoners maar één aanvraag doen. Deze 
wijziging heeft een daling van het aantal aanvragen tot gevolg. Als we voor deze 
regeling de aantallen van 2016 vergelijken met 2014, dan zien we een stijging van 
276 naar 293, dat is een stijging van 70Zo.

Meedoenvoorziening voor kinderen (kindpakket)
Stichting Leergeld heeft in 2015 aan 411 kinderen een voorziening verstrekt. In 2016 
waren dat er 445. Het aantal is met 8,50Zo toegenomen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
In 2015 zijn 612 aanslagen kwijtgescholden. Voor 2016 zijn dit er minder, namelijk 
543. Door een wijziging in de regelgeving in 2016 (verlaging van de vermogensgrens) 
komen er minder mensen voor kwijtschelding in aanmerking.

Schuldhulpverlening
Het aantal nieuw gestarte schuldhulpverleningstrajecten in 2015 bedraagt 35 en in 
2016 is dit nagenoeg gelijk gebleven met 37. Het aantal inwoners dat begeleiding 
krijgt va n een budgetcoach is ook stijgende. Van 73 in 2014 tot 158 in 2016.

Conclusie
We zien in alle regelingen een toename van het aantal verstrekkingen, behalve bij de 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het is lastig een inschatting te geven hoe 
groot het bereik van alle regelingen is omdat de minimascan uitgaat van het aantal 
huishoudens. De verstrekkingen binnen het minimabeleid (met uitzondering van de 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen) worden geregistreerd per persoon. Zo zien 
we dat de doelgroep van bijvoorbeeld de collectieve ziektekostenverzekering zo'n 
2183 huishoudens betreft. Met zo'n 463 deelnemers ligt het bereik tussen de 10-200Zo.

Wat we wel zien is dat het bereik va n het minimabeleid in de lift zit. Dat we nog 
steeds een groot deel van de minima niet bereiken is, zonder exacte cijfers te 
noemen, evident. Het onder de aandacht blijven brengen van de diverse regelingen en 
het stimuleren van het gebruik daarvan blijft een aandachtspunt van deze evaluatie.
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Onderdeel van deze evaluatie is het toetsen van de effecten van het huidige 
minimabeleid bij de uitvoerders van de regelingen, de doelgroep en de intermediairs.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een delegatie van Veldhoven aan Tafel, 
medewerkers van het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Veldhoven, 
intermediairs en bestuur van Stichting Leergeld, medewerkers va n Bureau Sociaal 
Raadslieden en bezoekers van de Voedselbank.

De vertegenwoordiging van Veldhoven aan Tafel (VaT) heeft zich met name gebogen 
over de vraag hoe meer mensen bereikt kunnen worden. Zij hebben diverse ideeën 
daarvoor aangedragen van het uitbreiden van de voorzieningen voor de 
Meedoenvoorziening tot het houden van informatiebijeenkomsten. Daarnaast is het 
idee geopperd voor een individueel budget binnen het minimabeleid. Een soort van 
persoonsgebonden budget waaruit iedere burger met een minimuminkomen zelf 
bestedingen kan doen. Dit budget zou dan met behulp van een begeleider ingezet 
kunnen worden ter bestrijding van armoede of het vergroten van maatschappelijke 
participatie.

De gesprekken met stichting Leergeld hebben een aantal ideeën opgeleverd om het 
kindpakket te verruimen. Zo is er steeds meer behoefte om voorzieningen te treffen 
voor kinderen jonger dan 4 jaar. Omdat Stichting Leergeld zich primair richt op 
kinderen vanaf 4 jaar, bestond er voorheen geen mogelijkheid om kinderen jo nger 
dan 4 jaar een voorziening te verstrekken. Nu wordt gedacht aan de voorziening 
peuterspeelzaal en speel-o-theek voor deze doelgroep. Daarnaast is er behoefte aan 
het bieden van meer maatwerk voor de volledige doelgroep. Dat maatwerk kan 
bestaan uit het verstrekken van een voorziening tot een hoger bedrag of 
voorzieningen die voorheen niet verstrekt worden. Ook wordt benoemd dat het 
afschaffen van het schoolzwemmen een grotere behoefte schept om zwemlessen te 
vergoeden voor kinderen. Ook het vieren van verjaardagen voor kinderen (traktaties) 
wordt in incidentele gevallen als voorziening benoemd.

Stichting Leergeld is naast het ophogen van het kindpakket voorstander van het 
oprichten van een loket voor mensen met een minimuminkomen en mensen met 
financiële problemen. Zij constateren steeds vaker dat met de transformatie binnen 
het sociale domein het beroep op zelfredzaamheid van inwoners groter en groter 
wordt. Voor mensen in deze situatie is dit vaak een enorme opgave. Ze zijn niet altijd 
goed in staat om verstandige keuzes te maken met het kleine budget dat zij tot hun 
beschikking hebben. Een systeem van 'buddy's' vanuit een dergelijk 'minimaloket' zou 
mensen kunnen helpen bij het maken va n deze keuzes. Opgemerkt wordt dat dit loket 
en buddysysteem niet in plaats komt van de bestaande budgetcoaches, maar juist een 
nog laagdrempeligere voorliggende voorziening zou kunnen zijn. Daar waar de 
budgetcoaches hun aandacht richten op het treffen van betalingsregelingen en het 
voorkomen van schulden, zou een buddy vanuit het minimaloket kunnen helpen bij 
het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de acute problemen die zijn ontstaan, 
zoals het vervangen van een kapotte koelkast of het moeten voldoen van een eigen 
risico met betrekking tot ziektekosten.

Door 3 studenten van de Avans Hogeschool is een onderzoeksopdracht uitgevoerd. Zij 
hebben een evaluatie gehouden van het minimabeleid in Veldhoven. Zij hebben zich 
beperkt tot de meedoenregeling voor volwassenen en kinderen en de keuze van de 
raad voor het ophogen van de inkomensgrens van 1050Zo naar 1100Zo. In hun 
rapportage doen zij aanbevelingen voor het beter monitoren en bereiken van de 
doelgroep en de doelstellingen van het minimabeleid. Daarnaast geven zij aan dat het 
belangrijk is om mensen met een minimuminkomen goed voor te lichten en wellicht te

Hoofdstuk 3 Aanbevelingen en suggesties van onze partners
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begeleiden omdat wet- en regelgeving lastig te begrijpen is voor deze doelgroep. Als 
laatste merken zij op dat een deel van de doelgroep blij is met het nieuwe beleid 
waarin gekozen is voor het verstrekken van voorzieningen in plaats van geld. Een 
ander deel van de groep zou liever de financiële bijdrage blijven ontvangen.

De medewerkers van het cluster Werk & Inkomen herkennen de aandachtspunten die 
door de andere partners zijn aangegeven. Voorlichting en begrijpelijke 
aanvraagformulieren zijn belangrijk. Ook herkennen zij dat het mensen met een laag 
inkomen vaak aan capaciteit ontbreekt om oplossingen te vinden voor de problemen 
die zich voordoen. Zij zien een toenemend beroep op de regelingen voor minima, 
maar veronderstellen dat nog steeds niet de totale doelgroep bereikt wordt. Een 
ophoging van de inkomensnormen voor bepaalde regelingen zien zij als passende 
wijziging. Ook ondersteunen zij het idee van een minimaloket. Als medewerker van de 
gemeente Veldhoven ontbreekt het vaak aan mogelijkheden om een inwoner met een 
laag inkomen te helpen of ondersteunen, omdat er bijvoorbeeld geen recht is op 
financiële bijstand. Een loket zou deze ondersteuning wellicht kunnen bieden.
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Hoofdstuk 4 Conclusies

De evaluatie van het minimabeleid heeft een aantal inzichten opgeleverd. Een deel 
hiervan zal leiden tot het concreet aanpassen van de regelingen of het ontwikkelen 
van een nieuwe regeling als aanvulling op het bestaande beleid. Andere inzichten 
krijgen hun beslag in een praktische uitwerking: niet de regelingen maar de uitvoering 
wordt daarop aangepast.

Geconcludeerd kan worden dat het minimabeleid op een aantal punten verbeterd kan 
wo rd e n:

1. De toegang zou moeten worden verbreed, zodat meer mensen gebruik kunnen 
maken van de regelingen;

2. De extra Klijnsmamiddelen, bedoeld voor bestrijding van armoede bij kinderen 
en ouderen, dienen een bestemming te krijgen.

3. Er is behoefte om ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar voorzieningen in het 
kader van participatie te verstrekken;

4. Er is behoefte om de Meedoenregeling uit te breiden met meer voorzieningen 
geschikt voor ouderen;

5. Mensen met een chronische ziekte of handicap zouden meer in staat gesteld 
moeten worden om te participeren.

6. Er is behoefte aan clientondersteuning voor mensen met een laag inkomen bij 
het zoeken naar oplossingen bij financiële problemen

7. Er moet steviger ingezet worden op preventie, het voorkomen van financiële 
problemen en schulden en als ze zich voordoen zoveel mogelijk in een vroeg 
stadium aangepakt worden;

Deze verbeteringen worden hieronder uitgewerkt:

4.1 Verhogen van het bereik van doelgroep
Het verhogen van het bereik kan op een aantal manieren gerealiseerd worden. 
Enerzijds kunnen regelingen beter bekend worden gemaakt bij de doelgroep. Het 
intensiveren en verbeteren van voorlichting is belangrijk. Naast voorlichting speelt 
toegankelijkheid een grote rol. Veel mensen uit de doelgroep ervaren een grote 
drempel om bij de gemeente aan te kloppen. Dit aandachtspunt zal samen met onze 
partners binnen de armoedebestrijding worden opgepakt. Zij kunnen een grote rol 
spelen als intermediair, waardoor mensen met een minimuminkomen gemakkelijker 
gebruik willen maken van de regelingen die de gemeente biedt.

Voor de Meedoenregeling kan anderzijds gedacht worden aan het uitbreiden van het 
aantal bestedingsdoelen, waardoor een grotere groep mensen een passende activiteit 
binnen de regeling kan vinden. Zo is het bestaande aanbod wellicht niet passend voor 
ouderen of allochtone vrouwen. Verenigingen en organisaties die activiteiten kunnen 
bieden voor specifieke doelgroepen zouden gestimuleerd moeten worden tot het 
deelnemen aan de Meedoenregeling.

Daarnaast kan verbreding van de doelgroep bereikt worden door het ophogen van de 
inkomensgrenzen, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor de regelingen. 
Zeker bij de regelingen waar de inkomensgrens een 'harde' voorwaarde is en er dus 
geen recht bestaat op de regeling bij het overschrijden van het norminkomen, geldt 
dit. Daarnaast zien we in de regiogemeenten dat het hanteren van een inkomensgrens 
van 1200Zo van het minimum voor deze regelingen veel voorkomt.

Voor de bijzondere bijstand geldt dit niet, omdat hierbij het draagkrachtprincipe 
gehanteerd wordt. Bij een overschrijding van het norminkomen is slechts minder recht 
op de vergoeding in plaats van helemaal geen recht. Hoe hoger het inkomen, hoe 
groter het eigen aandeel van de gevraagde kosten. Vanwege deze systematiek wordt
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voorgesteld om specifiek voor deze regeling de huidige inkomensnorm van 105Zo te 
continueren. Daarnaast leent de aard van deze regeling zich niet voor een verruiming 
van de inkomensnorm. Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die zich voordoen 
en die gebruikelijk uit het eigen inkomen voldaan worden, maar die vanwege een 
bijzondere situatie voor dat moment niet voldaan kunnen worden. Er wordt gekeken of 
iemand zijn verantwoordelijkheid heeft genomen voor het voorkomen van de kosten 
of er geprobeerd is te reserveren als de kosten voorspelbaar waren. Het ophogen van 
de inkomensnorm kan tot gevolg hebben dat voor een groep mensen het eigen 
aandeel in de kosten nihil wordt, terwijl van hen verwacht mag worden dat zij kunnen 
reserveren. Zeker gezien het feit dat bij schrijnende situaties uitzonderingen kunnen 
worden gemaakt - omdat er a ltijd een individuele beoordeling wordt gemaakt - is het 
niet wenselijk de inkomensnorm te verhogen voor deze regeling.

Voor de individuele inkomenstoeslag en studietoeslag wordt ook geen verhoging van 
de inkomensnorm voorgesteld vanwege de aard van de regeling. Deze zijn door de 
gemeenteraad vastgesteld op 110Zo. Een verhoging van deze norm is niet wenselijk 
om dezelfde reden a ls hierboven voor bijzondere bijstand wordt gegeven. Voorgesteld 
wordt om deze inkomensnorm op 1100Zo van het minimum te handhaven.

Ook voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt geen ophoging van de 
inkomensnorm voorgesteld, omdat dit vanwege wet- en regelgeving niet mogelijk is. 
Deze regeling vloeit voort uit belastingwetgeving (Invorderingswet) en biedt enkel 
ruimte voor verenging van het beleid, niet voor verruiming.

4.2 Klijnsmamiddelen
De extra Klijnsmamiddelen zijn bedoeld om armoede te bestrijden onder kinderen en 
ouderen. Uit de evaluatie is gebleken dat het voorzieningenniveau voor deze 
doelgroepen in Veldhoven verbeterd kan worden. Met Stichting leergeld is gesproken 
over het vergroten va n de doelgroep. Zij streven er naar meer kinderen in armoede te 
bereiken door het intensiveren van contacten met netwerkpartners. Daarnaast willen 
zij het bedrag per kind per jaar ophogen en ook voorzieningen voor kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar te gaan verstrekken, deze laatste groep was voorheen uitgesloten. Het 
ophogen van de inkomensnorm zou met een extra subsidie mogelijk gemaakt kunnen 
wo rd e n.

Voor de bestrijding van de gevolgen van armoede bij ouderen wordt gedacht aan het 
verbeteren van de aangeboden voorzieningen van de Meedoenregeling. Er moet 
gezocht worden naar activiteiten die beter geschikt zijn voor ouderen. Hierover zijn 
inmiddels contacten gelegd met de ouderenbonden en Swove. Het lidmaatschap en 
een strippenkaart voor activiteiten worden als mogelijkheden onderzocht.

Veel ouderen hebben een chronische ziekte of handicap die extra kosten met zich 
meebrengt die niet gecompenseerd worden. Gebleken is dat er door deze extra kosten 
weinig financiële ruimte overblijft voor participatie. Daar bovenop komt dat het fysiek 
ook lastig is om te participeren met een ziekte of handicap. Veel activiteiten zijn niet 
geschikt, of zijn lastig of enkel met extra kosten (bv taxi) te bereiken. Een regeling 
waarmee (een deel van) de kosten van ziekte of handicap gecompenseerd kunnen 
worden is wenselijk.

Voorgesteld wordt om de Klijnsmamiddelen te bestemmen aan het ophogen van de 
subsidie aan Stichting Leergeld voor voorzieningen voor kinderen, het uitbreiden van 
de meedoenvoorziening met activiteiten toegespitst op ouderen, het invoeren van een 
regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en preventie in de vorm van 
cliëntondersteuning.
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4.3 Optimaliseren voor mensen met een chronische ziekte of handicap
Tijdens de evaluatie zijn signalen ontvangen dat het huidige minimabeleid niet 
toereikend is voor mensen die extra kosten hebben in verband met chronische ziekte 
of handicap. In Veldhoven is er voor gekozen om de compensatie van het afschaffen 
van diverse landelijke regelingen voor deze doelgroep vorm te geven binnen de 
collectieve ziektekostenverzekering. Hiermee is ook een bewuste keuze gemaakt om 
deze kosten enkel voor mensen met een laag in komen te compenseren. De gedachte 
die hier achter schuil gaat is dat de C 300 tot C 400 per ja ar die voorheen 
gecompenseerd werd door mensen met een 'beter' inkomen wel gedragen zou kunnen 
worden. Het feit dat gemeenten ook slechts een kwart van het eerder daarvoor 
beschikbare budget ontvangen voor het compenseren van deze kosten, maakt dat er 
keuzes gemaakt zijn.

Gebleken is dat de collectieve ziektekosten niet voor iedere burger met een chronische 
ziekte of handicap een toereikende verzekering is. Er is keuze uit 6 pakketten bij 2 
verzekeraars, maar voor mensen met specifieke hoge zorgkosten kan een ander 
pakket met een hogere vergoeding voor die betreffende kosten een betere keuze zijn. 
Op basis van maatwerk wordt nu individueel een uitzondering gemaakt en ontvangt 
iemand die kan aantonen dat dit het geval is, toch de bijzondere bijstand in de kosten 
van de aanvullende premie, alsof hij collectief verzekerd is.

Daarnaast zien we dat het voldoen van het eigen risico en de eigen bijdrages in de 
WMO/WLZ vaak een probleem oplevert voor mensen met minimuminkomen. In 2 van 
de 6 aangeboden pakketten uit onze collectieve verzekering zijn deze kosten 
meeverzekerd. Bij 2 andere pakketten zijn deze kosten gespreid te betalen. Het is aan 
te bevelen om chronisch zieken en gehandicapten goed voor te lichten over de keuze 
voor het juiste pakket. Daarnaast is het wenselijk dat daar waar mensen een 
verantwoorde keuze hebben gemaakt voor een aanvullende zorgverzekering (gezien 
hun ziekte of handicap) maar toch hun eigen risico of eigen bijdrage niet verzekerd 
hebben, er de mogelijkheid bestaat om deze kosten via de bijzondere bijstand 
vergoed te krijgen. Hiervoor zouden de beleidsregels bijzondere bijstand kunnen 
worden aangepast. Het vaststellen van deze gewijzigde beleidsregels is een 
bevoegdheid van het college.

4.4 Cliëntondersteuning en loket voor mensen met een laag inkomen
Het hebben van een laag inkomen vergt het continu maken van keuzes en 
afwegingen. Financiële problemen vormen daarbij vaak een belemmering om zaken 
volledig te overzien waardoor niet altijd de meest verstandige keuzes gemaakt 
worden. Brandjes worden geblust, het ene gat wordt met het andere gevuld. 
Budgetcoaches en schuldhulpverleners hebben hierbij een belangrijke rol. Voordat 
iemand bij deze dienstverleners bekend of gemeld is, staat het water vaak al tot de 
lippen.

Een laagdrempelige voorziening waarbij mensen zonder indicatie en zonder dat er al 
sprake is van concrete financiële problemen (betalingsachterstanden en/of schulden) 
ondersteuning kunnen krijgen bij het zoeken naar oplossingen en het maken van 
keuzes die noodzakelijk zijn als gevolg van een laag inkomen. Dit loket zou bemand 
kunnen worden tijdens kantooruren door de professionals en vrijwilligers van de 
organisaties die een rol spelen binnen het minimabeleid (BSR, Stichting Leergeld, 
Vluchtelingenwerk en de Voedselbank). Deze ^l^^de^euners' kunnen inschatten 
of een incidentele praktische oplossing nodig is, of dat aangestuurd moet worden op 
een structurele oplossing, waarbij vaak ook een stukje gedragsverandering komt 
kijken. Daar waar flinke betalingsachterstanden en schulden zijn ontstaan hebben zij 
een verwijzende functie naar de budgetcoaches en schuldhulpverleners van de 
gemeente.
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Een bijkomend voordeel van een dergelijk loket is dat de betrokken organisaties een 
fysieke omgeving hebben, waarin zij elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken, wat 
efficiëntie en effectiviteit bevordert. Zo zou voorkomen kunnen worden dat cliënten 
hetzelfde verhaal bij verschillende organisaties moeten doen.
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DEEL II

Hoofdstuk 5 Wettelijk kader minimabeleid

Gemeentelijke categoriale regelingen, zowel in de bijzondere bijstand als daarbuiten, 
zijn vrijwel niet meer mogelijk. De wetgever heeft nadrukkelijk gesteld dat er geen 
ruimte (meer) is voor eigen gemeentelijk categoriaal beleid inzake bijzondere 
inkomensaanvulling. Algemeen, generiek inkomensbeleid is voorbehouden aan het 
Rijk.

Naast de categoriale bijzondere bijstand voor de collectieve aanvullende 
zorgverzekering is er (beperkte) beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen en heffingen, de schuldhulpverlening en de voorzieningen 
voor maatschappelijke participatie.

Voor de voorzieningen voor maatschappelijke participatie, blijft gelden dat die 
uitsluitend betrekking mogen hebben op culturele, maatschappelijke en sportieve 
activiteiten. Dit betekent dat deze regelingen het categoriale karakter kunnen 
behouden en het college nog bevoegd is beleid te voeren.
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Hoofdstuk 6 Landelijke ontwikkelingen

6.1 Armoede in Nederland
Met de recessie die eind 2008 inzette, is het aantal 'armen' o nder de Nederlandse 
bevolking fors gestegen. In 2008 waren er ongeveer 870.000 mensen met een 
huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium, vijf jaar later 
waren dit er ruim 1,25 miljoen. In procenten uitgedrukt ging het om respectievelijk en
5,6 en 7,9 procent van de totale bevolking.

In 2014 daalde dit aantal naar 1,2 miljoen mensen (7,6 procent). De verwachting is 
dat het armoedepercentage in 2015 en 2016 verder zal dalen naar 7 procent. Voor 
2017 heeft het kabinet aangekondigd de koopkracht van ouderen en 
uitkeringsgerechtigden te willen repareren. Bij een koopkrachtverbetering van 1 
procent zal de armoede in 2017 vermoedelijk uitkomen op 6,8 procent.

6.2 Armoedebestrijding (Klijnsmamiddelen)
Naast de middelen die va naf 2014 jaarlijks in het gemeentefonds worden gestort ter 
bestrijding van armoede bij kinderen en vroegsignalering schuldhulpverlening, worden 
vanaf 2017 extra middelen toegevoegd voor armoedebestrijding bij kinderen en 
ouderen. Deze middelen worden de zogenaamde 'Klijnsmamiddelen' genoemd. 
Gemeenten zullen zorg dragen voor het verstrekken va n middelen in natura aan die 
kinderen en ouderen die nu door armoede niet mee kunnen doen. De afspraak is dat 
gemeenten de aanwezige netwerken en de eigen infrastructuur zullen benutten en 
optimaliseren zodat alle kinderen in de armoede toegang hebben tot de voorzieningen.

In de meerjarenbegroting is vanaf 2014 een bedrag van C 100.000 per jaar hiervoor 
opgenomen en hier wordt vanaf 2017 jaarlijks C 153.000 aan toegevoegd.
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Hoofdstuk 7 Voorgestelde wijzigingen

Resumerend kunnen de volgende wijzigingen aan de raad worden voorgesteld:

1. Ophogen inkomensnorm voor de collectieve ziektekostenverzekering naar 1200Zo 
van het minimum.
Deze norm is vastgelegd in de nota minimabeleid 2014-2018. Voor deze regeling 
is geen nadere verordening of beleidsregel vastgesteld. Wel moet hierop de 
uitvoeringsovereenkomst met de ziektekostenverzekeraars aangepast worden, dit 
is een bevoegdheid van het college met mandaat naar het afdelingshoofd. Gezien 
de aard van de overeenkomt met zorgverzekeraars (er kunnen geen wijzigingen 
worden doorgevoerd tijdens de looptijd) kan deze wijziging niet eerder ingaan dan 
1 januari 2018.

2. Ophogen inkomensnorm Meedoenvoorziening naar 1200Zo van het minimum.
Voor deze regeling is een verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Deze 
zal moeten worden aangepast. De door het college vastgestelde nadere regels 
bevatten geen bepalingen over de inkomensnorm, dus kunnen gehandhaafd 
blijven. Daarnaast zal het voorzieningenpakket worden uitgebreid met 
voorzieningen meer geschikt voor ouderen. De verwachting is dat deze wijziging 
met het opnieuw vaststellen van de verordening kan ingaan per 1 januari 2018.

3. Ophogen van de subsidie aan Stichting Leergeld en afspraken maken over de 
verstrekkingen binnen het kindpakket.
Met het ophogen van de subsidie wordt mogelijk gemaakt dat de doelgroep 
uitgebreid kan worden met kinderen tussen 0 en 4 jaar, de inkomensnorm 
opgehoogd kan worden en het bedrag per kind opgehoogd kan worden, waardoor 
meer maatwerk mogelijk is. Deze ophoging vindt dekking in de Klijnsmamiddelen. 
Het verlenen en vaststellen van subsidies en het maken van de budgetafspraken 
is een bevoegdheid van het college. Deze wijziging kan medio 2017 worden 
gerealiseerd.

4. Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten ter compensatie voor kosten in 
verband met ziekte of handicap.
Vanwege het verbod op het voeren van categoriaal inkomensbeleid is het nodig 
dat bij de uitvoering van deze regeling steeds een individuele afweging wordt 
gemaakt. Deze regeling zal opgenomen kunnen worden in de beleidsregels 
bijzondere bijstand, wat een bevoegdheid van het college is. Vooruitlopend op 
deze vaststelling kan medio 2017 gestart worden met de uitvoering van deze 
regeling.

5. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een minimaloket/cliëntondersteuning. 
Door verschillende netwerkpartners is bereidheid getoond om mee te werken aan 
een onderzoek naar de haalbaarheid en meerwaarde van een loket waar mensen 
met een minimuminkomen ondersteuning kunnen krijgen bij het zoeken naar 
financiële oplossingen of het aanpassen van hun levensstijl waardoor structureel 
meer financiële ruimte in het inkomen wordt gevonden.
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Hoofdstuk 8 Financiële gevolgen

8.1 Meerjarenbegroting
In programma 7 Sociaal Domein is het minimabeleid opgenomen onder 
productnummer 6434.

Voor 2017 zijn uitgaven opgenomen tot een bedrag van C 1.064.000. Hiervan is een 
bedrag van C 53.000 opgenomen als loon- en bedrijfsvoeringskosten. Het overige deel 
is bestemd voor directe voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen.

8.2 Voorgestelde wijzigingen

Om een inschatting te kunnen maken va n de financiële consequenties van de 
voorgestelde wijziging is een verwachte toename berekend. We zien een toename van 
350Zo van de doelgroep bij een verhoging van de inkomensgrens van 110Zo naar 1200Zo 
van het minimum. De toename wordt 50Z als gekozen wordt voor een inkomensnorm 
van 1250Zo. Om binnen de huidige budgetten te blijven én omdat verwacht wordt dat 
het intensiveren van voorlichting ook een toename van het gebruik tot gevolg zal 
hebben, wordt gekozen om de inkomensnorm te maximeren tot 120Zo van het 
minimum.

Loon - en bedrijfsvoeringskosten
De verwachting is dat de voorgestelde wijziging een toename van het aantal 
aanvragen met zich meebrengt. Geschat wordt een extra belasting van 440 uur (0,25 
fte), waarmee de loonkosten toenemen met een bedrag van C 12.613.

Doelgroep mensen met een minimuminkomen toename

Inkomen/ percentage sociaal minimum 1010Zo 110Z 120Z 125Z
Veldhoven 1465 2183 2936 3282
Toename tov 110Z 0 0 35Z 50Z

1. Ophogen inkomensnorm collectieve ziektekosten verzekering naar 1200Zo 
Naar verwachting zal de doelgroep met 35Z groeien. Uitgaande van het feit dat de 
kosten evenredig groeien zullen de uitgaven stijgen van nu C 130.000 naar C 175.550. 
De stijging C 45.000 past binnen meerjarenbegroting. De stijging van de extra 
loonkosten wordt voor deze regeling geschat op C 4.000. Ook deze stijging kan 
binnen de meerjarenbegroting worden opgevangen.

2. Ophogen inkomensnorm meedoenregeling naar 1200Zo
Ook hier kan uitgegaan worden van een verwachte stijging van 35Z, waarmee de 
uitgaven van C 50.000 stijgen naar C 67.500. Ook deze stijging van C 17.500 past 
binnen de meerjarenbegroting. Daarnaast verwachten we een toename va n de 
uitgaven door het uitbreiden van de bestedingsdoelen voor ouderen, deze extra 
uitgaven vinden dekking in de Klijnsmamiddelen.

3. Ophogen subsidie voor Stichting Leergeld
Stichting Leergeld ontva ngt in de subsidieperiode van 2017 tot en met 2019 een 
bedrag van C 56.500 per jaar voor het verstrekken va n voorzieningen voor kinderen 
op het gebied van contributies/hulpmiddelen van sport en spel, beweging, 
onderwijs/educatie, cultuur, muziek en participatie in het algemeen. De aanvullende 
subsidie zal na besluitvorming van de raad door het college worden verleend. Over de 
hoogte van de aanvullende subsidie vindt intensief contact plaats met Stichting 
Leergeld. Deze is afhankelijk van de inspanningen en doelstellingen die zij met de

i Bron: minimascan 2016 Stimulansz
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aanvullende subsidie kunnen bereiken. De extra ontvangen rijksmiddelen ter 
bestrijding van armoede bij kinderen bieden voldoende dekking om de aanvullende 
subsidie te verlenen.

4. Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten
Deze nieuwe regeling zou vorm kunnen krijgen binnen de bijzondere bijstand. Binnen 
het huidige budget voor minimabeleid is na het ophogen van de inkomensnorm nog 
dekking va n een kleine C 50.000. Voorgesteld wordt om de nieuwe regeling uit dit 
overschot te dekken. Daarnaast kan dekking gevonden worden in de extra middelen 
van Klijnsma, ter bestrijding van armoede bij kinderen en ouderen. Veel mensen uit 
deze doelgroep zullen pensioengerechtigd zijn, waarmee de besteding van deze 
midd elen op zijn plek zijn. Voorgesteld wordt om van deze middelen C 20.000 te 
reserveren voor deze nieuwe regeling.

Met een compensatie van ongeveer C 300 per jaar, kunnen dan een kleine 235 
aanvragen gehonoreerd worden. Ervan uitgaande dat hiervoor enkel mensen in 
aanmerking komen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn en die kunnen aantonen 
dat hun ziektekostenverzekeraar geen vergoeding kent voor de extra kosten, zou dit 
voldoende kunnen worden geacht.

5. Onderzoek naar mogelijkheden voor een minimaloket/cliëntondersteuning
Dit onderzoek kan veelal met gesloten beurzen plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat 
een deel van deze ondersteuning nu al plaatsvindt bij Bureau Sociaal Raadslieden. Zij 
zijn, samen met Stichting Leergeld, de Voedselbank en Cordaad dan ook belangrijke 
partners in dit onderzoek.

Over de financiële consequenties van het oprichten van een loket is nu geen 
inschatting te geven. Dit zal in de verkenning worden meegenomen. De extra 
Klijnsmamiddelen zouden nog voldoende dekking kunnen bieden.

8.2 Overzicht na wijzigingen

uitgaven begroting uitgaven na wijziging dekking

6434
- Voorzieningen
- Indirecte kosten

1.117.000
1.064.000

53.000
1.204.387

65.613

1.117.000

Klijnsmamiddelen2 153.000

Totaal 1.270.000 1.270.000

Overzicht besteding extra Klijnsmamiddelen (inschatting)

» Aanvullende subsidie Stichting Leergeld 40.000
» Regeling chronisch zieken en gehandicapten 20.000
» Aanvullende activiteiten voor ouderen Meedoenregeling 10.000
» Preventie/schuldhulpverlening 20.000
» uitbreiding bereik 20.000
» Cliëntondersteuning/Minimaloket 43.000

153.000

De Klijnsmamiddelen zullen in het eerste kwartaal van 2017 aan productnummer 6434 (minimabeleid) 
worden toegevoegd.
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Technische vragen VVD inzake Minimabeleid

Klijnsmamiddelen:
- Zijn deze gelden structureel of krijgen de gemeenten de gelden voor een bepaalde 

periode?
De Klijnsmamiddelen zijn niet incidenteel.

- Moeten de gelden worden aangewend voor het minimalbeleid of kunnen ze, bij wijze 
van spreken, worden toegevoegd aan de algemene middelen?
Ze worden structureel aan de decentralisatie-uitkering toegevoegd. Daarmee zijn ze 
ook vrij besteedbaar, en zouden in theorie toegevoegd kunnen worden aan de 
algemene middelen.

- Als de gelden voor een bepaalde periode naar de gemeenten gaan, is er dan een 
evaluatiemoment ingebouwd, waarna besloten wordt of de gelden worden 
gecontinueerd? Of is er een voor de gemeente Veldhoven een evaluatiemoment aan 
te geven?
Wij ontvangen structureel jaarlijks 153.000 euro. Dit is in de meerjarenbegroting 
toegevoegd en opgenomen onder het product minimabeleid. Er is dan ook geen 
(extra) evaluatiemoment ingepland, buiten het moment dat de huidige nota afloopt 
na 2018.
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Adviesnota raad
Indienen zienswijze strategisch plan en begroting Ergon

Samenvatting

Met de invoering van de Participatiewet blijven de gemeenten verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de (oude) Wet sociale werkvoorziening (WSW). Gemeente 
Veldhoven neemt samen met vier regiogemeenten deel in de Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE 'Ergon'). Leden van de 
colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van 
de GRWRE 'Ergon'.

Op basis van de wensen en mogelijkheden van de gemeenten wordt periodiek een 
Strategisch plan opgesteld voor de uitvoeringsorganisatie Ergon en wordt een 
begroting vastgesteld. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 
voorafgaand aan de vaststelling hiervan de mogelijkheid hun zienswijze te geven.

Beslispunten

1. Als zienswijze over het strategisch plan inclusief de gewijzigde begroting 2017 - 
2020 van GRWRE kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Veldhoven geen 
opmerkingen plaatst;

2. De door het Rijk aan Veldhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 
2017 - 2020 bestemd voor de uitvoering van de WSW-oud, ter beschikking te 
stellen aan het bestuur van de GRWRE.

Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) voor de doelgroep die onder deze regelgeving een 
dienstverband heeft. Dit betreft dienstverbanden die voor 1 januari 2015 zijn 
verkregen. De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en 
Waalre nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap 
Regio Eindhoven (GRWRE Ergon).

De Wet op de gemeenschappelijke regeling biedt de gemeenteraad de mogelijkheid 
zijn zienswijze te geven op het strategisch plan van Ergon. Het is wenselijk dat de 
gemeenteraad optimaal betrokken wordt in de besluitvorming over de te volgen 
strategie van de SW-uitvoeringsorganisatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk en 
dienen regie te voeren naast het toezien op een adequate uitvoering. Door de 
mogelijkheid een oordeel te geven over de begroting kan hieraan worden voldaan.

Het bestuur van de GRWRE vraagt de raad om een oordeel te geven over het 
strategisch plan en de begroting 2017 - 2020. Tevens wordt de gemeenteraad 
gevraagd de middelen uit het Participatiebudget 2017 - 2020, bestemd voor de



uitvoering van de WSW-oud ter beschikking te stellen aan het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap regio Eindhoven

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Sociale Werkvoorziening
Wet op de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven 
Participatiewet

Beoogd effect

Werkgelegenheid en werkgeverschap bieden aan mensen met een indicatie voor 
aangepast of begeleid werk binnen de WSW en Participatiewet.

Argumenten

1.1 De begroting 2017 - 2020 verwacht meerjarig een nuiresuitaat.

De begroting 2017 - 2020 wijkt af van de eerder gepresenteerde meerjarenbegroting 
door bijstelling als gevolg van extra risico's. De ontwikkelingen van het WSW-budget 
ten opzichte van de populatie en de uitvoering van een belastingtechnische maatregel 
('Laag Inkomens Voordeel' (LIV) pakken lager uit voor SW-bedrijven) brengen het 
grootste risico met zich mee.

Ondanks deze risico's presenteert het bestuur van Ergon een meerjarenbegroting met 
een nulresultaat voor alle jaren. Daarnaast laat de meerjarenbegroting zien dat Ergon 
beschikt over een gezonde reserve die eventuele tegenvallers kan opvangen.

Het bestuur van de GR heeft opdracht gegeven aan om de reservepositie van de GR te 
onderzoeken in combinatie met het risicoprofiel. Eind 2016 is de accountant (EY) het 
onderzoek naar de noodzakelijke omvang gestart. De verwachten is dat EY in maart 
2017 de eindrapportage oplevert. In de planperiode komt de reserve uit op C 8,1 
miljoen. Er zijn geen toevoegingen of onttrekkingen voorzien. Om die reden verandert 
deze positie vooralsnog niet. De uitkomst van het onderzoek van EY kan wel tot 
aanpassingen leiden.

In de kwartaalrapportages zal de voortgang van de realisatie in relatie tot de 
begroting worden gemonitord.

1.2 Het strategisch pian 2017 bouwt voort op de eerder gemaakte keuzes op 
strategisch viak en anticipeert op de ontwikkelingen volgend uit de decentralisaties en 
de door gemeenten gemaakte keuzes.

Met invoering van de Participatiewet is er één nieuwe regeling voor mensen die door 
hun arbeidsbeperking extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren.
De toegang tot de WSW is gestopt, waarbij rechten en plichten van de huidige 
werknemers WSW behouden blijven. De oude WSW is hiermee een 
sterfhuisconstructie geworden.

Door de colleges van de deelnemende gemeenten is besloten om binnen de GRWRE 
naast de doelgroep van de oude WSW ook samenwerking te zoeken voor de doelgroep 
met een arbeidsbeperking binnen de participatiewet. De samenwerking voor deze 
specifieke doelgroep krijgt vorm binnen het Participatiebedrijf. De komende 2 jaar 
zullen zijn gericht op de verdere ontwikkeling van het Participatiebedrijf, waarna een 
definitievere positionering en governance zal worden bepaald.
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In het strategisch plan zijn beleid en uitvoering van belangrijke delen van de 
Participatiewet beschreven:
- de strategische kaders waarbinnen de Participatiewet zal worden uitgevoerd;
- operationele vertaling hiervan;
- personeel en financiën

2.1 Uitvoering van de WSW-oud is uitbesteed aan Ergon

Om uitvoering te geven aan de WSW is in het verleden een gemeenschappelijke 
regeling (met uitvoeringsorganisatie 'Ergon') opgericht, zodat expertise en volume 
opgebouwd kan worden in het plaatsen en begeleiden van mensen met een 
arbeidsbeperking. De afzonderlijke gemeenten ontvangen een Rijksbijdrage voor de 
uitvoering van de WSW, die overgeheveld dient te worden naar het bestuur van Ergon 
zodat zij de WSW voor de gemeente Veldhoven kunnen uitvoeren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Om tot een sluitende begroting te komen is een optimalisatieplan is nodig

De verminderde instroom van doelgroep-medewerkers (kwantitatief en kwalitatief), 
toename van tijdelijke personeel, lagere subsidiebijdragen en verscherpte regelgeving 
zetten Het exploitatieresultaat van de uitvoeringsorganisatie Ergon onder druk. 
Verlagen van de bedrijfsvoeringskosten is noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat 
zowel de markt als de doelgroep optimaal bediend worden. Door het bestuur van 
Ergon is een optimalisatieplan vastgesteld. Dit plan realiseert in de periode 2017 tot 
2020 een bezuiniging van C 4,5 miljoen.

Onderdelen van dit plan zijn:
- invoering van het Laag Inkomens Voordeel (LIV), een tegemoetkoming van het 

Rijk (C 1,5 miljoen)
- reductie kosten kaderpersoneel (C 1 miljoen)
- vanaf 2020 bezuiniging op huisvestingskosten (C 0,5 miljoen)
- besparing op bedrijfsvoeringskosten (C 0,5 miljoen)
- verhoging van de netto opbrengst (C 1 miljoen)

Voor bovenstaande punten moeten nog concrete uitwerkingsplannen worden 
opgesteld.

1.2 In de begroting is rekening gehouden met een toenemend aantal activiteiten in 
het kader van de Participatiewet.

De aan de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten hebben 
afgesproken om onder de GRWRE een Participatiebedrijf te vormen waarin 
dienstverlening geboden wordt aan de doelgroep van de Participatiewet naast de 
uitvoeringsorganisatie Ergon (voor SW-oud). De infrastructuur en knowhow van de 
Ergon, die voor de teruglopende SW-doelgroep niet meer maximaal gebruikt zal 
worden, kan hierdoor rendabel blijven voor de participatiewetdoelgroep. Door deze 
synergie kan de uitvoeringsorganisatie Ergon zo lang mogelijk blijven bestaan zonder 
verliesgevend te worden. De kosten van de Paticipatiewetdienstverlening kunnen uit 
het participatiebudget van de verschillende gemeenten opgebracht worden. Vanaf 
2015 worden al diverse pilotprojecten uitgevoerd in deze vorm van samenwerking.

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een instroom vanuit de 
Participatiewetdoelgroep gelijk aan de uitstroom van de SW-populatie. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het aanleveren van deze Participatiewetdoelgroep, voor
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Veldhoven zijn deze aantallen in het strategisch plan aangegeven. Het gaat om 10 tot 
11 plaatsingen met loonkostensubsidie per jaar. In onze begroting is rekening 
gehouden met deze aantallen. Als deze aantallen achterblijven kan de synergie tussen 
Ergon en het Participatiebedrijf niet optimaal behaald worden waarmee de 
bedrijfsvoeringskosten voor de uitvoeringsorganisatie Ergon zullen stijgen.

1.3 Landelijke ontwikkelingen kunnen een negatieve financiële invloed hebben

Invoering van LIV levert, voor zover nu bekend is, slechts de helft van het verwachte 
financieel resultaat omdat niet iedere SW'er onder de werkingssfeer van de LIV blijkt 
te vallen. De cao voor de SW-organisaties is een gunstige cao met hogere salarissen 
dan het wettelijk minimumloon. Het salaris van een aanzienlijk aantal SW'ers is 
daarmee te hoog om voor de LIV in aanmerking te komen.

Daarnaast zien we in onze regio een uitstroom WSW die langzamer verloopt dan 
voorzien. De SW-populatie neemt hiermee minder snel af dan het aantal SW'ers 
waarop de budgetten voor de toekomst zijn vastgesteld. De kosten voor de 
uitvoeringsorganisatie (lonen van de SW'ers) verminderen daarmee dus langzamer 
dan waar het Rijk rekening mee houdt. De Rijksbudgetten zijn hiermee niet voldoende 
om de kosten van de uitvoeringsorganisatie Ergon te voldoen.

Vanuit SW-organisaties wordt een landelijke lobby gevoerd om deze financiële 
tegenvallers te compenseren.

Financiën

De komende jaren wordt de subsidie per SW-plek in een periode van zes jaar 
afgebouwd van C 25.600,- in 2015 tot uiteindelijk C 22.700,- vanaf 2020. Voor 2017 
wordt een bijdrage van ruim 4 miljoen verwacht.

De te ontvangen Rijksbijdrage voor 2017 - 2020 wordt nog steeds voldoende geacht 
door Ergon om hun opgedragen taken op een acceptabel niveau uit te voeren. 
Daarnaast is er sprake van een gezonde reserve bij Ergon om een eventueel negatief 
resultaat op te vangen.

Samenvattend kunnen wij de uitvoering van de WSW-oud in 2017 - 2020 voortzetten 
met de huidige Rijksfinanciering en hoeven er vooralsnog geen gemeentelijke 
middelen toegevoegd te worden.

De kosten van de trajecten voor de doelgroep van de participatiewet gaan uit van een 
raming van de kostprijs. Er is geen rekening gehouden met marges voor de 
uitvoering. De kosten kunnen uit het participatiebudget worden voldaan. Hierin is in 
de meerjarenbegroting rekening gehouden in programma 7. Eens is er de 
mogelijkheid om de kosten te vergoeden middels inzet van personeel. Hierover vindt 
overleg plaats door de managers van de betrokken afdelingen van de deelnemende 
gemeenten.

Communicatie en samenspraak

Het strategisch plan met de begroting 2017 - 2020 is voorgelegd aan de OR van 
Ergon. De reactie is als bijlage 3 toegevoegd aan het Strategisch plan. Vanuit de 
gemeente wordt niet actief extern gecommuniceerd over dit voorstel.
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Uitvoering ļ planning

Het concept strategisch plan 2017 - 2020 zal in april 2017 door het bestuur van de 
GRWRE worden vastgesteld. Hierin zullen de zienswijzen van de deelnemende 
gemeenteraden worden meegenomen.

Bijlagen

Concept Strategisch plan GRWRE 2017 - 2020

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.020 | 16bs00577 
28 maart 2017

Indienen zienswijze strategisch plan en begroting Ergon

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017, nr. 17.019

overwegende dat
- het bestuur van de GRWRE de raad heeft gevraagd om een oordeel te geven over 

het strategisch plan en de initiële begroting 2017-2020;
- en om de middelen uit het Participatiebudget 2017, bestemd voor de uitvoering 

van de WSW-oud ter beschikking te stellen aan het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap regio Eindhoven;

gelet op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in de Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven;

b e s l u i t :

1. Als zienswijze over het strategisch plan inclusief de begroting 2017 - 2020 van 
GRWRE kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Veldhoven geen opmerkingen 
plaatst;

2. De door het Rijk aan Veldhoven toegekende middelen uit het Participatiebudget 2017 
bestemd voor de uitvoering van de WSW-oud, ter beschikking te stellen aan het 
bestuur van de GRWRE.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 28 maart 2017

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

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Voorwoord

Voor u ligt het Strategisch Plan 2017-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven, de GRWRE, met als missie:

Mensen door arbeid ontwikkelen tot duurzaam sociaal en economisch actieve en 
zelfstandige inwoners.

De GRWRE is het publiekrechtelijke samenwerkingsverband van vijf gemeenten (Eindhoven, 
Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) waarmee de Wet Sociale Werkvoor
ziening (WSW) wordt uitgevoerd en gezamenlijk afgesproken re-integratietaken voor andere 
gemeentelijke doelgroepen en UWV-doelgroepen (mensen die vallen onder de Participatie
wet en Wajongers). De gemeente Geldrop-Mierlo maakt op inkoopbasis gebruik van de 
GRWRE, voor een gedeeltelijke uitvoering van de WSW.

Onder de GRWRE ressorteren de uitvoeringsorganisaties Ergon, het Participatiebedrijf, de 
Ergon Holding BV, waarin private activiteiten in het verlengde van de publieke taak zijn on
dergebracht, en de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Ergon waarin het professionele 
kader van Ergon is ondergebracht.

Sinds 1 januari 2015 is de WSW opgegaan in de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de 
betrokken gemeenten en de GRWRE. Op deze implicaties wordt in dit plan nader ingegaan 
en wordt een aanpak voor delen van de uitvoering van de Participatiewet voorgesteld.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de strategische kaders waarbinnen de Participatiewet, dus inclusief WSW, 
dient te worden uitgevoerd. Deze kaders zijn sturend voor de uitvoeringsorganisaties waar
voor in hoofdstuk 2 en 3 de operationele vertaling kan worden aangetroffen voor de WSW en 
het Participatiebedrijf. In hoofdstuk 4 wordt de integrale personeelsformatie voor de GRWRE 
beschreven. In hoofdstuk 5 vindt u de meerjarenbegroting 2017-2020.

Dit is het eerste Strategisch Plan van de GRWRE waarin gezamenlijk beleid en uitvoering 
van belangrijke delen van de Participatiewet wordt beschreven. Dit gaat hier en daar ge
paard met enige onevenwichtigheid in de verhouding tussen strategische, tactische en/of 
operationele elementen in de tekst. Een overkomelijk euvel, lijkt mij. Het gevolg van de ont- 
wikkelfase waarin we zitten, de complexiteit van de materie en de vele betrokkenen bij het 
proces. Een en ander kristalliseert zich in de volgende plannen ongetwijfeld nader uit.

Dit plan dient voor het jaar 2017 te worden beschouwd als het ‘contract’ tussen enerzijds de 
gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 
en anderzijds Ergon, het Participatiebedrijf, de Ergon Holding BV en Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Ergon.

Ing. P.A. Quik 
Algemeen directeur
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Overlegresultaat

Het concept Strategisch Plan 2017-2020 is onderwerp van bespreking geweest in het 
ambtelijk vooroverleg van de deelnemende gemeenten en de onlangs opgerichte stuurgroep 
Participatiebedrijf. Het plan is op 15 december 2016 in het GRWRE bestuur vrijgegeven voor 
bestuurlijke behandeling in de deelnemende gemeenten, zodat de Colleges van B&W hun 
Raden hierover kunnen raadplegen.

Ook wordt het voor advies voorgelegd aan de Cliëntenraad WSW in deze regio. De Colleges 
van de deelnemende gemeenten ontvangen van de Cliëntenraad WSW een advies en 
verwerken dit.

Eventuele aanbevelingen uit de deelnemende gemeenten zullen worden verwerkt, voor 
zover het bestuur van de GRWRE hiermee instemt.

De Ondernemingsraad van Ergon heeft op 5 december 2016 zijn advies uitgebracht op dit 
concept Strategisch Plan. Het advies van de Ondernemingsraad is verwerkt en als bijlage 3 
aan dit plan toegevoegd.
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1. Koersbepaling Ergon-gemeenten in uitvoering Participatiewet

1.1 Blijven samenwerken op de SW
De komende decennia vindt afbouw plaats van de WSW. Van belang is dat dit zo ef
ficiënt mogelijk plaatsvindt. Immers, door een afnemend volume van het aantal WSW- 
werknemers (via natuurlijk verloop) én een afnemend budget per werkplek, zal in de 
komende jaren de druk op het ontschotte participatiebudget toenemen. De gemeen
ten willen met het participatiebudget zoveel mogelijk mensen naar betaald werk lei
den. De uitvoering van WSW mag daarom niet een te groot beslag gaan leggen op 
het budget.

De Colleges van de deelnemende gemeenten hebben besloten de huidige WSW- 
samenwerking te blijven voortzetten. Uitgangspunt is om zo lang mogelijk met het 
‘WSW-deel in het Participatiebudget’ een positief exploitatieresultaat van WSW- 
uitvoeringsorganisatie Ergon te handhaven. Hier is een optimalisatieplan voor ontwik
keld (zie hoofdstuk 2).

1.2 Inrichten en uitvoeren van de Participatiewet
De gemeenten uit onze arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, waaronder de vijf 
GRWRE-gemeenten, hebben begin 2015 gezamenlijk onderzocht hoe het beste om
gegaan kan worden met de nieuwe instrumenten uit de Participatiewet, te weten be
schut werk en loonkostensubsidie. Deze wat-vraag is destijds beantwoord. In onze 
arbeidsmarktregio is, met een enkele uitzondering, gekozen voor één brede regeling 
loonkostensubsidie voor mensen met een loonwaarde van 30 tot 800Zo (Veldhoven 
hanteert hier 50 tot 8007o). Dit antwoord zal moeten worden bijgesteld omdat gemeen
ten vanaf 1 januari 2017 door het rijk verplicht worden om beschut werk aan te bie
den.

Vervolgens is de hoe-vraag gesteld: hoe de Participatiewet zo effectief en efficiënt 
mogelijk uit te voeren, met in acht name van de kennis en ervaring die afgelopen ja
ren is opgedaan door de 5 GRWRE-gemeenten en Ergon ten aanzien van onder 
meer intake, diagnostiek, bemiddelen, matchen en begeleiden van WSW-ers en bij
standsgerechtigden.

De Colleges van de deelnemende gemeenten hebben besloten om te onderzoeken 
hoe samengewerkt kan worden tussen de vijf gemeenten en Ergon op het gebied van 
de 2e lijns-dienstverlening voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Partici
patiewet. Het gaat daarbij om inwoners die loonvormende arbeid kunnen verrichten 
maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Gemeenten en GRWRE brengen ieder 
hun eigen kennis en kunde in, versterken daarmee hun krachten met het oog op een 
effectieve en efficiënte uitvoering.

Hiervoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie gebouwd, het Participatiebedrijf, 
parallel aan de bestaande WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon. In het te bouwen Par
ticipatiebedrijf vervloeien delen van de ambtelijke organisaties van de GRWRE- 
gemeenten met delen van de WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon.
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1.3 Uitgangspunten van samenwerking
In dit Strategisch Plan formuleren de gemeenten de kaders waarbinnen de GRWRE 
uitvoeringsorganisaties dienen te opereren, te weten:

» één participatiebedrijf voor de GRWRE-gemeenten voor de uitvoering van:
- het Werkleerbedrijf (Rooijakkerstaat 2b)
- de Loonkostensubsidie (LKS) inclusief de Banenafspraak en
- de 2e lijns re-integratiediensten zoals het Buurtbedrijven;

» het instroomvolume Participatiewet is gelijk aan het uitstroomvolume WSW met 
mogelijkheid om hiervan af te wijken (zie paragraaf 3.5.2.);

» het Participatiebedrijf is een zelfstandig onderdeel naast de Ergon WSW- 
uitvoeringsorganisatie;

» de GRWRE is in deze planperiode bestuurlijk gastheer voor het Participatiebedrijf 
en

» de operationele ambtelijke aansturing van het Participatiebedrijf gebeurd via een 
intergemeentelijke/GRWRE stuurgroep.

Zie voor een schematisch overzicht het organogram op de volgende bladzijde:
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Plaatsingsvolgorde
De Colleges willen zoveel mogelijk mensen op de reguliere arbeidsmarkt plaatsen, 
waarbij de volgende plaatsingsvolgorde wordt gehanteerd:
» in dienst van een reguliere werkgever;
» wanneer dat niet kan: in dienst van een publiek-privaat samenwerkingsverband, 

zodat reguliere werkgevers medeverantwoordelijkheid dragen;
» wanneer ook dat niet kan: in dienst van het Participatiebedrijf met als doelstelling 

medewerkers individueel of groepsgewijs te detacheren naar werkgevers.
» Wanneer ook dat niet kan: in dienst van het Participatiebedrijf met als doelstelling 

intern (bij Ergon) plaatsen

Uitgangspunten werkwijze
Tot slot is uitdrukkelijk geformuleerd dat:
» de werkgevers in het kader van de Banenafspraak aan de lat staan en de over

heid daarbij faciliterend is voor mensen die ondersteuning nodig hebben;
» de regionale arbeidsmarktontwikkeling van de netwerkorganisatie 04Werkt, het 

Regionale Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, aansluit op de 
lokale uitvoering. Een aantal GRWRE-gemeenten hebben een vorm van wijk- of 
buurtgericht werk dat aansluit op dit netwerk;

» de 14 gemeenten in onze arbeidsmarktregio samen werken met de 4 SW-
bedrijven, het UWV en de sociale partners. De 5 GRWRE-gemeenten bepalen in 
gezamenlijkheid de koers van de uitvoeringsorganisaties Ergon en Participatiebe- 
drijf binnen het regionale netwerk vanuit de eigen verantwoordelijkheid;

» er ruimte is voor lokaal maatwerk en flexibiliteit (bijv. in welke mate dienstverle
ning wordt afgenomen maar ook vrijheid om als gemeenten zelf tot innovaties te 
komen) en diversiteit;

» van belang is om de loonwaarde van werknemers zoveel mogelijk te verzilveren, 
maar ook de kosteneffectiviteit in zijn algemeenheid moet omhoog (dus kiezen 
voor meest effectieve en efficiënte vorm, bestaande constructies zijn niet heilig);

» het een dynamisch proces is. Op basis van inzichten en ervaringen kunnen we 
tussentijds steeds bijstellen (geen rigide, onomkeerbare besluitvorming);

» we een open structuur hanteren zodat ook andere arbeidsmarktregio-gemeenten 
indien gewenst kunnen aansluiten.

1.4 Synergie WSW en Participatiewet
Om concreet zicht te krijgen op de inhoudelijke en financiële synergie, is door het be
stuur van de GRWRE de vraag gesteld of voor Participatiewetters daadwerkelijk ‘par- 
ticipatiewet-proof’ gebruik gemaakt kan worden van de contracten/werkplekken in de 
WSW-infrastructuur van Ergon. Zonder nieuwe instroom van deze doelgroep is de 
uitvoering van de WSW op de lange termijn niet toekomstbestendig. Voor de korte 
termijn zijn er geen financiële problemen te verwachten. Begin 2016 is hier extern on
derzoek naar verricht. Hieruit bleek dat:
» voor het Participatiebedrijf de huidige contracten/netwerken van de begeleid wer

ken en individueel detacheren goed te benutten zijn om budgettair neutraal uit
voering te geven aan de Participatiewet;

» de huidige contractvorm werken op locatie is ‘participatiewet-proof’ uit te voeren 
voor de doelgroep ter invulling van het gemeentelijk quotum;

» het nieuwe instrument beschut werken is uit te voeren ter invulling van de ge
meentelijke beleidsdoelstelling om 1^e van de beschikbare loonkostensubsidie- 
banen te benutten voor mensen met een lage loonwaarde (30-500Zo). Na 1 januari 
2017 kan dit voor de dan wettelijke voorziening ‘beschut werk’ ingevuld worden;
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» De huidige contractdetacheringen zijn nog niet participatiewet-proof’ ten aanzien 
van met name de tariefstelling en exploitatie. Daarom worden ten aanzien van 
deze contractdetacheringen vervolgstappen gezet om dit wél geschikt te maken 
voor de doelgroep van de Participatiewet. Bijvoorbeeld door het vergroten van de 
effectiviteit, te onderhandelen met opdrachtgevers om te komen tot een nieuwe 
tariefstelling of het ontwikkelen van alternatieve constructies (PPS/ joint ventu- 
res/sociale ondernemingen). Als blijkt dat dit ten aanzien van opdrachtgevers toch 
niet mogelijk is, dan worden hierop geen Participatiewetters geplaatst en wordt 
een strategie ingezet van geleidelijke stapsgewijze uitfasering van deze contrac
ten.

1.5 Dienstverlening voor niet-arbeidsbeperkte inwoners
Op basis van de vraag van een WIJeindhoven generalist/gemeentelijke consulent, 
kunnen voor het grootste deel van de nieuwe instroom en een deel van het zittend 
bestand, trajecten op maat op het gebied van Werk en Inkomen worden ontwikkeld 
op basis van een gevalideerde arbeidsdiagnose.

Het Participatiebedrijf kan daarbij als ‘preferred supplier’ fungeren voor inwoners die 
tot de doelgroep van de Participatiewet behoren en die specialistische ondersteuning 
nodig hebben. Dit geldt met name voor het grootste deel van de nieuwe instroom 
(niet de mensen die zonder ondersteuning aan het werk kunnen of met een zeer be
perkte interventie) en een deel van het zittend bestand.

De generalist/consulent geeft hierbij aan wat specifieke wensen of eisen zijn zodat al
le leefgebieden in goede samenhang aangeboden kunnen worden. Op basis van de 
gevalideerde arbeidsdiagnose wordt een maatwerkplan opgesteld door de specialist 
Participatie op het Participatiebedrijf. Dit maatwerkplan wordt ter goedkeuring voorge
legd aan de generalist/consulent. De generalist/consulent beoordeelt dit op samen
hang met andere leefgebieden in het huishouden. Na goedkeuring wordt het maat- 
werkplan uitgevoerd door het Participatiebedrijf. Zo nodig wordt externe, private 
dienstverlening ingekocht (bijvoorbeeld specifieke vormen van jobcoaching, scholing) 
als beoordeeld wordt dat dit effectiever en efficiënter is dan het zelf uitvoeren hiervan.

De generalist/consulent blijft te allen tijde spin in het web, heeft de regie over alle 
leefgebieden en stelt vast of het door het Participatiebedrijf voorgestelde trajectplan 
optimaal aansluit op het huishouden (integrale analyse op zorgconsumptie^D’s).
De specialisten Participatie van de gemeenten op locatie van het Participatiebedrijf 
houden korte lijnen met de generalist/consulent en de specialisten Inkomen. Op deze 
wijze blijft de generalist/consulent in staat om integraal te sturen en regie te voeren.

Begin 2017 wordt op basis van een nadere analyse bepaald of, en zo ja welke 2e lijns 
participatiedienstverlening (buiten de uitvoering van loonkostensubsidie, Werkleerbe- 
drijf en Buurtbedrijven), door het Participatiebedrijf uitgevoerd wordt en waar de re
gisserende en uitvoerende rol op het gebied van ‘werk en inkomen’ binnen het inte
grale 3D-traject voor het huishouden ligt. Aan de hand daarvan kan vervolgens be
paald worden welke sturingsmodel daarbij het beste past.
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1.6 Relatie met Regionaal werkbedrijf
Bij de uitvoering van Loonkostensubsidie (LKS) ligt er een sterke relatie met het Re
gionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant (RWB) en haar werkgeversservicepunt 
04Werkt. Het Regionaal Werkbedrijf moet uitvoering geven aan de Banenafspraak 
waarbij in onze regio tot 2026 minimaal 4.750 mensen uit het doelgroepregister aan 
betaald werk geholpen moeten worden. Het instrument Loonkostensubsidie is hierbij 
één van de belangrijkste ondersteunende instrumenten uit de Participatiewet.

Binnen het bestuur van het RWB is een prognose gemaakt van de jaarlijks in te zet
ten banen. Werkgevers staan aan de lat om deze banen aan te bieden aan de men
sen uit het doelgroepregister. Indien noodzakelijk faciliteren gemeenten en UWV 
hierbij de werkgevers met onder meer loonkostensubsidie, begeleiding op de werk
plek, werkplekaanpassingen en no/low-riskpolissen.

Maar niet alleen op het gebied van de Banenafspraak is er een relatie met het RWB. 
In het kader van het werkgeversservicepunt 04Werkt is er sprake van het verbeteren 
van de werkgeversdienstverlening waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aanslui
ten. Dat doen we via vijf accountteams en een focusteam Banenafspraak.
Dat betekent een goed overzicht van vacatures en werkzoekenden dat via een goed 
functionerende werving, selectie en matching (incl. eventuele inzet van instrumentari
um) tot stand wordt gebracht.
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2. Ondernemingsplan Ergon, uitvoeringsorganisatie WSW

2.1 Uitgangspunten
In hoofdstuk 1 is bepaald welke delen van de Participatiewet worden uitgevoerd door 
de GRWRE-gemeenten samen, in synergie met de uitvoering van de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW). Hierbij is voor deze planperiode het uitgangspunt dat de 
WSW-uitstroom van 40Zo (als gevolg van het stopzetten van de instroom op de WSW 
per 1 januari 2015) gelijk is aan de instroom vanuit de Participatiewet en dat de Er- 
gon-infrastructuur wordt benut.

In de planvorming voor deze periode wordt hierbij uitgegaan van de volgende substi- 
tutie-aannames:

Aannames substituties

1 Extern: ca. 500 pers. LKS 8l ID/BW ^ 5007o substitutie

28i3 Extern/intern: 
ca. 1200 pers.

Groeps/contract
Bijv. DAF. VDL, van Rooijen

WOL
Groen/schoonmaak/post /beheer

^00o7o substitutie

4. Beschut binnen: 
ca. 500 pers.

Kwekerij
Textieldiensten

LDA

s 5007o substitutie

Voor de WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon betekent dit:
» WSW en ‘participatiewet-proof’ uitvoeren van de businessmodellen van Ergon 

door optimalisatie van de bedrijfsvoering;
» aanscherping en differentiatie van de methodiek arbeidsontwikkelingAintegratie 

en
» mogelijke ingrepen in de portfolio op basis van bijdrage werkgelegenheid en be

drijfseconomische analyse.

Dit is nodig omdat:
» blijvend wordt gestreefd naar maximaal extern^uiten plaatsen: ľO/75% ‘buiten’, 

20Z2507o ‘binnen’;
» de infrastructuur van Ergon (detacheringen, werken op locatie, beschut binnen) 

wordt gehandhaafd om faciliterend te zijn voor plaatsingen vanuit de doelgroep 
‘arbeidsbeperkten’ van de Participatiewet.
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2.2 Markt- en portfolio analyse
De toenemende eisen vanuit de marktpartijen in termen van grote toegevoegde 
waarde, variabele en samengestelde orders, flexibilisering van de arbeid alsmede 
prijsdruk, hebben hun weerslag op de bedrijfsvoering van Ergon, waarbij aanpas
singsvermogen en leverbetrouwbaarheid centrale thema’s zijn. Een toenemende con
currentie vanuit uitzendbureaus, payroll bedrijven en private werktrajecten zetten druk 
op de werkpositie van Ergon.
Echter door het verdergaand ontzorgen van de reguliere werkgever en reshoring van 
werk (uit lage lonen landen) en het adequaat inspelen op de markt met een passend 
aanbod aan dienstverlening en flexibilisering van de arbeid, in combinatie met een 
aantrekkende economie, kan de werkpositie van Ergon behouden en zelfs uitgebreid 
worden.

Het beheren van de portfolio is het domein van het centrale managementteam van de 
GRWRE. Daar wordt beoordeeld met welke product-marktcombinaties en met welk 
volume de toekomst in wordt gegaan. Criteria die daarbij van belang zijn:
» heeft de activiteit voldoende plaatsings- en/of ontwikkelingspotentie;
» zijn er voldoende mogelijkheden in de markt, in het perspectief van externe plaat

singen;
» is de verhouding kosten/opbrengsten aanvaardbaar;
» is het risico aanvaardbaar in termen van afhankelijkheid van klant, (risicospreiding 

als aandachtspunt) en conjunctuurafhankelijkheid;
» zijn er voldoende in-, door- en uitstroommogelijkheden.

De huidige arbeidsmarktsituatie vraagt om mobiliteit, flexibiliteit en weerbaarheid om 
adequaat te kunnen inspelen op een ambivalente arbeidsmarkt. Het herstel van de 
economie, de voortgaande vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking en 
robotisering/automatisering laten een structurele mismatch zien tussen vraag en aan
bod. ‘Zekerheden’ om aan de personele vraag te voldoen (uitbesteding aan lagelo
nenlanden, flexibiliteit via de uitzendbranche, arbeidsmobiliteit en de beschikbaarheid 
van gekwalificeerde schoolverlaters), verdwijnen of zijn al niet meer aanwezig. Wel 
zien we een ontwikkeling als reshoring, of de tendens om het 'hier bedachte' ook hier 
te maken.

Om die reden is versterking van de arbeidsparticipatie van de aanwezige arbeidsre
serve van het grootste belang. Inzet van (gedeeltelijke) arbeidsongeschikten, langdu
rige werklozen, herintredende vrouwen en vroegtijdige schoolverlaters is nodig om 
het structurele arbeidstekort op termijn op te vangen. Ook de overheid onderkent dit 
en investeert in deze beroepsgroepen door middel van een integrale aanpak en het 
creëren van gesubsidieerde arbeid.

Door gebruik te maken van de inzet van gesubsidieerd personeel creëert de onder
nemer voor zichzelf een maatschappelijk verantwoorde bedrijfseconomische kans. De 
vakinhoudelijke kerntaken van het bedrijf kunnen door eigen professioneel personeel 
worden ingevuld, de meer arbeidsintensieve en routinematige werkzaamheden en de 
ondersteunende facilitaire functies lenen zich uitstekend voor de inzet van gesubsidi
eerde arbeidskrachten.

Ook de lokale overheden beseffen dit en regisseren op regionaal niveau een sluiten
de aanpak voor de arbeidsparticipatie van personen met een wat grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt (werkgeversbenadering).
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2.3 Optimalisatie bedrijfsvoering
De verminderde instroom van doelgroep-medewerkers (kwantitatief en kwalitatief), 
toename van tijdelijk personeel, lagere subsidiebijdragen en verscherpte regelgeving 
Wet Werk en Zekerheid, gevoegd bij een afnemende productiviteit van medewerkers 
(o.a. door vergrijzing) zetten het exploitatieresultaat van Ergon onder druk. De be
drijfskosten van Ergon dienen te verminderen, een meer efficiënte bedrijfsvoering, 
kleinere overhead en afgeslankte begeleidingsorganisatie zijn noodzakelijk. Ook zal 
er meer samenwerking en crosselling tussen de businessunits gerealiseerd moeten 
worden bij het bedienen van de diverse marktsegmenten en zal uitwisseling (taak- 
synergie en jobrotation) van zowel kader- als productiepersoneel gerealiseerd moeten 
worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de structuur van de organisatie het primaire 
proces zal dienen te faciliteren om zodoende zowel de doelgroep als de markt opti
maal te bedienen.

Een drietal financiële ontwikkelingen is specifiek van belang:
» de komende periode wordt de WSW-bijdrage als onderdeel van het participatie- 

budget vanuit het rijk afgebouwd, waarna dit stabiel zal blijven;
» de huisvestingssituatie van Ergon wordt aanpasbaar door met name het aflopen 

van de huurovereenkomst van de hoofdvestiging Rooijakkersstraat, alsmede het 
aflopen van de huurcontracten van enkele locaties;

» in deze periode wordt de LIV-maatregel (Laag Inkomens Voordeel) ingevoerd, 
een structurele tegemoetkoming van het rijk in de loonkosten..

In opvolging van een eerdere herstructureringsoperatie (2013-2015) is het nu zaak 
om de doelmatigheid en de efficiëntie van de Ergon-organisatie verder te bevorderen. 
Medio 2016 heeft het bestuur van de GRWRE hiervoor een Optimaliseringsplan vast
gesteld. De bedrijfseconomische effecten van dit plan zijn extern getoetst (zie voor de 
bevindingen paragraaf 1.4). Hierbij is besloten in deze planperiode C 4,5 mln aan fi
nanciële ombuigingen/bezuinigingen te realiseren.

Dit wordt in de planperiode 2017-2020 gerealiseerd door:
» invoering van de LIV vanaf 2017, zijnde een structurele tegemoetkoming van het 

rijk in de loonkosten WSW (C 1,5 mln);
» reductie van de kosten voor kaderpersoneel van C 1 mln);
» vanaf 2020 (C0,5 mln) bezuiniging op de huisvestingskosten;
» bezuinigen op overige bedrijfskosten (C 0,5 mln.);
» verhoging van toegevoegde waarde/netto-opbrengst met C 1 mln.
Voor deze operaties worden deelplannen opgesteld, inclusief een Sociaal Plan en 
een herontwerp van het centraal managementteam van de GRWRE.

De komende planperiode wordt de bestaande portfolio-keuze gehandhaafd, met mar
ginale aanpassing van de personele taakstelling over de diverse businessunits.
De portfolio-planning 2017-2020 is als bijlage 2 toegevoegd.
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3. Ondernemingsplan Participatiebedrijf

3.1 Missie/doel Participatiebedrijf
In opdracht van de deelnemende gemeenten uitvoering geven aan 2e lijns re- 
integratiediensten en -producten die bijdragen aan een grotere of volledige 
bijstandsonafhankelijkheid door loonvormende arbeid voor cliënten die onder de 
Participatiewet vallen.

3.2 Vormgeven effectieve participatie
Landelijk wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van re-integratie. 
De bevindingen van veel recente onderzoeken (o.a. SEOR, SEO, RWI, SZW, IWI) 
zijn verwoord in de Memorie van Toelichting op de Participatiewet en kunnen als volgt 
samengevat worden:
» vraaggericht, de (toekomstige) vraag van de werkgever moet leidend zijn;
» individuele verantwoordelijkheid, de overheid is alleen verantwoordelijk voor in

woners die niet zelf aan het werk kunnen komen;
» motivatie is één van de belangrijkste succesfactoren (invloed van intrinsieke moti

vatie op baankans groter dan instrumenten als scholing en training);
» investeren aan de voorkant van het proces (zo snel mogelijke interventie) op ba

sis van adequate diagnose;
» langdurige contracten zijn vaak contraproductief (lock-in-effect);
» straffen levert in het algemeen meer op als belonen (zorg voor naleving van de ar- 

beids- en re-integratieverplichtingen);
» trajecten zijn effectiever als deze een hoge contactfrequentie hebben;
» beroepsgerichte scholing is effectief, evenals combinaties van werken en leren.

De gemeenten en de GRWRE hebben ook al veel ervaring opgedaan op het gebied 
van effectieve participatie. Het Werkleerbedrijf (WLB) wordt voortdurend doorontwik
keld aan de hand van de resultaten van best practices, de uitkomsten van weten
schappelijk onderzoek én de bevindingen en ervaringen van trajectdeelnemers en 
medewerkers en van het Werkleerbedrijf. Het Werkleerbedrijf is met name voor de 
nieuwe instroom (potentiële) bijstandsgerechtigden. We hebben goede ervaringen op 
het gebied van preventie, uitstroom en het stellen van een goede arbeidsdiagnose.
Dit laatste wordt in de komende periode doorontwikkeld waarbij op basis van een ge
valideerde methodiek een adequate diagnose gesteld wordt.
Het werkmethodisch concept van het Werkleerbedrijf, gebaseerd op Sturing op zelf
sturing, vormt daarbij de basis van het gehele dienstverleningsconcept van het Parti
cipatiebedrijf.

3.3 Uitgangspunten Participatiebedrijf
Op basis van deze opgedane ervaringen kunnen we onze gehele 2e lijns- 
participatiedienstverlening vormgeven:
» de ‘vraag’ is leidend, integrale aansluiting op 04Werkt en matchingsunit, (werkge- 

versbenadering en werkgelegenheidsprojecten);
» integrale aanpak van re-integratie-, handhavings- en dienstverleningsaspecten via 

casemanagement, gedragsverandering, adequaat reageren en bijsturen (stok en 
wortel);

» het leveren van maatwerk staat voorop;
» richten van motivatie, het aanleren van meest effectieve zoekgedrag, zorgen voor 

hoge contactfrequentie;
» de functionaliteiten bestaan uit samenwerking op het gebied van Werkleerbedrijf, 

Loonkostensubsidie en overige dienstverlening;
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» ‘bulk-activiteiten’ zelf doen i.s.m. 04Werkt, zoals jobhunten, matchen, groepsbe- 
geleiding;

» specialistische activiteiten inkopen (scholing, specifieke vormen van jobcoaching 
etc.) en

» Participatiebedrijf zorgt voor gezamenlijke inkoop en organisatie van re- 
integratieactiviteiten.

3.4 Functionaliteiten Participatiebedrijf
Zoals eerder aangegeven bestaat de huidige functionaliteit van het Participatiebedrijf 
uit samenwerking op het gebied van 
» Werkleerbedrijf;
» Loonkostensubsidie (LKS) en 
» Buurtbedrijven.

Daarnaast wordt nagedacht over overige mogelijke dienstverlening ten aanzien van 
onder meer:
» arbeidsdiagnose op basis van gevalideerde diagnosemethodiek, leidend tot con

creet advies/trajectplan, uit te voeren door Participatiebedrijf óf elders;
» toeleiding naar werk via 04Werkt, sociale ondernemingen, werkgelegenheidspro

jecten;
» groepsbegeleiding;
» individuele begeleiding;
» sollicitatietraining;
» jobcoaching;
» breed spectrum aan trajecten en projecten;
» inkoop;
» casemanagement en begeleiding.
Het portfolio van diensten en producten van het Participatiebedrijf kan daarmee wis
selen, ook binnen de planperiode van dit Strategisch Plan. Voor een efficiënte in
richting van de organisatie zal voor een aantal producten de keuze meer strategisch 
en voor een langere duur moeten zijn. Soms kan de grilligheid van de arbeidsmarkt 
noodzaken om meer actueel en kortdurend een product te voeren.

Er is een stuurgroep Participatiebedrijf gevormd die zorg moet dragen dat besluiten 
van het bestuur van de GRWRE geborgd worden in de gemeenten voor de portfolio, 
uitvoering en financiering. De stuurgroep dient daarmee ook besluiten te nemen over 
het portfolio van diensten en producten dat door het Participatiebedrijf voor de 
GRWRE gemeenten wordt gevoerd.
Criteria voor de besluitvorming over het al dan niet voeren van een dienst of product 
zijn:
» meerwaarde van het product, in principe op basis van een kosten-baten analyse; 
» effect van doen versus niet doen;
» uitvoeringskosten in relatie tot beschikbare middelen;
» omvang doelgroep voor een product, waarbij mate van inzet per gemeente kan 

verschillen;
» gelijk speelveld met marktconforme tarieven en
» overwegingen om het onder eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid uit te voe

ren (bijv. noodzakelijke samenhang tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, 
unieke kennis bij gemeenten, markt pakt het niet op, behoefte aan zelfcontrole op 
uitvoering).
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Ter besluitvorming door de Stuurgroep zal een business case worden opgesteld con
form de volgende globale lijn:
» probleemstelling in aanbod of arbeidsmarkt;
» samenhang met andere aangeboden functionaliteiten (synergie);
» overwegingen (conform hiervoor), voor uitvoering door het Participatiebedrijf;
» uitwerking processen;
» volume projecties (al dan niet als taakstelling voor de gemeenten);
» kostprijscomponenten/caseload;
» formatieplan, invulling vanuit de deelnemende organisaties en 
» financiering/kostprijs per gemeente, financiering middels geldmiddelen of in natu- 

ra (menskracht) ;
» inzet.

Voor lopende diensten en producten zal op jaarbasis een taakstelling, formatieplan 
en kostprijs worden opgesteld.

3.5 Operationeel plan
Het portfolio valt voor dit moment dus uiteen in 4 producten.:
1. Werkleerbedrijf (WLB)
2. Loonkostensubsidie (LKS), al dan niet in kader van de Banenafspraak
3. Buurtbedrijven/Cleanteam
4. Diversen

1. Werkleerbedrijf (WLB)
Ten aanzien van het Werkleerbedrijf wordt de samenwerking voortgezet en wordt 
conform de huidige werkwijze en methodiek voortdurend doorontwikkeld. Het Werk- 
leerbedrijf is met name bedoeld voor de nieuwe instroom van (potentiële) bijstandsge
rechtigden. Inwoners krijgen gedurende drie maanden, twee dagdelen per week on
dersteuning bij het vinden van een baan. Daarnaast gaan zij twee dagen per week 
aan de slag.

Het Werkleerbedrijf werkt samen met het Werkgeversservicepunt 04Werkt en be
schikt daardoor over een groot aantal vacatures. Bijna 500Zo van de deelnemers vindt 
tijdens het traject een baan.

Doelstelling van het Werkleerbedrijf is het realiseren van economische zelfredzaam
heid bij voorkeur door uitstroom naar werk. In de aanpak van Werkleerbedrijf komt dit 
tot uiting in twee aspecten, namelijk:

» beperking van de instroom in de bijstand en 
» bevorderen van de uitstroom naar werk.

Zowel deelnemers als uitvoerders van het WLB-programma werken vanuit de visie:
» de situatie waarin de cliënt zich bevindt (i.c. (potentiële) bijstandsafhankelijk- 

heid) maakt dat cliënt in beweging moet komen. Uitgangspunt is eigen kracht 
van de cliënt;

» daarmee is de cliënt aan zet, hij/zij is zelf de oplossing van zijn/haar situatie 
en

» het programma van het WLB is een aanbod om de cliënt te helpen in de uit
werking van de oplossing.
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1.a Doelgroep en plaatsingsbeleid
In principe is deelname aan het Werkleerbedrijf een voorwaarde voor ieder
een die een bijstandsuitkering aanvraagt. Op basis van ervaringsgegevens 
over de ontwikkeling van de bijstand is daarmee een indicatieve taakstelling 
geformuleerd per gemeente (cijfers 2016). Deze cijfers zijn daarmee ook in
dicatief ook voor de vervolgjaren.

Capaciteit deelnemers Werkleerbedrijf/ Rooijakkersstraat 2B
Eindhoven WLB 900 5307o

Veldhoven WLB 100 607o

A2 WLB 60 40/0

Eindhoven overige trajecten 640 3807o

Totaal aantal trajecten 1700

NB 1. Eindhoven is inclusief Waalre.
NB 2. Op locatie Rooijakkersstraat 2B, waar de uitvoering WLB deels plaats
vindt, is tevens capaciteit gereserveerd voor vergelijkbare ontwikkeltrajecten, 
gericht op zittend bestand (groepsgewijze aanpak, sollicitatietraining). Over 
de uitvoering hiervan via het Participatiebedrijf zijn bij het opstellen van dit 
plan nog geen finale besluiten genomen. Daarmee bestaat overigens een 
potentieel risico dat de vaste lasten van de infrastructuur op termijn verdeeld 
zou moeten worden over een kleiner aantal deelnemers en dat de beschik
bare infrastructuur niet maximaal wordt benut. Eventueel wordt bezien of an
dere activiteiten kunnen plaatsvinden voor gemeenten, bijvoorbeeld 
werk/leertrajecten voor statushouders.

1.b Aanpak
Een traject bij het Werkleerbedrijf bestaat uit een deel werken en een deel 
groepsbegeleiding. De groepsbegeleiding sluit aan bij de vraag op de ar
beidsmarkt en is erop gericht competenties en vaardigheden zo goed moge
lijk in beeld te brengen (via een gevalideerde diagnose) en te presenteren. 
Daarnaast gaan deelnemers op zoek naar wat ze willen, kunnen en waar ze 
werk kunnen vinden. Het werkgedeelte is vooral gericht op het ontwikkelen 
of behouden van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. Het Werkleer
bedrijf heeft hiervoor interne werkplekken. Na drie weken gaat een deelne
mer naar een externe werkplek (o.a. Business Post, Kwekerij, DAF, het 
Goed, Robin Hood). Het is ook mogelijk dat een deelnemer zelf een externe 
werkplek aandraagt.

1.c Duur/organisatie traject
Het traject duurt 12 weken, met inzet van 22 uur per week, verdeeld over 4 
dagen (2 dagen werken en 2 dagdelen groepsbegeleiding).
In essentie worden in de uitvoering van het WLB de volgende processen 
uitgevoerd:
» jaarplan en managen van de uitvoering;
» intake;
» casemanagement individueel en training/begeleiding groepen;
» werkfunctie;
» ondersteuning op arbeidsmarkt oriëntatie en acquisitie/matching vacatu

res en
» planning, rapportage en bedrijfsbureau.
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1.d Prestatie-indicatoren
Bij de uitvoering van het Werkleerbedrijf wordt gewerkt met de volgende 
prestatie-indicatoren.

Uiteindelijke Instroom na intakefase 1100

Deelname trainingen ^00/

Aanwezigheid werk ^50/

Geoorloofde afwezigheid • 15/

Ongeoorloofde afwezigheid •5/

Poortwachtersfunctie (effect aanmelding-start WLB) ^00/

Uitstroom naar werk ^00/

1.e Financieel
Uitvoeringskosten van het Werkleerbedrijf bestaan uit personeelskosten, in
koop werkplekken en facilitaire diensten. De facilitaire diensten die worden 
ingekocht, in principe via de begroting van het Participatiebedrijf, zijn:
» huur en onderhoud van locatie Rooijakkersstraat 2B;
» huur/koop van kantoormiddelen (meubilair etc.);
» ICT (systemen, kantoorautomatisering en applicaties, netwerken, telefo

nie);
» schoonmaak van de locatie;
» beveiliging op de locatie;
» indien van toepassing personeelsbeheer, payrolling en salarisverwerking 

en
» inkoop van specifieke diensten.
De kostprijs per cliënt komt daarmee (referentie 2016) uit op 61.667.
Op basis van deze kostprijs zijn de begrote kosten per gemeente gerelateerd 
aan prognose aantal deelnemers (referentie 2016) voor de volgende jaren 
van de planperiode:

Begroting WLB 2016 (referentiekader) Eindhoven* Veldhoven A2
Totaalkosten 6 1.500.353 6 166.706 6 100.024

*Eindhoven inclusief Waalre.

2. Loonkostensubsidie (LKS), al dan niet in kader van Banenafspraak
Om de arbeidsmarktpositie van een inwoner met een arbeidsbeperking te verste
vigen, kan de gemeente Loonkostensubsidie (LKS) inzetten. De kandidaat krijgt 
hulp bij het vinden van een passende werkplek door specifieke bemiddeling. Na 
het tekenen van de arbeidsovereenkomst ontvangt de kandidaat het wettelijk mi
nimumloon (WML) of cao-loon van de werkgever. De werkgever ontvangt loon
kostensubsidie naar rato van het gemeten loonwaarde-verlies op basis van 
maximaal 100/ WML. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor begeleiding op de 
werkplek.
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2.a Doelgroep en plaatsingsbeleid
» Bijstandsgerechtigde inwoners die moeilijker aan het werk kunnen komen 

en niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Het gaat 
dan om mensen die tussen de 300Zo en 800Zo arbeidsproductiviteit (loon- 
waarde) hebben.

» Het gaat om inwoners die door hun ziekte of een handicap in aanmerking 
kunnen komen voor een zogenoemde indicatie Doelgroepregister en 
daardoor gebruik kunnen maken van de regeling Banenafspraak.

» Ook inwoners die om andere reden dan ziekte of handicap niet in staat 
zijn zelfstandig het minimum loon te verdienen, kunnen in aanmerking 
komen voor loonkostensubsidie.

In het GRWRE bestuur zijn medio 2016 de volgende kaders bepaald voor 
een plaatsingsstrategie Loonkostensubsidie (LKS):
» in meerjaren prognose uitgaan van uitstroom SW = instroom P-bedrijf. 

(conform analyse Berenschot en het hiervoor beschikbare Participatie- 
budget);

» deze aantallen kunnen in de toekomst wijzigen naar aanleiding van (I) be
leidskeuzes gemeenten, (II) wijzigingen in beschikbare budgetten en (III) 
ontwikkelingen in aanbod/omvang van de gemeentelijke doelgroep;

» plaatsing van de doelgroep zo hoog mogelijk op de ladder: externe werk
plekken (70 a 750Zo) en via Ergon (25 a 300Zo);

» geen harde volumeafspraken per specifiek onderdeel. Regie ligt bij de 
specialist Participatie, het traject voor de individuele cliënt wordt op basis 
van diagnose vastgesteld;

» Werken op Locatie: evt. aanvullende afspraken gemaakt i.v.m. quotum- 
wet gemeenten;

» Beschut Werken: evt. aanvullende afspraken gelet op gemeentelijke be
leidsdoelstellingen invulling beschut en 

» in de stuurgroep Participatiebedrijf worden de te hanteren ramingen van 
aantallen en budget per subgroep jaarlijks vastgesteld.

Op basis van het eerste uitgangspunt ontwikkelt het volume LKS zich in de 
planperiode 2017-2020 zich als volgt:

Plaatsingen 2017-2020 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal geplaatste cliënten (per 1 jan) 38 157 270 378 482

Aantal nieuwe plaatsingen 119 113 108 103 99

- Eindhoven 90 86 82 78 75

- Waalre 4 3 3 3 3

- Veldhoven 12 11 11 10 10

- Heeze-Leende 4 3 3 3 3

- Valkenswaard 10 9 9 9 8

Aantal herplaatsingen 6 24 41 57 72

Aantal geplaatste cliënten (per 31 dec.) 157 270 378 482 580
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De strategie is om mensen zo hoog mogelijk op de ladder te plaatsen waarbij 
70 à 757o op een externe werkplek en maximaal 20 à 257o op een interne 
werkplek geplaatst wordt waarbij totaal 3007o in dienst is van een reguliere 
werkgever en 707 in dienst is van de GRWRE. In de ambtelijke GRWRE- 
stuurgroep zijn de te hanteren ramingen van aantallen en budget per sub
groep inmiddels vastgesteld.

Voor de realisatie van plaatsingen zijn de volgende vormen onderscheiden:
1. extern, regulier in dienst werkgever
2. extern, middels een detachering op individuele condities
3. extern, middels een detachering onder een samenwerkingscontract tus

sen werkgever en Participatiebedrijf (diverse vormen van Publiek Private 
Samenwerking)

4. bij Ergon, buiten, veelal in uitvoering gemeentelijke publieke diensten 
(groen, post, beheer)

5. bij Ergon, binnen, vallend onder de wettelijke Participatiewet-kaders van 
Beschut Werken.

In de Stuurgroep Participatiebedrijf is voor het jaar 2017, als eerste jaar van 
de planperiode 2017-20120, de volgende plaatsingsverdeling vastgesteld.

Plaatsingen 2016/17 Aantal 7
Regulier 36 307

Detachering 24 207

Contract/PPS 28 237

WOL 12 107

Beschut 20 177

Totaal 120 1007

2.b Aanpak
» na aanmelding bepaalt de gemeente of een inwoner in aanmerking komt 

voor loonkostensubsidie. De gemeente maakt een afweging om bij het 
UWV een aanvraag te doen voor een onderzoek naar het arbeidsver
mogen;

» het Participatiebedrijf voert nadere diagnose uit van de cliënt en maakt 
een klantenprofiel;

» het Participatiebedrijf, in samenhang met Werkgeversservicepunt 
04Werkt, helpt de kandidaat bij het vinden van een passende werkplek. 
Ook als de kandidaat zelf een werkgever heeft gevonden kan het Partici- 
patiebedrijf bemiddelen bij het verstrekken van loonkostensubsidie;

» na plaatsing voert het Participatiebedrijf ondersteuning uit op de werkne- 
mersrelatie, hetzij als werkgever, hetzij administratief ondersteunend;

» om de hoogte van de loonkostensubsidie voor de werkgever vast te stel
len, is een zogenaamde loonwaardemeting nodig. Deze meting gebeurt 
op de werkplek;

» in regionaal verband (Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant) is voor wat 
betreft de loonwaardemeting gekozen voor het systeem van Competen- 
sys;

» de loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen 
het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met een ver
goeding voor de werkgeverslasten;
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» de loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 700Zo van het WML (wette
lijk bepaald) en

» de arbeidsovereenkomst en de loonkostensubsidie moeten goedgekeurd 
worden door de gemeente.

2.c Duur/organisatie traject
De loonkostensubsidie geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst of tot 
het moment dat de nieuwe loonkostensubsidie vastgesteld moet worden op 
basis van de loonwaardemeting. Plaatsing bij het Participatiebedrijf en Ergon 
als werkgever zijn vooralsnog met een maximum van 23 maanden. In deze 
planperiode moet een nader besluit worden genomen over de mogelijkheid 
tot het al dan niet aangaan van contracten met een onbepaalde tijd door de 
GRWRE.
In essentie worden in de uitvoering van het WLB de volgende processen 
uitgevoerd:
» intake en diagnose
» acquisitie werkplek en toeleiding naar werk 
» begeleiding en beheer 
» planning, rapportage en bedrijfsbureau 
» procesinrichting en inrichting ICT
Daarnaast worden door de Shared Services organisatie van de GRWRE al
lerlei ondersteunende overheadtaken uitgevoerd als financiële en perso
neels- (salaris) administratie, Arbo, facilitair management, etc.

2.d Prestatie-indicatoren
Bij de uitvoering van het WLB wordt gewerkt met de volgende prestatie- 
indicatoren:
Aantallen plaatsingen Zie plaatsingsbeleid

Percentuele verdeling over plaatsingscategorieën Zie plaatsingsbeleid

Uitval gedurende intake en diagnose ^50Zo

Uitval gedurende accountmanagement ^507o

Herplaatsingen/verbetering loonwaarde per jaar ^007o

2.e Financieel
Uitvoeringskosten voor LKS bestaan uit personeelskosten, inkoop werkplek
ken bij Ergon, specifieke begeleidingskosten voor cliënten (bijv. jobcoaching, 
werkplekaanpassingen), loonwaardemetingen en overheadkosten t.b.v. 
Shared Services van de GRWRE.
De kostprijs per cliënt ontwikkelt zich in de planperiode, op basis van de 
thans bekende en ingeschatte parameters, als volgt:

2016 2017 2018 2019 2020
Kosten per client e 4.505 e 5.063 e 4.879 e 4.781 e 4.720

Op basis van deze kostprijs zijn de begrote kosten per gemeente (gerela
teerd aan prognose aantal deelnemers), voor de volgende jaren van de 
planperiode:

2016 2017 2018 2019 2020
- Eindhoven e 547.974 e 1.050.243 e 1.412.640 e 1.758.821 e 2.089.499
- Waalre e 21.803 e 42.898 e 57.766 e 71.928 e 85.420
- Veldhoven e 55.455 e 116.511 e 162.946 e 207.292 e 249.642
- Heeze-Leende e 25.876 e 47.764 e 62.568 e 76.675 e 90.120
- Valkenswaard e 54.717 e 109.642 e 149.783 e 188.067 e 224.586
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3. Buurtbedrijven/Cleanteam
Dit is een traject voor inwoners die nog niet direct aan het werk kunnen, maar wel de 
opstap naar een betaalde baan willen verkleinen. Er is nadrukkelijk aandacht voor het 
ontwikkelen van werknemersvaardigheden, zoals het opbouwen van werkritme, leren 
samenwerken en op tijd komen. Er is een breed aanbod van binnen- en buitenwerk 
dat voor iedereen toegankelijk is. Het traject is met behoud van uitkering, met moge
lijk een bonus per half jaar.

3.a Doelgroep en plaatsingsbeleid
Mensen met een bijstandsuitkering die nog niet toe zijn aan een betaalde 
baan en door sociale activering mogelijk een eerste stap naar werk kunnen 
zetten.

3.b Aanpak
» na de intake gaat de kandidaat, onder begeleiding, aan de slag bij een 

van de locaties van Ergon Buurtbedrijven in Eindhoven of het Cleanteam 
in de A2-gemeenten;

» er is binnen- en buitenwerk, zoals kleding sorteren, schoonmaakwerk, 
productiewerk, onderhoud groen/bestrating/straatmeubilair, onderhoud 
woonwijken en opruimwerkzaamheden van huurwoningen en 

» het traject is met behoud van de uitkering.

3.c Duur/organisatie traject
Een traject duurt gemiddeld 9 maanden met minimaal 8 tot maximaal 36 uur 
werkuren per week. In essentie worden in de uitvoering Buurtbedrij
ven/Cleanteam de volgende processen uitgevoerd:
» businessplan en management 
» acquisitie werk en relatiebeheer 
» intake en casemanagement 
» werkleiding en uitvoering 
» planning, rapportage en administratie
Daarnaast worden door de Shared Services organisatie van de GRWRE al
lerlei ondersteunende overhead taken uitgevoerd als financiële en perso
neels- (salaris) administratie, Arbo, facilitair management, etc.

3.d Prestatie-indicatoren

Ontwikkeling op de ZRM
Ontwikkeling op startscore op arbeidscompetenties
Regelmaat in aanwezigheid op de werkvloer (actief, meer structuur 
in leven)

^507o
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3.e Formatie en begroting

Indicatieve formatie en begroting 2017/2020*
Indicatie formatie kader WLB LKS Overig 2B Buurtbedrijven Totaal

Totaal 21,6 10,5 8,6 7,3 48

In kosten
Bijdrage gemeenten 62.250.000 6845.000 6580.000 6680.000 64.355.000

Indicatieve splitsing in geld en in natura
In natura 6 890.000 6200.000 6370.000 61.460.000

In geld 61.360.000 6645.000 6210.000 6680.000 62.895.000

Eindhoven 61.000.000 6525.000 6210.000 6590.000 62.325.000

Veldhoven 6210.000 635.000 6245.000

A2 6130.000 685.000 690.000 6305.000
* op basis van plan 2016

4. Diversen
Vanuit het verleden biedt Ergon haar infrastructuur aan ten behoeve van uitvoering 
van re-integratieactiviteiten voor diverse organisaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
» Project Tongelre t.b.v Gemeente Eindhoven
» Sociale activering t.b.v. UWV
» 2e spoor re-integratie

In samenhang met de nadere besluitvorming over positionering van verdere 2e lijns 
dienstverlening (zie 1.5) zal vastgesteld worden op welke wijze en in welke structuur 
deze diensten gecontinueerd worden.
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4. Personeel en Organisatie

Voor het P&O-beleid zijn gedurende de looptijd van dit Strategisch Plan de volgende 
ontwikkelingen voor WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon sterk van belang:
» Het wegvallen van de nieuwe instroom in de WSW. Hierdoor daalt het aantal 

WSW-medewerkers van Ergon in de periode 2017 - 2020 van ca. 2000 SE naar 
ca. 1680 SE (en zo verder), en treedt er tevens een sterke vergrijzing op van deze 
doelgroep, met alle gevolgen van dien.

» De instroom van nieuwe doelgroepen ten gevolge van de invoering van de Parti
cipatiewet. Dit leidt tot vraagstukken onder meer op het gebied van rechtspositie
regelingen, arbeidsontwikkeling, aansturing/ begeleiding en medezeggenschap.

» De structurele bezuinigingen op WSW-budgetten. Deze noodzaakt tot nog sterke
re kostensturing en optimalisatie, met name ook in het kaderdomein.

» Een aantal wettelijke ontwikkelingen, zoals de Wet Werk en Zekerheid, de verho
ging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en voor 2017 een aantal wijzigingen in de 
Arbowet.

4.1 Arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid
Het stoppen van de WSW-instroom en daarmee de structurele ‘vergrijzing’ van het 
bestand aan WSW-medewerkers (ieder jaar stijgt de gemiddelde leeftijd met een jaar) 
stelt nieuwe eisen aan ons beleid inzake arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid. Dit 
wordt nog eens versterkt door de cao-versoberingen van de ouderenregelingen en 
het feit dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar e.v., wat juist 
voor onze WSW-doelgroep extra belastend is.

Tot voor kort lag het accent bij arbeidsontwikkeling sterk op de eerste jaren van het 
WSW-dienstverband en op het zetten van stappen op de werkladder. Dit accent 
wordt de komende periode verlegd naar een gerichtheid op het behoud en de bevor
dering van de arbeidsbekwaamheid door het dienstverband heen. Belangrijk daarin is 
dat leidinggevenden en medewerkers periodiek met elkaar hierover in gesprek zijn en 
blijven en met elkaar bespreken hoe de mogelijkheden van de medewerker het beste 
kunnen worden benut. Een focus op de ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfred
zaamheid, zelfsturing en op werknemersvaardigheden is daarbij van groot belang.
Om dit te ondersteunen hebben we het afgelopen jaar de gespreksmethodiek van 
‘motivational interviewing’ geïntroduceerd, voor alle leidinggevenden en consulenten, 
van het MT tot aan de meewerkende voormannen op de werkvloer. In 2017 ev. zal dit 
verder worden verankerd binnen onze organisatie, middels een permanent en inten
sief ondersteuningsprogramma.

Vanwege het bovenstaande zal de systematiek van individuele ontwikkelingsplannen 
ook in de toekomst worden voortgezet en nadrukkelijker worden ingezet op het be
houd van vitaliteit. Daarbij zal niet alleen het accent moeten worden gelegd op fysieke 
belasting, maar juist/ook op het behoud van geestelijke vitaliteit en motivatie. Een uit
dagende arbeidsinhoud en een plezierige werksfeer zijn hierin belangrijke factoren. 
Dat blijven we bewaken middels het doen van periodieke Medewerkerstevreden- 
heidsonderzoeken. Met het project ‘Lekker in je vel’ wordt extra accent gelegd op 
voeding en lifestyle.
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Voorkomen dient te worden dat we de focus op groei en ontwikkeling uit het oog ver
liezen, en stappen terug op de werkladder geaccepteerd worden als iets dat bij het 
stijgen van de leeftijd hoort. Het is geen optie dat over 10 jaar 800Zo van de SW- 
medewerkers met een garantiesalaris ‘beschut binnen’ werkt bij Logistieke Diensten 
of Textieldiensten.

4.2 Verzuimbeleid
Het ziekteverzuim binnen de WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon blijft een bron van 
zorg. Met 13,107o over het jaar 2015 is het verzuim weliswaar gelijk aan het jaarge
middelde van de grote SW-bedrijven (M500 medewerkers), maar wel 0,607o hoger 
dan het branche-gemiddelde voor de gehele WSW-sector. Daarmee zitten we aan de 
verkeerde kant van de streep.

Van acceptatie van het verzuimpercentage kan geen sprake zijn, omdat een accepte
rende houding garant staat voor verdere stijging, zeker gezien de vergrijzing van de 
populatie. De afgelopen paar jaar hebben we veel tijd en geld geïnvesteerd in onze 
verzuimaanpak. We zijn steviger geworden bij de acceptatie van ziekmeldingen en 
hebben het fenomeen van de arbo-verpleegkundige geïntroduceerd.
Een werkgroep waarin met name de leidinggevenden van de werkvloer sterker dan 
ooit vertegenwoordigd zijn, ontwikkelt beleid en instrumenten.
In 2017 zullen de volgende punten accent krijgen:
» een gedifferentieerde aanpak, waarbij vooral aan de medewerkers die ‘at risk’ 

zijn, meer aandacht wordt gegeven;
» het vanaf het moment van ziekmelding actief in gesprek zijn met de medewerker, 

zo mogelijk in een persoonlijk contact op de werkplek;
» benutting van restcapaciteit en vervangende arbeid; nog niet op alle plaatsen is 

dit voldoende ingeregeld en praktijk geworden;
» het functioneren en de effectiviteit van de arbo-professionals (verzuimbeoordeling, 

coaching van leidinggevenden, 3-gesprekken);
» scenarioplanning (als een van de weinige instrumenten om grip te krijgen op 

langdurig en complex verzuim) en
» inrichten van een "objectief” opschudmoment na 6 maanden arbeidsongeschikt

heid

4.3 Optimalisatieopdracht Kaderpersoneel
De GRWRE wil toekomstbestendig zijn als belangrijke ondersteuner in de uitvoering 
van gesubsidieerde arbeid voor de regio Eindhoven. Dat betekent dat we in staat 
moeten zijn de WSW-subsidiekortingen die in de jaren 2016 tot 2020 op ons afkomen 
structureel op te kunnen vangen. Toekomstbestendigheid vergt daarnaast dat in de 
komende jaren een goede bedrijfseconomische en personele uitgangspositie 
gecreëerd wordt voor de verder uitbouw van plaatsingen in het kader van de Partici
patiewet. Daarbij gelden kwalitatief andere en krappere kaders dan in het WSW- 
domein.

Frictieproblemen en personele reducties in de kaderomgeving zijn op grond van het 
bovenstaande onvermijdelijk. Het huidige verloop binnen de kaderformatie van de 
Stichting BWSW is zeer gering. Naast de conjunctuur speelt hierbij tevens een rol dat 
in de huidige arbeidsmarkt (en specifiek ook in de deel-arbeidsmarkt van de re- 
integratie) vaste dienstverbanden zelden of nooit kunnen worden ingewisseld voor 
een nieuw dienstverband voor onbepaalde tijd. Men kiest dus voor behoud van ze
kerheid, temeer omdat de GRWRE-omgeving als een prettige en een motiverende 
werkomgeving ervaren wordt.
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Consequentie hiervan is, dat organisatie-aanpassingen niet gemakkelijk via natuurlijk 
verloop gerealiseerd kunnen worden.

Het bovenstaande heeft er in geresulteerd dat voor de noodzakelijke krimp eind 2016 
een omvattend sociaal plan is vastgesteld, met als speerpunten:
» stimulering van natuurlijk verloop 
» interne mobiliteit/externe mobiliteit (van werk naar werk)
» beëindigings-arrangementen, incl. financiële afwikkeling 
Doelstelling is met deze personele optimalisatie C 1,0 miljoen aan structurele bespa
ring in het kaderdomein te realiseren in 4 jaar tijd (ca. 15 arbeidsplaatsen).

4.4 Aanpassing beleid/nieuw beleid gelet op gewijzigde wet- en regelgeving
Zonder uitputtend te zijn kunnen hier de volgende dingen worden genoemd:
» de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, welke ingrijpende wijzigingen met 

zich meebrengt op het gebied van het arbeidsrecht en ontslagrecht. In de nood
zaak om beleid en procedures hierop in te richten is in 2016 al een belangrijke 
aanzet gedaan;

» ten aanzien van het fenomeen van de ‘transitie-vergoeding’ lag hier een belangrijk 
financieel risico, met name bij beëindiging van het dienstverband wegens langdu
rige arbeidsongeschiktheid. Deze komen binnen de GRWRE-omgeving veel meer 
voor dan binnen reguliere bedrijven. Het totale risico werd geschat op een kleine 
C 450.000/jaar.

» de keuze om op het gebied van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten na 2 
jaar arbeidsongeschiktheid de kat eens even uit de boom te kijken en af te wach
ten hoe de praktijk en de jurisprudentie zich zouden ontwikkelen is een verstandi
ge keuze gebleken. Inmiddels is er wetgeving in ontwikkeling (invoeringsdatum 1 
januari 2018), waardoor naar verwachting de transitievergoeding na arbeidsonge
schiktheid niet langer ten laste komt van de individuele werkgever, maar van een 
landelijk fonds;

» de wijziging van de Arbowet per 1 januari 2017. Hierin krijgt de OR onder meer 
instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker;

» de wijzigingen met betrekking tot het zgn. basiscontract met een arbodienst zullen 
naar verwachting weinig praktische effecten hebben, omdat veel zaken in de 
praktijk al conform geregeld zijn;

» de gemakkelijkere toegang voor werknemers tot de bedrijfsarts en het recht op 
een second opinion indien de werknemer het met de bedrijfsarts niet eens is, ver
gen echter wel de nodige inregeling teneinde hier een beheerst proces te behou
den;

» op het gebied van de privacy-wetgeving zijn en worden regels flink aangescherpt. 
Dit is een thema dat de komende jaren veel aandacht zal vragen, omdat er veel 
met persoonsgegevens uit verschillende bronnen (gemeenten, UWV) wordt ge
werkt. In het verlengde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet 
Meldplicht Datalekken worden vanuit onder meer gemeenten in toenemende mate 
eisen gesteld, waaraan met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens en 
personeelsadministraties moet worden voldoen.

Strategisch plan 2017-2020 Pagina 26 van 36



4.5 P&O-beleid voor Participatiewetters
Op dit moment zijn de dienstverbanden met Participatiewetters om pragmatische re
denen en voor de korte termijn ondergebracht binnen de Stichting BWSW. Er worden 
nog geen dienstverbanden voor onbepaalde tijd aangegaan.
Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden is er een met de Ondernemingsraad over
eengekomen Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. Vanuit het principe dat 
deze regeling zo weinig mogelijk uitstroombelemmeringen moet bevatten, sluit deze 
zoveel mogelijk aan bij de wettelijke minima, onder meer voor wat betreft arbeids
duur (40 uur per week), beloning structureel op WML-niveau, en verlof op het wettelijk 
minimum (4x wekelijkse arbeidsduur).

Er wordt aan gewerkt om begin 2017 onder de GRWRE een nieuwe werkgevers- 
entiteit in het leven te roepen waarbinnen de dienstverbanden met medewerkers in 
het kader van de Participatiewet structureel kunnen worden ondergebracht. Belangrij
ke ontwerpparameters hiervoor zijn enerzijds de behoefte aan flexibiliteit en ander
zijds een beheersing van de loonkosten. Met het oog op flexibiliteit zou de ABU-cao 
voor wat de arbeidsvoorwaarden een goede keuze kunnen zijn, mits de kosten daar
van binnen de bestaande kaders blijven passen. Samen met de deelnemende ge
meenten dient in 2017 een besluit te worden genomen over het aangaan van ar
beidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor de doelgroep van de Participatiewet.

In aansluiting op het bovenstaande, dient het personeelsbeleid voor Participatiewet- 
ters verder te worden ingericht. De GRWRE zou zich kunnen onderscheiden/extra 
toegevoegde waarde kunnen bieden door een sterker accent te leggen op de ar- 
beidsontwikkeling van de Participatiewetters. Hierdoor zou het arbeidspotentieel en 
de (her)plaatsbaarheidtáetachering van deze doelgroep op de reguliere arbeidsmarkt 
systematisch vergroot kunnen worden. Het huidige ‘Groen-project Tongelre’ met zijn 
sterke uitstroomgerichtheid is hiervan een voorbeeld. In zijn algemeenheid zal sturing 
op optimalisatie van loonwaarde een belangrijk doel moeten zijn.

Eveneens in 2017 zullen we met elkaar afspraken moeten maken over de inrichting 
van de medezeggenschap voor de nieuwe doelgroep in relatie tot de Wet op de On
dernemingsraden. Thans worden de belangen van de Participatiewetters behartigd 
door de Ondernemingsraad van de WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon, zoals deze 
raad ook de belangen van de ambtenaren en de Stichtingsmedewerkers behartigt.

4.6 Organisatie-aanpassingen
Medio 2016 heeft een herschikking plaatsgevonden van een aantal businessunits, 
resp. onderdelen daarvan. De businessunits Contractdetacheringen, Groepsdetache- 
ringen en Logistieke Diensten Acht zijn geherordend naar de businessunits Pac- 
carParts, Detachering en Logistiek en de businessunit Detachering en Dienstverle
ning.
Aanleiding daarvoor was:
» de wens van de klant DAF/Paccar Parts een dedicated manager te hebben bin

nen de vestiging De Hoge Akker;
» het aanbrengen van een evenwichtigere balans in de span of control van de busi- 

nessunitmanagers;
» en logischere indeling van objecten binnen Groeps- en Contractdetacheringen en 
» een (beperkte) marktgeoriënteerde clustering van businessunits.
Voor de overige businessunits heeft de wijziging geen gevolgen.
Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat zij over deze herschikking adviseren in 
hun advisering over dit Strategisch Plan.
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De functie van Concernhoofd Strategie en Communicatie wordt met het vertrek van 
de huidige functionaris, zoals afgesproken in het eerdere Herstructureringsplan, niet 
opnieuw ingevuld. De onder deze functionaris ressorterende afdeling Communicatie 
en Marketing (3 personen) wordt ondergebracht onder het Concernhoofd Personeel & 
Organisatie. De taken op het gebied van Strategie worden ondergebracht bij de Al
gemeen Directeur.

Vanuit de visie om beide bedrijfsdirecteuren uitsluitend te belasten met het primaire 
proces en de daarmee integraal samenhangende ondersteuning, wordt het vertrek- 
moment van het huidige Concernhoofd Financiën en Control (pensionering) gebruikt 
om de functie om te vormen naar Concernhoofd Financiën en Bedrijfsvoering. Naast 
de tot het huidige vakgebied behorende disciplines is er het voornemen om op termijn 
ook het Facilitair Bedrijf (gebouwen-, wagenpark-, materieelbeheer en technische 
dienst) en het Bureau Management Ondersteuning bij deze functionaris onder te 
brengen.
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5. Financiën

5.1 Toelichting bij de begroting
De begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) is opgenomen als bijlage 1.
De resultaten wijken voor wat betreft 2017 en 2018 af van die uit de initiële begroting 
2017 - 2020 zoals die in juni 2016 is vastgesteld. Als gevolg van voortschrijdend inzicht 
in de ontwikkeling van de netto opbrengst en het optimaal inregelen van kosten van per
soneel uit de Participatiewet in relatie tot het opbrengstvermogen van deze populatie 
worden voor 2017 en 2018 risico’s voorzien die in deze meerjarenraming financieel zijn 
vertaald. De resultaten voor 2017 en 2018 zijn daardoor ten opzichte van de initiële be
groting neerwaarts bijgesteld met C 500.000 resp. C 200.000. De jaren daarna zijn on
gewijzigd gebleven.

Voor de jaren 2017 t/m 2020 wordt op basis van het vorenstaande een nihil resultaat 
verwacht. De WSW subsidies dalen de komende jaren. Daarentegen nemen de activitei
ten vanuit de Participatiewet toe. Ook is door Ergon een optimalisatieplan opgesteld. 
Voor wat betreft de financiële effecten hiervan is in de meerjarenbegroting hiermee re
kening gehouden.

De Algemene Reserve van Ergon is gedurende de planperiode ruimschoots voldoende 
om eventuele tegenvallers te kunnen dekken. Er zal in de planperiode dan ook geen be
roep hoeven te worden gedaan op de deelnemende gemeenten voor een extra financi- 
ele bijdrage.

Voor 2017 en daarna zullen de gemeenten, conform de in deze gemaakte afspraken, via 
de GRWRE in de vorm van een Participatiebedrijf, arbeidsgehandicapten vanuit de Par
ticipatiewet gaan plaatsen. Sinds de 2e helft van 2015 voert de GRWRE/Ergon reeds op 
beperkte schaal pilotprojecten uit met betrekking tot de nieuwe doelgroep uit de Partici
patiewet. Op basis van de huidige stand van zaken van besluitvorming door de deelne
mende gemeenten is dit Participatiebedrijf, naast de WSW-uitvoeringsorganisatie Ergon, 
een 2e uitvoeringsorganisatie onder de bestaande GRWRE, die intake, bemiddeling en 
plaatsing van participatiewetdoelgroep ter hand gaat nemen. De omvang van de partici- 
patiewetdoelgroep zal naar verwachting ongeveer gelijk zijn aan de uitstroom van de 
WSW, waardoor het totale bestand mensen met een arbeidsbeperking werkzaam via de 
GRWRE hetzelfde zal blijven. Hoe alles concreet vorm zal krijgen, zal de komende plan
periode nader worden uitgewerkt. Deze begroting dient dan ook tegen deze achtergrond 
te worden bezien.

Duidelijk is dat sprake is van een krimpend WSW-budget. Daardoor is een verdere opti
malisering van de WSW-uitvoeringsorganisatie noodzakelijk, die zal worden uitgevoerd 
in deze planperiode. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld. Deze optimaliserings- 
slag moet ertoe leiden dat er in deze planperiode en daarna geen structurele tekorten in 
de exploitatie van de WSW gaan ontstaan. Integendeel, het blijkt dat het mogelijk moet 
zijn om een geïntegreerd WSW-uitvoeringsorganisatie en een Participatiebedrijf kosten
dekkend te exploiteren, ook op de langere termijn.
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De belangrijkste algemene uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017 - 2020
zijn:
^ Uitvoering van de WSW met een uitstroom van ongeveer 40Zo per jaar en een budget 

verlaging van C 500 per SE per jaar. Er is geen instroom meer;
^ Geleidelijke instroom vanuit de Participatiewet op geleide van de uitstroom uit de 

WSW. Gedurende de planperiode zal uiteindelijk blijken wat de daadwerkelijke (fi
nanciële) effecten zijn van de uitvoering van de Participatiewet voor de GRWRE. Op 
basis van de meerjarenbegroting kan worden geconcludeerd dat een gecombineerde 
uitvoering van de WSW en de Participatiewet budgettair neutraal mogelijk is.;

^ Het uitvoeren van een optimaliseringsplan, dat moet leiden tot een structurele verbe
tering van het resultaat van C 4,5 mln.;

^ Ongewijzigde uitvoering van de reeds aanwezige re-integratie dienstverlening (Werk- 
leerbedrijf en Buurtbedrijven) op basis van de huidige praktijk;

^ Integrale overdracht naar de GRWRE van het budget voor WSW, zoals opgenomen 
in het Participatiebudget van de deelnemende gemeenten;

^ Invoering van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) vanaf 2017 op basis van de alge
mene uitgangspunten in deze.

5.2 Meerjarenbegroting 2017 - 2020
In de meerjarenbegroting 2017 - 2020 zijn de volgende resultaten voorzien (prijspeil
2017):
2017: Nihil
2018: Nihil
2019: Nihil
2020: Nihil

De begroting bestaat uit een begroting voor Ergon totaal, alsmede een separate begro
ting voor de uitvoering van de WSW enerzijds en de uitvoering van het Participatiebedrijf 
(incl. Werkleerbedrijf en buurtbedrijven) anderzijds. Het Participatiebedrijf is in de tweede 
helft van 2016 van start gegaan.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat het binnen de planperiode mogelijk moet zijn een 
gecombineerd SW-bedrijf/Participatiebedrijf budgettair neutraal te exploiteren. Dit na uit
voering van het eerder genoemde optimalisatieplan.

Algemene uitgangspunten begroting:
^ voor 2017 een verwachte realisatie van 1.850 SE SW gebaseerd op 2016, met een 

daling van ongeveer 407o per jaar. Er is geen nieuwe SW instroom voorzien;
^ voor 2017 een gemiddelde realisatie van 135 FTE op basis van de Participatiewet. 

Daarna lopen de aantallen geleidelijk op en kan voor een deel worden geplaatst op 
bestaande werkplekken van SW-personeel dat uitstroomt, met name bij detachering. 
Met als uitgangspunt dat uitstroom SW wordt vervangen door personeel uit de Parti
cipatiewet. Voor de beloning van deze doelgroep is het uitgangspunt het minimum
loon van C 24.000. Daarnaast wordt uitgegaan van een gemiddelde loonkostensup
pletie van 5007o en een trajectvergoeding van C 5.000 per persoon;

^ het op niveau houden van de netto-opbrengst, rekening houdend met een daling 
van het aantal (SW) arbeidsplaatsen, maatregelen uit het optimalisatieplan en groei 
van personen uit de Participatiewet die hun loonwaarde terugverdienen;

^ beperkte afname van de ondersteunende personeelsformatie op basis van het opti- 
malisatieplan;

^ geleidelijke daling van de indirecte kosten als gevolg van het optimalisatieplan. De 
huisvestingssituatie zal in 2019 worden herzien in verband met de dan aflopende 
langjarige huurcontracten;
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^ integrale uitvoering van de WSW voor de komende jaren, alsmede de opgedragen 
re-integratietaken en participatietaken en de daarmee samenhangende afgesproken 
financiering. Wijzigingen hierin zullen van invloed zijn op de begroting;

^ een gemeentelijke bijdrage van C 900 per SE. Indien in voldoende mate opdrachten 
worden verstrekt aan Ergon (tenminste gelijk aan het niveau van 2015-2016) wordt 
een korting verleend op de gemeentelijke bijdrage van maximaal C 900 per SE. (De 
facto betalen bij de Gemeenschappelijke Regeling inkopende gemeenten, de niet- 
deelnemende gemeenten, deze bijdrage). De aan de Regeling deelnemende ge
meenten betalen deze bijdrage niet;

^ een WSW subsidiebedrag voor 2017 op basis van de septembercirculaire 2016, re
kening houdend met een loon-en prijsontwikkeling (LPO) . De subsidie voor de jaren 
daarna is gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag van 2016 met een afbouw met 
ongeveer C 500 per jaar tot ongeveer C 23.000 per SE, rekening houdend met de 
LPO over 2017;

^ doordat de SW populatie daalt en de bezetting van de Participatiewet toeneemt, 
kunnen frictiekosten ontstaan als gevolg van het niet passend zijn van verschillende 
ondersteunende functies. Indien hiervoor een sociaal plan wordt opgesteld, wordt er
van uitgegaan dat voor de kosten uit het sociaal plan een separate bestemmingsre- 
serve zal worden gecreëerd;

^ invoering van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) vanaf 2017;
^ alle bedragen zijn opgenomen in het prijspeil 2017 en luiden in euro’s, tenzij anders 

vermeld.

5.3 Investeringen
In de meerjarenbegroting is voor 2017 een investeringsvolume opgenomen van C 1,3 
mln. Dit betreft reguliere vervangingsinvesteringen en beperkte uitbreidingsinvesterin- 
gen.
In geval van andere uitbreidingsinvesteringen, bijvoorbeeld in geval van herhuisvesting 
of wezenlijk nieuwe activiteiten, zal een separaat plan ter besluitvorming worden voorge
legd met daarin een afzonderlijke beschrijving van de noodzakelijke investeringen.

5.4 Risico’s
De belangrijkste (financiële) risico’s bij de uitvoering van dit Strategisch Plan zijn:
. De op handen zijnde wijzigingen en bezuinigingen in de WSW (met garanties voor de 

oude doelgroep) als gevolg van de Participatiewet. De gemiddelde loonkosten voor 
de WSW-doelgroep per SE bedragen ongeveer C 28.600 (excl. LIV). Hoewel er reeds 
volop maatregelen zijn genomen om de loonkosten te beperken (o.a. maximale ter
mijn minimumloon), staat dit niet meer in verhouding tot de afnemende WSW- 
subsidie van circa C 25.000 in 2017. Zoals nu voorzien zal dit bedrag afnemen tot C 
23.000 met ongeveer C 500 per jaar. De loonkosten SW zullen door wijzigingen in de 
cao, minimumloon en wetgeving echter toenemen, waardoor ook het verschil tussen 
loonkosten SW en WSW-subsidie verder zal toenemen;

. Vanaf 2017 wordt de LIV ingevoerd. Deze is initieel berekend op basis van de aan
vankelijke uitgangspunten op C 1,5 miljoen. Als gevolg van met name een recente 
wijziging in de regelgeving is op basis van deze nieuwe uitgangspunten naar ver
wachting ongeveer de helft beschikbaar. Momenteel is vanuit Cedris een lobby in 
gang gezet om dit verschil te beperken cq te niet te doen;

. Door het ministerie SZW wordt de verwachte jaarlijkse WSW uitstroom berekend en 
de budgetten liggen vast. Indien deze uitstroom lager is dan verwacht, en op basis 
van de huidige uitstroom ziet het hier naar uit, zal het WSW subsidiebedrag verder 
afnemen, tenzij door het ministerie SZW aanvullende budgetten worden toegekend, 
hetgeen nog hoogst onzeker is. Dit levert risico’s op in de omvang van de WSW sub
sidie en daarmee op het resultaat, met name vanaf 2018;
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. Het niet in voldoende mate kunnen aanvullen van de uitstroom van WSW-personeel 
door personeel uit de Participatiewet. Hierdoor zullen frictiekosten gaan ontstaan in 
het ondersteunend personeelsbestand en huisvesting. Deze kosten zullen op de ex
ploitatie van Ergon blijven drukken;

. Het niet realiseren van de netto-opbrengst. Er is sprake van een kwalitatief zwakker 
wordende doelgroep. Voor 2017 wordt een netto opbrengst verwacht op het niveau 
van 2016, rekening houdend met enkele efficiencyslagen, nieuwe opdrachten en een 
dalende SW-populatie met vervanging vanuit de Participatiewet. Dit neemt overigens 
niet weg dat de begrote netto-opbrengst thans als realiseerbaar maar uitdagend 
wordt beschouwd. Als belangrijke randvoorwaarde hierbij geldt dat de opdrachten 
vanuit de deelnemende gemeenten gehandhaafd blijven op het huidige niveau tegen 
een acceptabele prijs;

. Risico’s in aanbestedingen in de openbare ruimte, dan wel een wijziging van de hui
dige positie van Ergon als contractpartner bij het beheer van de openbare ruimte in 
Eindhoven en andere deelnemende gemeenten;

. Uitgangspunt is dat de toegekende budgetten voor WSW-oud, zoals die worden toe
gekend aan de deelnemende gemeenten binnen het Participatiebudget, integraal 
worden overgedragen aan Ergon. Als dat niet meer gebeurt, zal dit leiden tot financi- 
ele tekorten. Voor personen uit de Participatiewet worden afspraken gemaakt met als 
kader de uitgangspunten voor de financiering van de Participatiewet;

. Binnen Ergon lopen diverse re-integratietrajecten voor personen die werken met be
houd van uitkering die volledig worden gefinancierd. Het uitgangspunt is dat deze in
tegrale financiering zich ook de komende jaren voortzet;

. Algemene bedrijfsrisico’s die individueel niet objectief kwantificeerbaar zijn. Hiervoor 
is naar verwachting eind 2016 een algemene reserve aanwezig van ongeveer C 8,1 
mln. Dit geldt ook voor de dekking van kosten voor toekomstige herstructureringen en 
frictiekosten. De ontwikkelingen worden weergegeven in kwartaalrapportages en de 
jaarrekening.

5.5 Ontwikkeling algemene reserve
In de meerjarenraming 2017-2020 is de bedrijfsexploitatie begroot. Voorgesteld wordt de 
resultaten in de betreffende jaren ten gunste c.q. ten laste van de algemene reserve te 
brengen. Deze ontwikkelt zich dan als volgt:

Jaarexploitatie Stand Algemene reserve na toevoegin
gen/onttrekkingen

2016 0,2 miljoen 8,1 miljoen
2017 Nihil 8,1 miljoen
2018 Nihil 8,1 miljoen
2019 Nihil 8,1 miljoen
2020 Nihil 8,1 miljoen

Door de accountant zal eind 2016 een herbeoordeling plaatsvinden van de noodzakelij
ke omvang van de Algemene Reserve tegen de achtergrond van het huidige risicopro
fiel.
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Bijlage 1a Begroting 2017 totaal (SW- en Participatiebedrijf), oktober 2016

Omschrijving Realisatie 2015 Begr2016 Begr2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr2020
Aantal SE’s 1850,2 1765,0 1727,0 1655,0 1585,0 1525,0
Begeleid werken 146,4 135,0 123,0 120,0 115,0 110,0
Totaal taakstelling SE 1996,6 1900,0 1850,0 1775,0 1700,0 1635,0
Aantal ST FTE's direct 84,4 81,7 77,5 76,0 75,0 74,0
Aantal ST FTE’s indirect 104,2 100,7 100,0 98,0 96,0 94.0
Aantal DOW 14,3 13,6 13,5 12,5 11,5 10,5
Aantal Ambt 20,2 18,8 18,5 18,0 15,5 15,5
Aantal FTE ST Overig/Overige regelingen 50,0 62,6 36,0 36,0 36,0 36,0
Aantal FTE P-wet DV 0.0 0,0 95.0 150.0 200.0 245.0
Aantal FTE P-wet LKS 0.0 0,0 40.0 60,0 85.0 105.0

BRUTO-OMZET 33 817.815 32.150.000 32.000.000 31.500.000 31.000.000 30.350 000
Omzet P-wet 0 2 050.000 3 200 000 4.300.000 5.250 000

Grondstofverbruik -1.712.436 -1.625.000 -1.725.000 -1.625 000 -1.525.000 -1.475 000
Uitbestedingen -2 563.022 -1.850 000 -2.425.000 -2.325.000 -2.225.000 -2.125 000
Inhuur direct personeel derden -1.442.307 -900.000 -1.000.000 -900 000 -900.000 -850 000
Kosten inhuur P-wt personeel 0 -850 000 -1 250 000 -1 750 000 -2 100 000
Overige directe baten en lasten -1.311 054 -1.325.000 -1.250.000 -1 200 000 -1 150.000 -1 150 000

NETTO-OPBRENGST 26.788.996 26.450 000 26.800 000 27.400.000 27.750.000 27.900 000

Salaris SW -52 190.822 -49.900.000 -47.900 000 -45.900.000 -43.950.000 -42.300.000
Loonkosten P-wet 0 0 -2 300 000 -3600 000 -4 800 000 -5 900 000
Salaris ST direct -3.908.054 -3.900.000 -3 900 000 -3.850.000 -3.800.000 -3 750.000
Salaris ST indirect -7 175.824 -7.100.000 -7 400 000 -7.250.000 -7 100.000 -7.000 000
Salaris ST Overig -500 000 -500000 -500.000 -500.000
Salaris Ambt -2 148.673 -1.825.000 -1.675 000 -1.625.000 -1.450.000 -1 450.000
Salaris DOW -723.235 -675 000 -675.000 -625 000 -575.000 -500 000
Salaris Overige regelingen -873 744 -500.000 -400.000 -400 000 -400.000 -400.000
Begeleid werken -2.305 130 -2.250 000 -1 850 000 -1.800 000 -1 725.000 -1.650 000
LKS P-wet 0 0 -500.000 -700.000 -1.000.000 -1.250.000
Inhuur indirect personeel -166 761 -75.000 -100 000 -100.000 -50.000 -50 000
Overige personeelskosten -2.594.750 -2.425.000 -2.300.000 -2200.000 -2 100.000 -2.000.000

SALARISKOSTEN -72.428284 -70.000 000 -69.500.000 -68550 000 -67.450.000 -66.750.000

Ge-Verbr goederen -1.687 873 -1.650 000 -1.550.000 -1 500 000 -1 450 000 -1 400 000
Onderhoud diensten vergoedingen -3 859.950 -3.750 000 -3 550 000 -3.550.000 -3.550.000 -3 350.000
Huren Belastingen Verzekeringen -2.297 587 -2.350 000 -2.300.000 -2 300 000 -2.300 000 -2 100 000
Overige afdelingskosten -1.741.381 -1.750 000 -1 350 000 -1.300.000 -1.300.000 -1 300.000
Overige afdelingsbaten 3 522.380 4 000 000 2.300.000 2 200 000 2.200 000 2 200 000
Afschrijving -1.247.354 -1.300 000 -1.200 000 -1.150.000 -1.100 000 -950.000
Rente 36.558 0 0 0 0 0
Kosten uitvoering P-wet 0 -1.250.000 -1 650.000 -2.300 000 -2.850 000
Doorbelasting P-wet 0 300.000 300.000 400.000 600 000

INDIRECTE KOSTEN -7.275.207 -6.800.000 -8.600 000 -11.500.000 -9.400.000 -9 150.000

Infosysteemkosten 0 0 0 100.000 0 0
Centrale ondersteuning 0 0 0 -600.000 0 0
DVO 0 0 0 -50.000 0 0
Huisvestingskosten centraal -2.570.100 -2.650.000 -2.650.000 -2.100.000 -2.550 000 -2.050.000
Dekking huisvestingskosten 2.570.100 2.650 000 2 650 000 2.500.000 2.550.000 2 050.000
Decentrale ondersteuning -4.904 700 -4.500 000 -4.500.000 -4.500.000 -4500.000 -4.500 000
Dekking decentrale ondersteuning 4.904.700 4.500 000 4.500.000 2.850.000 4 500.000 4.500.000

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN 0 0 0 -2.400.000 0 0

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR VERGOEDIf -52.914.495 -50.350.000 -51.300 000 -55.050.000 -49.100.000 -48.000.000

WSW subsidie 51.547.810 48.100.000 46.150.000 43.600.000 41.050.000 38.650.000
Vergoedingen P-wet gemeenten 0 0 2.650 000 4.000 000 5.550 000 6 850.000
Dekking uit reserves/voorzieninh
Vergoeding overige producten PB 2.450.604 2.450.000 2.500.000 2.500.000 2 500 000 2.500.000

BEDRIJFSRESULTAAT NA RIJKSSUBS 1.514.378 200.000 0 0 0 0

Frictiekosten 0 0 0 0 0 0

NETTO RESULTAAT 1.514.378 200.000 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage per SE
Deelnemende gemeenten

900 900 900 900 900 900

Loonkosten per SE
Netto opbrengst per SE

Investeringen 1.375.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1 000.000
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Bijlage 1b Begroting 2017 SW, oktober 2016

Omschrijving Real 2015 Begr 2016 Begr SW 2017 Begr2018 Begr 2019 Begr 2020
Aantal SE’s 1850.2 1765.0 1727,0 1655,0 1585,0 1525,0
Begeleid werken 146.4 135.0 123.0 120,0 115,0 110,0
Totaal taakstelling SE 1996,6 1900.0 1850.0 1775,0 1700.0 1635,0
Aantal ST FTE's direct 79,4 76.7 73.5 72.0 71,0 70,0
Aantal ST FTE's indirect 97,4 94.0 93,0 91.0 89,0 87.0
Aantal DOW 14,3 13,6 13,5 12,5 11,5 10,5
Aantal Ambt 20,2 18.8 18,5 18,0 15,5 15,5
Aantal FTE Overige regelingen
Aantal FTE P-wet DV
Aantal FTE P-wet LKS

20.0 22.6 20.0 20.0 20,0 20,0

BRUTO-OMZET 33.246.245 31.200.000 31.500.000 31.000.000 30.500.000 29.850.000
Omzet P-wet 850.000 1.250.000 1 750.000 2.100.000

Grondstofverbruik -1.698.762 -1.600.000 -1.700.000 -1.600.000 -1.500.000 -1.450.000
Uitbestedingen -2.545.323 -1.800.000 -2.400.000 -2.300.000 -2.200.000 -2.100.000
Inhuur direct personeel derden -1.442.307 -900.000 -1.000.000 -900.000 -900.000 -850.000
Kosten inhuur P-wet personeel -850.000 -1.250.000 -1.750.000 -2 100.000
Overige directe baten en lasten -1.280.857 -1.300.000 1.200.000 -1.150.000 -1.100.000 -1.100.000

NETTO-OPBRENGST 26.278.996 25.600.000 25.200000 25.050.000 24.800.000 24.350.000

Salaris SW
Loonkosten P-wet

-52.190.822 -49.900.000 -47.900.000 -45.900.000 -43.950.000 -42.300.000

Salaris ST direct (incl. I/O banen) -3.710.763 -3.700.000 -3.700.000 -3.650.000 -3.600.000 -3.550.000
Salaris ST indirect -6.693.556 -6.600.000 -6.900.000 -6.750.000 -6.600.000 -6.500.000
salaris ST overig -290.492 -550.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Salaris Ambt -2.148.673 -1.825.000 -1.675.000 -1.625.000 -1.450.000 -1.450.000
Salaris DOW -723.235 -675.000 -675.000 -625.000 -575.000 -500.000
Salaris Overige regelingen -153.092
Begeleid werken
LKS P-wet

-2.227.112 -2.000.000 -1 850.000 -1.800.000 -1.725.000 -1.650.000

Inhuur indirect personeel -162.215 -75.000 -100.000 -100.000 -50.000 -50.000
Overige personeelskosten -2.544.990 -2.375.000 -2.250.000 -2.150.000 -2.050.000 -1.950.000

SALARISKOSTEN -70.844.950 -67.700.000 -65.550.000 -63.100.000 -60.500.000 -58.450.000

Ge-Verbr. goederen -1.603.832 -1.550.000 -1.450.000 -1.400.000 -1.350.000 -1.300.000
Onderhoud diensten vergoedingen -3.095.824 -2.800.000 -2.900.000 -2.900.000 -2 900.000 -2.700.000
Huren Belastingen Verzekeringen -2.264.026 -2.300.000 -2.250.000 -2.250.000 -2.250.000 -2.050.000
Overige afdelingskosten -1.031.514 -800.000 -750.000 -700.000 -700.000 -700.000
Overige afdelingsbaten 2.738.456 2.400.000 2.100.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Afschrijving -1.205.465 -1.250.000 -1.150.000 -1 100.000 -1.050.000 -900.000
Rente 45.868 0 0 0 0
Kosten uitvoering P-wet
Doorbelasting P-wet 300.000 300.000 400.000 600.000

INDIRECTE KOSTEN -6.416.337 -6.300.000 -6.100.000 -6.050.000 -5.850.000 -5.050.000

Infosysteemkosten 219.400 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Centrale ondersteuning 50.000 50.000 50.000 50.000 50 000 50.000
DVO 20.800
Huisvestingskosten centraal -2.358.200 -2.400.000 -2.400.000 -2.300.000 -2.300.000 -1.800.000
Dekking huisvestingskosten 2.570.100 2.650.000 2.650.000 2.550.000 2.550.000 2.050.000
Decentrale ondersteuning -4.485.800 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000
Dekking decentrale ondersteuning 4.502.100 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN 518.400 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR RIJKSSUBS -50.463.891 -47.900.000 -45.950.000 -43.600.000 -41.050.000 -38.650.000

WSW subsidie 51.547.810 48.100.000 46.150.000 43.600.000 41.050.000 38.650.000
Vergoedingen P-wet
Dekking uit reserves/voorzieninh
Vergoeding overige producten PB

430.459

BEDRIJFSRESULTAAT NA RIJKSSUBS 1.514.378 200.000 200.000 0 0 0

Frictiekosten

NETTO RESULTAAT 1.514.378 200.000 200.000 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage per SE
Deelnemende gemeenten

900 900 900 900 900 900

Loonkosten per SE -28.208 -28.272 -27.736 -27.734 -27.729 -27.738
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Bijlage 1c Begroting 2017 Participatiebedrijf, oktober 2016

Omschrijving Realisatie 2015 Begroot 2016 Begr PB 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020
Aantal SE’s 0.0 0.0 0.0 0.0
Begeleid werken 0.0 0.0 0.0 0.0
Totaal taakstelling SE 0.0 0.0 0.0 0.0
Aantal ST FTE's direct 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Aantal ST FTE's indirect 6.8 6.7 7.0 7.0 7.0 7.0
Aantal DOW 0.0 0.0 0,0 0.0
Aantal Ambt 0.0 0.0 0,0 0.0
Aantal FTE ST Overig/Overige regelingen 30.0 40.0 16,0 16,0 16,0 16.0
Aantal FTE P-wet DV 95.0 150,0 200,0 245.0
Aantal FTE P-wet LKS 40.0 60,0 85,0 105,0

BRUTO-OMZET 571.570 950.000 500 000 500 000 500.000 500 000
Omzet P-wet 1 200.000 1.950.000 2.550 000 3 150 000

Grondstofverbruik -13.674 -25.000 -25.000 -25.000 -25 000 -25.000
Uitbestedingen -17699 -50.000 -25.000 -25.000 -25 000 -25 000
Inhuur direct personeel derden 0 0 0 0
Kosten inhuur P-wet personeel 0 0 0 0
Overige directe baten en lasten -30.197 -25000 -50 000 -50.000 -50 000 -50.000

NETTO-OPBRENGST 510 000 850.000 1.600 000 2.350.000 2.950 000 3.550 000

Salaris SW 0 0 0 0
Loonkosten P-wet -2 300.000 -3.600 000 -4.800 000 -5 900 000
Salaris ST direct -197 291 -200 000 -200 000 -200.000 -200 000 -200 000
Salaris ST indirect -482 268 -500 000 -500 000 -500.000 -500 000 -500 000
Salaris ST Overig -50.799 -800 000 0 0 0 0
Salaris Ambt 0 0 0 0
Salaris DOW 0 0 0 0
Salaris Overige regelingen -720 652 -500.000 -400.000 -400 000 -400 000 -400 000
Begeleid werken -78 018 -250.000 0 0 0 0
LKS P-wet -500,000 -700 000 -1.000 000 -1.250 000
Inhuur indirect personeel -4 546 0 0 0 0
Overige personeelskosten -49 760 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

SALARISKOSTEN -1 583 334 -2.300 000 -3950.000 -5 450 000 -6.950 000 -8.300,000

Ge-Verbr goederen -84 041 -100.000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Onderhoud diensten vergoedingen -764 126 -950 000 -650 000 -650 000 -650.000 -650.000
Huren Belastingen Verzekeringen -33.561 -50.000 -50 000 -50.000 -50.000 -50.000
Overige afdelingskosten -709 867 -950.000 -600 000 -600.000 -600.000 -600.000
Overige aídelingsbaten 783 924 1 600.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Afschrijving -41.889 -50.000 -50 000 -50.000 -50.000 -50.000
Rente -9.310 0 0 0 0
Kosten uitvoering P-wet -1.250.000 -1.650,000 -2.300.000 -2 850 000
Doorbelasting P-wet 0 0 0 0

INDIRECTE KOSTEN -858.870 -500.000 -2.500 000 -2900.000 -3.550 000 -4 100.000

Infosysteemkosten -219 400 -200.000 -200 000 -200.000 -200.000 -200.000
Centrale ondersteuning -50 000 -50.000 -50 000 -50 000 -50.000 -50.000
DVO -20.800 0 0 0 0
Huisvestingskosten centraal -211.900 -250.000 -250.000 -250.000 -250 000 -250 000
Dekking huisvestingskosten 0 0 0 0
Decentrale ondersteuning -418 900 0 0 0 0
Dekking decentrale ondersteuning 402 600 0 0 0 0

DOORBELASTE KOSTEN EN DEKKINGEN -518.400 -500.000 -500.000 -500.000 -500 000 -500 000

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR RIJKSSUBS -2.450 604 -2.450.000 -5.350.000 -6.500.000 -8.050 000 -9.350.000

WSW subsidie 0 0 0 0
Vergoedingen P-wet gemeenten 2.650,000 4.000.000 5.550 000 6.850.000
Dekking uit reserves/voorzieninh
Vergoeding overige producten PB 2.450.604 2450.000 2.500.000 2.500.000 2.500 000 2 500 000

BEDRIJFSRESULTAAT NA VERGOEDINGI 0 0 -200.000 0 0 0
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VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE GRWRE VAN 15 DECEMBER 2016

Agendapunt: 6

Betreft: Strategisch plan Ergon 2017-2020 

Probleemstelling:

Bijgaand treft u aan het strategisch plan 2017 - 2020 van de GRWRE.
De afgelopen periode (vanaf medio 2014 tot medio 2016) hebben diverse bijeenkomsten 
plaatsgevonden om te komen tot de toekomstige rol van de GRWRE. De uitkomst van dit traject is, 
dat binnen de GRWRE, naast de reeds bestaande WSW, ook delen van de Participatiewet zullen 
worden uitgevoerd als een separate tak binnen de GRWRE. De komende 2 jaar zullen zijn gericht op 
de verdere ontwikkeling van het Participatiebedrijf, waarna een definitieve positionering en 
governance zal worden bepaald.

In het strategisch plan zijn beleid en uitvoering van belangrijke delen van de Participatiewet 
beschreven:

- De strategische kaders waarbinnen de Participatiewet (inclusief de WSW) zal worden 
uitgevoerd;

- Operationele vertaling hiervan naar WSW en Participatiebedrijf 
Personeel en financiën, inclusief meerjarenbegroting.

Met betrekking tot de begroting wordt opgemerkt dat deze afwijkt van de initiële begroting 2017 - 
2020 zoals die in juni 2016 is vastgesteld. Toen was nog sprake van een resultaat van C 0,5 mln. voor 
2017 en C 0,2 mln. voor 2018 en voor de járen 2019 en 2020 een nulresultaat.
In de thans voorliggende begroting sluiten alle járen met een nulresultaat.
Deze bijstelling is het gevolg van extra risico's die zich met name in de tweede helft van 2016 hebben 
geopenbaard:

* Het inregelen van de kosten van personeel uit de P-wet in relatie tot de opbrengstpotentie 
van deze populatie. Dit mede in vergelijking met de uitgangspunten van de P-wet.
Extra risico's in de netto opbrengst, onder meer als gevolg van de toegenomen handhaving 
van het kwaliteitsniveau van de bestekken in de openbare ruimte;

Ondanks deze bijstelling zitten er toch nog grote risico's in de meerjarenraming, met name in de 
ontwikkelingen van het WSW budget (als gevolg van een lagere uitstroom dan oorspronkelijk 
voorzien bij gelijkblijvende budgetten) en de LIV (die door een technische wijziging in de regelgeving
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zeer nadelig uitvalt voor o.a. SW bedrijven). Om voor deze risico's in enige mate compensatie te 
krijgen vindt momenteel een uitgebreide lobby plaats. In hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval zal 
zijn, is thans nog niet in te schatten.
In de kwartaalrapportages zal de voortgang van de realisatie in relatie tot de begroting worden 
gemonitord.

Het voorstel is, het Strategisch Plan 2017-2020 van de GRWRE vrij te geven voor behandeling in de 
raden van de deelnemende gemeenten en dit plan in april 2017 vast te stellen in het bestuur van de 
GRWRE.

Voorstel:

Het concept-Strategisch Plan 2017 -2020 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven vrij te geven voor bestuurlijke behandeling in de 
deelnemende gemeenten.

Ing. P.A. Quik 

algemeen directeur

Besluit:

Datum:
15 december 2016

Voorzitter,

drs. J.M.L.N. Mikkers
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Reactie OR op Strategisch Plan 2017-2020

Datum :

5 december 2016
Ons kenmerk :

16238\MvB

Geachte heer Quik,

Onlangs hebt u ons het concept Strategisch Plan ter advisering voorgelegd.
Onze eerste reactie op dit plan was er een van geruststelling. Geruststelling omdat na 
invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 eindelijk duidelijk is hoe de 
GRWRE gemeenten hieraan invulling hebben gegeven/gaan geven. Geruststellend 
ook omdat Ergon in de uitvoering hiervan een belangrijke rol is toebedeeld. Ingegeven 
door het besluit van de 5 Ergon gemeenten om de huidige samenwerking op het 
gebied van de uitvoering van ‘WSW oud’ samen te blijven voortzetten en Ergon als 
gastheer een rol toebedeeld heeft in de uitvoering van het P-bedrijf.

Op dit moment zijn er nog veel onevenwichtigheden, mede door het ontbreken van 
belangrijke informatie over de keuze voor een ‘breed’ of ‘smal’ P-bedrijf.
Ook politieke besluitvorming over bijvoorbeeld LIV, Beschut werken, etc. maken 
onderdeel uit van deze onevenwichtigheid.

Tot grote tevredenheid van de Ondernemingsraad (OR) is er voor gekozen om het P- 
bedrijf als gast onder de GRWRE onder te brengen.
Tevens behouden de gemeenten het initiatief om maatwerk te verrichten of tot lokale 
innovatieve initiatieven te komen.
Deze keuze biedt grote synergievoordelen, te weten:

1 team kan maatwerk aanbieden
- alle taken gebundeld
- 1 loket
- samenwerking met de netwerkorganisatie

Bij het bestuderen van de verschillende onderdelen van het Strategisch Plan 2017 - 
2020 is voor de OR duidelijk geworden dat deze onderdelen sterk met elkaar zijn 
verweven. Onderstaand treft u de op- en aanmerkingen van de OR aan.
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Uitgangspunten van samenwerking, pagina 3. punt 1.3, laatste bolletje

Verhouding algemeen directeur Ergon tot Stuurgroep P-bedrijf 
De Algemeen directeur van Ergon is lid van de Stuurgroep op basis van 
gelijkwaardigheid ten opzichte van de overige drie leden. Dit kan mogelijk problemen 
veroorzaken in de praktische uitvoering van de organisatie in relatie tot de door hem 
gegeven adviezen.

Synergie WSW en Participatiewet, pagina 9. punt 1.4

Contractdetachering
Onze zorg gaat uit naar het niet P-wet proof zijn van contractdetacheringen.
Zonder nieuwe instroom vanuit de P-wet is ook de WSW op termijn niet 
toekomstbestendig. Op de korte termijn is geen sprake van een financiële problematiek 
(kostendekkend met SW-subsidies).

De OR is van mening dat alles in het werk zal moeten worden gesteld om tot 
tariefsaanpassingen bij VDL, DAF, van Rooijen enz. te komen. Dit zal leiden tot een 
vergoeding die kostendekkend is voor zowel gedetacheerde SW-ers als P-wetters.
De OR is van mening dat de SW-subsidie niet bedoeld is om bedrijven financieel 
voordeel te bieden.

Dienstverlening voor niet-arbeidsbeperkte inwoners, pagina 9. punt 1.5

De OR is van mening dat Ergon een rol kan spelen in zowel de ‘brede’ als de ‘smalle’ 
variant van het P-bedrijf. De OR pleit voor een focus op het plaatsen van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep).

Planvorming, aannames substituties, pagina 11. punt 2.1

In de planvorming voor deze periode wordt voorshands uitgegaan van 1 op 1 
vervanging qua volume. Deze indeling is van voor de verplichting tot Beschut Werken. 
Er zou weliswaar “breed" geplaatst worden (300Zo tot 80oZo loonwaarde) dus is er 
(slechts) met een bescheiden deel van de plaatsingen in de beschutte omgeving 
rekening gehouden. Inmiddels is er een taakstellende verplichting tot Beschut Werken 
die ongetwijfeld zal leiden tot aanpassing van de substituties.
De OR wil op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in deze.

Optimalisatie van de bedrijfsvoering, pagina 13. punt 2.3

Besloten is in deze planperiode 4,5 miljoen euro aan financiële 
ombuigingen/bezuinigingen te realiseren.
In het optimalisatieplan wordt uitgegaan van een structurele tegemoetkoming van het 
Rijk in de loonkosten WSW als gevolg van de invoering van de LIV (6 1,5 mio).
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Besluitvorming op Rijksniveau heeft inmiddels uitgewezen dat we niet het volledige 
voordeel van de LIV hebben. De consequentie is dat we ± 6 700.000,- minder aan 
bezuiniging op dit onderdeel kunnen realiseren. Om te voorkomen dat Ergon medio 
2020 in de rode cijfers beland ziet de OR een voorstel tegemoet hoe dit binnen de 
exploitatie wordt opgelost.

Vormgeven effectieve participatie, pagina 14, punt 3.2

In de toelichting van de directeur op dit onderdeel is duidelijk geworden dat dit 
hoofdstuk niet handelt over Ergon SW maar over de Bijstandsuitkeringen. Een van de 
onderzoeken heeft aangetoond dat de effectiviteit van re-integratie aangeeft dat 
“straffen in het algemeen meer oplevert dan belonen11. De OR hecht er waarde aan te 
vermelden dat “straffen “ niet de cultuur is die wij voorstaan.

Begroting WLB, pagina 18. punt 1.1

De kostprijs per cliënt komt uit op C 1667^ (referentie 2016 ). Aangegeven wordt dat er 
een prognose voor de volgende járen van de planperiode volgt. Deze ontbreekt. We 
nemen aan dat hier sprake is van een vast bedrag en dat de werkelijke kosten 1 op 1 
worden doorbelast aan de gebruikmakende gemeenten. Het exploitatie risico ligt dus 
niet bij Ergon.

Loonwaardemeting, pagina 20, punt 2.b

Het eerste halfjaar is de loonwaarde LKS standaard 500Zo. Na dit halfjaar vindt een 
nieuwe loonwaardemeting plaats. Dit kan zowel positief als negatief uitwerken op de 
subsidie (70oZo maximaal). We vragen ons hierbij af wat de gevolgen zijn als er bij deze 
nieuwe loonwaardemeting geconstateerd wordt dat deze uitkomt op een percentage 
lager dan 30oZo. Dit zou in feite betekenen dat betrokkene niet meer tot de beoogde 
doelgroep (300Zo tot 80oZo) behoort en in principe in aanmerking komt voor 
dagbesteding. Om dit te voorkomen zou een loonwaardemeting in een vroeger stadium 
moeten plaatsvinden. Wij zien het besluit van de stuurgroep in deze tegemoet.

Arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid, pagina 24. punt 4.1

Het stoppen van de WSW-instroom en daarmee de structurele “vergrijzing” van het 
bestand aan WSW-medewerkers stelt nieuwe eisen aan ons beleid op het gebied van 
arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid. Daar waar tot voor kort het accent lag op 
arbeidsontwikkeling en het zetten van stappen op de werkladder wordt dit accent de 
komende járen verlegd naar gerichtheid op het behoud en de bevordering van de 
arbeidsbekwaamheid door het dienstverband heen. Buiten dat de leidinggevenden en 
de medewerkers periodiek met elkaar hierover in gesprek zijn en blijven is de OR er 
voorstander van dit vorm te geven in beleid. (Leeftijdsbewust personeelsbeleid.) Dit 
zien wij graag in een adviesaanvraag tegemoet.



ERGON
imMENS zorgvuldig

Datum :
1
Briefnummer:
16238\MvB
Bladnummer: 
4

Verzuimbeleid, pagina 25, punt 4.2

De OR deelt de zorg over het hoge ziekteverzuim binnen Ergon. In 2014 is de ambitie 
uitgesproken het ziekteverzuimbeleid zodanig vorm te geven dat het 
ziekteverzuimpercentage zal dalen tot 100Zo. Met de directie zijn afspraken gemaakt om 
in het eerste kwartaal 2017 in gesprek te gaan om te bezien of deze ambitie haalbaar 
blijft of moet worden bijgesteld. Meerdere aspecten met betrekking tot het 
ziekteverzuim zullen in dit overleg worden meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden P-wetters, pagina 27. punt 4.5

De Arbeidsvoorwaarden P-wetters zijn op dit moment geregeld in een met de OR 
overeengekomen tijdelijke arbeidsvoorwaardenregeling. De tijdelijkheid was gekoppeld 
aan de periode dat Ergon/Stichting BSWSW ten behoeve van het participatiebedrijf-in- 
oprichting de formele werkgeversfunctie vervult van waaruit de P-wetters voorlopig bij 
externe werkgevers of tijdelijk binnen Ergon worden gedetacheerd. Dit alles om een 
start te kunnen maken door de deelnemende gemeenten in de GRWRE met de 
uitvoering van de P-wet. Om te voorkomen dat dit problemen in de uitvoering gaat 
veroorzaken zal er op korte termijn duidelijkheid moeten zijn hoe de 
arbeidsvoorwaarden voor de P-wetters gestalte krijgen.

P&O beleid voor P-wetters, pagina 27, punt 4.5

In het plan wordt aangegeven dat in 2017 afspraken moeten worden gemaakt over de 
inrichting van de medezeggenschap voor de nieuwe doelgroep in relatie tot de Wet op 
de Ondernemingsraden. Momenteel worden de belangen van de P-wetters behartigd 
door de OR van de WSW uitvoeringsorganisatie Ergon. De OR heeft bij de laatste 
verkiezing (2016) P-wetters gebruik laten maken van hun stemrecht. Inmiddels heeft 
de OR een tijdelijke instemming gegeven aan de arbeidsvoorwaarden voor de P- 
wetters. Dit alles pleit ervoor de OR van de WSW-uitvoeringsorganisatie ook de 
medezeggenschap voor de nieuwe doelgroep te laten behartigen. Wij ontvangen hier 
graag op korte termijn uitsluitsel over.

Organisatie-aanpassingen, pagina 27/28, punt 4.5

Medio 2016 heeft een herschikking plaatsgevonden van een aantal businessunits. De 
OR heeft in een eerder stadium aangegeven over deze herschikking te adviseren aan 
de hand van dit plan. Bij nader inzien zien wij toch graag een separate adviesaanvraag 
tegemoet. Dit wordt ingegeven door het aangepaste organigram waarin wij toch een 
wat andere vorm/invulling constateren.
Ook voor de aanpassing van het dienstencentrum (shared service center) zien wij 
graag een adviesaanvraag tegemoet. Beide aanvragen willen wij in het eerste kwartaal 
2017 ontvangen.
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Conclusie
Met inachtneming van bovenstaande op- en aanmerkingen delen wij u mede dat de 
OR positief tegenover dit plan staat.

Met vriendelijke groet,

F. Gteveraars
Voorzitter Ondernemingsraad Ergon
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Geachte leden van de Ondernemingsraad,

Hartelijk dank voor uw positief advies op het ter advisering aan uw raad voorgelegde 
Strategisch Plan 2017-2020. Ik deel met u de tevredenheid dat, na een langdurige 
voorbereiding, er voorlopige duidelijkheid is over de rollen en taken die bij de GRWRE 
(Ergon) worden neergelegd door onze gemeenten.

Tevens dank ik u voor de inspanning en tijd die uw raad in het bestuderen, bespreken 
en adviseren van dit plan heeft gestoken. De wereld waarin we terecht gekomen zijn is 
ingewikkeld, waarbij de diversiteit aan regelingen, regionale samenwerking en 
financieringen complex zijn. Reden waarom ik uw constatering dat het plan 
onevenwichtigheden kent, uitleg als: nog niet volledig uitgewerkt.

Dit brengt me ook op de bespreking van de diverse opmerkingen die u in uw advies 
aangeeft.

- Verhouding algemeen directeur Ergon tot Stuurgroep P-bedrijf
Ik onderschrijf uw opvatting dat hier nog verdere invulling en concretisering aan moet 
worden gegeven.

- Contractdetachering
De sw-financiering is een andere dan die van de P-wet. Dit maakt dat in dit deel van 
onze activiteiten de exploitatie nog extra aandacht vraagt. We zijn het met de OR 
eens dat een deel van die spanning opgelost moet worden door een hogere 
vergoeding voor de geleverde inspanning te vragen. We zijn hier al mee begonnen.

- Dienstverlening
Uw opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen en zal afhankelijk zijn van de 
diensten die van ons worden gevraagd.

- Beschut Werken
Inderdaad zijn er inmiddels overheidsbesluiten in procedure die maken dat Beschut 
Werken een gemeentelijke verplichting wordt.
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Inmiddels is aan het Centraal Management Team (van de regio Zuid-Oost Brabant) 
opdracht gegeven om met uitwerkingsvoorstellen te komen. Wij zullen u daarvan op 
de hoogte houden via ons regulier overleg.

- Lage Inkomens Voordeel (LIV)
Terecht constateert u dat inmiddels er uitwerkingsregelingen zijn, die maken dat het 
beoogde en begrote voordeel in onze exploitatie (Optimalisatieplan) wellicht niet 
gehaald gaat worden. Echter, er is nog discussie en lobby gaande over de 
uitwerkingsregels. Mocht er evenwel een tekort ontstaan in de LIV-bijdrage van het 
Optimalisatieplan, dan zullen we in de planperiode ( 2017-2020) naar alternatieve 
bijdragen zoeken en u daarvan op de hoogte houden.

- Vormgeven effectieve participatie
Ik ben het eens met de daar door u aangegeven benadering.

- Begroting WLB
Jaarlijkse zullen de kosten worden berekend op basis van het veronderstelde volume 
aan deelnemers in het WLB en worden de daarmee samenhangende kosten aan de 
gemeenten doorberekend op grond van deze door hun goedgekeurde begroting.

- Loonwaardemeting
Voor de plaatsingen bij Ergon (intern) zullen we niet overgaan tot toepassing van een 
forfaitaire loonwaarde van 50oZo voor het eerste halfjaar, maar is de insteek dat we na 
de proefplaatsing (2 of 3 maanden) een actuele loonwaardemeting beschikbaar 
hebben.
Bij onderschrijding van de 300Zo loonwaarde ligt overgang naar een 
dagbestedingsactiviteit voor de hand.

- Arbeidsontwikkeling en inzetbaarheid
Leeftijdsbewust personeelsbeleid hangt samen met allerlei beleidsgebieden 
(arbeidsontwikkeling, inzetbaarheid, plaatsingsbeleid, vitaliteitsbeleid, arbobeleid) die 
gezamenlijk er toe leiden dat een medewerker optimaal ingezet kan worden. Het is 
niet ons voornemen daar, anders dan binnen de aangegeven domeinen, iets 
specifieks (regeling of zo) aan u voor te leggen. Uiteraard nemen we daarbij de 
binnen de c.a.o. aangegeven spelregels rond dit thema daarbij in acht.

- Verzuimbeleid
Met betrekking tot het verzuimbeleid hebben we reeds een tussen-evaluatienota bij u 
ingediend. Alle aspecten zullen bij de bespreking daarvan en besluitvorming daarover 
aan de orde komen, inclusief voorstellen om tot aanpassing van 
procedure/instrumentarium te komen, met als doel het verzuim verder terug te 
dringen.
- P&O beleid voor P-wetters
Binnenkort zullen hiervoor voorstellen aan de Stuurgroep en/of Bestuur GRWRE 
worden voorgelegd. Het gaat dan over de aspecten: welke juridische entiteit wordt de 
formele werkgever en onder welke arbeidsvoorwaarden/c.a.o., beleid m.b.t.
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Tijdelijke- en onbepaalde tijd contracten alsmede de medezeggenschap op basis van 
de W.O.R. (wet op de ondernemingsraden). We nemen kennis van uw voorkeur de 
huidige geïntegreerde OR ook voor deze groep in onze GRWRE te laten fungeren.

- Organisatieaanpassingen
We zullen voor de (beperkte) aanpassing van de businessunit-organisatie in het 1e 
kwartaal van 2017 een voorstel aan uw raad voorleggen.
Voor de herschikking in de stafdiensten (dienstencentrum/shared service center) zal 
dat in verband met de per januari nieuw benoemde leidinggevende in het 2e kwartaal 
aan u worden voorgelegd. Dat vraagt meer voorbereidingsVinwerktijd.

Hiermee heb ik alle opmerkingen van een reactie voorzien en kunnen we die 
desgewenst in een volgende Overlegvergadering verder met elkaar bespreken.

Ik dank u voor de wijze en het tempo waarin we de adviesprocedure met elkaar 
hebben doorlopen.

Algemeen directeur.
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onderwerp zienswijze

Beste heer, mevrouw,

Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad het Strategisch plan en begroting 
2017-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio 
Eindhoven (GRWRE) heeft behandeld in zijn vergadering van 28 maart 2017.

Dit plan en de begroting geeft de raad géén aanleiding tot het maken van 
opmerkingen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Onderwerp Stoppen met plaatsen verkiezingsborden door de gemeente Veldhoven
Datum 28 maart 2017
Ingediend door VVD
Naar aanleiding van Tweede Kamer verkiezingen 2017

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 28 maart 2017.

Overwegende dat:
» Er geen wettelijke verplichting is voor gemeenten om verkiezingsborden te plaatsen; 
» Er per raadsperiode ruim C 20.000 belastinggeld wordt besteed aan deze 

verkiezingsborden;
» De functie van deze borden door de tijd volledig is achterhaald;
» Er tal van andere, goedkopere, minder milieubelastende manieren zijn om aandacht 

voor de verkiezingen te vragen;
» De media al zoveel aandacht besteed aan de verkiezingen, dat de borden niets meer 

toevoegen;
» De gemeente Veldhoven de financiële middelen goed kan gebruiken;
» Het risico op wildplakken nagenoeg niet meer aanwezig is;
» De gebruikte lijmen en plakken slecht voor het milieu zijn;
» Het rondom de borden een grote rotzooi is van afgewaaide of afgeregende posters.

Verzoekt het college:
te stoppen met het plaatsen van deze publicatieborden in de gemeente Veldhoven bij 
verkiezingen.

en gaat over tot de orde van de dag.


