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1. Inleiding    
 
In het jaarverslag van de gemeente Oosterhout legt het college van B&W verantwoording af 
voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar aan de gemeenteraad. Deze verslaglegging over de 
gemeentelijke prestaties en bestedingen in het jaar 2011 zijn uitwerkingen van de 
beleidsvoornemens die het gemeentebestuur zich ten doel heeft gesteld in de programmabegroting 
2011. Het jaarverslag is daarmee een afronding van de cyclus Coalitieakkoord, Perspectiefnota, 
Begroting en concernrapportages.  
In grote lijnen is de conclusie gerechtvaardigd dat 2011 een bijzonder jaar was, zowel in inhoudelijk 
als financieel opzicht. 
 
Inhoudelijk omdat in het afgelopen jaar een start is gemaakt met een aantal grote bestuurlijke 
opdrachten, voortvloeiend uit het coalitieakkoord 2010-2014. Er zijn, zeker in bestuurlijke zin, 
knopen doorgehakt in een aantal ingewikkelde dossiers: van activiteitencentra tot herontwikkeling 
van het Santrijngebied en van het zwembaddossier tot de herijking van de sociale zekerheid. Voor 
een meer uitgebreid overzicht verwijzen wij graag naar “Focus op 2013”, het inhoudelijk deel van de 
Perspectiefnota. Hierin is een terugblik opgenomen op de eerste twee jaar van deze 
bestuursperiode. 
 
In financiële zin was het in meerdere opzichte een bijzonder jaar. In de eerste plaats omdat de 
Operatie Stofkam verder invulling heeft gekregen. Maar 2011 was ook bijzonder, omdat het college 
halverwege de rit geconfronteerd werd met een dreigende overschrijding van de begroting ter 
hoogte van € 2,9 miljoen. Wij hebben toen, met instemming van uw raad, maatregelen genomen om 
dat dreigend tekort terug te dringen. Kijkend naar de resultaten over 2011 kunnen wij niet anders 
dan constateren dat deze ingreep ervoor gezorgd heeft dat het beeld over het afgelopen jaar 
nagenoeg in evenwicht is. 
 
Deze laatste constatering lijkt haaks te staan op het positieve saldo van € 5,7 miljoen waarmee wij 
de jaarrekening over 2011 wordt afgesloten. Immers, met een dergelijk positief resultaat zou men 
zich achteraf kunnen afvragen of het rigoureuze ingrepen halverwege het vorig jaar echt nodig was. 
Toch blijven wij die laatste vraag positief beantwoorden. Immers, het positieve saldo van € 5,7 
miljoen wordt voor een belangrijk deel verklaard uit eenmalige meevallers (rentevoordelen, 
grondverkoop, afrekening algemene uitkering voorgaande jaren). Als de incidentele mee- en 
tegenvallers worden onttrokken uit het rekeningresultaat, resteert een “geschoond” resultaat uit de 
reguliere bedrijfsvoering van € 0,2 miljoen. De omvang van de gemeentelijke begroting in 
ogenschouw nemend, speelt de gemeente Oosterhout hier nagenoeg quitte. Volgens ons is hier 
derhalve sprake van een goed resultaat, zeker als we beseffen dat het halverwege 2011 in 
financiële zin alle seinen op rood stonden.  
 
De gang van zaken rond de eerste concernrapportage laat ons inziens in ieder geval zien dat raad, 
college en organisatie voldoende zijn toegerust om tussentijdse financiële opgaven op een adequate 
manier het hoofd te bieden. Gezien de financieel onzekere toekomst willen wij een substantieel deel 
van het eenmalige voordeel over 2011 inzetten om een aantal reële financiële risico’s af te dekken. 
Risico’s die te maken hebben met de ontwikkeling van de woningmarkt en met de drie grote 
transities (jeugdzorg, extramurale begeleiding en Wet werken naar vermogen) die op de gemeente 
Oosterhout afkomen.  
 
Oosterhout, mei 2012 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT 
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Leeswijzer 
 
 

Samenstelling college 
Het tweede hoofdstuk geeft de samenstelling van 
het college en de bijbehorende portefeuilleverdeling 
aan.  

 
Financiële positie 2011 

In hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen het financiële beeld 
voortkomend uit de jaarrekening geschetst. Ook 
wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven 
naar de toekomstige financiële positie.  

 
Programmaverantwoording 

In hoofdstuk 4 zijn de programma’s beschreven. 
Per programma wordt ingegaan op de vraag ‘Wat 
willen we bereiken’.  Vervolgens wordt 
verantwoording afgelegd over de geleverde 
resultaten (Wat hebben we gedaan?).  Tot slot 
wordt per programma in beeld gebracht wat de 
werkelijke kosten in 2011 zijn geweest en wat de 
belangrijkste afwijkingen zijn ten opzichte van de 
begroting 2011.  

  
Paragrafen 

De paragrafen geven gebundeld informatie over 
bepaalde thema’s, die anders te gefragmenteerd 
aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt 
voor zowel bestuurders als toezichthouders van 
belang geacht om de financiële positie van de 
gemeente te kunnen beoordelen. Een achttal 
paragrafen is verplicht voorgeschreven door het 
BBV, namelijk Lokale heffingen, 
Weerstandsvermogen, Onderhoud 
kapitaalgoederen, Treasury (financiering), 
Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid 
en het EMU saldo. De paragrafen subsidieverlening 
en inkoop zijn aanvullend opgenomen.  

 
Jaarrekening 

In hoofdstuk 6 is het financiële deel van de 
jaarverantwoording opgenomen met de toelichting 
van de afwijkingen per programma, de 
investeringen, de balans en bijzondere 
onderwerpen zoals de algemene uitkering. Ook 
cijfermatige onderdelen welke door de 
programma’s heenlopen worden hier centraal 
toegelicht in plaats van in de programma’s zelf.  

 
 



 

 
 
Bijlagen 

In de bijlagen is een aantal 
cijfermatige overzichten opgenomen. 
De laatste bijlage is een 
afkortingenlijst.   



 

2. Samenstelling College van 
Burgemeester & Wethouders 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
mr. drs.  S.W. Th. Huisman, Burgemeester 
Portefeuille: 

• Integrale veiligheid (inclusief openbare 
orde, brandweerzorg)  

• Algemeen bestuurlijke en strategische 
coördinatie  

• Juridische zaken  
• Handhaving  
• Horeca 
• Communicatie  
• Burgerparticipatie  
• Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant  

 
 
 
 
 
J.W.M. Peters, Wethouder 
Portefeuille:  

• Middelen (financiën, personeel en 
organisatie, ICT, facilitaire zaken) 

• Grondzaken 
• Nutsbedrijven 
• Natuur, Milieu & Afval 
• Coördinatie regionale samenwerking 
• Dienstverlening 
 
 
 

 
 
 
 
C.P.W. Bode-Zopfi, Wethouder 
Portefeuille: 

• Onderwijs 
• Cultuur (incl. monumenten en archeologie) 
• Evenementenbeleid 
• Jeugdbeleid en jeugdzorg 
• Wonen 
• Detailhandel en middenstand 
• Inburgering  

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
drs. M. Janse- Witte, Wethouder 
Portefeuille: 

• Woonomgeving (incl. beheer en 
onderhoud, buurtbeheer en 
speelvoorzieningen) 

• Maatschappelijke Zorg (incl. ouderenbeleid 
en volksgezondheid) 

• Sociale zekerheid 
• Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mr. M.P.C. Willemsen, Wethouder 
Portefeuille:  

• Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke 
ordening 

• Verkeer en Mobiliteit 
• Economische zaken (incl. agrarische 

zaken) 
• Toerisme en Recreatie  
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3. Financiële positie 2011 
 
Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde 
beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidplan (perspectiefnota) en de 
begroting zijn vastgesteld. Voor zover besluitvorming over toevoeging c.q. onttrekking aan reserves 
reeds heeft plaatsgevonden is deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel zichtbaar 
gemaakt via een apart programma.  
 

3.1. Overzicht van baten en lasten 
 
De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van € 5,7 miljoen . Overeenkomstig het BBV is 
het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers 
vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen 2011.  

Bedragen * € 1.000 

Exploitatie Rekening  
2011 

Begroting 2011 
na wijzigingen 

Verschil V/ 
N 

Lasten 152.890 149.506 3.384 N 
Baten 161.291 146.836 14.455 V 
Subtotaal programma’s -8.401 2.670 -11.071  
Storting in reserves 11.243 1.922 9.321 N 
Onttrekking aan reserves 8.515 4.798 3.717 V 
Saldo na reserves -5.673 -206 -5.467 V 
 
Het positieve saldo van € 5,7 miljoen heeft een aantal oorzaken.  
 
Ten eerste zijn door het bestuur gedurende 2011 maatregelen getroffen om kostenoverschrijdingen 
gedurende het jaar op te vangen c.q. te verlagen. Zo zijn de volgende maatregelen getroffen:  
� Besparingen binnen de totale WMO (Centrum jeugd en Gezin en huishoudelijke verzorging); 
� Lagere kosten uitvoering projecten binnen de openbare ruimte; 
� Extra taakstelling op het gebied van personeel 
� Geen storting in parkeerfonds; 
� Lagere onderhoudskosten op gebouwen; 
� Verlagen budget voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR); 
� Geen rentebijschrijving op de bestemmingsreserve Santrijn; 
� Afromen restant stelpost prijscompensatie; 
� Lagere kosten uitvoering onderwijsbeleid; 
� Centraal opleidingsbudget blokkeren; 
� Lagere kosten re-integratie; 
� Lagere kosten schuldhulpverlening; 
� Lagere kosten jeugdveiligheid; 
� Uitvoeringskosten programma Jong; 
� Vrijval stelpost tegenvallers ombuigingen 2011.  
Deze maatregelen zijn doorgevoerd en ook gerealiseerd.  
 
De tweede oorzaak is gelegen in een aantal eenmalige voordelen. Voorbeelden hiervan zijn grote 
rentevoordelen, verkoop grond Oldenneellaan, vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociale 
zaken, afrekeningen algemene uitkering voorgaande jaren e.d. Deze eenmalige voordelen geven 
een te positief beeld van de jaarrekening, vandaar dat in paragraaf 3.3 een beeld geschetst is van 
het structurele resultaat van de jaarrekening. Dit beeld is meer reëel.  
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Om te komen tot een positief saldo uit de reguliere bedrijfsvoering is het dus nadrukkelijk 
noodzakelijk geweest om gedurende 2011 maatregelen te treffen. Deze maatregelen hebben effect 
gehad en zorgen ervoor dat het saldo uit de reguliere bedrijfsvoering voordelig is. Incidentele 
voordelen leiden op deze manier ook tot een daadwerkelijk incidenteel positief rekeningsaldo. Dit 
positief saldo is ook nodig om toekomstige risico’s in het kader van grondexploitaties en de wet 
werken naar vermogen (uitkeringen) af te dekken.  
Ook de ingrepen die gedaan zijn binnen het re-integratiebudget hebben hun effect gehad. Door 
deze ingrepen is het gelukt om de uitgaven te laten passen binnen het budget vanuit het rijk.   
 
Het totaal van de programma’s lijkt te sluiten op een positief resultaat van € 11 miljoen. Dit moet 
echter wel in combinatie gezien worden met de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Als 
voorbeeld is in 2011 een opbrengst uit de verkoop van Intergas ontvangen ter hoogte van € 6,7 
miljoen. Conform het raadsbesluit over deze transactie is deze opbrengst gestort in de vrije reserve. 
De opbrengst van Intergas is binnen de programma’s zichtbaar, terwijl de storting in de vrije reserve 
is opgenomen bij de reserves.  
 
Het jaarrekeningsaldo bestaat uit een aantal forse mee- en tegenvallers. Onderstaand zijn deze 
weergegeven.  
 
Belangrijke financiële voordelen Bedrag 

Lagere kosten groot onderhoud wegen -638 

Inzet rijksuitkering voor jeugdveiligheid en preventief jeugdbeleid -370 

Hogere parkeerinkomsten en geen storting parkeerfonds -163 

Grondverkoop van Oldeneellaan -496 

Lagere kosten reintegratie -1.300 

Vrijval dubieuze debiteuren sociale zaken -1.300 

Extra aanvullende rijksuitkering WWB 10% regeling -1.350 

Hogere inkomsten inburgering -120 

Lagere kosten schuldhulpverlening -165 

Lagere kosten bijzondere bijstand en project armoede -100 

Lagere kosten onderhoud onderwijsgebouwen -300 

Lagere kosten subsidies jeugdbeleid, jong en voorschool -149 

Inzet rijksuitkering voor Centrum Jeugd en Gezin -200 

Lagere kosten maatschappelijke stages en vrijwilligers -116 

Lagere kosten wijkteams en ketenzorg dementie -99 

Lagere kosten WMO woningaanpassingen en deeltaxi -165 

Lagere kosten personeelsbeleid/ rechtspositie/ arbo -96 

Lagere kosten productondersteuning (saldo inkoop, accommodatie, 
catering, werkplek, archief) 

-190 

Hogere algemene uitkering -1.418 

Hogere OZB opbrengst -80 

Vrijval balansposten voorgaande jaren en stelposten -530 

Voordeel personele kosten -398 

Onderuitputting kapitaallasten en rentevoordelen -1.699 

Totaal aan opvallende voordelen -11.442 
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Belangrijke financiële nadelen Bedrag 

Hogere kosten openbare verlichting 192 

Lagere inkomsten leges omgevingsvergunning 170 

Hogere kosten Kloostermuur en muur Paulushof 114 

Geen regulier dividend Intergas 220 

Hogere kosten bijstandsuitkeringen/ lagere rijksbijdrage 2.746 

Storting risicovoorziening aanvullende rijksuitkering WWB 50% 675 

Kosten Slotje Brakestein 122 

Hogere kosten leerlingenvervoer 162 

Hogere kosten WMO vervoersvoorzieningen 185 

Hogere kosten WMO rolstoelvoorzieningen 154 

Hogere kosten WMO Hulp bij het Huishouden 216 

Hogere kosten pensioenen politieke ambtsdragers 112 

Kosten uitvoering belastingen/ extra bezwaarschriften 256 

Nadeel doorberekende kosten tarieven 713 

Totaal aan opvallende nadelen 6.037 

 
 
Naast deze voor- en nadelen vallen de volgende posten nog op:  

� Grondexploitatie. Binnen de grondexploitatie is een totale winstneming gerealiseerd ter 
hoogte van € 1,7 miljoen. Dit bedrag is gestort in de algemene bedrijfsreserve. Daarnaast 
zijn gronden Ter Horst afgeboekt ten laste van de algemene bedrijfsreserve voor een 
bedrag van bijna € 1 miljoen, zijn kosten binnen Dorst afgeboekt voor € 95.000 en de St 
Josphstraat voor € 875.000. Tot slot is er een verliesvoorziening gevormd ten laste van de 
algemene bedrijfsreserve voor het project Veekestraat (€ 224.000).   

� Intergas: In 2011 is een bedrag ter hoogte van € 6,7 miljoen ontvangen in verband met de 
verkoop van het netwerkbedrijf Intergas. Dit bedrag is gestort in de vrije reserve; 

� Binnen de afvalstoffenheffing was er sprake van een voordeel van € 322.000, hetgeen 
gestort is in de voorziening. 

� Binnen de rioolheffing was er sprake van een voordeel van € 59.000, hetgeen gestort is in 
de voorziening.  
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3.2. Gewijzigde begroting 2011 
 
De programmabegroting 2011, zoals deze in november 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad, 
sloot met een saldo van € 206.000. Per saldo zijn alle begrotingswijzigingen neutraal geweest. Op 
programmaniveau zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

Bedragen * € 1.000 

Programma Vastgestelde 
begroting  

Wijzigingen  Gewijzigde 
begroting  

1 Bestuur & Gemeenteraad 1.057 0 1.057 

2 Bestuur, College & Dienstverlening 3.993 30 4.023 

3 Woonomgeving 11.291 1.510 12.801 

4 Veilig 4.552 -43 4.509 

5 Verkeer & Mobiliteit 1.138 207 1.345 

6 Natuur, Milieu & Afval -409 358 -51 

7 Bouwen & Wonen 1.485 256 1.741 

8 Werk & Inkomen 9.447 -12 9.435 

9 Programmering van de Stad 4.575 -16 4.559 

10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool 6.869 54 6.923 

11 Maatschappelijke zorg 12.860 32 12.892 

12 Sport 4.434 109 4.543 

13 Productondersteuning 497 0 497 

14 Algemene dekkingsmiddelen -61.463 -225 -61.688 

BP Jong 131 -48 83 

Subtotaal programma’s  457 2.212 2.669 

Storting in reserves 1.922 0 1.922 

Onttrekking aan reserves  -2.585 -2.212 -4.797 

Totaal resultaat -206 0 -206 
 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 6.  
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3.3. Incidentele voor- en nadelen 
 
Om een goed beeld te geven van het structurele karakter van het rekeningresultaat, is onderstaand 
een analyse gemaakt van de incidentele voor- en nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere incidentele 
posten (in principe  >  € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door het 
rekeningresultaat te corrigeren voor incidentele voor- en nadelen ontstaat een zogenaamd resultaat 
uit de reguliere bedrijfsvoering. Het geeft geen beeld van de structurele doorwerking richting de 
begroting 2012, aangezien in de begroting 2012 reeds met een groot aantal nadelen rekening is 
gehouden.  
 
Totale rekeningsresultaat 2011            5.673  -/- 
Incidentele voordelen            6.475  -/- 
Incidentele nadelen               963  + 
Rekeningresultaat uit reguliere bedrijfsvoering               161 -/- 
 
Het totale resultaat over het jaar 2011 bedraagt € 5,7 miljoen positief. Dit is het resultaat waarin de 
incidentele voor- en nadelen zijn opgenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van       
€ 6,5 miljoen en nadelen van € 1 miljoen. Wanneer deze posten worden onttrokken uit het 
rekeningresultaat ontstaat er een resultaat uit reguliere bedrijfsvoering van € 0,2 miljoen positief.  
 
De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het totale 
rekeningresultaat:  
 
Incidentele voordelen   
Opheffen woonfonds           241  
Grondverkoop Oldenneellaan           496  
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken        1.300  
Afrekening voorgaande jaren algemene uitkering           500  
Vrijval oude balansposten           319  
Voordeel kapitaallasten        1.699  
Extra aanvullende rijksbijdrage WWB 10% regeling        1.350  
Inzet rijskbijdrage voor jeugdveiligheid           118  
Inzet rijskbijdrage voor preventief jeugdbeleid           252  
Inzet rijskbijdrage voor Centrum Jeugd & Gezin           200  
Totaal        6.475  
 
 
De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het totale 
rekeningresultaat:  
 
Incidentele nadelen   
Extra storting pensioenvoorziening politieke ambtsdragers           112  
Storting risicovoorziening WWB aanvullende rijksuitkering           675  
Kosten Kloostermuur en muur Paulushof           114  
Afrekening voorgaande jaren onderwijsachterstandenbeleid             62  
Totaal           963  
 
Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering in 2011 bedraagt dus circa € 0,2 miljoen positief.  
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3.4. Financieringspositie 
 
De financieringspositie geeft de verhouding aan tussen beschikbare financieringsbronnen op 
langere termijn (reserves, voorzieningen en langlopende geldleningen) ten opzichte van de 
investeringen in vaste activa. Hiermee geeft het dus de wijze aan waarop de activa binnen de 
gemeente zijn gefinancierd.  
De financieringspositie geeft aan dat er ultimo 2012 een financieringsoverschot is van € 37,6 
miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven:  
 

Bedragen * € 1.000 
  Ultimo 2011 Ultimo 2010 

- Reserves 128.317 128.354 
- Resultaat jaarrekening 5.675 -2.765 
- Voorzieningen 7.851 7.213 
- Langlopende geldleningen 47.411 51.276 
Subtotaal 189.254 184.078 
      
- Materiële vaste activa 126.139 126.107 
- Immateriële vaste activa 173 319 
- Financiële vaste activa 25.368 29.839 
Subtotaal 151.680 156.265 
      
Financieringsoverschot 37.574 27.813 

 
De gemeente is in zijn totaliteit dus meer gefinancierd met langlopende middelen. Dit wordt met 
name veroorzaakt door een hogere reservepositie enerzijds en anderzijds een afnemend saldo van 
langlopende leningen. 
Dit laatste heeft te maken met een erg lage rente om kortlopend geld aan te trekken. De kortlopende 
schulden zijn dan ook gestegen van 16 miljoen naar 19 miljoen.  
 
Het totaal van vaste activa is beperkt gedaald in 2011 door afschrijvingen.  
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3.5. Reserves en voorzieningen 
 
De reservepositie geeft het volgende beeld:  

Bedragen * € 1.000 
Omschrijving Ultimo 2011 Ultimo 2010 
- Algemene reserves (kernreserves) 70.787 67.774 
- Reserves grondexploitatie 20.751 21.465 
- Bestemmingsreserves 36.779 39.115 
- Voorzieningen 7.851 7.213 
- Exploitatiesaldo 5.675 -2.765 
Totaal  141.843 132.802 
 
De reservepositie van de gemeente is gestegen door een stijging van met name de vrije reserve  en 
door het positieve resultaat uit 2011. De vrije reserve is met name gestegen door de verkoop van 
het netwerkbedrijf Intergas (€ 6,7 miljoen). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 
toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen.  
 
 

3.6. Toekomstige financiële positie 
 
Financiële ontwikkelingen zijn op dit moment lastig in te schatten door allerlei landelijke 
onzekerheden.  
Kijkend naar de structurele exploitatie spelen de volgende ontwikkelingen een belangrijke rol:  

� Aanvullende landelijke bezuinigingen; 
� Nieuwe taken voor de gemeente; 
� Vorming Regionale Uitvoeringsdiensten; 
� Ontwikkeling kosten bijstand.  
 

 
Aanvullende landelijke bezuinigingen 
Volgens de huidige cijfers van de VNG moet het kabinet in 2013 zo'n 9 miljard euro, oplopend tot 16 
miljard in meerjarenperspectief, bezuinigen als het aan de Europese eis wil voldoen dat het 
begrotingstekort maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag zijn. Het is erg 
lastig om een indicatie te geven (maart 2012) wat hiervan de gevolgen zijn voor het gemeentefonds. 
Bij de vorige bezuiniging kwam ongeveer 50% van het bedrag terecht bij de  departementen en 50% 
elders. Als dit nu weer zo is, gaat dit om een bedrag van € 4,5 miljard ten laste van deze 
departementen.  
Het gemeentefonds ontwikkelt neerwaarts voor 18% mee met deze 50% bij de departementen (dit is 
ook weer afhankelijk van waar de departementen bezuinigen). Dan zou het kunnen gaat om een 
bedrag van 810 miljoen wat ten laste komt van het gemeentefonds (18%* 4,5 miljard). Ons aandeel 
is hiervan ongeveer € 2,4 miljoen voor 2013.   
Waarschijnlijk is pas in de mei- of zelfs septembercirculaire meer bekend wat de effecten exact zijn.  
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Nieuwe taken voor de gemeente 
De komende jaren zal er sprake zijn van drie belangrijke transities:  

1. AWBZ 
2. Jeugdzorg 
3. Wet Werken naar Vermogen 

In financieel opzicht gaat het over een groot volume. De algemene uitkering zal met ruim 50% 
stijgen. In het algemeen moet eenvoudig gesteld worden (vanuit de kaders uit het politiek akkoord) 
dat de nieuwe taken binnen de door het Rijk beschikbare budget moet worden gerealiseerd. In 
financieel opzicht gaat het globaal over het volgende:  
 

Taak Toelichting risico Jaar 
2013 

Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

AWBZ Doelmatigheidskorting van 5%. 
2013 gaan nieuwe gevallen naar 
gemeenten, in 2014 gaat de 
complete begeleiding naar 
gemeenten. 

 400.000 400.000 400.000 

Jeugdzorg Er wordt uitgegaan van een 
efficiencykorting van landelijk € 80 
miljoen in 2015 oplopend tot €300 
miljoen in 2017.  

  240.000 900.000 

WWNV Met betrekking tot de WSW vindt 
herstructurering plaats en wordt 
de subsidie per werknemer 
verlaagd met € 5.000.  

1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 

 Voor re-integratie komt één 
ontschot budget  (werkdeel WWB, 
WSW en Wajong). Er wordt een 
besparing doorgevoerd die voor 
Oosterhout neerkomt op ongeveer 
€ 1,2 miljoen.  

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

  
Bovenstaande tabel mag niet gezien worden als tekorten die ontstaan, maar geeft wel een indicatie 
van de risico’s en de opgaven waar we voor staan. In de perspectiefnota is e.e.a. verfijnd en nader 
uitgewerkt.  
 
� Vorming Regionale Uitvoeringdiensten (RUD’s) 
In het kader van de vorming van de RUD’s wordt gesproken over een risico voor een goede 
uitvoering van deze taken ter hoogte van circa € 500.000. Goede onderbouwing van dit bedrag is op 
dit moment niet beschikbaar, echter op basis van de huidige kwaliteitsniveau van werkzaamheden in 
de organisatie is een kostenstijging reëel.  
 
� Kosten Bijstand 
Door een toename van het aantal uitkeringen stijgt het tekort ten opzichte van het rijksbudget. Naar 
verwachting stijgt het tekort in 2012 naar € 2,5 miljoen. Door gebruik te maken van de 10% regeling 
(blijft onzeker) en door toenemende rijksbudgetten (door de T-2 regeling) is de verwachting dat dit 
tekort voor 2013 afneemt. In hoeverre dit tekort lager wordt en wat het effect voor de begroting 2013 
is op dit moment nog erg onzeker.  
Sturing op instroom is onontkoombaar, waarbij uitgangspunt blijft van werken voor uitkering.  
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Op basis van deze globale analyse heeft het college besloten om richting de perspectiefnota 2013 
het volgende financiële kader te hanteren:  

� vast te houden aan de kaders uit het coalitieakkoord en voor de perspectiefnota een bedrag 
van € 2,2 miljoen aan maatregelen voor te bereiden; 

� deze maatregelen uit te werken op basis van de reeds geformuleerde 
uitwerkingsopdrachten; 

� naast deze uitwerkingsopdrachten ook nieuwe voorstellen uit te werken; 
� bovenstaand financieel kader verfijnen ten behoeve van de perspectiefnota; 
� op basis van de begroting 2013 definitief te beslissen welke maatregelen genomen worden.  
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4. Programmaverantwoording 
 
In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en 
1 financieel georiënteerd programma) en nog één flexibel programma het programmaplan van de 
gemeente Oosterhout.  
Onderstaand zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in 2011. 
 
Programma Rekening  

2011  
Begroting 
2011 na 

wijzigingen 

Verschil 

1.   Bestuur/ Gemeenteraad 1.092 1.057 35 
2.   Bestuur/ College & Dienstverlening 4.305 4.023 282 
3.   Woonomgeving 11.070 12.801 -1.731 
4.   Veilig 4.441 4.509 -68 
5.   Verkeer & Mobiliteit 951 1.345 -394 
6.   Natuur, Milieu & Afval 101 -51 152 
7.   Bouwen en Wonen 2.322 1.741 581 
8.   Werk & Inkomen 1.052 9.435 -8.383 
9.   Programmering van de Stad 5.536 4.558 978 
10. Onderwijs, Jeugd & Voorschool 5.985 7.006 -1.021 
11. Maatschappelijke Zorg 12.625 12.893 -268 
12. Sport 4.600 4.543 57 
13. Productondersteuning 1.971 497 1.474 
14. Algemene dekkingsmiddelen -64.452 -61.687 -2.765 
BP2  Jong 0 0 0 
Subtotaal programma's -8.401 2.670 -11.071 
Stortingen in reserves 11.243 1.922 9.321 
Onttrekking aan reserves 8.515 4.798 3.717 
Totaal resultaat -5.673 -206 -5.467 
 
 
In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt:  
 
� Wat willen we bereiken?:  

Geformuleerd in de volgende onderdelen:  
- Algemene doelstelling  
- Effectdoelstellingen  
- Outcome- indicatoren 

 
� Wat hebben we ervoor gedaan?:  

Geformuleerd in de volgende onderdelen:  
- Gerealiseerde activiteiten 
- Output-indicatoren 

 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2011 22 

� Wat heeft het gekost?: 
Geformuleerd in de volgende onderdelen:  
- Kosten en Opbrengsten 
- Specificatie saldo naar beleidsonderdelen 
- Specificatie resultaat per programma 

 
Voor de specificatie van het resultaat binnen het programma zijn tevens de meer of minder inzet van 
eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten in beeld gebracht. De inzet van eigen 
personeel betreft het aantal uren dat op dit programma is geschreven maal het geldende uurtarief. 
Over een groot deel van de hele linie is merkbaar dat het aantal productieve uren groter is dan de 
uitgangspunten welke binnen de begroting worden gehanteerd. Als gevolg hiervan is op vele 
programma’s een nadeel in personele inzet zichtbaar doordat er meer productieve uren zijn 
besteed.  Dit betekent dan ook dat er in werkelijkheid meer productieve en minder improductieve 
uren zijn gemaakt.  
Het resultaat op de kapitaallasten wordt separaat in de paragraaf Analyse kapitaallasten gemaakt.  
 
Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk: 

V= Voordelig 
N= Nadelig 
B= Baten 
L= Lasten 

 
 
In de financiële overzichten op de programma’s is in de kolom ‘Begroting 2011’ de geactualiseerde 
begroting na wijzigingen opgenomen. Voor een integraal overzicht van de begrotingswijzigingen per 
programma, verwijzen wij u naar bijlage 6.  
 
 



 

     Programma’s     
 

24                                                   Bestuur / Gemeenteraad 
 

28                               Bestuur / College & Dienstverlening 
 

37                                                                 Woonomgeving 
 

47                                                                                   Veilig 
 

54                                                           Verkeer & Mobiliteit 
 

63                                                       Natuur, Milieu & Afval 
 

72                                                              Bouwen & Wonen 
 

83                                                                Werk & Inkomen 
 

93                                            Program mering van de Stad 
 

103                                      Onderwijs, Je ugd & Voorschool 
 

113                                                      Maatschappelijke zorg 
 

124                                                                                   Sport 
 

133                                                      Productondersteuning 
 

142                                           Algemene  dekkingsmiddelen 
 
                                                                           
 
                                                                                   
 
                                



Gemeente Oosterhout   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 1 
 

Bestuur & Gemeenteraad 



Gemeente Oosterhout     

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Raad 
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Programma 1  Bestuur & Gemeenteraad 
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman 
 

WWWWat willen we bereiken?  
 
Algemene doelstelling 
De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk 
beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering 
hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de 
volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot een 
goed functionerend besluitvormingsproces waarmee de 
gemeenteraad inhoud geeft aan zijn kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende rol. 
 
 
 
 

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

o De kaderstellende rol van de raad komt het meest duidelijk naar voor tijdens de 
raadsvergaderingen. Dat geldt zeker bij de behandeling van de perspectiefnota en de 
begroting. Er zijn in beginsel 10 raadsvergaderingen gepland, maar het kan zijn dat er 
ontwikkelingen zijn die er toe leiden dat er extra raadsvergaderingen gepland moeten worden. 

o Als voorbereiding op de raadsvergadering vinden er Informatiebijeenkomsten plaats om de 
raad te voorzien van die informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Soms gaat de 
raad daarvoor ook op werkbezoek. Jaarlijks vinden er 20 informatiebijeenkomsten en/of 
werkbezoeken plaats. 

o Voor zijn controlerende rol staan de raad diverse instrumenten ter beschikking. Zo kan men 
zich laten infomeren door de accountant of de accountant opdracht geven bepaalde 
onderwerpen nader te onderzoeken in het kader van de jaarrekening. In de raad van 
september 2010 is een auditcommissie ingesteld welke het voorbereidend werk ten behoeve 
van de controlerende rol van de raad uitvoert. Ook de Rekenkamer is een instrument dat de 
raad kan gebruiken bij zijn controlerende werk. Die Rekenkamer heeft ook  in 2011 weer twee 
onderwerpen van gemeentelijk beleid onderzocht en de bevindingen daarover aan de raad 
gerapporteerd.  

o Om de communicatie tussen burger en raad te optimaliseren is het project Gast van de Raad 
geïntroduceerd. Voorafgaand aan iedere raadsvergadering nodigt de raad 10 burgers uit. Die 
krijgen dan uitleg over de onderwerpen die de raad die avond behandelt, de wijze van 
besluitvorming en de regels die gelden tijdens de vergadering. 
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 1.115 1.057 1.093 -36 

Baten 0 0 1 -1 

Subtotaal product 1.115 1.057 1.091 -34 
Storting in reserves 0 0 0 0 

Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 

Saldo na reserves 1.115 1.057 1.091 -34 

 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Kosten van de gemeenteraad 586 1 585 549 

Griffie 442  442 444 

Rekenkamer 64  64 63 

Totaal 1.093 1 1.091 1.057 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 154 131 23 
Kapitaallasten 0 0 0 
Apparaatskosten 903 961 -58 
Opbrengsten 0 1 -1 
Saldo 1.057 1.091 -34 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten 58 N 
1. Raads- en fractieondersteuning -24 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 2  
 

Bestuur, College en Dienstverlening 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

College 
 

Bestuurs- en managementondersteuning 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
 

Publieksdiensten 
 

Klant Contact Centrum 
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Doelenboom Programma 2  Bestuur/ College en 
Dienstverlening       
 

Algemene doelstelling  Effectdoelstelling      Pres tatiedoelstelling        Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)        (Wat willen we bereiken?)         (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente 
Oosterhout 
kenmerkt zich 
door een 
daadkrachtig 
bestuur van de 
stad, een goed 
contact tussen 
burgers en 
bestuur en een 
verdere 
verbetering van 
de 
dienstverlening. 

De gemeentelijke 
dienstverlening sluit 
aan bij de 
verwachtingen van de 
omgeving ten aanzien 
van elektronische 
dienstverlening, 
bereikbaarheid bij 
bezoek en 
correspondentie. 
Daarnaast zijn de 
kosten voor het 
product ‘burgerzaken’ 
hetzelfde als 
vergelijkbare 
gemeenten. 

- Uitvoeren nader 
onderzoek 
openingstijden 
publiekshal in 
relatie tot 
behoeften 
inwoners 

- Verbetering 
interactieve 
gemeentelijke 
website 

- Versnelde 
uitbreiding en 
verbetering digitale 
dienstverlening 

- Begrijpelijk 
taalgebruik in 
communicatie met 
de burgers 

- Analyseren 
verschil uitgaven 
burgerzaken met 
vergelijkbare 
gemeenten en in 
voorkomende 
gevallen als 
taakstellende 
bezuiniging 
inboeken 

 

Outcome indicatoren  
- Beoordeling 

gemeentebestuur 
- Behandeling aan de telefoon 
- Snelheid inhoudelijke 

afdoening brief 
- Wachttijd balies in de 

publiekshal 
- Behandeling in de stadhuis 
- Dienstverlening door de 

gemeente 
- De huidige dagopenstelling 

van de balies in de 
publiekshal zijn voldoende 

- De huidige 
avondopenstelling van de 
balies in de publiekshal is 
voldoende 

- Aandeel dat 
ontvangstbevestiging heeft 
gehad op een brief aan de 
gemeente 

- Vertrouwen in de lokale 
overheid 

- Beoordeling gemeentelijke 
regels 

- Prioriteiten informatie aan 
de inwoners 

Output indicatoren  
- Aantal elektronisch 

beschikbare producten 
/diensten  

- Afhandelingtermijnen 
klachten  

- Aantal klantcontacten 

� Balie 

� Telefoon 

� Digitaal  
- Afhandeltijd aanvragen 

digitaal loket  
- Voorafgaand informatie 

ingewonnen via digitaal 
loket  

- Wachttijd max. 10 minuten  
- Wachttijd max. 20 minuten  
- Aantal aanvragen via 

digitaal loket  
- Koninklijke 

Onderscheidingen 
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Programma 2  Bestuur/ College en Dienstverlening 
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman, J.W.M. Peters  
 

WWWWat willen we bereiken? 
 
Algemene doelstelling 
De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een 
daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact 
tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering 
van de dienstverlening.  
 
De onderstaande effectdoelstellingen zijn verwoord: 

o Klanten/burgers kunnen vragen en aanvragen 
op een gemakkelijke manier afhandelen met de 
gemeente en zijn tevreden over de 
toegankelijkheid van de gemeentelijke 
organisatie en producten. 

o Verwachtingen van klanten / burgers en de prestaties van de gemeente zijn transparant. 
o Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal 

wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan Oosterhout familiestad. 
 
 
Outcome indicatoren  
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

2009 
Score  
2010 

Score  
2011 

Beoordeling gemeentebestuur 5,6 5,7 5,7 
Behandeling aan de telefoon 7,2 7,2 7,1 
Snelheid inhoudelijke afdoening brief 6,0 6,4 5,8 
Wachttijd balies in de publiekshal 6,2 6,7 6,7 
Behandeling in het stadhuis 8,1 8,2 8,0 
Dienstverlening door de gemeente. 6,9 6,9 6,9 
De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn 
voldoende. 

7,2 7,3 7,8 

De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is 
voldoende. 

7,9 8,8 8,7 

 
De maatschappelijke omgeving van de gemeentelijke overheid wordt steeds kritischer als het gaat om 
de ontvangen dienstverlening. Daarom vergt het aanzienlijke investeringen om het imago op (minimaal) 
gelijk niveau te houden. De cijfers laten zien dat de investeringen zich vertalen in hogere 
klanttevredenheidscijfers dan voorgaande jaren. Maar dat onze oorspronkelijke interne doelstellingen 
wellicht moeten worden bijgesteld aan de realiteit in de komende jaren (mede in relatie tot de 
bezuinigingsoperatie). 
Het onderwerp ‘briefafhandeling’ kent een ontwikkeltraject. In de afgelopen jaren is sterk gestuurd op 
tijdige en begrijpelijke afhandeling van brieven. 
Uit managementinformatie blijkt dat de cijfers in 2011 verder zijn verbeterd ten opzichte van 2010. In 
2009 was 85% van de post tijdig afgehandeld; in 2010 was het gestegen naar 88%. En deze stijgende 
lijn heeft zich in 2011 doorgezet naar 91%. Helaas wordt deze verbetering niet als zodanig ervaren door 
onze inwoners. Zij geven in 2011 een lager cijfer dan andere jaren. Wellicht is ook hier sprake van een 
omgeving die steeds hogere eisen stelt aan snelheid van afhandeling.  
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WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011?  
 

Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening 
Effectdoelstelling  
De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de v erwachtingen van de omgeving ten aanzien 
van elektronische dienstverlening, bereikbaarheid b ij bezoek en correspondentie. Daarnaast 
zijn de kosten voor het product ‘burgerzaken’ hetze lfde als vergelijkbare gemeenten.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoeren nader onderzoek openingstijden 
publiekshal in relatie tot behoeften inwoners. 
In het jaar 2010 wordt de mening gepeild van 
inwoners (via burgerij-enquête en digitaal 
burgerpanel). Op basis van die onderzoeken 
worden de openingstijden zonder extra kosten 
aangepast met ingang van 1 januari 2011. In dat 
kader wordt tevens bekeken of het mogelijk is om 
de gewijzigde openingstijden met minder 
personeelskosten uit te voeren. 

In januari 2011 zijn aan het college en raad de 
uitkomsten van het onderzoek voorgelegd en per 
1 april 2011 zijn de nieuwe openingstijden 
ingevoerd. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verbetering interactieve gemeentelijke website. 
- Aanbrengen printvriendelijke versie website 

en versie SDU en abonnementsservice op 
voor de burger relevante informatie. Gereed in 
eerste kwartaal 2011 

- Evaluatie van de gemeentelijke zoekfunctie. 
Eerste helft 2011 gereed zijn. 

- Aansluiting op het landelijke Overheid geleide 
programma Nationaal Uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening en E-overheid (NUP) Gereed 
eind 2012. 

- Mediaplan met als interactief onderdeel social 
media (hoe benutten wij nieuwe media zoals 
Linked-in, Twitter, Facebook, Hyves,etc.) 
Mediaplan is eind 2011 gereed. 

De website is in de afgelopen jaren enorm 
verbeterd. Dit is gewaardeerd door een aanzienlijk 
hogere score in de - inmiddels afgeschafte - 
Overheidsmonitor. Begin 2010 stond de 
gemeentelijke website op plaats 349 van de 430 
plaatsen voor gemeenten en we zijn in 2011 
gestegen naar een top 10-positie. Ook de 
burgerijenquête geeft een hoog cijfer (van een 6,7 
naar een 7,5). 
- In 2011 hebben het voldoen aan de 
webrichtlijnen prioriteit gehad. De printvriendelijke 
versie van de website is opgenomen voor 2012. -
De abonnementservice werkt via www.overheid.nl. 
Hierop zijn we 1e kwartaal 2011 aangesloten voor 
Bekendmakingen. Daarnaast kent de website 
oosterhout.nl een RSS functie. Men kan zich 
abonneren op de nieuwsberichten en Werken aan 
de weg- berichten. 
-Zoekfunctie: in 2011 is een nieuwe zoekmachine 
ontwikkeld en getest. De zoekmachine wordt in 
het eerste kwartaal van 2012 opgeleverd 
/geïmplementeerd. 
- Oosterhout heeft al veel punten geregeld van het 
NUP. Vervolg in 2012. 
- In 2011 is een mediaplan ontwikkeld met o.a. 
social media. Collegeleden hebben een blog op de 
website, twitteren en gebruiken overige social 
media 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Versnelde uitbreiding en verbetering digitale 
dienstverlening. 
 
 

In een brief van maart 2011 is de raad 
geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit 
terrein.  
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Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aan het eind van 2011 zal het Informatie- en 

Servicecentrum (ISC)  80% van de 
dienstverlening verzorgen 

 
 
 
 
- Invoering van zaakgericht werken (meerjarig 

proces 2010-2011-deel van 2012) 
 
 
- Samen laten komen van kanalen op één punt. 
 
 
 
 
 
- Digitalisering dossiers van vergunningen in 

2011, uitkeringen, subisidies en raadsstukken 
in 2012.  

 
 
 
 
- Uitbreiden van digitale dienstverlening via de 

Producten & Diensten catalogus, 
 
 
 
 
- Steeds meer producten zijn digitaal (via 

DigiD) aan te vragen èn digitaal te betalen. 
Planning is 40 producten eind 2011. 

 

Daarbij is een opsomming gegeven van de acties 
die hierop zijn uitgezet en de resultaten die dit 
heeft opgeleverd in de kwaliteit van de 
elektronische dienstverlening. Hiermee kan 
worden geconcludeerd dat de versnelling, waartoe 
het collegeakkoord oproept, is aangebracht. In 
aanvulling hierop is een onderzoek verricht naar 
de relatie tussen verdere investering in 
elektronische dienstverlening en de 
efficiencytaakstelling binnen de gemeentelijke 
organisatie. Op grond van dit onderzoek heeft de 
raad bij de begrotingsbehandeling 2012 een 
investeringskrediet ter beschikking gesteld dat 
ertoe moet leiden dat de gemeentelijke 
dienstverlening in de komende jaren verder wordt 
verbeterd tegen afnemende kosten voor de 
bedrijfsvoering. Hiermee wordt vanaf 2017 jaarlijks 
€ 880.000 structureel bespaard op de 
personeelskosten. 
- Het ISC is in 2011 formeel van start gegaan. 

Daarmee zit 80% van de individuele 
dienstverlening binnen het ISC. De 
ontwikkeling is ingezet om 80% van de 
afhandeling binnen de ‘eerste lijn’ van het ISC 
te laten plaatsvinden. Dit resultaat moet eind 
2014 zijn bereikt. 

- In 2011 is een zaaksysteem geïnstalleerd en is 
de basis gelegd voor de invoering van de 
gemeentelijke processen in het systeem. 

- In de ontwikkeling van ‘meer afdoen in de 
eerste lijn van het ISC (zie hierboven)’ valt ook 
de keuze om de verschillende kanalen 
(post/telefoon/website/bezoek) samen te laten 
komen. De realisatie daarvan vindt plaats in de 
jaren 2012 tm 2014. 

- In 2011 is het computersysteem geïnstalleerd 
voor de Wabo-processen. Het is de bedoeling 
om het Wabo-proces volledig te automatiseren. 
Dit traject wordt gestart in 2013. In dat kader 
wordt tzt de digitalisering van de dossiers 
meegenomen. 

- De producten & dienstencatalogus is in 2011 
aanzienlijk uitgebreid met vraag-antwoord-
combinaties. Inmiddels zijn er 800 daarvan. Het 
uitbreiden is een continu proces van het op peil 
houden van het kennissysteem met de vraag 
antwoordcombinaties. 

- Oosterhout biedt informatie over al haar 
producten en diensten aan via de website. Van 
deze producten en diensten worden 17 
producten via het digitaal loket van de website 
aangeboden.   
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Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening 
 
 
 
 
 
 
- Burger kan status opvragen van al zijn 

lopende zaken/aanvragen (via 
mijnoverheid.nl) 1e kwartaal 2011. 

Men kan deze producten aanvragen, betalen 
en volgen via het digitaal loket. Oosterhout 
stuurt de producten dan aan de aanvragers. 
Het is de bedoeling om in 2012 en 2013 het 
aantal producten van het digitaal loket 
aanzienlijk uit te breiden. 

- De gemeente Oosterhout is in 2011 
aangesloten op mijnoverheid.nl. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Begrijpelijk taalgebruik in communicatie met de 
burgers. 
In de jaren 2009 en 2010 is hiervoor al gerichte 
aandacht geweest binnen de organisatie. Veel 
standaardbrieven zijn herschreven en er zijn 
cursussen gegeven. Voor dit onderwerp blijft in 
de komende jaren onverminderd aandacht, dit zal 
tussentijds ook gemeten worden aan de hand 
van reguliere evaluatiemomenten. 

De reguliere cursus collegenota’s schrijven 
besteedt aandacht aan begrijpelijk taalgebruik. 
Daarnaast is in workshops helder schrijven 
aandacht besteed aan het begrijpelijk gebruik van 
taal. De eenheid communicatie bewaakt het 
taalgebruik in bewonersbrieven. Binnen het project 
zaakgericht werken is begrijpelijk taalgebruik punt 
van aandacht op het moment dat correspondentie 
binnen de processen wordt bekeken.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Analyseren verschil uitgaven burgerzaken met 
vergelijkbare gemeenten en in voorkomende 
gevallen als taakstellende bezuiniging inboeken. 
Analyse vindt plaats in het jaar 2010 en wordt 
voorgelegd aan het college. 

Afgedaan (brief raad april 2011). 

 
 
Output-indicatoren 
 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie 
Prognose 

2011 

Score 
2011 

Aantal elektronisch beschikbare  
producten /diensten 

 19 40 19 

Afhandelingtermijnen klachten Max. 6 
weken 

Max. 6 
weken 

Max. 6 
weken 

Max. 6 
weken 

Aantal klantcontacten 
• Balie 
• Digitaal 

  
46.061 
1.880 

 
53.000 
2.200 

 
44.784 
1.321 

Afhandeltijd aanvragen digitaal loket 3 
werkdagen 

3 
werkdagen 

3 
werkdagen 

3 
werkdagen 

Wachttijd max. 10 minuten 75% 75% 75% 60% 
Wachttijd max. 20 minuten 95% 95% 95% 84% 
Aantal aanvragen via digitaal loket 1.200 1.767 1.500 1.321 

+1.216 
digitale 

afspraken 
Koninklijke Onderscheidingen 20 16 25 19 
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 6.110 4.944 5.287 -343 
Baten 980 921 982 -61 
Subtotaal product 5.130 4.023 4.305 -282 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 0 0 86 -86 
Saldo na reserves 5.130 4.023 4.219 -196 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
College 691 0 691 624 
Bestuurs- en managementondersteuning 1.727 0 1.727 1.566 
Intergemeentelijke samenwerking 201 0 201 177 
Publieksdiensten 1.836 982 854 1.164 
Klant Contact Centrum 832 0 832 492 
Totaal 5.287 982 4.305 4.023 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 704 823 -118 
Kapitaallasten 17 17 0 
Apparaatskosten 4.222 4.447 -224 
Opbrengsten 921 982 -61 
Saldo 4.023 4.305 -282 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten 224 N 
1. Leges persoonsdocumenten -38 V 
2. Zaakgericht werken 0 neutraal 
3. Bijdrage regiobureau 27 N 
4. Brede aanpak voorzieningen -24 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
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Specificatie mutatie in reserves 2011 
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Vrije reserve: zaakgericht werken (basisregistraties) 86 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
N.v.t.     
Reserves     
N.v.t.     
 



100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 3 
 

Woonomgeving 



Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Wegen 
 

Openbaar groen 
 

Buurt- & Wijkbeheer 
 

Speelvoorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doelenboom Programma 3  Woonomgeving    
 

Algemene doelstelling  Effectdoelstelling        Pr estatiedoelstelling      Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)        (Wat willen we bereiken?)            (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het koesteren 
van de 
leefbaarheid van 
Oosterhout door 
het streven naar 
schone, hele en 
veilige buurten 
waarin het 
aantrekkelijk is 
om te wonen, te 
werken en te 
recreëren. 
Bewoners willen 
veilig en rustig 
wonen in een 
goed verzorgde, 
groene omgeving. 
Bedrijven vragen 
om kwaliteit in 
winkelcentra en 
op 
bedrijfsterreinen. 
Het bereiken van 
deze doelstelling 
is een 
gezamenlijke 
verantwoordelijkh
eid van 
gemeente, 
burgers en 
ondernemers 
 
 

De openbare ruimte is 
fysiek veilig en de 
gebruikers waarderen 
het onderhoud van de 
openbare ruimte 
positief. 
 

Kwaliteit van de 
openbare ruimte 
wordt gezien als een 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
van gemeente, 
burgers en 
ondernemers. 
 

- Aanpak 
prioriteitsbuurten 

- Chemische 
onkruidbestrijding 
toepassen daar 
waar mogelijk en 
toegestaan 

- Actualiseren 
beleidsplan 
openbare verlichting 

- Beheer havens 
- Onderhoudsniveau 

B voor de hele stad; 
waar verantwoord 
groen terugbrengen 
naar C 

- Aanleg EVZ-
Contreie 

- Update 
groenstructuurplan 

- Uitvoerings-
programma 
Landschapspark 

- Verbetering 
zorgplicht bomen 

- Overdracht bos en 
natuur 

- Uitvoering geven 
aan de integrale 
dorpontwikkel-
plannen (i-DOP’s) 
voor de drie 
kerkdorpen 

Outcome indicatoren  
- Waardering 

groenvoorziening 
- Waardering onderhoud 

groen  
- Prioriteit groenvoorziening  
- Waardering 

schoonhouden 
- Waardering onderhoud 

wegen en  
- fietspaden 
- Waardering 

straatverlichting 
- Prioriteit onderhoud 

straten en wegen 
- Tevreden over de 

woonomgeving 
- Tevreden over 

verkeersveiligheid 
- Aandacht problemen 

woonbuurt 
- Bereidheid inwoners om 

actief mee te werken aan 
verbeteringen  

- Prioriteit buurt- en 
wijkvoorzieningen 

- Waardering 
speelmogelijkheden 

 

Output indicatoren  
- Aantal klachten en 

meldingen openbare 
ruimte totaal en o.g.v. 
openbaar groen, wegen 
en speelvoorzieningen 

- Aantal speelvoorzieningen 
- Gemiddelde actietijd   

gladheidbestrijding 
- Aantal 

buurtbeheerprojecten 
- Aantal aandachtsbuurten 
- Aantal 

buurtpreventieprojecten 
- Aantal wijkteams 
- Aantal buurtoverleggen 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 40 

Programma 3  Woonomgeving 
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte  
 

 

WWWWat willen we bereiken?  
 
Algemene doelstelling  
Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het 
streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het 
aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. 
Bewoners willen veilig en rustig wonen in een goed 
verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit 
in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van 
deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeente, burgers en ondernemers. 
 
De volgende effectdoelstellingen zijn benoemd: 

o De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de 
openbare ruimte positief. 

o Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeente, burgers en ondernemers. 

 
 
Outcome indicatoren  
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

2009 
Score 
 2010 

Score  
2011 

Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt. 7,2 7,5 7,6 

Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt 6,5 6,9 6,9 
Waardering schoonhouden van de woonbuurt 6,4 6,8 7,0 

Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt 6,3 6,6 6,7 

Waardering straatverlichting in de woonbuurt 7,9 7,8 7,9 

 
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:  
Volgens de vastgestelde kwaliteitsvisie Openbare Ruimte streven we in Oosterhout naar een 
gemiddeld onderhoudniveau B (voldoende). Dat betekent dat we voor alle onderdelen in de 
openbare ruimte een cijfer tussen 6 en 7,5 nastreven. Deze streefwaarde wordt momenteel 
gerealiseerd. 
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WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011?  
 

Programma 3 Woonomgeving 
Effectdoelstelling  
De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruiker s waarderen het onderhoud van de openbare 
ruimte positief  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aanpak Prioriteitsbuurten  
 

Een grootschalige buurtgewijze revitalisering van PRIO-
buurten zal onder druk van de huidige financiële situatie 
niet worden opgepakt. De onderhoudsstrategie zal 
gericht zijn op hoogst noodzakelijk onderhoud. Een 
integrale aanpak (meerdere disciplines), waarbij tevens 
reconstructie met renovatie wordt gecombineerd, wordt 
met de PLICHT-variant losgelaten. De focus is 
verschoven van hoofdwegenstructuur naar 
woonbuurten. In september 2011 is het JOR 2012 
vastgesteld. Hierin is de PLICHT-variant verwerkt. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Chemische onkruidbestrijding toepassen 
daar waar mogelijk en toegestaan. 

De Raad heeft in 2011 gekozen om niet over te gaan tot 
chemische onkruidbestrijding. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Actualiseren beleidsplan Openbare 
verlichting 
 

Zodra er (financiële) ruimte is voor nieuw beleid zal het 
beleidsplan worden geactualiseerd. In 2012 zal het 
huidige beleid gelden. Dit houdt in dat de noodzakelijke 
vervangingen zullen plaatsvinden met energiearme 
armaturen of LED technologie. Daar waar het kan zullen 
minder masten worden geplaatst. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Beheer havens Er is een meerjarenplan opgesteld voor onderhoud en 

beheer van havens. Werkzaamheden zullen in het kader 
van het JOR worden gepland. Tbv subsidieaanvraag is 
een krediet gevoteerd door de raad. De kade wordt op 
zijn vroegst in 2012 aangelegd, afhankelijk van 
procedures en planontwikkeling. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderhoudsniveau B voor de hele stad; 
waar verantwoord groen terugbrengen 
naar C. 
 

In oktober 2011 heeft de Raad een voorstel 
aangenomen op basis waarvan voor een aantal 
beheeronderdelen het onderhoudsniveau verlaagd 
wordt. Dit levert een bezuiniging op van € 212.000. 
E.e.a. is verwerkt in het onderhoudsbestek. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aanleg EVZ – Contreie In 2012 zal worden gestart met de aanleg van de EVZ. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Update Groenstructuurplan 
 

Vaststellen van een groenstructuurplan wordt uitgesteld, 
totdat er weer (financiële) ruimte is voor nieuw beleid. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoeringsprogramma Landschapspark 
 

Verdere uitwerking van de visie en overleggen met 
betrokken partijen moet in 2012 resulteren in een 
concreet plan. Enkele projecten zullen worden start en 
uiterlijk eind 2013 worden afgerond. 
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Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verbetering zorgplicht bomen In 2012 zal een module in het beheersysteem worden 

aangeschaft waarmee invulling kan worden gegeven 
aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van bomen 
(veiligheid). Deze module vervangt de analoge 
werkwijze door de buitendienst. De digitalisering zal 
leiden tot een effectievere en efficiënte werkwijze. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Overdracht bos en natuur De voorbereidingen van een voorstel aan het college om 

bos- en natuurterreinen over te dragen aan 
natuurmonumenten is in volle gang. Dit in samenhang 
met de aan te leggen bufferzone van de Vlindervallei. 
Ten gevolge van Europese wetgeving (o.a. staatssteun) 
wordt over de werkwijze een extra juridische toets 
uitgevoerd. 

Effectdoelstelling  
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als e en gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
gemeente, burgers en ondernemers 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoering geven aan integrale 
dorpsontwikkelplannen (i-DOP’s) voor de 
drie kerkdorpen. 
 

De gemeente heeft een subsidie ontvangen van 
€ 750.000. In 2011 zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk 
voorstellen gedaan aangaande besteding van de gelden. 
Momenteel zijn de dorpsraden de dorpsontwikkel-
plannen aan het opstellen. Uiterlijk 15 april 2012 moeten 
de plannen zijn ingediend. Subsidievoorwaarde is dat 
uiterlijk 31/12/2012 de plannen tot uitvoering zijn 
gebracht. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Continueren van Buurtbeheer De evaluatie buurtbeheer is in juli 2011 voorgelegd aan 

het college (BI.0110630). Het project Buurt van de 
maand is beëindigd. Verhogen van het bewustzijn bij 
buurtbewoners dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het 
nemen van initiatieven.  
De taakstelling van 0,5 FTE wordt per 1-10-2011 
gerealiseerd. 

 
Toelichting op de speerpunten 2011 
Prioriteitsbuurten zijn buurten waar de renovatiebehoefte voortkomt uit het feit dat het einde van de 
technische levensduur van de openbare ruimte is bereikt én de openbare ruimte onvoldoende 
beantwoordt aan de eisen die het huidige gebruik stelt (autobezit, veiligheid etc.). 
 
Jaarprogramma Openbare Ruimte 2011 
Het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) is het instrument waarmee alle grootschalige projecten 
in de openbare ruimte gecoördineerd en beheerst worden. Het JOR omvat projecten die gericht zijn 
op stedelijke ontwikkelingen, onderhoud van de openbare ruimte en projecten van externen zoals de 
nutsbedrijven. 
Van het totaal aantal projecten dat het JOR in 2011 telde voor de afdeling Realisatie en beheer 
Woonomgeving zijn er 2 niet uitgevoerd als gevolg van de inzet van de budgetten voor de 
taakstelling op openbare ruimte na de 1e corap. Zijn er 3 projecten doorgeschoven naar 2012 door 
externe omstandigheden die de voorbereidingsfase nadelig hebben beïnvloed en kon 1 niet worden 
uitgevoerd in verband met het volgtijdelijk zijn aan een ander in uitvoering zijnd project. De projecten 
waarop de afdeling wel direct invloed heeft kunnen uitoefenen, zijn zonder uitzondering in uitvoering  
genomen. Gepland onderhoud wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
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Ten aanzien van de financiën kan worden gemeld dat ruim 7% van het budget niet kon 
worden benut, omdat het is ingezet voor de incidentele taakstelling op de openbare ruimte na de 1e 
concernrapportage 2011 en dat bijna 9% van de geplande middelen niet konden worden benut als 
gevolg van minder subsidietoekenningen door de Provincie. Er is slechts 5% van de middelen niet 
aangewend als gevolg van het doorschuiven van projecten. Geconcludeerd kan worden 
dat er nog steeds wordt geprofiteerd van aanbestedingsvoordelen als gevolg van integraal werken. 
Oosterhout steekt dan ook zowel op het gebied van “het daadwerkelijk uitvoeren van projecten” als 
“het realiseren binnen financiële kaders” positief af in de regio.  
 
Grote projecten uit 2011 waren o.a.: reconstructie Burgemeester Materlaan, herinrichting Ferdinand 
Bolstraat, reconstructie kruising Eikdijk/ Europaweg, aanleg bergingsriool Dorst en afkoppelen 
Basielhof/ Lavendelhof. 
Ook op het gebied van stedelijke ontwikkelingen zijn een groot aantal in- en uitbreidingslocaties in 
voorbereiding en in uitvoering genomen. Zo is er gestart met de reconstructie van de Burg. 
Huijbregts-Schiedonlaan (t.b.v. ontsluiting van De Contreie), de reconstructie van de 
Tempelierstraat/ Loevensteinlaan (Slotjes Midden), het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocaties 
aan de Beneluxweg Zuid en St. Antoniusstraat, het woonrijp maken van de nieuwbouwlocatie aan 
Provincialeweg te Oosteind en rehabilitatie van de Kloostermuur. 
 
Bij de planvoorbereiding blijkt dat bewoners geen begrip kunnen opbrengen voor het feit dat gewerkt 
wordt volgens de PLICHT-variant. Zo worden er geen aanpassingen gedaan ten aanzien van onder 
andere uitbreiding parkeerplaatsen en verbetering verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanleg 
verkeersdrempels, verbreden straat). Buurtbewoners hebben vraagtekens bij de keuze voor de 
PLICHT-variant en zijn van mening dat door integraal werken je uiteindelijk goedkoper uit bent. 
Heroverweging van de PLICHT-variant is zeker aan te bevelen. 
 
Overige activiteiten 
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid: 
 
Buurt- en wijkbeheer 
� Regievoering buurtgericht werken beheer door middel van actieve rol in afstemmingsoverleg 

tussen Politie, Thuisvester en Surplus Welzijn en de gemeente door het leveren van de voorzitter 
en de beleidsmatige inbreng.  

� Buurtoverleggen 
Op dit moment zijn er binnen de gemeente Oosterhout 15 georganiseerde Buurtoverleggen 
(inclusief de Dorpsraden) actief. Deze overleggen hebben een structureel karakter en komen 
periodiek samen om onderwerpen die in de buurt spelen te bespreken. Om te weten wat er 
speelt op buurtniveau houden de buurtcoördinatoren intensief contact met de partners in de 
wijken. 

� Buurtpreventie 
Bewoners zien steeds vaker redenen om een zogenaamd buurtpreventieproject te beginnen. 
Aanleiding is het gevoel van onveiligheid ten gevolge van inbraken in de eigen omgeving of een 
nabijgelegen buurt. Buurtbeheer ondersteunt dit. Tot op heden zijn er in totaal 6 
buurtpreventieprojecten gestart in Oosterhout. Op dit moment zijn zij nog allen actief. De politie 
Oosterhout geeft aan dat Buurtpreventie in alle gevallen heeft geleid tot een forse reductie of 
totale afname van het aantal inbraken.  

� Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers)  
ZAPpers zijn mensen die meewerken aan een schone leefomgeving. De ZAP-actie is bedoeld 
voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor het terugdringen van zwerfafval. 'Schoon trekt 
schoon aan', is hierbij de redenering. Buurtbeheer coördineert dit initiatief. Op dit moment zijn er 
18 geregistreerde ZAPpers actief in Oosterhout. 

� Resultaatgericht werken met schoonheidsgraden 
Iedereen heeft een mening over wat vuil of schoon is. In Oosterhout zijn de kwaliteitsniveaus 
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(schoonheidsgraden) voor zwerfafval en andere aspecten door middel van beelden en aantallen 
vastgelegd in de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte. In 2011 heeft een groep van 8 bewoners uit 
Oosterheide, waaronder enkele ZAPpers, samen met de gemeente hun eigen buurt op 
zwerfafval geschouwd. Samen meten is samen weten!  

� Nationale Straatspeeldag 
Sinds 2005 een product van Buurtbeheer waar elk jaar veel kinderen plezier aan beleven. In 
samenwerking met scholen, bewonersgroepen en individuele bewoners worden op meerdere 
plekken in Oosterhout straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen zonder gevaar naar 
hartenlust kunnen spelen. Het initiatief heeft tot op heden nog elk jaar een groeiend aantal 
deelnemers laten zien.  

� Oosterhout Schoon 
Een project van Buurtbeheer waar jaarlijks veel Oosterhouters en scholen mee bereikt worden. In 
2011 staken zo’n 1.700 kinderen en volwassenen de handen uit de mouwen om wijken en 
buurten op te schonen. Gezamenlijk haalden zij een kleine 4 ton zwerfafval op in een week tijd.  

� Vuurwerkactie 
De gemeente Oosterhout vraagt haar inwoners om het eigen vuurwerkafval op te vegen en zo 
nodig in te leveren. Vuurwerk zorgt niet alleen voor rommel op straat, maar is ook een gevaar en 
zorgt voor schade. Na een terugloop in schade bij de jaarwisseling 2009-2010 is deze -ondanks 
inzet op preventieve maatregelen, communicatie en voorlichting- in 2011 weer fors toegenomen. 
In 2012 gaat Buurtbeheer samen met medewerkers van de werf een project starten om schade in 
de toekomst te beperken. 
 

Speelvoorzieningen 
� aanleg, onderhoud en renovatie van speelvoorzieningen 
� opstellen en uitvoeren jaarlijks onderhoudsprogramma speelvoorzieningen op basis van een 

operationeel onderhoudsplan en meerjarenprogramma. 
 
Wegbeheer 
� Inspectie van de wegen (asfalt en open verharding) 
� Uitvoering van het asfaltreparatieprogramma en programma wegmarkeringen 
� Binnen het JOR zijn geprioriteerde onderhoudsmaatregelen uitgevoerd, waaronder het herstraten 

van slechte wegvakonderdelen en het aanleggen van (parkeer) voorzieningen. 
� Onderhoud aan civieltechnische kunstwerken. 
� Advisering in stedelijke ontwikkelingen. 
 
Elektrotechnische installaties 
� Inspectie van elektrotechnische installaties 
� Onderzoek naar de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering; 
� Binnen het JOR zijn verschillende buurten voorzien van nieuwe verlichting. Ook zijn op 

verschillende locaties de verkeersregelinstallaties aangelegd of is de programmatuur 
geactualiseerd. 

� Dagelijks onderhoud (o.a. groepsremplace, schilderwerk, schade herstel). 
� Advisering en ontwerp in stedelijke ontwikkelingen 
 
Openbaar groen 
� Inspectie van het groen (beplanting en bomen) 
� Binnen het JOR zijn verschillende groenreconstructies uitgevoerd. 
� Dagelijks onderhoud (incl. inboet) 
� Maaien van kruidenrijke grassen, bermen en sloten 
� Advisering en ontwerp in stedelijke ontwikkelingen 
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Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/ 
Prognose 

2011 

Score 
2011 

Aantal klachten en meldingen openbare ruimte 
- product wegen 
- product openbaar groen 
- product speelvoorzieningen 

4.218 
2.002 
1.157 

42 

4.335 
2.080 
1.042 

65 

4.800 
2.900 
1.700 

50 

5.567 
3.031 
1.295 

56 
Aantal speelvoorzieningen  120 110 118 136 
Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding 2¾ uur 2¾ uur 2¾ uur 3 
Aantal buurtbeheerprojecten 20 10 10 10 
Aantal aandachtsbuurten 1 1 1 0 
Aantal buurtpreventieprojecten 3 3 2 2 
Aantal wijkteams 3 3 3 3 
Aantal buurtoverleggen 13 13 14 15 
 
De werkelijke gemiddelde actietijd gladheidbestrijding is 3 uur ten gevolge van aanpassingen in het 
routeschema, waarbij een aantal routes is uitgebreid. 
    

 

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 12.721 13.128 11.803 1.325 
Baten 183 327 732 -406 
Subtotaal product 12.538 12.801 11.070 1.731 
Storting in reserves 0 0 366 -366 
Onttrekking aan reserves 1.691 1.460 1.439 21 
Saldo na reserves 10.847 11.341 9.997 1.344 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Buurt- en wijkbeheer 358 0 358 438 
Speelvoorzieningen 340 0 340 367 
Beleid wegen en openbaar groen 175 8 167 57 
Onderhoud wegen en openbaar groen 3.886 3 3.883 4.100 
Onderhoud wegen 5.556 681 4.875 6.668 
Beheer en onderhoud openbare verlichting 1.343 33 1.311 1.062 
Bestrijding van gladheid 144 8 136 110 
Totaal 11.803 732 11.070 12.801 
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Onderscheid kostensoorten 
(bedragen * € 1.000) 

 Begroting  
2011 

Rekening  
2011 

Saldo  
2011 

Kosten derden 5.166 4..682 484 
Kapitaallasten 3.824 3.709 115 
Apparaatskosten 4.139 3.412 727 
Opbrengsten 327 732 -406 
Saldo 12.801 11.070 1.731 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten -727 V 
X Kapitaallasten 250 N 
1 Groot onderhoud wegen -638 V 
2 Gladheidbestrijding 24 N 
3 Openbare verlichting 192 N 
4 Onderhoud groen 30 N 
5 Buurtbeheer -27 V 
6 Speelvoorzieningen 40 N 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
Vrije reserve: reconstructie Bredaseweg-Zuid 366 
Onttrekking aan reserves  
Vrije reserve: voorbereiding landschapspark Oosterhout-Breda 5 
Vrije reserve: landschapspark Oosterhout-Breda 13 
Vrije reserve: restauratie park Brakestein 153 
Vrije reserve: deelname Havens Midden Brabant 25 
Vrije reserve: Herinrichting Burgemeester Materlaan 882 
Bestemmingsreserve BOVO: reconstructie Eikdijk-Europaweg 260 
Bestemmingsreserve BOVO: project Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan 102 
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
N.v.t.     
Reserves     
Bestemmingsreserve buitenspelen 21 0 0 21 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma 4 
 

Veilig 



 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Brandweer 
 

Openbare orde & Veiligheid 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doelenboom Programma 4  Veilig     
  
 

Algemene doelstelling  Effectdoelstelling       Pre statiedoelstelling          Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)        (Wat willen we bereiken?)          (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het handhaven 
van de openbare 
orde en het 
borgen van de 
veiligheid in de 
stad. Veiligheid - 
en de beleving 
daarvan – is een 
essentiële 
basisvoorwaarde 
voor het 
functioneren van 
stad en 
samenleving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het beoogde effect is 
ten alle tijden een 
teruggang van de 
criminalisering en de 
vergroting van het 
leefgenot door een 
sterker 
veiligheidsgevoel 

- Continuering beleid 
“susteams” in 
Oosterhoutse 
uitgaansgebied 

- Stringente 
toepassing Wet 
BIBOB op zich in 
Oosterhout 
vestigende 
ondernemers 

- Het handhaven van 
het bestaande 
camerabeleid in de 
openbare ruimte 

- Effectiever inzetten 
handhavers 

- Aanpak ernstige 
overlast door en 
criminaliteit onder 
relatief beperkte 
groep jongeren 

- Handhaving verbod 
op coffeeshops 

 

In Oosterhout is sprake 
van een hoge mate van 
brandveiligheid. Indien 
zich toch incidenten 
voordoen blijft de 
schade beperkt 

- Uitbouw 
geregionaliseerde 
brandweer 

 

Outcome indicatoren  
- Algemeen gevoel van 

veiligheid 
- Veiligheidsgevoel in de 

gemeente 
- Aandacht gemeente 

voor veiligheid 
-  Waardering inzet politie 
-  Prioriteit openbare orde 

en veiligheid 
-  Aandeel inwoners dat 

vaak bepaalde  plekken 
in de gemeente / 
woonbuurt  mijdt omdat 
die als onveilig worden   
ervaren 

Output indicatoren  
- Aantal adviezen bouw- en 

milieuvergunning 
- Aantal controles 

evenementen in het  
kader van brandveiligheid 

- Aantal verstrekte  
gebruiksvergunningen 
panden 

- Aantal verstrekte 
vergunningen APV  en 
bijzondere wetten 

- Aantal adviezen inrichting 
openbare ruimte 

- Aantal gecontroleerde 
gebruiksvergunningen 
panden 
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Programma 4  Veilig 
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman  
 

 

WWWWat willen we bereiken?   
 

Algemene doelstelling 
Het handhaven van de openbare orde en het borgen van 
de veiligheid in de stad. Veiligheid- en de beleving 
daarvan-  is een essentiële basisvoorwaarde voor het 
functioneren van stad en samenleving. Het leveren van 
een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en 
aantrekkelijke openbare ruimte. 
 
 
Onderstaande effectdoelstellingen zijn gedefinieerd: 

o In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als 
zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt. 

o In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten 
voordoen blijft de schade beperkt. 

 
 
Outcome indicatoren  
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

 2009 
Score 
 2010 

 

Score  
2011 

Algemeen gevoel van veiligheid 7,2 7,3 7,3 
Veiligheidsgevoel in de gemeente 6,5 6,7 6,8 
Aandacht gemeente voor veiligheid 5,7 5,6 5,8 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2010? 
 

Programma 4 Veilig 
Effectdoelstelling  
Het beoogde effect is ten alle tijden een teruggang  van de criminalisering en de vergroting van 
het leefgenot door een sterker veiligheidsgevoel.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoering alle actiepunten veiligheidsplan 
- continuering beleid  “susteams” in 

Oosterhoutse uitgaansgebied 
 
 
 
- stringente toepassing Wet BIBOB op zich in 

Oosterhout vestigende ondernemers 
 
- het handhaven van het bestaande 

camerabeleid in de openbare ruimte 
 

Het project loopt nog tot en met 2012. In 2011 
zijn de susteams verschillende keren met 
wisselend succes ingezet. Door deze 
verschillende ervaringen wordt er gewerkt aan 
verbetering. 
 
 Voor wat betreft de horeca wordt de Wet Bibob 
toegepast. In 2012 wordt nader onderzocht of en 
zo ja uitbreiding van deze toepassing 
gerealiseerd kan worden. ] 
Conform afspraak uitgevoerd en gecontinueerd 
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Programma 4 Veilig 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Effectiever inzetten handhavers. 
 

In 2011 is er een integraal 
handhavingprogramma gepresenteerd. Hieraan 
gekoppeld zitten de prioriteiten waarop 
gehandhaafd moet worden. Door een duidelijke 
prioritering is er effectiever gewerkt. Tevens is de 
samenwerking met de politie geïntensiveerd.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aanpak ernstige overlast door en criminaliteit 
onder relatief beperkte groep jongeren d.m.v.: 
- vergroten repressieve slagkracht van politie en 

gemeente  
 
 
 
- preventie en bieden van kansen, samen met 

onze maatschappelijke partners 

Zowel Gemeente als politie hebben de 
betreffende jongeren en de lokaties waar ze 
verblijven goed in beeld gebracht, hierdoor 
vergroot de slagkracht. Politie en gemeente 
hebben 2 wekelijks terugkoppeling op de 
resultaten van de aanpak. Aanpak wordt 
onverminderd voortgezet. 
 
Samen met Thuisvester is een module bedacht 
waarbij dak en thuislozen uit de doelgroep extra 
aan dacht krijgen voor opvang. Samen met 
Surplus maatschappelijke stages organiseren. In 
het kader van preventie, intensieve 
samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) om in een eerdere fase gezinscoaching bij 
deze doelgroep in te kunnen zetten. Door zeer 
goede samenwerking en afstemming met politie, 
zijn jongeren beter in staat om trajecten te 
doorlopen. 
Verder continuering van lopend beleid en 
knelpunten onder de loep nemen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Handhaving verbod op coffeeshops. 
In 2011 zal een visie worden gepresenteerd van 
het college op het gebied van Drugs en de aanpak 
van onwenselijke en overlastgevende situaties 
binnen dit thema. Uitgangspunt hierbij is dat er 
geen ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling 
dan wel vestiging van een coffeeshop binnen de 
stadsgrenzen van Oosterhout. 

 
In verschillende tussenberichten bent u 
geïnformeerd over de status van dit onderwerp. 
Landelijke en regionale ontwikkelingen nopen tot 
lokale terughoudendheid tot het ontwikkelen van 
een visie. Inmiddels zijn de eerste 
beleidsvoornemens van het kabinet in uitvoering. 
De lokale nullijn blijft gehandhaafd. 

Effectdoelstelling  
In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brand veiligheid. Indien zich toch incidenten 
voordoen blijft de schade beperkt.  

Prestatiedoelstelling Resultaat 2011 

- Uitbouw geregionaliseerde brandweer 
Met ingang van 1 januari 2010 is de brandweer 
van Oosterhout op gegaan in de regionale 
brandweer Midden en West-Brabant 
(MWBrabant). Voor 2011 wordt een verdere 
verbetering van de organisatie voorgestaan. 
- Ontwikkeling regionaal beleid 
In 2011 zal het regionaal beleidsplan Brandweer 
aan de gemeenteraad worden gepresenteerd 

De Veiligheidsregio MWB waar de brandweer 
MWB onderdeel van is heeft in 2011 het 
Regionaal beleidsplan 2011-2015 en het 
Brandrisicoprofiel inclusief voorstel opkomsttijden 
brandweer en dekkings- en spreidingsplan 
vastgesteld. De gemeenteraad is in 2011 
geïnformeerd over deze plannen 
In deze plannen is de doorontwikkeling van de 
brandweer opgenomen.   
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Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Prognose 
2011 

Score 
2011 

Aantal verstrekte vergunningen APV en bijzondere 
wetten 

700 949 1.000 901 

    

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

201 
Saldo 
201 

Lasten 5.783 4.610 4.619 -10 
Baten 654 101 178 -78 
Subtotaal product 5.129 4.509 4.441 68 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 477 425 708 -283 
Saldo na reserves 4.652 4.084 3.733 351 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Integrale veiligheid 855 46 809 1.052 
Vergunningverlening openbare orde en 
veiligheid 

877 103 773 600 

Regionale brandweer 2.478 29 2.450 2.450 
Preventie en voorbereiding brandweer 410 0 410 286 
Bestrijding van incidenten brandweer 0 0 0 120 
Totaal 4.619 178 4.441 4.509 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 3.195 3.003 192 
Kapitaallasten 378 461 -84 
Apparaatskosten 1.038 1.155 -118 
Opbrengsten 101 178 -78 
Saldo 4.509 4.441 68 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten 118 N 
X Kapitaallasten -199 V 
1 Inzet BDU (rijksbijdrage) voor jeugdveiligheid -118 V 
2 Veiligheidshuis -27 V 
3 Brandweer overig -77 V 
4 Aansprakelijkheidsverzekering -25 V 
5 Lokale rampenbestrijding -28 V 
6 Bovenlokale samenwerking -13 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de 
brandweerkazerne 

708 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programma 5 
 

Verkeer & Mobiliteit 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Verkeer 
 
 

Openbaar vervoer 
 
 

Parkeren   
           
 

 
 
      
 
      

 
 
 
 
 



Doelenboom Programma 5  Verkeer & Mobiliteit  
     
 

Algemene doelstelling     Effectdoelstelling             Prestatiedoelstelling          Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)       (Wat willen we bereiken?)              (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het bereikbaar 
maken en houden 
van woningen, 
winkels en 
bedrijven (voor 
alle doelgroepen) 
op een zo 
efficiënt en veilig 
mogelijke wijze. 
Op deze manier 
de kwaliteiten van 
“Oosterhout 
Familiestad” 
minimaal 
waarborgen en 
waar mogelijk 
verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stad bereikbaar en 
leefbaar houden 
 

• Maatregelen weren 
doorgaand verkeer 
LMP weg en  
Wilhelminakanaal 

• Capaciteitsmaat-
regelen A27 

• Spoorverbinding 
Breda-Utrecht  

• Prioriteit onderhoud 
wegen en fietspaden 

• Veilige fietsverbinding 
met kerkdorpen 

• Actualiseren verkeers-
veiligheidsplan  

• Mensgerichte 
maatregelen 

• Verlaging budget 
bewegwijzering en 
straatmeubilair 

 

In stand houden en 
mogelijk uitbreiden van 
openbaar vervoer en 
doelgroepenvervoer 
 

• Invoering stapbus in 
weekend naar Breda 

• Omleiden buslijn 226 
• Nader onderzoek 

kosten kleinschalig 
collectie vervoer 

• Hoogwardig Openbaar 
Vervoer 

• Toegankelijkheid 
bushaltes 

 

Outcome indicatoren  
• Fietsmogelijkheden 
• Verkeeersveiligheid 
• Parkeermogelijkheden 
• Openbaar vervoer 
• Waardering openbaar 

vervoer in de woonbuurt 
• Waardering 

parkeergelegenheid in 
de woonbuurt 

• Prioriteit verkeer en 
verkeersveiligheid 

 

Bereikbaar houden van 
de stad voor auto en fiets 
op een veilige en 
efficiënte wijze 
 

• Handhaven gratis 
parkeervoorziening 
Slotjesveld 

• Uitbesteden exploi-
tatie fietsenstalling  

• Aantal uren bewaakte 
stalling verminderen  

• Implementatie 
parkeerbeleid  

• Administratieve 
lastenverlichting i.r.t. 
parkeren 

• Aanpak prioriteits -
buurten uit kwaliteits -
visie 

 
Output indicatoren  
• Parkeertarieven 
• Bezettingsgraad 

fietsenstalling 
• Aantal black spots 
• Aantal meldingen 

schades vernielingen / 
storingen 

• Aantal lijnen buurtbus 
• Aantal bushaltes 

aangepast 
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Programma 5  Verkeer & Mobiliteit 
Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen  
 

 
    

WWWWat willen we bereiken? 
 
Algemene doelstelling 
Het bereikbaar maken en houden van woningen, 
winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op 
een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op 
deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout 
Familiestad” als woon- en werkstad minimaal 
waarborgen en waar mogelijk verbeteren. 
 

 
Om hieraan invulling te geven zijn verschillende effecten beoogd, namelijk: 

o Doorstroming van (auto)verkeer; 
o Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer; 
o Toename en stimulering van het fietsgebruik; 
o Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen; 
o Toename leefbaarheid van buurten (30 kilometer zones). 

 
 
Outcome indicatoren 
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

 2009 
Score 
 2010 

Score 
2011 

Fietsmogelijkheden in de gemeente  7,7 7,9 8,0 

Verkeersveiligheid in de gemeente  6,6 6,7 6,9 

Parkeermogelijkheden in de gemeente 6,0 6,4 6,5 

Openbaar vervoer in de gemeente 6,5 6,7 6,8 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
Programma 5 Verkeer & Mobiliteit 

Effectdoelstelling  
De stad bereikbaar en leefbaar houden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Maatregelen weren doorgaand verkeer 
LMP-weg en Wilhelminakanaal 

Met de afronding van het project Reconstructie 
Eikdijk/Europaweg is er geen doorgaand verkeer meer 
van de LMP-weg via Wilhelminakanaal-Zuid. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Capaciteitsmaatregelen A27 
 

De Quick win maatregelen A27 zijn september 2011 
geheel afgerond. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Spoorverbinding Breda-Utrecht 
 

De lobby samen met andere gemeenten en de Provincie 
Noord-Brabant wordt voortgezet en is erop gericht het 
Rijk te bewegen een verkenning naar een 
spoorverbinding Breda-Utrecht te laten uitvoeren. 
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Programma 5 Verkeer & Mobiliteit 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Prioriteit voor onderhoud wegen en 
fietspaden 
 

Na vaststelling van de nota “PRIO-buurten” ligt m.i.v. 
2012 de nadruk van het onderhoud op woonwijken en 
minder op hoofdwegenstructuur en fietspaden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Veilige fietsverbinding met kerkdorpen De fietsverbindingen zullen worden verbeterd binnen 

toekomstige ontwikkelingsplannen. 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Actualiseren Verkeersveiligheidsplan.  
 

Door het college is besloten om de werking van het 
verkeersveiligheidsplan 2003-2010 te verlengen tot 
2015. In 2014 zullen het Mobiliteitsplan en het 
Verkeersveiligheidsplan integraal herijkt worden, voor de 
periode 2015 en daarna. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Mensgerichte maatregelen. 
 

De jaarlijkse acties gericht op vergroten 
verkeersveiligheid / bewustzijn en stimulering 
fietsgebruik zijn ook in 2011 voortgezet. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verlaging budget bewegwijzering en 
straatmeubilair. 

Verlaging budget is verwerkt in begroting 2011 e.v. 

Effectdoelstelling  
Bereikbaar houden van de stad voor auto en fiets op  een veilige en efficiënte wijze.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Handhaven gratis parkeervoorziening 
Slotjesveld. 

De parkeervoorziening op Slotjesveld wordt gratis ter 
beschikking gesteld. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitbesteden exploitatie fietsenstalling. De exploitatie is in 2011 in handen geweest van GO!. In 

2011 zijn onderhandelingen gevoerd om de 
beheerkosten van de bewaakte stallingen te beperken 
voor 2012 ev. Voor 2012 is een contract met !GO 
afgesloten tegen lagere kosten. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aantal uren bewaakte stalling verminderen. 
 

College heeft besloten de openingstijden van de 
fietsenstallingen niet te wijzigen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Implementatie parkeerbeleid “Stilstaan in 
de toekomst” 

De maatregelen voor 2012 zijn door de raad vastgesteld. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Administratieve lastenverlichting voor de 
burger en het eventueel realiseren van 
bestuurlijke strafbeschikking i.r.t. product 
parkeren. 

In 2011 is de invoering van de bestuurlijke 
strafbeschikking voor het product parkeren gerealiseerd. 
 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aanpak van prioriteitsbuurten uit de 
kwaliteitsvisie. 
 

In juli 2011 is voor de aanpak van PRIO-buurten 
gekozen voor de Plicht-variant. De onderhoudsstrategie 
zal gericht zijn op hoogst noodzakelijke onderhoud: een 
integrale aanpak en het samengaan van renovatie met 
reconstructie wordt losgelaten. 
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Programma 5 Verkeer & Mobiliteit 
Effectdoelstelling  
In stand houden en mogelijk uitbreiden van openbaar  vervoer en doelgroepenvervoer  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Invoering stapbus in het weekend naar 
Breda. 

Het college heeft in 2011 aangegeven af te zien van de 
wens een stapbus naar Breda in te stellen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Omleiden buslijn 226. 
 

Er komt geen inzet van de buurtbus 226 voor de 
ontsluiting van het bedrijventerrein Weststad. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Nader onderzoek naar kosten van 
kleinschalig collectief vervoer (KCV). 

Onderzoek is reeds afgerond en het college heeft op 
basis daarvan in 2011 ingestemd met een tweede 
tranche van besparingsmaatregelen. Deze bestaat 
onder andere uit een beperking van het aantal zones dat 
tegen het lage tarief gereisd kan worden en een 
uitbreiding van het aantal aangepaste bushaltes. 
Daarnaast is er een regionaal actieplan om mensen de 
overstap van de deeltaxi naar het OV te laten maken. 
 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). 
 

Er lopen onderhandelingen met de huidige eigenaar van 
het busstation over vernieuwing cq. vervanging van het 
bestaande busstation aan de Leijsenhoek.. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Toegankelijkheid bushaltes. 
Inrichting haltes volgens de richtlijnen van 
haltetoegankelijkheid. 

In 2011 zijn er een aantal haltes aangepast aan de eisen 
van “toegankelijkheid”: onder andere Burgemeester 
Materlaan, Mathildastraat noordzijde, buurtbushaltes 
Oosterhout-West en in Dorst. 

 
 
Toelichting op de speerpunten 2011 
Weren doorgaand verkeer LMP-weg en Wilhelminakanaal 
Met de reconstructie van de Eikdijk en het kruispunt Eikdijk/Europaweg (voorheen een 
verkeersongevallenconcentratie) zijn deze wegen ingericht met als functie hoofdwegenstructuur, 
zoals verwoord in het Mobiliteitsplan. De route via Wilhelminakanaal Zuid is geen doorgaande weg 
meer en afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer doordat een fysieke blokkade is aangebracht. 
Door deze maatregelen is voor het doorgaande verkeer de route via A27 aantrekkelijker geworden 
dan binnendoor via de LMP-weg. 
 
Prioriteit voor onderhoud wegen en fietspaden 
In 2011 zijn nog wel grote integrale reconstructies uitgevoerd. Zo is de Burg. Materlaan 
gereconstrueerd en is gestart met de Burg. Huiibregts-Schiedonlaan. Daarnaast is het 
asfaltreparatieprogramma volledig uitgevoerd (o.a. de vervanging van de asfaltdeklaag op rotonde 
Abdis van Thornstraat en het opheffen van de wortelopdruk op het fietspad aan de Tilburgseweg). 
Ook is de rotonde Statendamweg/Oostpolderweg gerenoveerd. 
 
Veilige fietsverbinding met kerkdorpen 
De fietsverbindingen richting Oosteind en Den Hout v.v. zullen worden verbeterd binnen de 
ontwikkelingsplannen N629 en Contreie. Voor de route Oosterhout –Dorst heeft het college gekozen 
voor de zgn. eco-variant (besluit nov 2009). Dit houdt in dat het fietsverkeer gebruik maakt van de 
rijweg. Openstaande opgave hierin is het beperken van het gemotoriseerde verkeer op de route 
Ketenbaan-wethouder van Dijklaan. Dit wordt gecombineerd met het uitvoeren van onderhouds-
werkzaamheden aan de Ketenbaan (opgenomen in MJOR). 
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Implementatie parkeerbeleid “Stilstaan in de toekomst” 
In 2011 is besloten 250 vergunninghoudersparkeerplaatsen om te zetten naar betaalde plaatsen.  
Daarnaast is besloten de laagtarief parkeerplaatsen op te heffen en om te zetten naar hoogtarief 
parkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen. Uitvoering van deze maatregelen zijn gepland per 
1-4-2012. Besloten is om af te zien van de POET-regeling (parkeren op eigen terrein). 
 
Aanpak van prioriteitsbuurten 
Met de keuze voor de PLICHT-variant is de focus verschoven van hoofdwegenstructuur naar 
woonbuurten. In september 2011 is het JOR 2012 vastgesteld. Hierin is de PLICHT-variant 
verwerkt. 
 
Omleiden buslijn 226 
Een verzoek om bedrijventerreinen te ontsluiten met het openbaar vervoer is door de provincie 
afgewezen. Door een afstudeerder zijn alternatieven onderzocht. Voor Weststad / Wijsterd zou 
besloten vervoer (shuttlebus) een optie kunnen zijn. Het is echter aan de ondernemers zelf om dat 
verder uit te werken / financieren. 
 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
In afwachting van HOV zijn de verkeersregelinstallaties op de kruispunten Ridderstraat/Keiweg en 
Ridderstraat/Slotlaan in 2011 vernieuwd en voorzien van KAR (om doorstroming busverkeer te 
verbeteren). 
 
 
Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Prognose  
2011 

Score 
2011 

Parkeertarieven: 
- Hoog tarief (per uur) 
- Laag tarief (per dag) 

 
€ 1,60 
€ 1,20 

 
€ 1,70 
€ 1,40 

 
€ 1,80* 
€ 1,60 

 
€ 1,80 
€ 1,60 

Aantal blackspots ** 1 1 1 2 
Aantal meldingen schades / vernielingen / 
storingen gerelateerd aan parkeren (totaal 
Openbare Ruimte 4.460) 

200  80  245 

* De parkeertarieven zullen om de 2 jaar met € 0,10 verhoogd worden. 

** blackspots zijn kruispunt Eikdijk/Europaweg; Deze kruising is eind 2011 gereconstrueerd (doel verbetering 

verkeersveiligheid en sturing verkeer). Verwachting is dat ongevallenbeeld positief gaat uitvallen. Analyse ongevallen 

uitvoerbaar medio 2013. Daarnaast rotonde Strijenstraat /Hoofseweg. De vormgeving van de fietspaden langs rotonde wordt 

medio 2012 aangepast (onderdeel project Hoofseweg Zuid). 
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 3.355 3.246 2.963 283 
Baten 2.026 1.901 2.012 -111 
Subtotaal product 1.329 1.345 951 394 
Storting in reserves 130 250 0 250 
Onttrekking aan reserves 29 269 72 197 
Saldo na reserves 1.430 1.326 879 447 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Openbaar vervoer 40 4 36 40 
Beleid verkeer 555 16 539 626 
Verkeersmaatregelen 804 12 792 800 
Auto parkeren 1.152 1.979 -828 -598 
Fiets parkeren 412 1 411 477 
Totaal 2.963 2.012 951 1.345 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 1.059 1.104 -45 
Kapitaallasten 786 760 26 
Apparaatskosten 1.401 1.099 302 
Opbrengsten 1.901 2.012 -111 
Saldo 1.345 951 394 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten -302 V 
X Kapitaallasten -76 V 
1 Hogere parkeeropbrengsten -78 V 
2 Hogere kosten onderhoud VRI’s 17 N 
3 Geen begrote storting in het parkeerfonds -85 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
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Specificatie mutatie in reserves 2011 
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten parkeren 29 
Bestemmingsreserve BOVO: reconstructie Eikdijk-Europaweg 42 
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
N.v.t.     
Reserves     
Bestemmingsreserve parkeerfonds 339 3 0 342 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 6 
 

Natuur, Milieu & Afval 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Waterhuishouding 
 
 

Afvalverwijdering 
 
 

Riolering 
 
 

Milieubeleid   
      
      
 

 
 
      
 
      



Doelenboom Programma 6  Natuur, Milieu & Afval  
     
 

Algemene doelstelling   Effectdoelstelling Prestati edoelstelling         Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)          (Wat willen we bereiken?) (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risico’s voor mens en 
milieu beperken 
(gezondheid, 
veiligheid, etc.) 
 

Beperken gebruik 
grondstoffen, energie 
en water en beperken 
ontstaan van 
afvalstoffen. 

 

 
• Uitvoering 

milieubeleidsplan 
• Vergunningverlening 

en handhaving Wet 
milieubeheer 

• Uitvoering 
beleidsvisie externe 
veiligheid 

 

• onderzoeken 
energiebesparing op 
wijkniveau 

• duurzaam ontwikkelen 
woningen etc. 

• duurzame 
energievoorziening 
voor voertuigen 

• opstellen Verbreed 
Gemeentelijk Riole- 
ringsplan (VGRP) 

• vergroten 
afvoercapaciteit door 
aanleg oostelijke 
persleiding 

• uitvoering geven aan 
de KRW 

• reailsatie waterberging  
• verlaging kosten 

gescheiden 
afvalinzameling 

• kosten composteer-
inrichting dratisch 
terugbrengen  

• herinrichting 
milieustraat 

 

Klanten kunnen vragen 
en aanvragen op een 
gemakkelijke manier 
afhandelen met de 
gemeente en zijn 
tevreden over de 
toegankelijkheid van de 
gemeentelijke 
organisatie en 
producten 

 
 

Omgevingsvergunning 
(Wabo) 
 

Outcome indicatoren  
 

• Prioriteit bestrijding  

    milieuvervuiling.  

Waardering schoon- 

 houden woonbuurt 

•  Waarderen ophalen  

    huisvuil in de woonbuurt 

• Aandeel van duurzame 

    energieproductie (DE)  

    bedraagt 20% in 2020. 

   Tussendoelstellingen zijn 

   5% DE in 2010 en 10% 

    DE in 2012. 

• Scheidingpercentage  

   (grof)  huishoudelijk afval  

 

Output indicatoren  

• Aantallen:  

• werknemers 

• Milieuvergunningen  

• beoordeelde AMvB- 

    meldingen 

• controles bedrijven milieu  

• Handhaving milieu dwang- 

    sommen bestuursdwang 

• milieuklachten 

• bodemonderzoeken 

• aansluitingen riolering 

• Tarief rioolrecht bedrijven 

    (per werknemer) 

• Tarief rioolrecht woningen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beschermen 
en waar mogelijk 
verbeteren van de 
kwaliteit van het 
milieu en het 
langs deze weg 
leveren van een 
bijdrage aan een 
veilige en 
mensvriendelijke 
leefomgeving 
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Programma 6  Natuur, Milieu & Afval 
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters  
 

 

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling  
Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de 
kwaliteit van het milieu en het langs deze weg leveren 
van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke 
leefomgeving. 
 
 
 
Hierbij zijn de volgende effectdoelstellingen benoemd: 

o Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.). 
o Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen. 
o Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de 

gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en 
producten. 

 
 
Outcome indicatoren  
 

Score Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 
 2009 

Score 
 2010 2011 

Waardering schoonhouden woonbuurt 6,4 6,8 7,0 

Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt 7,6 7,7 7,8 
    

 
 

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval 
Effectdoelstelling  
Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc)  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Milieubeleidsplan. Jaarlijks wordt, mede op basis van de 

meerjarenplanning uit het milieubeleidsplan, een 
milieuwerkprogramma vastgesteld. Voor duurzaamheid 
worden geen extra plannen ontwikkeld naast het 
milieubeleidsplan, die uitgaan boven de wettelijke 
vereisten. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Vergunningverlening en handhaving Wet 
milieubeheer. 
 

De werkzaamheden voortvloeiend uit de 
uitvoeringsprogramma’s vergunningverlening en toezicht 
en handhaving 2011 zijn op het gebied van toezicht- en 
handhaving milieu uitgevoerd. Door inzet van de 
Regionale Milieudienst zijn alle geplande controles 
uitgevoerd en is een totale screening van het 
bedrijvenbestand uitgevoerd.  
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Programma 6 Natuur, Milieu & Afval 
Met behulp van extra inzet van de Regionale 
Milieudienst zijn de aangevraagde vergunningen 
verleend of in behandeling genomen. Een gehele 
actualisatie van het vergunningenbestand heeft nog niet 
plaatsgevonden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Voor externe veiligheid wordt uitvoering 
gegeven aan het uitvoeringsprogramma 
dat onderdeel uitmaakt van de beleidsvisie 
externe veiligheid. 

In 2011 is veel aandacht besteed aan de borging van 
externe veiligheid. De provinciale risicokaart  is 
geactualiseerd, er is een risico-communicatieplan 
opgesteld en er is een onderzoek gedaan naar de 
noodzaak van een routering gevaarlijke stoffen. Jaarlijks 
wordt er een financiële eindverantwoording opgesteld en 
een activiteitenplan tbv de provinciale subsidie. 

Effectdoelstelling  
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water. Be perken ontstaan van afvalstoffen  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden 
om op wijkniveau tot energiebesparing te 
komen via het instrument Energieprestatie 
op Locatie (EPL). 

De EPL wordt bij nieuwe planontwikkelingen (van 
voldoende omvang) ingezet. De energievisie geeft input 
aan het ontwerpen van energiezuinige woningen en 
eventueel voor de aanleg van een duurzame energie-
infrastructuur. 
In de energievisie van het project de Contreie is 
vastgelegd dat een duurzame energievoorziening voor 
alle woningen wordt gerealiseerd. Dit moet leiden tot 
realisatie van de eerder vastgestelde 
duurzaamheidambitie (EPL 8,0) voor de Contreie. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Duurzaam ontwikkelen (nieuwe) woningen, 
utiliteitsbouw, etc. 
Bouwen met een 10% verscherpte EPC. 
Implementeren Gemeentelijke 
Praktijkrichtlijn (GPR) duurzaam bouwen. 

Dit onderwerp wordt op regionaal niveau verder 
uitgewerkt in het  kader van het regionale SLOK-
programma (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) en 
het energie- en klimaatprogramma. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden 
van duurzamere energievoorziening voor 
voertuigen. 
 

In regionaal verband wordt deelgenomen aan een 
werkgroep ter bevordering van het gebruik van een meer 
duurzame energievoorziening voor voertuigen. Bekeken 
is of in Oosterhout de vestiging mogelijk is van een 
multifueltankstation voor de toepassing van duurzamere 
energievoorziening. Er is nog geen geschikte locatie 
gevonden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Opstellen Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (VGRP). 

Het VGRP wordt behandeld in de Raadsvergadering van 
maart 2012. Het nieuwe VGRP loopt van 2012 - 2016 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Vergroten afvoercapaciteit door aanleg 
oostelijke persleiding. 

Het optimale tracé is bepaald en besproken met het 
Waterschap Brabantse Delta/ Rijkswaterstaat.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoering geven aan de Kader Richtlijn 
Water (KRW). 

In 2011 is in samenwerking met Waterschap Brabantse 
Delta de waterkwaliteitsspoortoets afgerond. In de 
zomer van 2012 wordt nog een ecoscan uitgevoerd.  
 
Thans worden samen met het Waterschap - mede in het 
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Programma 6 Natuur, Milieu & Afval 
licht van het in 2011 gesloten Waterakkoord dat ziet op 
verdergaande samenwerking om kosten te besparen bij 
het plegen van investeringen – concrete 
uitvoeringsprojecten bepaald om in gezamenlijkheid te 
kunnen voldoen aan de eisen van de Waterwet. 

Realiseren van waterberging en 
verminderen water-op-straat-situaties.. 

In 2011 zijn bergingsvoorzieningen gerealiseerd aan de 
Burgemeester Elkhuizenlaan en Burgemeester 
Materlaan. Voorts is extra bergingscapaciteit 
gerealiseerd door de aanleg van een bergingsriool in 
Dorst. Het Basielhof/ Lavendelhof is afgekoppeld, 
evenals de Havenweg. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Maatregelen verlaging kosten gescheiden 
afvalinzameling (door vereenvoudiging 
systeem en evt. uitbesteding). 
 

De raad heeft in het 4e kwartaal 2011 ingestemd met de 
invoering van diftar. Begin 2012 wordt een projectgroep 
gevormd onder leiding van een externe projectleider. 
Ambitie is om in 2013 te starten met diftar in de 
gemeente. Halverwege 2012 kan elke burger een 
terugkoppeling ontvangen over zijn afvalgedrag. Na 
invoering van diftar vindt er op verzoek van de raad een 
onderzoek plaats naar uitbesteding van de 
inzameldienst. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Kosten composteerinrichting drastisch 
terugbrengen. 
Onderzoek in 1e kwartaal en besluitvorming 
in 2e kwartaal naar mogelijkheden van een 
efficiëntere bedrijfsvoering op de 
composteerinrichting De Hillen. 

De verlaging van de kosten wordt gerealiseerd door het 
introduceren van een andere werkwijze op de 
composteerinrichting. De incidentele inhuur van 
machines wordt omgezet in een structurele inhuur, wat 
goedkoper is. Dit is begin 4e kwartaal 2011 gerealiseerd, 
via een Europese aanbesteding. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Herinrichting Milieustraat. 
 

Bestek voor de herinrichting is besproken in het 4e 
kwartaal, naar verwachting 1e kwartaal 2012 
aanbesteding herinrichting milieustraat. 

Effectdoelstelling  
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkeli jke manier afhandelen met de gemeente 
en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de ge meentelijke organisatie en producten 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Omgevingsvergunning (Wabo) 
Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking 
getreden. De omgevingsvergunning is één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, 
wonen, monumenten, ruimte natuur en 
milieu.  

Alle aanvragen die binnenkomen zijn binnen de hiervoor 
gestelde termijnen in behandeling genomen. 

 
 
Toelichting op de speerpunten 2011 
Aanleg Oostelijke Persleiding 
Het optimale tracé is bepaald en besproken met het Waterschap Brabantse Delta/ Rijkswaterstaat. 
Het eerste deel van de Oostelijke persleiding is aangelegd in de Eikdijk en onder het 
Wilhelminakanaal. De technische detaillering van het verdere tracé vindt plaats.  
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Daarbij wordt een risico-inventarisatie gemaakt, worden vergunningplichten inzichtelijk gemaakt en 
wordt een besteksraming gemaakt. De oostelijke persleiding zal rechtstreeks aansluiten op de 
RWZI. Aanleg van het tweede deel van de persleiding (van RWZI tot Bovensteweg) is gepland voor 
2012. 
 
Overige activiteiten 
- In 2011 is conform planning uitvoering gegeven aan het rioolinspectie, reinigings- en 

reparatieprogramma. In 2011 heeft een noodreparatie plaatsgevonden in de Hoogstraat. 
- In het kader van de samenwerking op het gebied van water- en rioolbeheer is een Waterakkoord 

met het Waterschap Brabantse Delta afgesloten. Dit akkoord omvat de gezamenlijke uitvoering 
van projecten, teneinde de projectkosten voor beide organisaties te reduceren. Concrete 
projecten voor 2012 zijn de reconstructie van de Hoofseweg Zuid en de aanleg van 
waterberging in het Slotbossetorenpark. 

- Voorts is in het kader van de regionale samenwerking (Waterschap, Made/Drimmelen, 
Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg) gestart met het identificeren van 
mogelijkheden tot samenwerking. In dit kader is onlangs de NEN 3140 keuring van de pompen 
en gemalen in gezamenlijkheid aanbesteed. 

 
 Output-indicatoren 
 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambtie 
/Prognose  

2011 

Score 
2011 

 Aantal milieuvergunningen 8* 7 24 17 
Aantal beoordeelde AMvB-meldingen 52 96 225 54 
Aantal controles bedrijven milieu 259 235 330 363 
Aantal milieuklachten 30 30 50 26 
Aantal bodemonderzoeken 20 65 20 62 
Tarief rioolrecht woningen € 171,36 € 171,36 € 145,00 € 145,00 
Tarief rioolrecht bedrijven  
(per werknemer) 

€ 120,00 € 120,00 € 138,00 € 138,00 

Handhaving milieu dwangsom vooraankondiging 7 17  7 
Aantal bodemsaneringsprojecten  8  4 
Aantal adviezen bodem  180  107 
Aantal milieuadviezen bouwvergunning  140 140 72 
 
Afval 
Overige indicatoren  SCORE 2010 PROGNOSE 2011 SCORE 2011 

1 AFVAL GESPLITST IN 
AFVALSTROMEN 

kg / inw. 
kg / 

aansl 
kg / inw. 

kg / 
aansl 

kg / inw. 
kg / 

aansl 
A1 * restafval 192,5 462 193 462 197.4 479 
A2 * zakken op milieustr. 13,8 33 20 49 12.7 31 
B * GFT-afval (laagbouw)  127 293 131 314 124.2 300 
C  * Papier 76 182 80 191 73.7 179 
D  * Glas 25,6 61 26 62 24.2 59 
E * Kunststof verpakkingen 5,8 14 7 16 5.6 14 
F * Grof huisvuil 23,7 57 34 81 22.1 54 
G  * Snoeihout (laagbouw) 63,5         146 83 200 56,5 135 
H * Hout 35,5 85 38 91 35 85 
I * Grond  22,2 53 37 89 27.9 68 
J * Puin 51,3 123 59 142 46.5 113 
1) restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval 
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Sorteeranalyse restafval  SCORE 2010 SCORE 2011 
Aandeel in totaal % Kg/aans. % kg/aans. 
Gft-afval 33,2 153 36.6 175 
Herbruikbaar papier 11,5 53 13 62 
Hygiënisch papier 9,0 42 6.8 35 
Drankkartons 2,7 12 1.8 9 
Kunststoffen 20,6 95 19.5 93 
Glas 3,4 16 3.4 16 
Metalen 2,1 10 2.9 14 
Textiel 3,9 18 4.5 22 
Puin 2,7 12 1.3 6 
Hout 1,7 8 3 14 
Kca 0,6 3 0.1 0.5 
Overig 8,8 41 6.5 31 
Totaal  462  479 
 
    

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 14.310 13.328 14.110 -782 
Baten 13.556 13.379 14.009 -630 
Subtotaal product 754 -51 101 -152 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 0 152 0 152 
Saldo na reserves 754 -203 101 -304 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Milieu beleid en beheer 2.236 901 1.335 1.501 
Afvalverwijdering 6.919 7.830 -911 -1.069 
Riolering 4.514 5.048 -534 -818 
Waterhuishouding 440 230 210 336 
Totaal 14.110 14.009 101 -51 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

      (bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 4.705 5.904 -1.198 
Kapitaallasten 3.425 2.721 703 
Apparaatskosten 5.198 5.484 -287 
Opbrengsten 13.379 14.009 -630 
Saldo -51 101 -152 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten -21 V 
X Kapitaallasten -5 V 
1 Geluidscherm Dorst 76 N 
2 Ontvangen subsidies (divers) 0 V/N 
3 Liquidatie MARB -38 V 
4 Subsidie uitvoeringsprogramma 2011 -64 V 
5 Composteerinrichting -78 V 

  Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)     
X Apparaatskosten -86 V 
X Kapitaallasten -237 V 
6 Inzamelingen -88 V 
7 Afvalstoffenheffing 89 N 
8 Sluitende verwerking via egalisatievoorziening 322 N 

   Riolering     
X Apparaatskosten 393 N 
X Kapitaallasten -308 V 
9 Rioolheffing -59 V 

10 Beleidsvoorbereiding -65 V 
11 Overige afwijkingen -20 V 
12 Sluitend maken via egalisatievoorziening 59 N 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
N.v.t.  
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening egalisatie-rekening reiniging 1.550 322 0 1.872 
Voorziening egalisatie-rekening riolering 3.201 59 0 3.260 
Voorziening intensivering stedelijke 
vernieuwing geluid 

116 0 0 116 

Voorziening zonebeheer industrielawaai 17 7 0 24 
Reserves     
N.v.t.     
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 7 
 

Bouwen & Wonen 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Ruimtelijke ontwikkeling 
 
 

Volkshuisvesting 
 
 

Bouw- en woningtoezicht 
 
 

Grondexploitaties 
           
 

Monumenten & Archeologie 
 
 
      
 
   



Doelenboom Programma 7  Bouwen & Wonen   
    
 

Algemene doelstelling   Effectdoelstelling     Pres tatiedoelstelling        Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)          (Wat willen we bereiken?)       (Wat gaan we ervoor doen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via een 
gevarieerd 
aanbod van 
woningen en het 
creëren van 
ruimte voor 
bedrijven, 
ondersteunen van 
de ambities van 
“Oosterhout 
Familiestad”. Op 
die manier wordt 
ervoor gezorgd 
dat Oosterhout 
een aantrekkelijke 
woon- en 
werkgemeente is 
en blijft voor alle 
categorieën 
inwoners 
 
 
 
 
 

Meer bouwen naar 
behoefte 
 

Behoud en gebruik 
van monumenten en 
cultuurhistorische 
waarden 
 

• De Contreie (CPO) 
• St. Josephstraat e.o. 
• Slotjes-Midden 
• Diverse woningbouw 

(starters) 
• Experimenteren met 

welstandsvrij 
bouwen 

• Actualiseren 
woonvisie 

• Bij nieuwbouw 
levensloopbesten-
digheid  

• Voldoende huizen 
met tuin realiseren 
randvoorwaarde 

 

• Opstellen 
erfgoedkaart 

• Afronden 
archeologisch 
onderzoek 

Het ruime palet van 

voorzieningen maakt 

Oosterhout een 

aantrekkelijke (familie) 

stad. 
 

• Slottebossetoren-
park handhaven 

• Vernieuwde vorm 
van ouderenzorg in 
Dommelbergen 

• Santrijngebied Huis 
voor Cultuur 

• De Zwaaikom 
 

• Ontwikkelen van: 
- Bedrijventerrein 
   Everdenberg-Oost 
- Kantoren locatie 
  Beneluxweg 
- Los- en laadkade 
  Vijf Eiken 

• Actualiseren Nota 
economisch beleid 

• Beperken leegstand 
kantoor en 
bedrijvenpanden 

• Inpasbare hoogbouw 
selectief beoordelen 

 

Outcome indicatoren  

• Tevreden over kwaliteit  

    woningen in de eigen 

    woonbuurt. 

• Waardering eigen  
    woning. 

Output indicatore n  

• Aantal (gemeentelijke) 

monumenten 

• Aantal monumenten-

vergunningen en 

verleende subsidies 

• Aantal verleende bouw- 

en sloopvergunningen 

• Aantal vrijstellingsproce- 

dures en handhavings- 

zaken BWT 

• Verhouding koop- en 

huurwoningen 

• Typen nieuw toe te 

voegen woningen 

• Verhouding aantal 

woningen en niet- 

woningen 

• Aantal te vestigen 

statushouders 

 

Een optimaal 
economische 
vestigingsklimaat 
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Programma 7  Bouwen & Wonen 
Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen, C.P.W. Bode-Z opfi, J.W.M. Peters  
 

    

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren 
van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities 
van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor 
gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en 
werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.  
 
De onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen aan de bovenstaande algemene doelstelling: 

o Bouwen naar behoefte. 
o Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden. 
o Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke (familie) stad. 
o Een optimaal economische vestigingsklimaat. 

 
 
Outcome indicatoren  
 
Programma 7 Bouwen & Wonen  
Burgerindicator (Burgerijenquête) 

Score 
 2009 

Score 
 2010 

Score  
2011 

Waardering eigen woning 7,9 7,8 7,8 

 
 
 

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 7 Bouwen & Wonen 
Effectdoelstelling  
Het ruime palet aan voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke (familie) stad.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Het Slotbossetorenpark handhaven in 
huidige vorm. In Dommelbergen kan ruimte 
gevonden worden voor (vernieuwende) 
vormen van ouderenzorg, bijvoorbeeld op 
de locatie van de huidige sporthal/ 
zwembad (zie programma 12) of elders in 
de nabijheid van het winkelcentrum. 

Er hebben zich in 2011 (nog) geen reële mogelijkheden 
voor de realisering van een dergelijke voorziening in 
Dommelbergen aangediend. Wel is er onderzoek naar 
het creëren van die mogelijkheden in de vorm van 
herontwikkeling van bepaalde locaties gestart.  

Effectdoelstelling  
Meer bouwen naar behoefte 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
De coalitie ziet in hoogbouw, mits goed 
inpasbaar in de omgeving, een welkome 
aanvulling op het bestaande woning-
aanbod èn op de stedelijke structuur. 

De oosttangent (Pasteurlaan, Abdis van Thornstraat, St. 
Antoniusstraat en Tilburgseweg) is onderdeel van de 
hoofdwegenstructuur. Langs die route is reeds 
hoogbouw aanwezig.  
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Programma 7 Bouwen & Wonen 
In 2011 is op de locaties Oosterheem en St. 
Antoniusstraat-Oost met hoogbouw gestart, terwijl dit 
voor het zgn. Dija- en Van der Madeterrein in 2012 is 
voorzien. De realisering van  hoogbouw langs de 
oosttangent benadrukt het belang van die route en 
draagt bij aan het stedelijk karakter van onze stad. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Eventuele wijziging bestemming 
leegstaande kantoorpanden op locaties 
binnen de bebouwde kom. 

Indien en voor zover er vanuit de markt aangegeven 
wordt dat er exploitatiemogelijkheden zijn buiten de 
thans bestaande kaders dan zullen de mogelijkheden 
uitdrukkelijk worden verkend.   

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Leegstand van gemeentelijke gebouwen zo 
veel mogelijk voorkomen. 
Er komt steeds meer helderheid omtrent 
het bestaansrecht van het aanwezige 
gemeentelijk vastgoed. Er zal steeds meer 
worden overgegaan op kostendekkende 
exploitatie van het gemeentelijk 
vastgoed. Indien dit niet haalbaar blijkt dan 
deze gebouwen en/of locaties afstoten of 
herontwikkelen. 
 

Voor verhuur geldt als uitgangspunt dat dit zoveel 
mogelijk kostendekkend moet zijn.  
Indien en voor zover deze objecten niet nodig zijn voor 
planologische ontwikkelingen dan  wel voor 
gemeentelijke functies, zullen deze panden worden 
afgestoten tegen marktwaarde. 
Leegstand kost geld en zal daarom zoveel mogelijk 
moeten worden voorkomen. Dit is een traject 
dat voortvloeit uit het projectplan "Vastgoed 
Gereorganiseerd"  dat begin 2010 is vastgesteld door 
het college. Als gemeente willen wij meegaan in de 
constante ontwikkelingen omtrent maatschappelijk 
vastgoed. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoek naar eventuele opheffing van 
het Project Management Bureau. 
In de eerste helft van 2011 zal een 
onderzoek worden uitgevoerd. 

Er is een kwartiermakersplan Stedelijke Ontwikkeling 
opgesteld in direct overleg met betrokkenen. Op basis 
daarvan zijn de functies binnen het PMB geïntegreerd 
binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Een aantal jaren experimenteren met 
welstandsvrij bouwen, om eventueel 
welstandseisen af te schaffen. 
Uitvoeren welstandsvrij bouwproject van 4 
nieuwbouw woningen aan de Veekestraat. 
1 januari 2011: invoeren welstandsvrij 
bouwen achtererven woningen m.u.v. 
achtererven in historisch waardevolle 
gebieden  

Besloten is om de locatie Veekestraat aan te wijzen als 
gebied waar welstandsvrij mag worden gebouwd. De 
welstandsnota is hierop aangepast. De betreffende 
kavels zijn in de verkoop.   

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Actualiseren Woonvisie. 
 

Geactualiseerde Woonvisie 2011-2016 vastgesteld door 
de raad (november 2011). 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Voldoende huizen met een tuin realiseren, 
als onderdeel van gunstig woonklimaat 
voor jonge gezinnen. 

Dit onderdeel wordt continu meegenomen bij uitwerking 
actiepunten Woonvisie en advisering over 
bouwprogramma woningbouwlocaties. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Bij nieuwbouwwoningen is levensloop-
bestendigheid een harde randvoorwaarde. 

Uitwerking van dit onderdeel vindt plaats op basis van 
de Woonvisie.  
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Programma 7 Bouwen & Wonen 
Stand van zaken ruimtelijke projecten: 
St. Josephstraat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santrijngebied 
 
 
 
 
 
 
 
Zwaaikom 
 
 
Everdenberg Oost  
 
 
 
 
 
De Contreie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ontwikkelings- en realisatieovereenkomst gesloten 
met VORM Ontwikkeling BV, en met omwonenden  
bindende afspraken gemaakt over aanpassing 
perceelsgrenzen. Ook zijn er afspraken met Delta 
Onderwijs gemaakt over parkeergelegenheid 
personeel. 

2. Bestemmingsplanprocedure doorlopen, het 
bestemmingsplan ‘St. Josephstraat e.o.’ is 
onherroepelijk en ook de grondexploitatie is door de  
raad vastgesteld 

3. Zowel stedenbouwkundig plan als inrichtingsplan is 
gereed 

4. Er is gestart met voorbereiding bestek, en de 
bouwroute en bouwplaatsinrichting is gereed 

5. Minnelijk overleg met eigenaar busstation over hoe te 
komen tot modernisering busstation,nog zonder 
concreet resultaat  

 
Voor de herontwikkeling van het Santrijngebied zonder 
Huis voor Cultuur is door de raad een Nota van 
Uitgangspunten vastgesteld en zijn 6 alternatieven 
uitgewerkt. In januari 2012 heeft de raad een voorkeurs-
alternatief gekozen voorgelegd. Daarna wordt het 
masterplan geactualiseerd en in mei 2012 aan de raad 
voorgelegd.  
 
In januari 2011 heeft de gemeenteraad de 
geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld.  
 
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van 
Everdenberg Oost is in 2011 niet in procedure gegaan 
omdat geen beslissing is genomen over de N629. Wel is 
in september de MER voor de N629 door de 
gemeenteraad aanvaard. 
 
Het opstellen van een onteigeningsplan en het verder 
uitwerken van samenwerkingsovereenkomsten met 
ontwikkelaars is nagenoeg afgerond, en het 
Inrichtingsplan en Verkavelingsplan is v.w.b. de 
eerste fase bouwrijpmaken gereed. 
 
De voorbereiding voor het bouwrijp maken is in volle 
gang, en het ontwerp voor de aanpassing van de BHSL 
is vastgesteld en met de aanleg is gestart. Ook het 
ontwerp van de EVZ is opgesteld. Hiervoor is ook een 
subsidieverzoek ingediend.  
De aanbesteding voor warmtelevering in de Contreie 
is nagenoeg afgerond en de keuze voor de energiepartij 
en energievoorziening (WKO) is gemaakt.  
De toekomstige eigenaren van de CPO kavel 3 (starters) 
een architect gekozen en zijn gestart met het ontwerp. 
Tenslotte is er gestart met de uitgifte van de PO kavels, 
via het gem. systeem "Kavelkiezer". 
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Programma 7 Bouwen & Wonen 
Dorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotjesveld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotjes Midden  

Dorst West  
In Maart 2011 heeft het college de reactienota 
Startnotitie N282 vastgesteld, daarmee kon de MER 
worden opgestart 
In september heeft het college de aanvullende 
anterieure overeenkomst vastgesteld zodat een aanvang 
kon worden gemaakt met het vast te stellen 
bestemmingsplan Dorst-West. 
 
Dorst Oost  
De gemeentelijke gronden van Dorst-Oost worden 
verkocht aan een ontwikkelaar, in ruil voor de 
mogelijkheid tot ontwikkeling van het MPO-terrein voor 
2020. 
 
 
Thuisvester heeft de contractspositie van WSG met 
betrekking tot realisering van een verpleeghuis 
overgenomen en is inmiddels eigenaar van de gronden 
waar het verpleeghuis wordt gerealiseerd. De 
bouwplannen zijn verder geoptimaliseerd en ook de 
inrichting van de buitenruimte is aangepast in die zin dat 
er meer parkeerplaatsen op maaiveld worden 
aangelegd. Naar verwachting zal maart/april 2012 
worden gestart met de bouw.   
In april 2011 is het Park Brakestein opengesteld voor het 
publiek.  
 
Het bestemmingsplan “Slotjes” is evenals het 
beeldkwaliteitsplan maart 2011 door de raad 
vastgesteld. 
 
Beheergebied.   
De herinrichting van het beheergebied is met 
uitzondering van de Sint Willibrordusstraat afgerond.  
 
Deelplan 2 Van der Made terrein . 
De plannen voor het Van der Made terrein zijn verder 
uitgewerkt. Vanwege een reeds lang bestaande 
bodemverontreiniging moet de bodem worden 
gesaneerd. Opdracht hiertoe is verstrekt en 
saneringswerkzaamheden worden begin 2012 
uitgevoerd. 
Start verkoop is door Thuisvester gepland voorjaar 2012 
Zodra 70% is verkocht start in principe de bouw. 
Voorafgaand aan start bouw worden de gronden 
bouwrijp gemaakt (door de gemeente). 
Deelplan 3 en volgende worden volgens aangepaste 
planning uitgevoerd. 
 
Herinrichting Loevesteinlaan/Tempelierstraat. 
Werkzaamheden aan de hoofdontsluiting van Slotjes 
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Programma 7 Bouwen & Wonen 
Midden worden gefaseerd uitgevoerd. De 
werkzaamheden van de fases 1 tot en met 3 zijn volledig 
afgerond. Aan fase 4 is begonnen en aansluitend wordt 
fase 5 opgepakt. De herinrichtingswerkzaamheden zijn 
eind april 2012 geheel afgerond. 
 
Herontwikkeling Dija terrein. 
De opstallen zijn gesloopt. Plannen zijn in overleg met 
de zorgaanbieder enigszins aangepast. Naar 
verwachting start de bouw (door de BAM) maart /april 
2012.  

 
 Output-indicatoren 
 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/ Pr
ognose 
2011 

Score 
2011 

% Grondgebied met actuele bestemmingsplannen  98% 100% 100% 100% 
Aantal hectare bedrijventerrein dat planologisch is 
veiliggesteld uit het programma werken uit het 
uitwerkingsplan Breda-Tilburg (totaalprogramma 40 
hectare bruto tot 2015) 

25-30 ha 20 ha 20 ha 20 ha 

Aantal gemeentelijke monumenten 169 174 180 180 
Aantal rijksmonumenten 82 87 82 90 
Aantal monumentenvergunning 20 11 20 6 
Aantal panden in procedure 5 0  6 
Beschermd stads- en dorpsgezicht 3 3 3 3 
Aantal verleende monumentensubsidies 10 9 10 3 
Aantal welstandsadviezen Oosterhout 600 505 300 327 
Verhouding aantal koop- en huurwoningen 65-35 65-35 65-35 61-39 
Aantal woningen dat planologisch is veiliggesteld 
uit het programma wonen van het uitwerkingplan 
Breda-Tilburg (totaalprogramma 4300 voor periode 
tussen 2002 en 2015) 

-- 3.175 
(t/m 2020) 

 3.175 
(t/m 2020) 

Aantal nieuw toe te voegen woningen: 
 
- huur goedkoop: 
- huur middelduur: 
- huur duur: 
- koop goedkoop: 
- koop middelduur: 
- koop duur: 

275 
 

43 
0 
0 
51 
54 

127 

112 
 
0 
0 

51 
21 
19 
21 

100 
 

36 
0 
0 

42 
8 

14 

192 
 

27 
2 
0 
36 
4 

123 
Aantal te huisvesten statushouders (minimaal 
halen wettelijke taakstelling per jaar). 

40 21  40 
(taakstelling) 

35 

    

    



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011  80 

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 15.362 21.145 25.298 -4.153 
Baten 14.504 19.404 22.976 -3.572 
Subtotaal product 858 1.741 2.322 -581 
Storting in reserves 1.935 0 1.886 -1.886 
Onttrekking aan reserves 1.475 490 3.382 -2.892 
Saldo na reserves 1.318 1.251 826 425 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Bouwgrondexploitatie 21.890 21.094 796 -35 
Monumentenbeleid en archeologie 360 102 258 166 
Bouwvergunningen 977 899 79 213 
Volkshuisvestingsbeleid 62 -141 203 -33 
Stedelijke ontwikkeling 1.045 194 850 1.096 
Structuur- en bestemmingsplannen 339 1 338 369 
Beheer van gronden en gebouwen 626 826 -201 -35 
Totaal 25.298 22.976 2.322 1.741 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

            (bedragen * € 1.000)              
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 12.792 18.627 -5.835 
Kapitaallasten 3.456 2.886 571 
Apparaatskosten 4.896 3.786 1.111 
Opbrengsten 19.404 22.976 -3.572 
Saldo 1.741 2.322 -581 
 
 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011  81 

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 
            (bedragen * € 1.000)    

Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 
nadeel 

X Apparaatskosten -279 V 
1 Anti speculatiebeding ontvangen -38 V 
2 Terugbetaling subsidie woningen Oosterheem 0 neutraal 
3 Opheffing woonfonds - betaling aan Thuisvester 20 V 
4 Minder leges bouwvergunningen 170 N 
5 Extra kosten constructieve berekeningen 20 N 
6 Grondverkoop Van Oldeneellaan -496 V 
7 Kloostermuur 67 N 
8 Muur Paulushof 47 N 
9 Huurinkomsten 40 N 

10 Archeologisch onderzoek 36 N 
11 Erfgoedkaart 22 N 
12 Monumentensubsidies voorgaande jaren 15 N 

  Grondexploitatie     
X Apparaatskosten -832 V 
X Kapitaallasten -569 V 

13 Winstnemingen GREX tgv ABR 0 neutraal 
14 Verliesnemingen GREX tlv ABR 0 neutraal 
15 Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen 0 neutraal 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
Algemene bedrijfsreserve: winstneming De Wijsterd (420), Paterserf (950), Vlindervallei 
(95) en overige gronden (200) 

1.665 

Bestemmingsreserve Groenfonds: voeding vanuit verkoop percelen grond 23 
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen:voeding vanuit verkoop percelen 
grond 

198 

Onttrekking aan reserves  
Bestemmingsreserve Woonfonds: storting vanuit woonfonds wegens opheffing 
bestemmingsreserve Woonfonds 

473 

Bestemmingsreserve Woonfonds: storting uit reserve BWS wegens opheffing 50 
Bestemmingsreserve herontwikkeling Santrijngebied: opstellen geactualiseerde 
Masterplan Santrijngebied 

135 

Vrije reserve:ontwikkelstrategie Oosterhout Oost 116 
Vrije reserve:planstudie/MER Rijksweg N282 Dorst 19 
Vrije reserve:actie stadshart 17 
Vrije reserve: kosten invoering WABO (rekeningresultaat 2009) 13 
Vrije reserve: aanvulling investeringen openbare ruimte Slotjes-Midden 400 
Algemene bedrijfsreserve: afboeken boekwaarde complexen (Veekestraat, 
St.Josephstraat, project Dorst en Ter Horst) 

2.159 
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Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
            (bedragen * € 1.000)              

Omschrijving Stand 
1-1-2011 

Ver-
meerdering 

Ver-
mindering 

Stand 
31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening intensivering stedelijke 
vernieuwing algemeen 

283 0 283 0 

Voorziening ISV periode 2005-2009 666 0 52 614 
Reserves     
Algemene bedrijfsreserve  9.462 1.522 2.159 8.825 
Bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie 12.003 318 395 11.926 
Bestemmingsreserve woonfonds 452 20 473 0 
Bestemmingsreserve renterisico BWS 50 0 50 0 
Bestemmingsreserve Santrijngebied 19.172 0 135 19.037 
Bestemmingsreserve Groenfonds 0 23 0 23 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progra mma 8 
 

Werk & Inkomen 



  

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Ondernemen 
 
 

Nutsvoorzieningen 
 
 

Recreatie & Toerisme 
 
 

Sociale zekerheid   
           
 

Werkgelegenheid 
 
 
      
 
      



Doelenboom Programma 8  Werk & Inkomen   
    
 

Algemene doelstelling   Effectdoelstelling Prestati edoelstelling         Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)          (Wat willen we bereiken?) (Wat gaan we ervoor doen?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Behoud en 
versterking van 
de werkgelegen-
heid door het 
stimuleren van 
een duurzame 
economie, door 
het bevorderen 
van een goed 
ondernemers-
klimaat en door 
een goed 
relatiebeheer. 
Bevorderen dat 
inwoners van 
Oosterhout in hun 
eigen levens-
onderhoud 
kunnen voorzien, 
door het 
voorkomen van 
instroom in de 
uitkering en het 
(terug)leiden van 
uitkerings 
gerechtigden naar 
de arbeidsmarkt. 
Het financieel en 
materieel 
ondersteunen van 
burgers die niet 
volledig in hun 
levensonderhoud 
kunnen voorzien 
of niet voldoende 
maatschappelijk 
kunnen 
participeren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimaal economisch 
vestigingsbeleid 

Tevreden ondernemers 
over de gemeentelijke 
dienstverlening  

• voorrang geven aan 
arbeids-intensieve 
bedrijven  

• bedrijventerrein 
Everdenberg versneld 
uitvoeren 

• Terugdringen regel-druk 
voor ondernemers 

• Lokale werkgelegeheid 
bevorderen bij projecten 

• Meer bekendheid geven 
aan aanbe-
stedingskalender 

• Aantal koopzondagen op 
twaalf handhaven 

• Doorlichten bestaand 
beleid om geen 
detailhandel in aanloop-
straten toe te staan  

 

• Één loket voor regelingen 
gericht op participatie 

• Verbeteren efficiency van 
uitvoering pakket 
maatregelen 

• Bijdrage in huisves-
tingskosten van 
Goederenbank 

• Aanpak schuldhulp-
verlening  

Optimale instroming 
van mensen op de 
reguliere arbeidsmarkt 

• Particulier initiatief  op 
gebied van toerisme en 
recreatie wordt 
welwillend tegemoet 
getreden 

• Verbetering van 
verbinding tussen 
jachthaven Drimmelen en 
stadscentrum  

• Scherpere aanbe-steding 
re-integratie-trajecten 

• Onderzoek exclusief 
aanbesteden aan 
WAVA/!GO en het 
onderhoud van openbaar 
groen 

Outcome indicatoren  
• Tevreden over winkel- 
   aanbod in de gemeente 
• Waardering winkels voor 

dagelijkse boodschappen in 
de woonbuurt 

• Arbeidsparticipatie 
 
 

Output indicatoren  
• % ha bedrijventerrein 
• Startende ondernemers 
• Aantal opheffingen 
• Aantal personen in een 

Wsw dienstbetrekking  
• % doorstroom vanuit Work 

First naar duurzaam arbeid 
• %uitstroom naar werk na 

een reïntegratietraject 
• % dat na traject stap maakt 

op reïntegratieladder 
• Werkloosheidspercentage 
• Aantal aanvragen 

schuldregeling 
• Aantal opgestarte 

reïntegratietrajecten 
• Aantal opgestarte sociale 

activeringstrajecten 
• Aantal toegekende 

loonkostensubsidie 
• Aantal personen in Workfirst 
• Wiw-dienstbetrekkingen 
• Inkomsten uit 

toeristenbelasting / toerisme 
• Verhouding hectares 

bedrijventerrein in relatie tot 
hectares grondgebied 

• Aantal nieuwe 
bedrijfsvestigingen 

• Saldo vestiging / vertrek 
• Aantal schuldsaneringen 
• Instroom / uitstroom 

bijstandsuitkeringen (aantal 
personen) 

• Aantal 
inburgeringscontracten 
nieuwkomers/oudkomers Wi 
opgestart % afgerond 

• Realisatie huisvesting 
statushouders 

 
 

Een sterk imago van 
oosterhout als 
toeristische 
bestemming 

Vergroting 
maatschappelijke 
participatie door 
mensen (tijdelijk) te 
voorzien van een 
bestaansminimum voor 
de algemene kosten 
van het bestaan 
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Programma 8  Werk & Inkomen 
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, M.P.C. Willemse n, S.W.Th. Huisman,  

J.W.M. Peters, C.P.W. Bode-Zopfi  
 

 

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
 
Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het 
stimuleren van een duurzame economie, door het bevorderen 
van een goed ondernemersklimaat en door een goed 
relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het 
voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden 
van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het 
financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet 
volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien of niet 
voldoende maatschappelijk kunnen participeren 
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd: 

o Een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor 
bedrijven en als toeristische bestemming. 

o Een sterke economische structuur. 
o Een optimaal economisch vestigingsklimaat. 
o Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening. 
o Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct haalbaar 

is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter verhoging van de 
maatschappelijke participatie. 

o Vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel 
bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan. 

o Middels inburgering verkrijgt een ieder  kennis en vaardigheden om actief deel te kunnen 
nemen aan het economische, sociale, culturele en/of politieke leven in Nederland. 

 
 
Outcome indicatoren  
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

 2009 
Score 
 2010 

Score 
2011 

Tevreden over winkelaanbod in de gemeente. 8,5 8,5 8,5 
Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de 
woonbuurt 

8,5 8,2 8,3 

Arbeidsparticipatie 71% 74% 69% 
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WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 8 Werk & Inkomen 
Effectdoelstelling  
Optimaal economisch vestigingsbeleid  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang 
geven aan arbeidsintensieve bedrijven, 
mede als doel een zo gedifferentieerd 
mogelijk aanbod in werkgelegenheid te 
creëren. 

In 2011 is de laatste kavel aan de Wijsterd uitgegeven, 
Daarnaast is het beleid dat ziet op behoud en waar 
mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid uitdrukkelijk 
aan de orde geweest bij de herhuisvesting van 
Oranjewoud aan de Beneluxweg. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Behouden van lokale Oosterhoutse 
arbeidsintensieve bedrijven met 
uitbreidings- of hervestigingswensen.  

Ter bevordering van de ondernemerscontacten is er per 
bedrijventerrein een vast aanspreekpunt die de 
vergaderingen van de vereniging bijwoont. Daarnaast is 
de bedrijfscontact functionaris belast met het adequaat 
behandelen van ondernemersvragen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitbreiding van bedrijventerrein 
Everdenberg versneld uitvoeren. 
 

Door stagnatie in de provinciale besluitvorming inzake 
de N629 wordt het voorontwerp bestemmingsplan 2e 
helft 2012 vastgesteld. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Teneinde het terugdringen van regeldruk 
voor ondernemers te continueren sluit 
Oosterhout zich aan bij het regionale 
project. 
Oosterhout heeft via de vaststelling van de 
APV 2010 een aantal deregulerende 
maatregelen doorgevoerd.  
Door de Invoering WABO wordt de 
regeldruk verder verminderd. Uitvoering 
geven aan verbeterpunten in het kader van 
de lastenverlichting voor ondernemers. 

In 2011 is de regeldruk voor burgers en ondernemers 
verder teruggebracht. Een voorbeeld hiervan is de 
aansluiting op het ondernemingsdossier, zijnde een 
digitale slimmere manier van handhaving. Dit is 
geïnitieerd door de branches KHN, RECRON en NRK, 
ondersteund door het ministerie van EZ. Op dit moment 
nog voor twee bedrijven, maar bij goede resultaten de 
intentie om dit uit te breiden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen 
de regels die gelden voor openbaar en 
Europees aanbesteden, bij projecten in 
Oosterhout lokale werkgelegenheid te 
bevorderen. 

Uitvoering van deze motie zal in 2012 plaatsvinden. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Meer bekendheid geven aan de 
Oosterhoutse aanbestedingskalender. 
 

Vast opgenomen op gemeentelijke website  
Daarnaast is in nieuwsbrief Ondernemend Oosterhout 
en tijdens één-op-één contacten herhaaldelijk aandacht 
gegeven aan de aanbestedingskalender om lokale 
ondernemers te activeren om in te schrijven op 
projecten. 

Effectdoelstelling  
Tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstve rlening  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
De gemeente betaalt haar rekeningen 
binnen dertig dagen. 

Er wordt steeds meer ingezet op het digitaal verwerken 
van facturen met daaraan gekoppeld de 
afhandelingstermijnen. 
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Programma 8 Werk & Inkomen 
Effectdoelstelling  
Optimaal economisch vestigingsbeleid  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Het aantal koopzondagen wordt 
gehandhaafd op twaalf. 

Besloten is om twee extra koopzondagen voor de 
binnenstad toe te staan ter gelegenheid van het 
Parkfeest en het Mosselfeest.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Doorlichten van bestaand beleid om geen 
detailhandel in aanloopstraten toe te staan. 
Actualisatie gaat ook in op detailhandel en 
toerisme en recreatie. 

Het college heeft de Agenda Economie 2011 – 2015 
vastgesteld waarin deze beleidslijn wordt gehandhaafd. 

Effectdoelstelling 
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbe idsmarkt.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Re-integratietrajecten worden scherper 
aanbesteed, mede door expliciete 
prestatieafspraken in de aanbestedingen, 
die pas leiden tot uitbetaling als duurzame 
participatie een feit is.  
 

De huidige contracten met re-integratiebedrijven lopen 
tot 1 april 2012. Dit betreft overigens raamcontracten 
zonder afnameverplichting. In november 2011 heeft de 
gemeenteraad de nota herijking beleid sociale zekerheid 
vastgesteld. Hierin zijn beperkingen aangebracht in het 
re-integratiebeleid. Vanwege het teruglopende re-
integratiebudget worden minder opdrachten aan derden 
verstrekt om re-integratietaken voor ons uit te voeren. 
Op dit moment wordt bezien hoe vanaf 1 april 2012 
omgegaan moet worden met de inkoop van re-
integratiediensten. Vanwege de voorgenomen invoering 
van de Wet werken naar vermogen op 1 januari 2013 is 
er op dit moment nog grote onzekerheid over de 
vormgeving van het re-integratiebeleid in 2013 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
De voor- en nadelen van het stoppen met 
het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO 
van Work First trajecten en het onderhoud 
van openbaar groen wordt onderzocht. 
In 2011 zal onderzoek gedaan worden 
naar de voor- en nadelen van het exclusief 
aanbesteden aan WAVA/!GO 

Vanwege de hoge kosten van Work First en het dalende 
re-integratiebudget is met de vaststelling van de nota 
herijking beleid sociale zaken besloten om te stoppen 
met de Work First aanpak. 
 

Effectdoelstelling  
Een sterk imago van Oosterhout als toeristische bes temming 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Nieuw particulier initiatief op gebied van 
toerisme en recreatie wordt welwillend 
tegemoet getreden. 
- Vestiging van tenminste 1 nieuwe mini-
camping 

- start ontwikkeling van de vestiging van 
een leisurecentrum aan Statendamweg 

In 2011 is een nieuwe landschapscamping gestart. Het 
leisure centrum wordt in 2012 gerealiseerd. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verbetering van de verbinding tussen 
jachthaven Drimmelen en ons 
stadscentrum. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat bestaande 
vervoersverbindingen voldoende tegemoet komen aan 
de vraag.   
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Programma 8 Werk & Inkomen 
Effectdoelstelling  
Vergroten maatschappelijke participatie door mensen  (tijdelijk) te voorzien van een financieel 
bestaansminimum voor de algemene kosten van het bes taan. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Eén loket voor regelingen die gericht zijn 
op participatie. 
Het streven om zoveel mogelijk te komen 
tot één loket voor participatie zal onderdeel 
uitmaken van de ontwikkeling van het 
Informatie en Servicecentrum (ICS). 

Deze doelstelling sluit aan bij de Wet Werken Naar 
Vermogen, die in ontwikkeling is. Het kabinet streeft 
ernaar om deze wet per 1 januari 2013 in te voeren. De 
gemeente zal deze wet in gezamenlijkheid met 
gemeenten die aangesloten zijn bij WAVA/!GO invoeren 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verbetering efficiency van de uitvoering 
van het pakket aan maatregelen ter 
financiële ondersteuning van mensen met 
een minimuminkomen. 
De vereenvoudiging van aanvraag- en 
afhandelprocedures die is ingezet na de 
vaststelling van de nota actualisatie 
minimabeleid in mei 2009 zal worden 
voortgezet. Hierbij dient er balans te blijven 
tussen efficiency en rechtmatigheid. 

Het management van de afdeling Informatie- en 
Servicecentrum heeft hier in 2011 met bijvoorbeeld het 
vereenvoudigde formulier voor minimaregelingen en een 
vereenvoudigde afhandelprocedure diverse stappen in 
gezet. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Bijdrage in de huisvestingskosten van de 
Goederenbank onder voorwaarden. 
Wanneer aan de voorwaarden voldaan is, 
zal er per 1 april 2011 een nieuwe 
overeenkomst met de Goederenbank 
opgesteld en getekend zijn. 

De bijdrage in de huisvestingskosten is voor de jaren 
2011, 2012 en 2013 gegarandeerd 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Aanpak schuldhulpverlening (vanuit 
begroting 2010): 

• preventie van problematische 
schulden, 

• Integrale benadering, 
• Brede toegankelijkheid, 
• Handen en voeten geven aan de 

regierol van gemeenten. 
Opstellen, vaststellen en uitvoeren 
beleidsplan gemeentelijke 
schuldhulpverlening, waarbij nadrukkelijk 
aandacht zal zijn voor kostenbeheersing. 

Het beleidsplan Gemeentelijke schuldhulpverlening 
2012-2015 is in 2011 opgesteld en door de raad 
vastgesteld. Kostenbeheersing is hierin een belangrijk 
aspect. Bij de uitvoering van het beleidsplan, zullen de 
kosten nauwlettend gemonitord worden en waar nodig 
wordt bijgestuurd. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoek sobere uitvoering Inburgering 
In 2010 is een nieuwe verordening 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

Onderzoek naar een sobere uitvoering van de 
inburgering is met het collegebesluit van december 2010 
afgerond. Er is besloten om tot de wijziging van de Wet 
inburgering op 1 januari 2013 (inburgeraars worden zelf 
verantwoordelijk voor hun inburgering) de uitvoering te 
beperken tot de wettelijke taak, waardoor er sprake is 
van een beperkte en sobere uitvoering.  
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Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/ 
Prognose 

2011 

Score 2011 

Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein 1,7 0,9 Ca. 5,5 0,6* 
Aantal startende ondernemers 340 346 380 418 
Aantal opheffingen  269 310 310 

Aantal personen in een Wsw dienstbetrekking 233 258 240 261 
     
Reïntegratie en bijstand      
Percentage doorstroom vanuit Work First naar 
duurzame arbeid 

  40% 33% 

Werkeloosheidspercentage  5,7% 5,8% 5,3% 
Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners 10,5% 11,4% 11,5% 15,5% 
Aantal aanvragen schuldregeling 220 170 280 263 
Aantal opgestarte re-integratietrajecten  93  85 
Aantal opgestarte sociale activeringstrajecten  18  5 
Aantal toegekende loonkostensubsidies  58  8 
Aantal personen in Work First 

- ultimo 2011 
- gemiddeld 2011 

  
67 

108 

  
18 
37 

Wiw-dienstbetrekkingen  11  8 
Inkomsten uit toeristenbelasting € 178.331 € 175.000 € 178.000 € 160.000 
Aantal schuldsaneringen 40 71 80 81 
Instroom bijstandsuitkeringen (aantal personen) 
 

 350  394 

Uitstroom bijstandsuitkeringen (aantal personen)  159  278 
Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/ 
oudkomers Wi opgestart % afgerond 

 155 
86% 

 175 
82.9% 

Realisatie huisvesting statushouders  21  38 
 
 

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 32.360 28.793 29.768 -975 
Baten 20.227 19.358 28.716 -9.358 
Subtotaal product 12.133 9.435 1.052 8.383 
Storting in reserves 740 0 7.051 -7.051 
Onttrekking aan reserves 232 48 0 48 
Saldo na reserves 12.641 9.387   
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Specificatie beleidsonderdelen 2011 
(bedragen * € 1.000) 

Rekening Rekening Rekening Omschrijving 
Lasten Baten Saldo 

Begroting 
Saldo 

Reïntegratiebeleid 9.405 8.216 1.189 2.503 
Minimabeleid 2.861 1.138 1.723 2.109 
Inkomensregelingen 14.347 12.005 2.342 1.146 
Sociale zekerheid (algemeen) 1.610 4 1.606 2.265 
Ondernemen 241 79 162 464 
Nutsvoorzieningen 473 6.725 -6.252 233 
Recreatie en toerisme 108 0 108 123 
Inburgering 723 548 174 591 
Totaal 29.768 28.716 1.052 9.435 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 22.818 24.458 -1.641 
Kapitaallasten 466 466 0 
Apparaatskosten 5.510 4.844 666 
Opbrengsten 19.358 28.716 -9.358 
Saldo 9.435 1.052 8.383 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten -665 V 
1 Regulier dividend Intergas 220 N 
2 Vrijval voorziening TIPP-gelden naar vrije reserve 0 neutraal 

 Re-integratiebeleid WWB     
3 Beperken aantal re-integratietrajecten -1.300 V 

  Inkomensregelingen     
4 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken -1.300 V 
5 Hogere lasten WWB < 65 jaar 1.984 N 
6 Lager rijksbudget WWB 762 N 
7 10%-regeling WWB -1.350 V 
 Storting in risicovoorziening 50% 675 N 

8 Geen onttrekking uit reserve WWB 48 N 
 Inburgering     

9 Hogere ontvangen Rijksgelden -120 V 
  Sociale Zekerheid:     
10 Sociale zekerheid -20 V 

  Minimabeleid     
11 Extra ontvangen rijksbudget schuldhulpverlening -83 V 

12 Lagere kosten schuldhulpverlening uitvoering stadsbank -82 V 

13 Bijzondere bijstand en project armoede -100 V 

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
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Specificatie mutatie in reserves 2011 
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
Vrije reserve: inzake intergas t.b.v. risico escrow 6.725 
Vrije reserve: opheffing voorziening TIPP gelden 326 
Onttrekking aan reserves  
N.v.t.  
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerderin
g 

Ver-
mindering 

Stand 
31-12-
2011 

Voorzieningen     
Voorziening TIPP-gelden 326 0 326 0 
Voorziening WWB 0 675 0 675 
Reserves     
N.v.t.     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 9 
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Bibliotheek 
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Doelenboom Programma 9  Programmering van de Stad
       
 

Algemene doelstelling     Effectdoelstelling          Prestatiedoelstelling             Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)         (Wat willen we bereiken?)          (Wat gaan we ervoor doen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het bevorderen 
van een 
gevarieerd en 
hoogwaardig 
aanbod van 
cultuur en 
evenementen, het 
ondersteunen van 
kwetsbare 
vormen van kunst 
en cultuur en het 
behoud van het 
cultureel erfgoed 
in de stad 
(inclusief het 
beheer van 
collecties) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stad heeft voor het 
publiek een veelzijdig, 
divers, artistiek 
interessant aanbod 
van culturele 
programma’s te 
bieden, georganiseerd 
en geprogrammeerd 
door een breed scala 
van (culturele) 
instellingen. 
 

Er is een door het jaar 
gespreid evenemen-
tenaanbod dat is 
vormgegeven door 
Oosterhoutse 
verenigingen  
 

• Onderzoek uitga-
ven kunst en & 
cultuur bij vergelijk- 
bare gemeenten  

• Uitvoering geven 
aan cultuurnota 

• Onderzoek doel-
matigheid en 
doeltreffendheid 
van activiteiten van 
professionele 
instellingen  

 

• Evenementen met 
batig saldo 
ontvangen geen     
gemeentelijke 
subsidie 

• Evenementen 
coördinatie en 
vergunningverlening 
voor evenementen 
worden efficiénter 
uitgevoerd 

 

Outcome indicatoren  
• Tevreden over culturele  

Voorzieningen en 
uitgaansmogelijkheden 
in de gemeente 

• Tevreden over aanbod  
    aan verenigingen en  

 clubs in de gemeente 
• Prioriteit kunst en 

cultuur 
• Prioriteit evenementen 

en activiteiten in de stad 
• Prioriteit gezellig 

stadscentrum 
 

Output indicatoren  
• Gegevens 

bibliotheekbezoek 
• Gegevens De Bussel 
• Gegevens Uitpunt 
• Aantal evenemen-

ten en bezoekers 
hiervan  

• Aantal bezoekers 
BMOO en huis voor 
erfgoed  

• Aantal gesubsi-
dieerde culturele 
instellingen  

• % scholen dat 
gebruikt maakt van 
de marktplaats 
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Programma 9  Programmering van de Stad 
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi  
 

 
 
    

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
Het bevorderen van een gevarieerd en 
hoogwaardig aanbod van cultuur en 
evenementen, het ondersteunen van 
kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het 
behoud van het cultureel erfgoed in de stad 
(inclusief het beheer van collecties)  
 
 
 
 
Onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen aan bovenstaande algemene doelstelling:  

o De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele 
programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van 
(culturele) instellingen. 

o Er is een door het jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse 
verenigingen (relatie met voormalig programma “centrum+”). 

 
 
Outcome indicatoren  
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

 2009 
Score 
 2010 

Score  
2011 

Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente 7,2 7,3 7,2 
Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente 7,2 7,2 7,5 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 9 Programmering van de Stad 
Effectdoelstelling  
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, dive rs, artistiek interessant aanbod van culturele 
programma’s te bieden, georganiseerd en geprogramme erd door een breed scala van 
(culturele) instellingen 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoek naar verschil uitgaven kunst & cultuur 
bij vergelijkbare gemeente t.b.v. taakstellende 
bezuiniging. 
Onderzoek wordt in 2011 afgerond.  
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek 
levert dit een lijst op met mogelijke bezuinigingen.  
 

Onderzoek is opgesplitst in een aantal 
deelonderzoeken:  
 
Onderzoek en taakstelling bibliotheek:  
Het afgelopen jaar heeft er uitgebreid onderzoek 
plaats gevonden naar de bibliotheekvoorziening 
in Oosterhout.  
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Programma 9 Programmering van de Stad 
De uitkomst kan tevens van invloed zijn op de 
huidige cultuurnota.  
Indien noodzakelijk zal ook de cultuurnota dan wel 
het uitvoeringsplan van de cultuurnota herzien 
worden. 

Dit onderzoek bestond uit vier deelonderzoeken: 
• Zienswijze Theek 5 
• Intern onderzoek naar het gebruik van de 

bibliotheekfilialen 
• Extern onderzoek naar (ruimtebehoefte) 

bibliotheek i.h.k.v. project Santrijn 
• Intern onderzoek “Een 

toekomstbestendige bibliotheek in 
Oosterhout” 

Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft er 
in de raad van januari 2012 besluitvorming 
plaatsgevonden over de bezuinigingsopgave van 
de bibliotheek. 
 
Onderzoek H19: 
Onderzoek heeft plaatsgevonden in eerste 
kwartaal 2011. Besluitvorming rondom 
uitgangspunten en financiën is in september 
genomen in het kader van de taakstelling op 
subsidies. Additioneel vind er in 2012 nog een 
onderzoek plaats naar de huisvesting van H19 
 
Werkplan de Bussel: 
In het tweede kwartaal 2011 heeft er een 
evaluatie plaatsgevonden van fase 1 van het 
werkplan de Bussel en is besloten tot overgang 
naar fase 2. Er is weer een grote slag gemaakt 
met betrekking tot vermindering van de kosten en 
voor zover het Theater dat kan beïnvloeden is er 
nagenoeg binnen de begroting gewerkt. 
 
Onderzoek culturele verenigingen: 
In het tweede kwartaal 2011 heeft er een 
onderzoek plaatsgevonden onder culturele 
verenigingsleven. Daarnaast zullen in het kader 
van het project subsidievernieuwing  
subsidieverstrekkingen aan culturele 
verenigingen onder de loep worden genomen 
(eerste en tweede kwartaal 2012). 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitvoering geven aan de cultuurnota “Laat duizend 
bloemen bloeien”. 
Afhankelijk van de uitkomsten uit het onderzoek 
naar het verschil in uitgaven kunst & cultuur bij 
vergelijkbare gemeenten, zal bekeken worden 
welke onderdelen uit de cultuurnota doorgang 
kunnen vinden en welke onderdelen geschrapt 
dan wel aangepast ten uitvoer worden gebracht. 
Dit kan leiden tot een nieuwe cultuurnota dan wel 
een aangepast uitvoeringsplan van de cultuurnota. 

Afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaande 
onderzoeken dient de cultuurnota en/of het 
uitvoeringsplan in 2012/2013 geactualiseerd te 
worden. 
Onderdelen uit de cultuurnota die niet aangetast 
worden door bovenstaande onderzoeken worden 
volgens planning ten uitvoer gebracht. Zo zijn 
naar aanleiding van het ombuigingsplan buurt- en 
dorpshuizen in het 3e en 4e kwartaal 2011 
voorbereidingen getroffen om per 1 april 2012 
een Huis voor Amateurs te realiseren in de 
Pannehoef. 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2011 98 

Programma 9 Programmering van de Stad 
Effectdoelstelling  
Een goed en gevarieerd evenementenaanbod 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Evenementen die kunnen draaien met een batig 
saldo, ontvangen geen gemeentelijke subsidie. 
In de Algemene Subsidieverordening 2006 is 
geborgd dat de subsidie geweigerd kan worden 
als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking 
over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, 
hetzij uit middelen van derden kan beschikken om 
de kosten van de activiteiten te dekken. In 2011 
zullen subsidieregels voor evenementen worden 
vastgelegd. Hier wordt ook gemeentelijke 
sponsoring van evenementen bij betrokken. 

In het kader van het project subsidievernieuwing 
2e fase heeft het college in september 2011 
besloten om een nieuwe subsidiesystematiek in 
te voeren. Deze nieuwe subsidiesystematiek zal 
zijn uitwerking krijgen in nieuwe subsidieregels. 
De subsidieregels voor evenementen vormen 
hier onderdeel van uit. De nieuwe Algemene 
Subsidieverordening en subsidieregels 
worden van kracht vanaf het subsidiejaar 2013. 
 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Evenementencoördinatie en vergunningverlening 
voor evenementen worden efficiënter uitgevoerd. 
Het evenementenbeleid zal in 2011 aangescherpt 
worden na evaluatie van de afgelopen 4 jaar. Er 
zal onderscheid gemaakt worden tussen 
evenementenbeleid en vergunningenbeleid. 
Uitgangspunten voor het evenementenbeleid zijn: 

1) Compleet en divers jaarprogramma met 
klein- en grootschalige evenementen, 
interessant voor Oosterhouters en 
toeristen.  

2) Gemeentelijke faciliteiten en voorzieningen 
worden vastgelegd. 

3) Samenwerking met organisatoren. 
 

Uitgangspunten voor het vergunningenbeleid zijn: 
4) Veiligheid staat centraal. Coördinatie, 

risicoanalyse en werkwijze sluiten aan bij 
regionale en landelijke ontwikkelingen. 

5) Efficiëntie door goede afstemming en 
taakverdeling tussen veiligheid, 
vergunningverlening en handhaving voor 
de voorbereiding, monitoring en evaluatie 
van risicovolle evenementen. 

6) Vereenvoudiging van jaarlijkse 
terugkerende vergunningen. 

Vaststellen regelgeving veiligheid, milieu, verkeer 
en geluid 

Beleid en uitvoering van de Nota 
Evenementenbeleid 2007 is geëvalueerd in het 
evaluatieverslag ‘Evenementen in Oosterhout 
2007 – 2010’.  
 
De conceptnota Evenementenbeleid 2012 is door  
het college vastgesteld. Nadat de raad in april 2012 
een besluit over het geactualiseerde beleid 
genomen heeft, kan het college beleidsregels 
vaststellen. 
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Overige activiteiten 
Bibliotheek 
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

� In stand houden bibliotheekvoorziening middels subsidieovereenkomst. Hierin zijn 
afspraken gemaakt over de vijf functies van de bibliotheek: 
• Warenhuis van kennis en informatie 
• Centrum voor ontwikkeling en educatie 
• Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur 
• Podium voor Ontmoeting en Debat 
• Encyclopedie voor Kunst en Cultuur 

� Subsidiëren van een Uitpunt als centraal informatiepunt voor cultuur; 
� Subsidiëren van de ontwikkeling van CLIP, een cultuureducatiebureau voor leraren en 

leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.  
� Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in gebruik bij de bibliotheek 

 
Kunst & Cultuur 
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

• Het vaststellen en bewaken van het algemeen cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout; 
• Het in stand houden van een passend voorzieningenstelsel met een centrum voor de 

kunsten (H19), theater (De Bussel) en filmtheater (De Bussel); 
• Het stimuleren van kunst- en cultuureducatie voor een breed publiek en voor jeugd in het 

bijzonder (via H19 Centrum voor de Kunsten); 
• Het verzorgen van een divers en professioneel theateraanbod (via theater De Bussel); 
• De zorg voor een kwalitatief hoogstaand cinematografische voorziening die past bij de 

schaal van Oosterhout (via het Filmtheater) 
• Het bewerkstelligen van vernieuwing, verbreding, verjonging en versterking van de 

Oosterhoutse culturele activiteiten, o.a. via subsidiering van culturele amateurverenigingen 
en professionele culturele instellingen; 

• Het onderhouden en beheren van kunstobjecten en van gebouwen die in gebruik zijn voor 
kunst en cultuur. 

 
Musea & Archieven 
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:  

• Zorg dragen voor de wettelijke taak ten aanzien van het bewaren van gemeentelijke 
archieven (via Regionaal Archief Tilburg); 

• Zorg dragen voor overige activiteiten (restauratie, digitalisering, educatie en promotie) op 
het gebied archiefzorg (via Regionaal Archief Tilburg); 

• Het uitvoeren van beleid ten aanzien van plaatselijke musea; 
• Regie voeren op en stimuleren van clustering van expertise en activiteiten op het gebied 

van erfgoed (d.m.v. Huis voor Erfgoed); 
• Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en objecten in gebruik ten behoeve van 

musea, archeologie en monumenten. 
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Output-indicatoren 
 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Prognose 
2011 

Score 
2011 

Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek 26,3% 26,7% 26,8% 27,6% 
Aantal bezoekers totaal: 
Aantal bezoekers per filiaal: 
Oosterhout centrale 
Oosterhout Dommelbergen 
Oosterhout Oosterheide 

 237.829 
 

140.143 
56.011 
41.675 

226.764 238.310 
 

142.169 
53.632 
42.509 

Aantal uitleningen totaal: 
Aantal Uitleningen per filiaal: 
-Oosterhout centrale 
-Oosterhout Dommelbergen 
-Oosterhout Oosterheide 
-Bibliobus Den Hout, Dorst en oosteind 

463.675 533.612 
 

326.647 
106.088 
78.972 
21.905 

485.000 544.974 
 

335.548 
107.487 

79.343 
22.596 

Aantal ingeschreven leners   13.300 14.906 
Klanttevredenheid dienstverlening Theek 5   8 n.v.t.* 
Aantal bezoekers Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en 
carnavalsmuseum 

 8.700* 15.00 12.650 

Aantal bezoekers Brabant Museum Oud 
Oosterhout (BMOO) 

 9.851 10.500 9.721 

Aantal voorstellingen de Bussel 
- Professioneel 
- Amateur 

 
140 
120 

 
125 
68 

 
75 

60** 

 
90 
28 

Aantal bezoekers Uitpunt  
- digitaal 
- fysiek (klantcontacten) * 

  
39.201 
2.340 

 
45.000 
8.000 

 
33.954 
7.800 

Aantal gesubsidieerde instellingen, structureel of 
projectmatig (cultuur) 

62 61 65 59 

Aantal abonnementshouders (2009) 
Aantal kaarten (v.a. 2010) 

2.200 25.500 - 24.945 

Percentage scholen dat gebruik maakt van de 
Marktplaats 

 91% - 89% 

* I.v.m. de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Zandheuvel 51 is het museum in 2010  

van 1 januari t/m 10 juni gesloten geweest. 

** Dit zijn de minimale aantallen voorstellingen zoals opgenomen in het nog vast te stellen bedrijfsplan De Bussel en 

cultuurnota. Uitgangspunt is zoveel mogelijk voorstellingen binnen het huidige budget en de huidige zaal capaciteit (zie 

cultuurnota).
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 6.438 6.211 7.007 -796 
Baten 1.528 1.653 1.471 181 
Subtotaal product 4.911 4.559 5.536 -978 
Storting in reserves 0 17 0 17 
Onttrekking aan reserves 83 163 1.083 -920 
Saldo na reserves 4.827 4.413 4.453 -40 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

Rekening Rekening Rekening Omschrijving 
Lasten Baten Saldo 

Begroting 
Saldo 

Evenementen 507 185 322 200 
Bibliotheek 1.725 354 1.370 1.344 
Subsidies kunst en cultuur 255 81 174 175 
Onderhoud kunst en cultuur 1.010 0 1.010 120 
Kunstbevordering en -voorwerpen 158 0 158 175 
Cultuurnota 91 0 91 91 
Theater “De Bussel” 1.909 844 1.065 1.076 
Jongerencentrum “Outflow” 304 6 297 371 
H19 Centrum voor de kunsten 861 0 861 861 
Musea en archieven 188 0 188 108 
Huis voor Cultuur 0 0 0 37 
Totaal 7.007 1.471 5.536 4.559 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 4.477 4.407 70 
Kapitaallasten 504 1.431 -926 
Apparaatskosten 1.230 1.170 60 
Opbrengsten 1.653 1.471 181 
Saldo 4.559 5.536 -978 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 
(bedragen * € 1.000) 

Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 
nadeel 

X Apparaatskosten -60 V 
X Kapitaallasten -31 V 
1 Subsidie bibliotheek 45 N 
2 Onderhoud gebouwen bibliotheek -24 V 
3 De Bussel 5 N 
4 Outflow -39 V 
5 Onderhoud musea / monumenten -41 V 
6 Slotje Brakestein 122 N 
7 Evenementen 69 N 
8 Onderhoudskosten pand Heuvel 19 / 23 44 N 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van kapitaallasten van de investering in 
voormalig Zandheuvel school, Huis voor Cultuur, Outflow. 

1.083 

 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening marktplaats cultuureducatie 54 0 4 49 
Reserves     
N.v.t.     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 10 
 

Onderwijs, Jeugd & Voorschool 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Onderwijs 
 
 

Jeugd 
 
 

Kinderopvang & Voorschool 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
      



Doelenboom Programma 10  Onderwijs, Jeugd & 
Voorschool       
 

Algemene doelstelling     Effectdoelstelling     Pr estatiedoelstelling          Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)             (Wat willen we bereiken?)       (Wat gaan we ervoor doen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het 
zorgdragen 
voor een 
optimale 
onderwijsinfra
structuur, 
waarin 
iedereen zijn 
talenten kan 
ontwikkelen 
met als doel 
volwaardige 
deelname aan 
de samen-
leving 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kinderen krijgen de 
kans om educatie te 
volgen 
 

Adequate en veilige 
onderwijs-
voorzieningen 
 

• Uitvoeren onderwijs 
achterstanden beleid 

• Streven naar HBO 
opleiding in Ooster-
hout 

• Leerlingenvervoer 
conform wettelijke 
voorschriften  

• Samen met 
bedrijfsleven creëren 
van stageplaatsen 

• Regionalisering 
leerlingenadministrat
ie/leerplicht  

 

• Voorzien in 
voldoende en 
adequate huisvesting 

• Brede scholen  
• Wens te komen tot 

een ‘vakcollege” ter 
afronding van het 
vmbo 

 

Vroegtijdig signaleren 
en aanpakken van 
opvoedings- en opgroei 
problemen bij jeugd en 
ouders 
 

• Brede aanpak 
jongerenoverlast in 
de openbare ruimte 

• Ontwikkelen visie op 
integraal jeugdbeleid  

 

Outcome in dicatoren  
• Onderwijsvoorzieningen 
    in de gemeente. 
• Waardering basisonder- 
    wijs in de woonbuurt 
• Voorzieningen voor  

Voor jongeren in de  
gemeente 

•  Voorzieningen voor 
  jongeren in de gemeente 

• Aandeel hoog opgeleiden 
    (hbo of hoger) 
• Aandeel 18-24 jarigen 
    dat een opleiding volgt 
• Prioriteit onderwijs- 
    voorzieningen 
• Prioriteit kinderopvang 
 

Output indicatoren  
• Aantal scholen primair  
    onderwijs 
• Aantal scholen voortgezet 
    onderwijs 
• Aantal scholen (voortgezet) 
    speciaal onderwijs 
• Aantal jongeren opgeno-  
    men in traject-begeleiding 
• % peuters op voorscholen 

• % deelname aan voor-  
    schoolse educatie (VVE) 

• % schoolverzuim 
 
 

Jeugdigen van 0-25 
jaar worden op weg 
gebracht naar 
maatschappelijke 
zelfstandigheid en 
positieve deelname aan 
het maatschappelijk 
leven 

• Doorontwikkeling 
Centrum Jeugd en 
Gezin 

 

Door voor- en 
naschoolse opvang is 
de combinatie van 
werken en kinderen 
eenvoudiger geworden 
 

• Zorgdragen voor 
kwalitatief goede 
kinderopvang 

• Voorscholen 
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Programma 10  Onderwijs, Jeugd & Voorschool 
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ S.W.Th. Huis man  
 

 
 

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
Het zorgdragen voor een optimale 
onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn 
talenten kan ontwikkelen met als doel volwaardige 
deelname aan de samenleving.  
 
 
 
 
 
 
 
Outcome-indicatoren 

Burgerindicator (Burgerijenquête)  Score 
 2009 

Score 
2010 

Score 
2011 

Onderwijsvoorzieningen in de gemeente. 7,5 7,6 7,9 
Waardering basisonderwijs in de woonbuurt 7,7 7,6 7,7 
Voorzieningen voor jongeren in de gemeente 5,6 5,8 6,1 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
Effectdoelstelling  
Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Opstellen en uitvoeren onderwijsbeleidsplan / LEA 
(Lokale Educatieve Agenda) 2011-2015  
Prestaties: 
- Beleid VVE (komen tot 100% doelgroepbereik 

VVE) 
- Hernieuwde afspraken met scholen voor 

Voortgezet Onderwijs over verzuimpreventie 
 
 
 
 
 
- Onderzoek naar uitbreiding 

schoolmaatschappelijk werk 
 
 
 
 

In de raadsvergadering van 13 december 2011 is 
het nieuwe onderwijsbeleidsplan vestgesteld. In 
dit beleidsplan zijn de (financiële) kaders van het 
nieuwe onderwijsbeleid beschreven.  
 
Het onderwijsbeleid 2006-2010 is geëvalueerd.  
Op grond van de evaluatie is besloten voorde 
komende periode vooral in te zetten op de 
voorschoolse periode en het tegengaan van 
voortijdig schoolverlaten.  
De afspraken met scholen over verzuimpreventie 
zijn uitgesteld in verband met de plannen om de 
leerplichttaken te regionaliseren. 
Het schoolmaatschappelijk werk primair en 
voortgezet onderwijs wordt voortgezet. 
Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk is gezien 
het vastgestelde financiële kader niet mogelijk. 
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Programma 10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
- Evaluatie schakelklassen en hernieuwde 

afspraken met de schoolbesturen Primair 
Onderwijs over het bestrijden van 
taalachterstanden 

 
- Onderzoek naar mogelijkheid om in Oosterhout 

te komen tot een kopklas 

De pilot schakelklassen is afgerond en wordt niet 
voortgezet. De financiële middelen die hiervoor 
beschikbaar waren worden ingezet ten behoeven 
van de voorschoolse periode. 
 
Besluitvorming rondom het vormen van een 
zogenaamde kopklas is uitgesteld om de 
evaluatie van twee vergelijkbare projecten af te 
wachten (School’s Cool en 
Onderwijstijdverlenging). 
 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Het gemeentebestuur blijft streven naar de 
vestiging van een HBO-opleiding in Oosterhout 
- Contacten leggen met HBO instellingen, 

netwerken (Fontys, Avans) 

De instandhouding van het beroepsgerichte 
VMBO vraagt op dit moment meer om 
handhaving en versterking van een MBO-
opleiding in Oosterhout in plaats van investeren 
in de vestiging van een HBO opleiding. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Het niveau van leerlingenvervoer in 
overeenstemming brengen met hetgeen wettelijk 
is voorgeschreven. 
- Uitvoering wettelijke taken (uitvoering 

projectopdracht en raadsnota omtrent wijziging 
verordening km grens einde 2010) 

Op 19 april 2011 is de nieuwe verordening 
leerlingenvervoer door de raad vastgesteld. In 
deze verordening is de kilometergrens voor het 
SBO verhoogd. Alle aanvragen worden jaarlijks 
getoetst aan kilometergrens, mogelijke handicap 
kind of hardheidsclausule.  
Uitvoering overeenkomstig wettelijke taken. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
In samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs 
wordt verder gewerkt aan het creëren van 
stageplaatsen, waarbij de gemeente een 
voorbeeldfunctie vervult. 
 
Het huidige beleid op het gebied van 
maatschappelijke stages zal in 2011 worden 
voortgezet. 

Vanuit de afdeling P&O is in de organisatie 
gecommuniceerd over de mogelijkheden voor 
maatschappelijke stages en de wijze waarop 
afdelingen hiervan gebruik kunnen maken. De 
informatie hierover wordt op intranet gezet. Sinds 
augustus 2011 zijn er ongeveer 50 
maatschappelijke stages vervuld bij de gemeente 
Oosterhout, waaronder het verzorgen van de 
werknemerslunch in december. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Regionalisering leerlingenadministratie/leerplicht. 
 
Besluit over regionale samenwerkingsafspraken 
op het gebied van leerlingenadministratie en leer- 
en kwalificatieplicht. 

Op 12 juli 2011 heeft het college besloten deel te 
nemen aan de regionalisering van de 
leerlingenadministratie. Dit betekent dat in de 
regio West-Brabant (18 gemeenten) met één 
centraal leerlingenadministratiesysteem wordt 
gewerkt. Over de regionalisering van de 
leerplichttaken zal in 2012 een besluit worden 
genomen 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Volwasseneneducatie 
In 2010 is het participatiebudget t.o.v. het 
voorgaande jaar met 25% gereduceerd. In 2011 
zal hier nog een bezuiniging overheen gaan van 
19%.  
 

De aangevraagde ESF subsidie is toegekend. Dit 
geeft wat extra ruimte voor het schooljaar 2011-
2012. 
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Programma 10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
Oosterhout heeft in een samenwerkingsverband 
met de gemeenten Breda, Zundert, Drimmelen, 
Moerdijk en Etten-Leur ESF subsidie 
aangevraagd. Deze subsidie kan voor een deel de 
gevolgen van de bezuiniging wegnemen. Tot 
augustus 2010 kan het huidige aanbod nog 
worden gehanteerd. Vanaf het schooljaar 2010 - 
2011 is het niet meer mogelijk het huidige product 
aanbod te handhaven in verband met de 
bezuinigingen.  
Tevens zal bij het nieuwe contract gekeken 
worden of er in het productaanbod aansluiting kan 
worden gezocht bij de behoeften vanuit re-
integratie. 

Inmiddels is er een contract aangegaan met het 
ROC voor het schooljaar 2011-2012. Het 
beschikbare budget (inclusief ESF subsidie) voor 
het nieuwe schooljaar is € 10.000,- lager dan het 
voorgaande schooljaar.  
Voor het schooljaar 2011-2012 is de slag 
gemaakt om het productaanbod aan te passen 
en ook te richten op re-integratie en de uitstroom 
naar werk. 

Effectdoelstelling  
Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Voorzien in voldoende en adequate  huisvesting 
voor het onderwijs. 
Vastgesteld Integraal Huisvestings Plan 2010-
2011 (IHP), inclusief eerste uitvoer van 
deelprojecten. 

Vanuit het IHP 2011-2014 zijn de volgende 
voorzieningen gerealiseerd en/of betaalbaar 
gesteld: 
- uitbereiding 2e speellokaal Rubenshof 
- verbindingsgang en div. uitbreidingen Mgr. 

Frencken College 
- onderwijskundige vernieuwingen Mgr. 

Frencken College 
- dakrenovatie Oelbertgymnasium 
- vervangen lateiconstructie Oelbertgymnasium 
Buiten het IHP zijn tevens gerealiseerd: 
- herhuisvesting De Strijene 
uitbreiding Warandecollege 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Brede scholen 
- Vaststelling visie op Brede scholen in de wijken 

(zie ook programma 11, leefbaarheid) vanuit 
provinciale subsidie Vrachelen.  

De brede scholen zullen worden doorgezet, een 
mogelijke onderwijslocatie in de Contreie is 
doorlopend onderwerp van aandacht. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
De gemeente ondersteunt de wens van het Hanze 
College om in Oosterhout te komen tot een 
“vakcollege” ter afronding van het vmbo 
- Samenwerkingsafspraken met het Hanze 
College 

Het onderwijs heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar de toekomst van het Hanze college. Er is 
een aantal alternatieven naast elkaar gezet. 
Meest haalbare alternatief lijkt de koppeling met 
het MBO in een verticale beroepskolom. 

Effectdoelstelling  
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings-  en opgroeiproblemen bij jeugd en 
ouders 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Doorontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin 
 
Implementatie en uitvoering van doorontwikkeling 
CJG 
 
 

Na de opening in 2010 heeft 2011 in het teken 
gestaan van de verdere doorontwikkeling van het 
CJG: 
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Programma 10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
Uitwerking prestaties: 
- Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en 

Gezin als netwerkorganisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Invoering en verdere doorontwikkeling Triple P 

(uniforme opvoedmethodiek professionals) 
 
 
 
- Optimaliseren bereik allochtone doelgroep. 
 
 
 
 
 
 
- Optimaliseren zorgstructuur primair onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
- Optimaliseren aansluiting en gebruik van Zorg 

voor Jeugd door lokale en regionale 
instellingen. 

 
 
 
 
- Sluitende zorgketen. 
- Aansluiting CJG en veiligheidshuis. 
- Doorontwikkeling ketencoördinatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geleverde prestaties: 
- Na de nadruk in 2010 op het opbouwen van 

de interne organisatie, is in 2011 veel meer 
geïnvesteerd in het opbouwen van de 
netwerkorganisatie met de ketenpartners van 
het CJG. In 2011 is er een onderzoek 
uitgevoerd naar het effect van samenwerking 
door de kernpartners van de 
netwerkorganisatie binnen het CJG. Tevens 
zijn de samenwerkingsovereenkomst 
“uitwisselen van gegevens”, privacyreglement 
en stappenplan vastgesteld door de 
stuurgroep.  

- Kernpartners van het CJG zijn getraind voor 
Triple P en Triple P is ingevoerd als uniforme 
opvoedmethodiek. In 2011 is deze manier van 
werken verder ingevoerd en wordt in 2012 
uitgebreid, o.a. naar de kinderopvang. 

- In 2011 zijn diverse initiatieven genomen om 
het bereik bij de allochtone doelgroep te 
vergroten: inzet Triple P voor allochtone 
gezinnen, inzet Avicenna, inzet 
gezinsmanager vanuit het CJG (naast de inzet 
die er al was vanuit veiligheid). 

- Voor wat betreft de aansluiting bij de 
zorgstructuur primair onderwijs is er in overleg 
met de partners in 2011 gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de inzet van wijk CJG-
ers die een belangrijke directe schakel gaan 
vormen tussen school en de benodigde zorg. 
Deze ontwikkeling is nauw afgestemd met de 
ontwikkeling van de sociale wijkteams. 

- Het verbeteren van de aansluiting en gebruik 
van Zorg voor Jeugd door lokale instellingen 
wordt in 2012 meegenomen bij de 
ontwikkeling van de wijk CJG-er. Het 
verbetertraject voor de regionale instellingen 
wordt regionaal aangestuurd. 

- Ketencoördinatie heeft een vaste plaats 
gekregen in lokale zorgstructuur jeugd. In 
2011 en 2012 vindt er vanuit de GGD West-
Brabant een wetenschappelijk onderzoek 
plaats naar hoe het effect van 
ketencoördinatie te meten. In 2012 zullen 
afspraken worden gemaakt over de positie 
van ketencoördinatie binnen de 
doorontwikkeling van het CJG (wijkgericht 
werken) en de toekomstige transitie 
jeugdzorg.  
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Programma 10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
Noot: Bij het wegvallen van het gemeentelijk 
accres CJG zal de basisvoorziening CJG op een 
andere wijze moeten worden vormgegeven en 
zullen  CJG-taken moeten worden opgenomen in 
maatwerkpakketten en OPC’s. 

- In 2011 is er tevens regionaal en lokaal een 
start gemaakt met een eerste oriëntatie op de 
transitie jeugdzorg en de consequenties 
daarvan op de toekomstige werkwijze van het 
CJG.   

 
Effectdoelstelling  
Jeugdigen van 0-25 jaar worden op weg gebracht naar  maatschappelijke zelfstandigheid en 
positieve deelname aan het maatschappelijke leven 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Brede aanpak jongerenoverlast in de openbare 
ruimte, met specifieke aandacht  
vanuit Welzijn voor preventie van overlast. 
 
Continueren van de inzet op hinderlijke en 
overlastgevende jongeren conform het beleidsplan 
jeugdveiligheid. Zie onderdeel jeugdveiligheid. De 
inzet vanuit Welzijn betreft met name inzet vanuit 
preventief jeugdbeleid (voorkomen dat). 

De gemeente Oosterhout heeft veel geïnvesteerd 
in het verbeteren van de veiligheid in de wijk 
Oosterheide. Door de aanpak van een groep 
harde-kern jongeren die een overmatig groot 
aandeel hadden in de overlast is een volgende 
stap gezet naar een veilige en leefbare wijk. 
Samen met K2 is gekozen voor een methodiek 
om jeugd in de leeftijd van 11-16 jaar, die af 
dreigt te glijden naar probleemgedrag te 
stimuleren hun talenten positief te gebruiken. In 
het najaar is gestart met het trainen van 
professionals en het betrekken van onderwijs en 
andere partners. Power is een methodiek die 
aansluit op bestaande activiteiten. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Ontwikkelen visie op integraal  jeugdbeleid 
Projectplan integraal jeugdbeleid is opgesteld en 
geïmplementeerd. 

Prioriteit vanaf 2011 voor wat betreft preventief 
jeugdbeleid en jeugdzorg ligt bij de transitie 
jeugdzorg en de daarmee samenhangende 
doorontwikkeling CJG. Overkoepelend kader 
voor het verdere vormgeven van de lokale 
zorgstructuur jeugd is het beleidskader wmo 
2012-2015. 

Effectdoelstelling  
Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie va n werken en kinderen eenvoudiger 
geworden 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Zorgdragen voor kwalitatief goede kinderopvang 
Toezicht op en handhaving van kwaliteit 
kinderopvang 

Toezicht en handhaving op kwaliteit van 
kinderopvang.  
Handhavingsbeleid is beschreven. Vaststelling in 
college in februari 2012. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Voorscholen 
- Nieuwe samenwerkingsafspraken met de 

schoolbesturen over voorscholen en 
voorschoolse educatie incl. huisvesting. 

- Invoering OKE-wetgeving (kwaliteitsimpuls 
regulier peuterspeelzaalwerk, dekkend 
hoogwaardig aanbod voorschoolse educatie, 
toezicht en handhaving, jaarlijks verplicht 
overleg) 

 
Er is gesproken met de schoolbesturen over 
nieuwe samenwerkingsafspraken in het kader 
van het onderwijsbeleid. Op basis hiervan zal 
een uitvoeringsplan worden opgesteld.   
 
Uitvoering wettelijke taken (wet OKE). 
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Output-indicatoren 

Overige indicatoren  
Score 
 2009 

Score 
2010 

Ambitie/ 
prognose 

2011 

Score 
2011 

Aantal scholen primair onderwijs 23 22 22 22 
Aantal scholen voortgezet onderwijs 5 5 5 5 
Aantal scholen (voortgezet) speciaal onderwijs 2 2 2 2 
Aantal deelnemers volwasseneneducatie  186 - 151 

    

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 7.619 8.438 7.343 1.095 
Baten 1.584 1.432 1.358 73 
Subtotaal product 6.035 7.006 5.984 1.022 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 268 402 307 95 
Saldo na reserves 5.767 6.604 5.677 927 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Jeugdbeleid 205 6 199 235 
Kinderopvang en voorschool 283 22 261 313 
Onderwijshuisvesting 3.625 37 3.588 4.404 

Onderwijsbeleid 912 363 550 791 
Gemeente onderwijsachterstandsbeleid 996 785 211 139 
Regionaal meld- en coördinatiepunt 
schoolverlaters 

156 143 13 9 

Onderwijsbegeleiding 140 0 140 137 
Leerlingenvervoer 1.009 2 1.007 847 
Jong 16 0 16 131 
Totaal 7.343 1.358 5.984 7.006 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 4.019 3.676 342 
Kapitaallasten 3.598 2.984 614 
Apparaatskosten 821 682 139 
Opbrengsten 1.432 1.358 73 
Saldo 7.006 5.984 1.022 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten -138 V 
X Kapitaallasten -504 V 
1 Leerlingenvervoer 162 N 
2 Onderwijsachterstandenbeleid 62 N 
3 Onderhoud onderwijsgebouwen -300 V 
4 Subsidies jeugdbeleid -59 V 
5 Jong -32 V 
6 Subsidie voorschool -60 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering 
van de Loevesteinschool, Hans Bergerkliniek, De Touwbaan en gymzaal Vrachelen 

266 

Vrije reserve: kosten Marokkaanse jongeren en straatgroepen vanuit 
jaarrekeningresultaat 2010 

41 

 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening LMC/RMC 104 81 0 185 
Reserves     
N.v.t.     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 11 
 

Maatschappelijke zorg 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
 

Gezondheidszorg 
 

Lijkbezorging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      



Doelenboom Programma 11  Maatschappelijke zorg 
      
 

Algemene doelstelling   Effectdoelstelling            Prestatiedoelstelling       Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)     (Wat willen we bereiken?)            (Wat gaan we ervoor doen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bevorderen 
van 
maatschappelijke 
participatie en  
zelfredzaamheid, 
met bijzondere 
aandacht voor 
kwetsbare 
groepen. Het 
bevorderen van 
sociale cohesie, 
onder andere via 
het in stand 
houden van 
voorzieningen die 
het sociaal-
cultureel leven 
ondersteunen. 
Het bevorderen 
van de 
gezondheid van 
de inwoners van 
de gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met behulp van facil-
teiten en ondersteuning 
behouden mensen hun 
autonomie en wordt  
hulpbehoevendheid 
voorkomen 

Burgers ervaren steeds 
meer dat zij wonen in 
een schone, hele en 
veilige buurten, waar het 
aan-trekkelijk is om te 
wonen, werken en 
recreëren 

Alle jeugdigen zijn op 
weg geholpen naar 
maat-schappelijke 
zelfstandig- heid en een 
positieve deelname aan 
het maatschappelijk 
leven. 
 

Burgers zijn geïnfor-
meerd, geadviseerd en 
ondersteund ter bevor-
dering en behoud van 
hun zelfredzaamheid 

De draagkracht van 
man-telzorgers en 
vrijwilligers-zorgers is 
vergroot en burgers 
nemen steeds meer de 
verantwoordelijk-heid 
voor elkaar en voor hun 
omgeving. 

Alle inwoners kunnen 
zoveel mogelijk op hun 
eigen manier en op hun 
zelf gekozen wijze 
wonen en leven, op een 
manier die bij hen past. 
 

Met behulp van 
faciliteiten en 
ondersteuning behouden 
mensen hun autonomie 
en wordt 
hulpbehoevendheid 
voorkomen 

In de gemeente kunnen 
mensen worden 
gecremeerd, zodat 
nabestaanden niet naar 
andere plaatsen hoeven 
uit te wijken. 

Ontwikkelen samen-
hangend lokaal beleid 
voor maatschappelijke 
ondersteuning  
 

Bevorderen van leef-
baarheid en sociale 
samenhang in buurten 
wijken en  dorpen 
 

Ondersteunen van 
mantelzorgers en 
vrijwilligers 
 

Preventief ondersteu-nen 
van jeugdigen met 
problemen met het 
opgroeien en ouders met 
problemen  in opvoeden  
 

• Bevorderen van 
participatie van 
mensen aan de 
samenleving 

• Het bieden van maat-
schappelijke opvang 
en het bevorderen van 
openbare geestelijke 
gezondheidszorg  

Ondersteuning 
initiatieven tot vestiging 
crematorium 
 

Informeren, adviseren en 
ondersteunen van 
burgers met hulpvragen 
Bevorderen van leef-
baarheid en sociale 
samenhang in buurten 
wijken en  dorpen 

Ontwikkelen 
samenhangend lokaal 
gezondheidsbeleid 

Outcome indicatoren  
• Voorzieningen voor 
    senioren  
• Voorzieningen voor 
    mensen met een functie 
    beperking  
• Welzijnsvoorzieningen 

• Gezondheidsvoorzieningen  

• Prioriteit voorzieningen  
    voor minima en uitkerings-  
    gerechtigden 
• Prioriteit voor verslaafden 
    zorg  
• Prioriteit voorzieningen  
    ouderen 

Output indicatoren  
• Aantal personen dat een 
    beroep doet op de Wmo  
    gerelateerde hulpvraag 
• Het aantal geboden oplossingen 
• Het aantal (interne)indicaties 
• Aantal uitstaande voorzieningen 

WMO 
• Aantal deeltaxipashouders Wmo 
• Aantal gebruikende deeltaxi- 

pashouders Wmo 
• Aantal deeltaxipashouders 

Senioren 
• Aantal gebruikende deeltaxi- 

pashouders Senioren 
• Gemiddeld aantal OV-zones 

per rit deeltaxi Wmo 
• Gemiddeld aantal OV-zones 

per rit deeltaxi Senioren 
• Aantal overledenen 
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Programma 11  Maatschappelijke zorg 
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, C.P.W. Bode-Zop fi, S.W.Th. Huisman  
 

 

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
Het bevorderen van maatschappelijke participatie 
en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale 
cohesie, onder andere via het in standhouden van 
voorzieningen die het sociaal-culturele leven 
ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid 
van de inwoners van de gemeente. 
 
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente  verantwoordelijk 
voor het geheel van collectieve en individuele voorzieningen ter bevordering van de 
zelfredzaamheid van burgers. Burgers moeten in eerste aanleg de eigen verantwoordelijkheid 
benutten en het vermogen hebben om zelf drempels te slechten die deelname aan de samenleving 
in de weg staan. Er wordt daarom gestreefd het zelforganiserende vermogen van burgers in 
samenhang met zijn of haar sociale omgeving te versterken. Hierbij zal de gemeente een 
faciliterende en regisserende rol spelen.  
 
 
Outcome indicatoren 
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

2009 
Score 
 2010 

Score 
 2011 

Voorzieningen voor senioren in de gemeente. 6,4 6,8 6,8 
Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de 
gemeente. 

6,3 6,6 6,6 

Welzijnsvoorzieningen in de gemeente 6,7 6,7 6,8 
Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente. 6,9 7,2 7,3 
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WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011 ? 
 

Programma 11 Maatschappelijke Zorg 
Effectdoelstelling  
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behoud en mensen hun autonomie en wordt 
hulpbehoevendheid voorkomen 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Algemeen Wmo 
Ontwikkelen samenhangend lokaal beleid 
voor maatschappelijke ondersteuning 
uitgevoerd dicht bij de burger.  
Beleidsnota 2008-2011 is geëvalueerd en 
een Beleidsnotitie Wmo 2012– 2015 is 
vastgesteld.   
 

De beleidsnota 2008 – 2011 is geëvalueerd en wordt als 
onderlegger gebruikt voor  het beleid maatschappelijke 
ondersteuning 2012 – 2015. 
Ten behoeve van het beleid voor de periode 2012 – 
2015 is de visie en missie door het college vastgesteld 
en opiniërend in de raad behandeld.  
Het college heeft het Procesplan Maatschappelijke 
ondersteuning 2012 – 2015 en het Jaarprogramma 2012 
vastgesteld.  
De raad stelde in december 2011 het Beleidskader 
Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 vast.   

Effectdoelstelling  
Burgers ervaren steeds meer dat zij wonen in een sc hone, hele en veilige buurten, waar het 
aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 1 Wmo 
Bevorderen van leefbaarheid en sociale 
samenhang in buurten, wijken en dorpen. 
- Er is onderzocht in hoeverre 

buurthuizen hun maatschappelijke 
functie vervullen en de consequenties 
daarvan voor het voortbestaan van de 
voorziening. 

 
 
 
 
 
- Het buurtzapbuget is geëvalueerd in het 

tweede kwartaal. 
 
 
- De sociaal maatschappelijke 

infrastructuur in de wijk Vrachelen is 
eind 2011 versterkt (zie projectplan) 

 
 
- Actiepunten op het terrein van welzijn 

uit de dorpsontwikkelingsplannen zijn 
volgens planning uitgevoerd 

 
 
Onderzoek heeft plaatsgevonden. Op basis daarvan 
heeft besluitvorming over voortbestaan buurthuizen 
plaatsgevonden. Op 20 april 2011 is het Ombuigingsplan 
Buurt- en dorphuizen vastgesteld door de raad. Op 28 
juni 2011 heeft het college het procesplan Realisatie 
Activiteitencentra vastgesteld en de raad hierover 
geïnformeerd. Het college heeft het Programma van 
Eisen voor de activiteitencentra vastgesteld en de 
opdracht aan Surplus gegeven daarvoor een offerte op 
te stellen.  
 
Vanwege financiële knelpunten is het Buurtzapbudget 
medio 2011 geëvalueerd en stopgezet. 
 
 
Het projectplan Sociaal Maatschappelijk Programma 
Vrachelen wordt uitgevoerd. Afhankelijk van toekenning 
subsidie door Provincie wordt het project verder 
vormgegeven.   
 
 
Uitvoering conform leefbaarheidsagenda in de 
dorpsontwikkelingsplannen. 

Effectdoelstelling  
Alle jeugdigen in Oosterhout zijn op weg geholpen n aar maatschappelijke zelfstandigheid en 
een positieve deelname aan het maatschappelijk leve n. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 2 Wmo Zie programma 10, onderdeel jeugd. 
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Programma 11 Maatschappelijke Zorg 
Preventief ondersteunen van jeugdigen 
met problemen met het opgroeien en 
ouders met problemen in opvoeden. 
Effectdoelstelling  
Burgers zijn geïnformeerd, geadviseerd en ondersteu nd ter bevordering en behoud van hun 
zelfredzaamheid.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 3 Wmo 
Informeren, adviseren en ondersteunen 
van burgers met hulpvragen op het terrein 
van zorg, wonen en welzijn. 
 
- Een lokaal loket waar burgers terecht 

kunnen met hun vragen over zorg-, 
AWBZ- en woonvoorzieningen conform 
de gestelde eisen van de wetgever is 
operationeel. Hierbij wordt ingezet op 
het op wijkniveau bij elkaar brengen van 
diverse organisaties en initiatieven. 

 
 
- Het dorpservicepunt in Dorpshuis Den 

Brink in Den Hout is operationeel. 

 
 
 
 
 
Het ontwikkelen van een lokaal loket, zoals beschreven, 
vormt een onderdeel van de nieuwe Wmo beleidsnota 
2012-2015, waarbij tevens wordt aangesloten bij de 
vorming en invulling van de activiteitencentra en 
buurthuizen in de kerkdorpen. In 2012 wordt gestart met 
de pilot sociale wijkteams in Strijen en Oosterheide, 
waarmee een eerste stap wordt gezet in de vorming van 
een lokaal loket. 
 
Het dorpshuis wordt door de gemeente gefaciliteerd om 
het dorpservicepunt vorm te geven. Het dorpshuis 
heefteen aantal activiteiten in dit kader ontwikkeld en zal 
dit verder uitbreiden.   

Effectdoelstellingen 
De draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligerszo rgers is vergroot en burgers nemen steeds 
meer de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hu n omgeving.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 4 
Ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers. 
- Makelaarsfunctie maatschappelijke 

stages is verder ontwikkeld  
 
 
 
 
- Bundelen van krachten tussen 

Oosterhoutse loketten  
 
 
 
- Mogelijkheden voor structureel aanbod 

voor diversen doelgroepen binnen 
mantelzorgers zijn nader onderzocht 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Surplus Welzijn vult de makelaarsfunctie binnen het VIP. 
In september vond evaluatie plaats met Surplus Welzijn. 
Binnen regulier overleg met het onderwijs wordt 
nagegaan in hoeverre deze rol naar tevredenheid wordt 
ingevuld. 
 
Vanuit een themabijeenkomst hebben het VIP, OIB, 
Hoom en Samen voor Oosterhout een tweetal 
gezamenlijk te organiseren activiteiten in het kader van 
het stimuleren van het vrijwilligerswerk ontwikkeld.  
 
Op basis van het programma van Eisen voor Hoom is 
het definitieve outputcontract voor 2011 en 2012 
vastgesteld. Daarin is aandacht gevraagd voor het 
ontwikkelen van aanbod voor specifieke doelgroepen 
indien dit nodig is om deze doelgroepen toe te leiden 
naar het reguliere aanbod. Hoom heeft om deze reden 
een specifiek aanbod voor onder andere jonge 
mantelzorgers en mantelzorgers van dementiepatiënten 
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Programma 11 Maatschappelijke Zorg 
- Er is aansluiting gezocht bij programma 

dienstverlening voor digitale subsidie- 
en vergunningmogelijkheden 

Het proces van subsidieverlening vindt in de komende 
jaren (mbv een zaaksysteem) geautomatiseerd plaats. 
Hierdoor kunnen aanvragers in een vroegtijdig stadium 
zien of hun aanvraag kansrijk is en vindt de behandeling 
van de aanvraag efficiënter plaats dan voorheen. 

Effectdoelstelling  
Alle inwoners van Oosterhout, met of zonder beperki ng, kunnen zoveel mogelijk op hun eigen 
manier en op hun zelf gekozen wijze wonen en leven,  op een manier die bij hen past.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 5,6 
Bevorderen van participatie van mensen, 
inclusief mensen met een beperking, aan 
de samenleving. 
- De Oosterhoutpas is geëvalueerd. 
 
 
 
- Nieuwe collectieve voorzieningen 

opgezet om een verschuiving van 
individuele voorzieningen naar 
collectieve voorzieningen te faciliteren  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Uitkomsten van de aanbesteding Hulp 

bij het Huishouden zijn 
geïmplementeerd. 

 
- Uitkomsten van de aanbesteding 

medische en technische indicatie zijn 
geïmplementeerd. 

 
- Passende voorzieningen voor de 

klantgroep die als gevolg van de 
AWBZ-pakketmaatregel een beroep op 
de gemeente doet zijn getroffen. 

 
- Het gesubsidieerde bereik van de 

deeltaxi, als gevolg van het toegankelijk 
worden van het reguliere openbaar 
vervoer en de aanpassing van de 
halteplaatsen, is aangepast. 

 
- Inventarisatie van externe initiatieven 

voor een mogelijke vestiging Hospice 
met aandacht voor doelstelling en 
reikwijdte. 

 
 
 
 
Eind 2010 is de Oosterhoutpas geëvalueerd, eerste 
kwartaal 2012 vindt besluitvorming plaats over de 
eventuele stopzetting van de subsidie. 
 
In de eerste helft van 2012 wordt de rolstoelpool in 
Buurstede 17 geëvalueerd en zal door het college 
besluitvorming plaatsvinden over een eventuele 
continuering en/of uitbreiding hiervan.  
In 2012 wordt gestart met het onderzoek en na 
besluitvorming van het college gestart met het 
implementeren van de alfacheque als alternatief voor het 
persoonsgebonden budget en de zorg in natura voor 
Hulp bij het Huishouden. 
In 2012 wordt er na besluitvorming door het college 
gestart met het opzetten van een scootmobielpool. 
 
Vanaf 1 januari 2011 hebben de bestaande en de 
nieuwe aanbieders de Hulp bij het Huishouden voor de 
cliënten uitgevoerd.  
 
Vanaf 1 april 2011 zijn de twee nieuwe partners voor de 
medische en technische advisering aan de slag.  
 
 
Aan de individuele cliënten die met de eerste AWBZ-
pakketmaatregel te maken hebben gekregen zijn 
passende oplossingen geboden. Overigens betekent dit 
niet dat hiervoor voorzieningen zijn ingezet.   
 
Het gesubsidieerde gebruik van de deeltaxi is door een 
toegankelijker openbaar vervoer en extra 
bezuinigingsmaatregelen afgenomen. 
 
 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met een werkgroep Hospice 
(particulier initiatief). Het college wacht de resultaten van 
het door de werkgroep uit te voeren 
haalbaarheidsonderzoek af.  
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Programma 11 Maatschappelijke Zorg 
 
- Onderzoek mogelijkheden woonzorg-

voorziening Dommelbergen door 
afdeling STO 

 
In samenwerking met derden wordt dit onderzocht. 

Effectdoelstelling  
Alle inwoners van Oosterhout, inclusief mensen met psychische/psychiatrische problematiek, 
kunnen zoveel mogelijk op hun eigen manier en op hu n zelf gekozen wijze wonen en leven, op 
een manier die bij hen past.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Prestatieveld 7, 8, 9 
Het bieden van maatschappelijke opvang 
en het bevorderen van openbare 
geestelijke gezondheidszorg. 
- Er is, op basis van ketenzorg, een 

sluitende aanpak voor kwetsbare 
groepen in de Oosterhoutse 
samenleving:  

- Het maatschappelijk Steunsysteem 
(MASS) is doorontwikkeld en geborgd 
met het accent op gebiedsgerichte 
consultatie 

 
- Ketenzorg Dementie is doorontwikkeld 

en geborgd met het accent op het 
psychogeriatrisch platform  

 
 
 
 
 
 
- Uitvoering en implementatie Stedelijk 

Kompas regio Breda. 

Er zijn twee ketens onder dit prestatieveld actief. 
1. Het maatschappelijk Steunsysteem (MASS) 
2. Ketenzorg dementie 
 
 
Het MASS is één van de ketens voor kwetsbare 
groepen. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en 
gebiedsgerichte consultatie is als structureel onderdeel 
opgenomen binnen het steunsysteem. Door deelname 
van de GGZ in de pilot Sociale wijkteams is 
gebiedsgerichte consultatie onderdeel van dit instrument 
maatschappelijke ondersteuning.  
 
Ketenzorg dementie is de tweede keten voor kwetsbare 
groepen. Er zijn in het tweede kwartaal 2011 
samenwerkingsafspraken Ketenzorg Dementie 
vastgelegd en door de betrokken maatschappelijke 
partners ondertekend. Het psychogeriatrisch platform is 
ingesteld en onderdeel van genoemde samenwerking. 
Ook is een programma van eisen opgesteld voor 
kleinschalig wonen voor dementerenden.  
 
Binnen het MASS is ook de maatschappelijke opvang 
opgenomen.  
Het college heeft in het tweede kwartaal besloten 
medewerking te verlenen aan het laten realiseren van 
een woonvoorziening maatschappelijke opvang in 
Oosterhout in het kader van de uitvoering van het 
stedelijk kompas regio Breda. De definitieve realisatie 
van de woonvoorziening in Oosterhout is afhankelijk van 
de ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van de 
woonvoorziening Breda. 

Effectdoelstelling  
In de gemeente Oosterhout kunnen mensen op termijn worden gecremeerd, zodat 
nabestaanden voor een crematie niet naar andere pla atsen hoeft uit te wijken. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Ondersteuning initiatieven tot vestiging 
crematorium.  

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan  
een vestiging van een crematorium op het huidige 
sportpark Heihoef aan de Vijf Eikenweg. Voor de 
realisatie is een overeenkomst gesloten met Yarden.  
 
Omdat de gronden thans nog niet beschikbaar zijn zal 
het crematorium pas zomer 2014 gebouwd kunnen 
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Programma 11 Maatschappelijke Zorg 
worden. In de tussentijd wordt een 
bestemmingsplanprocedure gevoerd om o.m. dat 
crematorium mogelijk te maken. 

Effectdoelstelling  
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behoud en mensen hun autonomie en wordt 
hulpbehoevendheid voorkomen 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Ontwikkelen samenhangend lokaal 
gezondheidsbeleid. 
Beleidsnota 2008-2011 is geëvalueerd en 
een Beleidsnotitie lokaal 
gezondheidsbeleid 2012 – 2015 is 
vastgesteld op basis van de Wet publieke 
gezondheid. 

 
 
De beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid 2008 – 2011 is 
geëvalueerd. Op grond van een voorgenomen 
wetswijziging en het later verschijnen van de landelijke 
preventienota “Gezondheid dichtbij”, heeft het ministerie 
het advies gegeven de lokale nota gezondheidsbeleid uit 
te brengen twee jaar na verschijning van de landelijke 
nota. Op basis van de evaluatie zal in 2012 het huidige 
beleid voortgezet worden. In 2013 zal het lokaal 
gezondheidsbeleid voor een nieuwe periode van vier 
jaar worden herijkt. 

 
 
Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/
Prognose  

2011 

Score 
2011 

Aantal personen dat een beroep doet op de 
gemeente met een WMO-gerelateerde hulpvraag 

  - 3.140 

Het aantal geboden oplossingen    2.407 
Het aantal (interne) indicaties    2.098 
Het totaal aantal uitstaande individuele 
voorzieningen 

 4.442* - 6.445 

Aantal deeltaxipashouders Wmo 2.786 2.524 2.800 2.585 
Aantal gebruikende deeltaxipashouders Wmo 888 900 875 843 
Aantal deeltaxipashouders Senioren -- 1.400 1.400 1.376 
Aantal gebruikende deeltaxipashouders Senioren 212 212 190 206 
Gemiddeld aantal OV-zones per rit deeltaxi Wmo 2,26 2,3 2,3 2,16 
Gemiddeld aantal OV-zones per rit deeltaxi 
Senioren 

2,25 2,3 2,3 2,16 

* exclusief Hulp bij het Huishouden en collectief vervoer. Vanaf ‘prognose 2011’ inclusief Hulp bij het Huishouden en collectief 

vervoer. 
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 15.553 15.226 15.035 190 
Baten 2.210 2.333 2.410 -76 
Subtotaal product 13.342 12.892 12.626 266 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 139 0 19 -19 
Saldo na reserves 13.204 12.892 12.607 285 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Buurthuizen 1.069 92 978 1.005 
Welzijns- en maatschappelijk werk 1.751 251 1.500 1.682 
Beleid en subsidiering gezondheidszorg 
(algemeen) 

56 0 56 137 

Regionale openbare gezondheidszorg 1.002 0 1.002 1.040 
Jeugdgezondheidszorg 1.237 1.137 100 150 
Lijkbezorging 7 0 7 7 
Ouderenbeleid 343 3 340 127 
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en 
gehandicaptenparkeerkaart 

383 18 364 173 

Cliëntenbehandeling en externe advisering 415 0 415 308 
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening 
en personenalarmering 

4.847 652 4.195 4.128 

Rolstoelvoorzieningen 598 0 598 497 
Woonvoorzieningen gehandicapten 1.041 209 832 984 
Vervoersvoorzieningen gehandicapten 1.612 0 1.612 1.543 
WMO Collectieve voorzieningen 561 0 561 816 
Samenleving 56 0 56 61 
Jeugdbeleid (WMO) 57 48 9 235 
Totaal 15.035 2.410 12.626 12.892 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 13.760 13.424 336 
Kapitaallasten 257 277 -20 
Apparaatskosten 1.208 1.333 -125 
Opbrengsten 2.333 2.410 -76 
Saldo 12.892 12.626 267 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 
(bedragen * € 1.000) 

Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 
nadeel 

X Apparaatskosten 125 N 
X Kapitaallasten 20 N 
1 Oosterhoutpas -60 V 
2 Inzet rijksgelden BDU preventief jeugdbeleid -252 V 
3 Onderhoud buurthuizen -78 V 
4 Centrum Jeugd en Gezin -200 V 
5 Maatschappelijke stages en vrijwilligers -116 V 
6 Sociale wijkteams -45 V 
7 Ketenzorg dementie -54 V 
 WMO - individuele voorzieningen     

8 Woningaanpassingen -112 V 
9 Deeltaxi -53 V 

10 Vervoersvoorziening 185 N 
11 Rolstoelvoorziening 154 N 
12 Hulp bij Huishouding 216 N 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Bestemmingsreserve uitvoering WMO: digitalisering WMO 19 
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening ouderenbeleid 7 0 7 0 
Reserves     
Bestemmingsreserve uitvoering WMO 72 1 73 0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 12 
 

Sport 



 

 

Beleidsonderdelen   
 
 
 
 

Sport 
 
 

Sportaccommodaties 
 
 

Zwembaden 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
      



Doelenboom Programma 12  Sport    
   
 

Algemene doelstelling     Effectdoelstelling      P restatiedoelstelling          Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)            (Wat willen we bereiken?)         (Wat gaan we ervoor doen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bevorderen 
van 
sportdeelname 
door inwoners 
van Oosterhout. 
Dit is van belang 
zowel uit het 
oogpunt van 
volksgezondheid 
als vanuit sociaal 
perspectief 
(voorkomen 
maatschappelijk 
isolement,  
bevorderen 
integratie, 
tegengaan 
overlast) 
 

Bevorderen 
sportdeelname 
 

Inwoners zijn 
tevreden over de 
zwemaccommodaties 
in de stad 
 

• Actualisatie 
sportnota 

• Verder ontwikkelen 
van Combi-fucnties 

• Evaluatie van de 
sportstimulering  

 

• Terugdringen van 
exploitatietekort op 
zwembaden 

• Onderzoek naar 
mogelijkheden 
combibad met een 
regionale functie  

Outcome indicatoren  
• Tevreden over 

sportvoorzieningen in 
de gemeente 

• Kwaliteitsbeoordeling 
Klanten sportaccommo- 
Daties/zwembaden 

• Prioriteit sport- en  
recreatie mogelijkheden 

 

Output indicatoren  
• Aantal gemeentelijke  

Sportaccommodaties en  
zwembaden 

   - binnen 
   - buiten 
• Bezettingspercentages  
• Inkomsten  t.o.v. directe en 
    totale kosten  
• Bezoekersaantallen  
    zwembaden 
 

Inwoners zijn 
tevreden over de 
sportaccommodaties 
in de stad 

• Realisatie sport-
complex de Contreie 

• Verhuizing VVO naar 
Contreie 

• Adequate huisvesting 
TSC 

• Adequate en sobere 
aanpassing van de 
accommodatie van de 
Twins 
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Programma 12  Sport 
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte  
 

    

WWWWat willen we bereiken?   
 
Algemene doelstelling 
“Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van 
Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het oogpunt van 
volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief 
(voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen 
integratie, tegengaan overlast)”. 
 
 
Onderstaande effectdoelstelling zijn hieruit gedestilleerd: 

o Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad.   
o Bevorderen van sportdeelname. 

 
 
Outcome indicatoren 
 
Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 

2009 
Score 
 2010 

Score 
 2011 

Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente. 7,7 8,0 7,9 
Kwaliteitsbeoordeling klanten sportaccommodaties(a.d.v. 2-
jaarlijkse enquêtes) 

 
-- 

 
-- 

7,8 

Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden(a.d.v. 2-jaarlijkse 
enquêtes) 

 
-- 

 
-- 

7,9 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 12 Sport 
Effectdoelstelling  
Bevorderen sportdeelname 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Actualisatie sportnota waardoor sport en 
bewegen worden bevorderd. 
- Subsidieregels sport worden 

geëvalueerd en geactualiseerd en in 
relatie gebracht met te ontwikkelen 
accommodatiebeleid.  

- De sportnota wordt geactualiseerd dan 
wel wordt besloten tot het schrijven van 
een nieuwe sportnota. 

 
 
 
 
 

 
 
- Het aanpassen van de subsidieregels sport maakt 
      onderdeel uit van het project vernieuwing 
      subsidieregels. In 2012 zullen deze worden     
      opgesteld. In 2013 zijn ze operationeel. 
- Een mogelijke actualisatie van de sportnota staat 

gepland voor het najaar van 2012. 
- Gezien de ontwikkeling van het nieuwe sportpark de 

Contreie, de dringend noodzakelijke herziening van 
de privatiseringssystematiek, de te verwachten 
toename van het breedtesportgebruik van 
accommodaties en de invloed van demografische 
ontwikkelingen blijft accommodatiebeleid dringend 
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Programma 12 Sport 
 
- Projectopdracht accommodatiebeleid. 

noodzakelijk.  
- Omdat aan accommodatiebeleid geen prioriteit 

wordt gegeven is er geen voortgang in dit dossier. 
Er dienst duidelijkheid te komen over de rol van de 
gemeente cq. de sportverenigingen. De 
verenigingen hebben namelijk ook 
onderhoudsverplichtingen. De controle hierop is 
echter beperkt.  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011     
Verder ontwikkelen van de Combi-functies. 
- Er zijn 4,6 FTE combifuncties 

gerealiseerd. In de wijken zuid en 
midden draait het project en is bekend 
bij cultuur- en sportorganisaties en is 
afgestemd met Voortgezet Onderwijs 
en Basis Onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De voorbereidingen voor de uitrol naar 

de wijk noord zijn afgerond. 
 
- Deelname door andere partijen dan 

onderwijs, cultuur en sport is 
voorbereid. 

 
- Sport- en cultuurverenigingen worden 

op basis van behoefte en mede 
afhankelijk van beschikbare capaciteit 
ondersteund. 

 
- Duidelijkheid over de inzet van de 

combifuncties in de natte sporthal 
(overkap 50-meterbad De Warande). 

 
- Duidelijkheid over de inzet van de 

combifuncties bij Outflow. 

 
- Gerealiseerd.  

• Enkele resultaten:  
Aantal activiteiten jan-dec op gebied van sport en cultuur: 

o Zuid  Sport: 142  

Cultuur: 148  
o Centrum Sport: 126  

Cultuur: 79  
o Strijen    Sport: 110  

Cultuur: 63  

         Totaal Naschoolse activiteiten en evenementen:  

          5804 inschrijvingen/ deelnemers 
 

• Uniek inschrijvingspercentage: 
o Zuid: 391 Unieke deelnemers (januari t/m 

december 2011) / 651 kinderen op school  
= 60% 

o Centrum:  473 Unieke deelnemers (januari 
t/m juni 2011) /  983 kinderen op school  
= 48 % 

o Strijen:  144 Unieke deelnemers (januari t/m 
juni 2011) /  282 kinderen op school  
= 51 % 

- Gerealiseerd 
 
 
- Gerealiseerd 
 
 
 
- Dit is bij voortduring aan de orde in het project. 

Met ongeveer 50 Oosterhoutse cultuur- en 
sportorganisaties werd samengewerkt, danwel 
werden ze ondersteund. 
 

- Vanwege de directe relatie naar het project concentratie  
       zwembaden is hierover nog geen concrete informatie  

       beschikbaar. 
 

- In deeltijd zijn twee cultuur CF’s aangesteld en aan het  

       werk.  
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Programma 12 Sport 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Evaluatie van de sportstimulering in 
Oosterhout. 
- Evaluatie OiB afgerond  

 
 
- De evaluatie is afgerond en is besproken met OiB. 

Besluitvorming college volgt begin 2012. 
Effectdoelstelling  
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties i n de stad 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Realisatie sportcomplex de Contreie. 
Start uitvoering PVA. 
 

- Het bestemmingsplan de Contreie, waarin is 
voorzien in een sportpark van 10 ha. heeft 
rechtskracht gekregen. De noodzakelijke gronden 
zijn (nagenoeg) alle verworven. Door het college is 
een projectopdracht vastgesteld. De extern adviseur 
is aangetrokken om een inrichtingsvoorstel en 
kredietvotering op te stellen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verhuizing VVO en OHC 01naar Contreie. 
- Informeren en betrekken van Vv 

Oosterhout en OHC 01.  
 
 
- Vv Oosterhout en OHC 01krijgen waar 

wenselijk en mogelijk steun om de 
overstap naar de Contreie te maken. 

 
- Gerealiseerd. OHC ’01 en Vv Oosterhout zijn 

intensief betrokken, hetgeen heeft geresulteerd in 
een gedeeld en door alle partijen gedragen concept 
programma van eisen dat aan het college kan 
worden aangeboden. 

- Nog niet aan de orde. 
- In het proces om de verhuizing mogelijk te maken 

vinden onderhandelingen plaats over de 
vermogensschade die de verenigingen leiden als 
gevolg van de (gedwongen) verhuizing. 

 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Adequate huisvesting van TSC.  
- Onderzoek TSC is afgerond.  
- Besluitvorming. 

 
- Onderzoek is afgerond 
- Besluitvorming in de gemeenteraad n.a.v. het 

onderzoek heeft in juni plaats gevonden. 
- N.a.v. de besluitvorming in de gemeenteraad is een 

projectopdracht geformuleerd. Op basis van een 
functioneel Program Van Eisen is door een extern 
bureau een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze 
worden in mei 2012 aan de raad ter besluitvorming 
aangeboden. 

- Door het college is een projectopdracht vastgesteld. 
De extern adviseur is aangetrokken om scenario`s te 
ontwikkelen en kredietvotering op te stellen. 

- TSC is bij alle stappen die moeten leiden tot 
besluitvorming intensief betrokken. 

 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Adequate en sobere aanpassing van de 
accommodatie van de Twins. 
Uitvoeren sobere renovatie: volledige 
renovatie van de honk- en softbalvelden. 
 
 

- De renovatie is in volle gang en zal in 2012, voor 
aanvang van het honkbalseizoen, zijn afgerond. 
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Programma 12 Sport 
Effectdoelstelling  
Inwoners zijn tevreden over de zwemaccommodaties in  de stad 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Terugdringen van het exploitatietekort op 
de zwembaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek naar haalbaarheid overkapping 
50 meter bad recreatieoord de Warande is 
gereed. 

- Inkrimpingschoonmaak: In verband met invoering 
nieuwe gebruiksroosters  Is het mogelijk om met 
minder schoonmaak personeel te werken. 60% 
gerealiseerd. 

- Inkrimping technische dienst: door onderhandelingen 
met Go en maatschappelijk ondernemen is besloten 
om 1 persoon tegen gereduceerd tarief aan te 
houden. Realisatie is ingegaan op 1 januari 2012. 

- Inleenvergoeding gerealiseerd. 
- Aanpassen tarieven: i.v.m. invoeringsdata deels 

gerealiseerd in 2011. 
- Roosteraanpassing zwemvoorziening Arkendonk 

gerealiseerd in september 2011. 
- Het onderzoek is in juni door de gemeenteraad 

behandeld en heeft geleid tot een vervolgopdracht. 
In december is het Masterplan concentratie 
zwembaden aan de raad ter informatie aangeboden. 
Besluitvorming staat gepland op 27 maart 2012. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Onderzoek naar de mogelijkheden een 
combibad met een regionale functie in 
Oosterhout te realiseren en onderzoek of 
De Warande  als grootschalige stedelijke 
indoor-sportvoorziening geschikt is. 
- Formuleren van een projectopdracht. 
- Formuleren van een PVA  
(Analyse van de voorgaande discussies 
over de realisatie van een combibad in 
Oosterhout en onderzoek naar de 
bereidwilligheid bij randgemeenten te 
participeren) 

Op basis van de besluitvorming in de raadsvergadering 
van juni 2011 is besloten tot een nader onderzoek naar 
de concentratie van de gemeentelijke zwembaden en af 
te zien van de combinatie van een grootschalige 
stedelijke indoor sportvoorziening. Het masterplan 
concentratie zwembaden is gereed. Besluitvorming staat 
gepland op 27 maart 2012. Communicatie heeft plaats 
gevonden met: sportverenigingen, individuele 
gebruikers, omwonenden en het personeel van het 
Sportbedrijf Oosterhout. 

 
 
Output-indicatoren 
 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/
Prognose  

2011 

Score 
2011 

Aantal georganiseerde huurders binnensport  109 110 111 
Bezettingspercentage sportaccommodaties  63% 63% 63% 
Bezoekersaantallen recreatieoord de Warande  78.345 85.000 56.168 * 
Bezoekersaantallen zwembad de Blikken  37.372 40.000 40.42 
Bezoekersaantallen zwemvoorziening Arkendonk  114.014 120.000 112.381 
     
SPORTACCOMMODATIES     
Aantal gemeentelijke sportaccommodaties 
- binnen 
- buiten 

 
9 
13 

 
9 
13 

 
9 

13 

 
9 

13 
Bezettingspercentages  62% 63% 63% 63% 
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Inkomsten  t.o.v. totale kosten 25% 23% 32% 22% 
ZWEMBADEN     
Aantal gemeentelijke zwembaden: 
- binnen 
- buiten 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

 
2 
1 

Inkomsten zwembaden t.o.v. totale kosten  38% 27% 45% 29% 
 
 

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 6.666 6.031 5.991 40 
Baten 1.584 1.488 1.391 98 
Subtotaal product 5.081 4.543 4.600 -57 
Storting in reserves 0 0 0 0 
Onttrekking aan reserves 398 451 463 -12 
Saldo na reserves 4.684 4.091 4.137 -46 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Sport 864 53 812 779 
Sportaccommodaties buiten 1.010 153 857 846 
Sportaccommodaties binnen 1.482 415 1.067 1.111 
Zwembaden 2.634 771 1.864 1.807 
Totaal 5.991 1.391 4.600 4.543 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 2.515 2.415 100 
Kapitaallasten 1.673 1.693 -20 
Apparaatskosten 1.843 1.883 -40 
Opbrengsten 1.488 1.391 98 
Saldo 4.543 4.600 -57 
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 
(bedragen * € 1.000) 

Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 
nadeel 

X Apparaatskosten 40 N 
X Kapitaallasten 20 N 
1 Lagere beheerkosten gebouwen -64 V 
2 Inkomsten zwembaden 65 N 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
 
 
Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
N.v.t.  
Onttrekking aan reserves  
Bestemmingsreserve combifuncties: bekostiging project combifuncties 2 
Vrije reserve: voorbereidend onderzoek zwembadvoorzieningen 64 
Reserve investeringsprojecten: onttrekking ten behoeve van de dekking van de 
kapitaallasten van de gymzalen en kleedlokalen sportpark VVO 

72 

Reserve investeringsprojecten: onttrekking ten behoeve van de dekking van de 
kapitaallasten van de renovatie van de zwembaden 

325 

 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2010 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
N.v.t.     
Reserves     
Bestemmingsreserve combifuncties 127 1 2 126 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 13 
 

Productondersteuning 



 

 

Beleidsonderdelen  
 
 

Productondersteuning 
 

Bestuurlijke- en managementondersteuning 
 

GEO-informatie 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
      



Doelenboom Programma 13  Productondersteuning 
  
 

Algemene doelstelling   Effectdoelstelling       Pr estatiedoelstelling         Indicatoren 
(Wat willen we bereiken?)         (Wat willen we bereiken?)           (Wat gaan we ervoor doen?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zo effectief en 
efficiënt mogelijk 
en pro-actief 
(intern) faciliteren 
van de 
gemeentelijke 
bedrijfsvoering” is 
de algemene 
doelstelling van 
dit programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur en 
organisatie zijn extern 
georiënteerd zodat de 
Oosterhoutse 
samenleving optimaal 
wordt betrokken en 
geïnformeerd bij het 
bouwen aan 
‘Oosterhout 
Familiestad’. 
 

 
Een efficiënte en 
effectieve 
gemeentelijke 
bedrijfsvoering 
 

• Verdere ontwikkeling 
van de visie Ooster-
hout familiestad en 
branding van de stad 

• Externe oriëntatie en 
burgerparticipatie 

• Begrijpelijk taal-
gebruik 

• Social media 
• Risico- en crisis-

communicatie 
 

• Opstellen strategisch 
HRM beleid  

• Verzuim verminderen 
• Uitwerken van nieuwe 

(principe) akkoord   
• Invoering 

Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen 
(BAG) 

 

Gemeente Oosterhout 
is een aantrekkelijke 
werkgever 
 

Geen algehele 
verbouwing van 
stadhuis 
 

Outcome indicatoren  
• Beoordeling arbeids- 

omstandigheden en werk 
• Aandeel medewerkers 
    dat regelmatig  te maken 
    heeft met verbale 
    agressie/intimidatie 
    van klanten/burgers 
• Aandeel dat op het werk 

te maken heeft met grote 
temperatuur verschillen 

• Waardering aanbod en  
    kwaliteit van gemeente- 
    lijke info 
• Ervaring met automatise-  
    ring op de werkplek 
• Ervaring met dienstver 
    lening door ICT-afdeling 
• Waardering voor dienst 
    verlening door facilitair  
    meldpunt 
 

Output indicatoren  
• Aantal formatieplaatsen 
    per duizend inwoners  
• Ziekteverzuim gemeente  
• Afhandelingtermijnen  
    bezwaren 
• Geleverde GBKN-objecten 

Groeipercentage  
Inkomende/uitgaande 
post 

• % tijdige afhandeling van 
Meldingen via meldpunt 

• Percentage bezwaarschrif- 
    ten dat binnen 14 weken  
    na ontvangst is afgedaan 
• Percentage gegronde en 
    ongegronde bezwaar – 
    en beroep schriften Awb 
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Programma 13  Productondersteuning 
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters, S.W.Th. Huisman  
 

 
 

WWWWat willen we bereiken?  
 
Algemene doelstelling 
“Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief 
(intern) faciliteren van de gemeentelijke 
bedrijfsvoering” is de algemene doelstelling van dit 
programma.   
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen 
gedestilleerd: 

o Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd 
zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal 
wordt betrokken en geïnformeerd bij het 
bouwen aan ‘Oosterhout Familiestad’. 

o Een efficiënte en effectieve gemeentelijke bedrijfsvoering 
o Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de 

gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en 
producten. 

o Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt. 
o Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever. 

 
 
Outcome indicatoren 
Geen actuele meting beschikbaar over arbeidsomstandigheden e.d. na het jaar 2010.  

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 13 Productondersteuning 
Effectdoelstelling  
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zod at de Oosterhoutse samenleving optimaal 
wordt betrokken en geïnformeerd bij het bouwen aan ‘Oosterhout Familiestad’. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
- Verdere ontwikkeling van de visie Oosterhout 

Familiestad en branding van de stad. 
- Monitoren en bijsturen strategische 

communicatiedoelstellingen 
 
- Verdere doorontwikkeling website (in relatie tot 

overige communicatiemiddelen) 
 
 
 
- Helder taalgebruik in publiekscommunicatie/-

voorlichting 
 

- De visie op de inzet van de drie ‘huismerken’ is 
aangescherpt. Op basis van deze visie zullen 
deze merken verder worden uitgewerkt.  
- Enkele tools zijn ontwikkeld die de monitoring 
van de strategische communicatiedoelstellingen 
ondersteunen.  
- De website is conform de Webrichtllijnen 
gehouden (logo Drempelvrij behouden en 
uitbreiden). Ten behoeve van de vraag-antwoord-
combinatie is een snellere en 
gebruiksvriendelijkere zoekmachine ontwikkeld. 
- Continu punt van aandacht bij advies van 
communicatie aan de vakafdelingen. 
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Programma 13 Productondersteuning 
- Verdere uitrol en ontwikkeling van 

mogelijkheden van burgerparticipatie  
- Op basis van de strategische communicatievisie 
en daarin de visie van het college op zijn relatie 
met de samenleving wordt aan de uitrol verder 
vormgegeven. Per beleidsveld wordt momenteel 
bezien hoe participatie richting betrokken partijen 
kan worden vormgegeven. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Externe oriëntatie en burgerparticipatie en het 
organiseren van inspraak in een vroegtijdig 
stadium. 
- Versterken band stadsbestuur/burger: deze 

periode worden voorstellen ontwikkeld en 
uitgevoerd om de band tussen het 
stadsbestuur en de burger verder te 
versterken; 

 
- Jongeren moeten kunnen meepraten over het 

gemeentelijk beleid dat hen aangaat (zie ook 
Programma Jong); 

- Verder verbeteren van de website; 
 
 
 
 
- Verdere uitrol en uitvoering van het “Handboek 

samenwerken aan beleid” (de handreiking voor 
ambtenaren die aan de slag gaan met 
samenwerken aan beleid). 

 
 
 
- Continu punt van aandacht bij advies van 

communicatie aan de vakafdelingen. Op basis 
van de strategische communicatievisie en 
daarin de visie van het college op haar relatie 
met de samenleving wordt aan de uitrol verder 
vormgegeven.  

- In voorstellen voor het college wordt specifiek 
aandacht gevraagd voor de wijze waarop 
jongeren worden betrokken. 

- De website is conform de Webrichtllijnen 
gehouden (logo Drempelvrij behouden en 
uitbreiden), Ten behoeve van de vraag-
antwoord-combinatie wordt thans een nieuwe 
zoekmachine geïmplementeerd. 

- Continu punt van aandacht bij advies van 
communicatie aan de vakafdelingen. Op basis 
van de strategische communicatievisie en 
daarin de visie van het college op haar relatie 
met de samenleving wordt aan de uitrol verder 
vormgegeven. 

 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Begrijpelijk taalgebruik. 
- In de communicatie met burgers wordt meer 

aandacht besteed aan begrijpelijk taalgebruik 
(voortzetting workshops “schrijfwijzer” en de 
brievenbrigade). 

 
- Continu punt van aandacht bij advies van 

communicatie aan de vakafdelingen. 
Communicatie verzorgt op aanvraag 
workshops.  

 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Social media. 
- In de bestuursperiode wordt bekeken welke 

plaats social media innemen ten opzichte van 
bestaande communicatiemiddelen. 

 
- Oriëntatie op inzet social media heeft 

plaatsgevonden. Intern is gestart met de inzet 
van social media ten behoeve van 
kennisdeling en debat.  

 
Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 

Risico- en crisiscommunicatie. 
- In de bestuursperiode wordt voortgebouwd op 

bestaand beleid m.b.t. risico- en 
crisiscommunicatie. 

 
- Het risicocommunicatieplan is geactualiseerd. 

Het deelplan crisiscommunicatie is in 
Veiligheidsregio-verband geactualiseerd. 
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Programma 13 Productondersteuning 
Effectdoelstelling  
Een efficiënte en effectieve gemeentelijke bedrijfs voering 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Het opstellen van een strategisch HRM-beleid 
waarin de visie op HRM en de relatie tot de 
dienstverlening en de bedrijfsvoering van de 
gemeente worden uitgewerkt.  
Vastgesteld strategisch HRM-beleid. 

De visie op HRM is uitgewerkt in een drietal 
items: ondernemerschap, flexibiliteit en ambitie 
en ontwikkeling. Daarbij zijn concrete projecten 
benoemd die het realiseren van de visie 
ondersteunen in de zin van ontwikkelen van 
HRM, bevorderen van flexibiliteit en deregulering 
c.q. opschonen van beleid dat de eerste twee in 
de weg staat. Begin 2012 vind de 
collegebehandeling plaats en zal de concrete 
uitvoering van de projecten starten. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Verzuim vermindering en daarmee vermindering 
van kosten van verzuim door intensivering van 
ondersteuning en begeleiding van arbodienst en 
P&O. 
Implementatie arbodienstverlening na 
aanbesteding in 2010. 
Intensivering van de ondersteuning van P&O aan 
het management bij (het voorkomen van) verzuim. 

De aanbesteding arbodienstverlening is afgerond 
en de nieuwe arbodienstverlener is met ingang 
van 1-7-2011 van start gegaan. Hierbij is een 
besparing gerealiseerd vanaf 2012. De 
intensivering van verzuimondersteuning is 
vanwege beschikbaarheid van middelen als 
onderdeel van de visie op HRM meegenomen. 
Nieuwe voorstellen volgen. Het verzuim is 
daarmee nog niet verlaagd conform de 
doelstellingen in de verzuimnota. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Uitwerking c.q. implementatie van het nieuwe 
(principe)akkoord over de CAO voor 
gemeenteambtenaren regeling invoering 
individueel opleidingsbudget, aanpassing 
werktijden, verplichte coördinator agressie en 
geweld. 

De uitwerking van het vastgestelde akkoord 
wordt opgepakt door o.a. een Arbo-plan van 
aanpak. Voor de onderdelen uit het 
principeakkoord geldt dat de onderhandelingen 
momenteel stagneren en dat daarom geen 
uitvoering wordt gegeven aan de betreffende 
onderdelen. 

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Na de invoering van de Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) in 2010 moeten 
gemeentelijke informatiesystemen gebruik gaan 
maken van de BAG-gegevens om het 
uitgangspunt “éénmalige inwinning met een 
meervoudig gebruik” te realiseren. 

Koppeling is gerealiseerd met Key2Data-
distributie, zodat strategische pakketten gebruik 
kunnen maken van de basisgegevens en 
daarmee aan de wettelijke verplichting voldoen. 

Effectdoelstelling  
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever  

Prestatiedoelstelling  Resultaat 2011 
Geen algehele verbouwing van het stadhuis, 
slechts ruimte voor investeringen die voortvloeien 
uit de toepasselijke wetgeving. 
installaties 

In juni 2011 heeft de Raad besloten tot het 
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het 
stadhuis. Dit om de exploitatieperiode van het 
stadhuis met 10 jaar te verlengen. Er zullen 
werkzaamheden plaats vinden aan onder andere 
sanitaire voorzieningen, klimaatbeheersing en 
(elektrische) installaties De uitvoering zal plaats 
vinden in 2012. De kosten bedragen € 2,29 
miljoen inclusief niet verrekenbare btw.  
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Programma 13 Productondersteuning 
Tevens is besloten om binnen de meerjaren 
investeringsbegroting voor 2016 een bedrag op 
te nemen van € 320.000  inclusief niet 
verrekenbare btw. 

 
 
Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Ambitie/
Prognose  

2011 

Score 
2011 

Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners 
(excl. formatie unit Equalit) 

7,8 8,1 8,0 7,9 

Ziekteverzuim gemeente Oosterhout  7,6% 6,5% 6,52% 7,2%  
Percentage bezwaarschriften dat binnen 14 weken 
na ontvangst is afgedaan (binnen wettelijke termijn) 

 82%       90% 

Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften 
Awb 

21% 14%  15% 

Percentage ongegronde bezwaar –en 
beroepschriften Awb 

69% 86%  85% 

 
 

WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 24.274 22.325 20.244 2.081 
Baten 22.326 21.829 18.273 3.555 
Subtotaal product 1.948 497 1.971 -1.474 
Storting in reserves 898 0 575 -575 
Onttrekking aan reserves 1.078 887 906 -19 
Saldo na reserves 1.768 -390 1.639 -2.030 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Directie en management 1.553 0 1.553 1.928 
Kabinet en secretariaat 751 0 751 727 
Financiële administratie 2.888 187 2.701 2.407 
Personeelsbeleid en –beheer en 
organisatiebeleid 

2.817 854 1.962 1.443 

Facility management en inkoop 1.593 172 1.422 1.808 
Informatisering, automatisering en 
telecommunicatie 

3.708 786 2.922 3.394 

Communicatie 567 0 567 544 
Juridische zaken 126 1 125 124 
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Geo-informatie 563 37 526 497 
Documentaire informatie voorziening en 
reproductie 

1.568 0 1.568 1.735 

Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.583 65 2.518 2.565 
Tractiemiddelen 1.147 11 1.136 1.151 
Doorbelasting naar producten 380 16.160 -15.780 -17.826 
Totaal 20.244 18.273 1.971 497 
 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 11.567 7.685 3.882 
Kapitaallasten 2.420 3.612 -1.192 
Apparaatskosten 8.338 8.947 -609 
Opbrengsten 21.829 18.273 3.555 
Saldo 497 1.971 -1.474 
 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gesp ecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten 609 N 
X Kapitaallasten 1.173 N 
1 Legesinkomsten leidingvergunningen 35 N 
2 Lagere kosten aanschaf luchtfoto's -26 V 
3 Pensioenen politiek ambtsdragers / gewezen bestuur 112 N 
4 Personeelsbeleid / arbo -96 V 
5 Positief resultaat Equalit 0 neutraal 
6 Inkoop -35 V 
7 Accommodatiebeheer -53 V 
8 Kosten belastingsamenwerking 167 N 
9 Tractie -30 V 

10 Werkplekbeheer -55 V 
11 Kosten telefonie 55 N 
12 Regionaal archief -25 V 
13 Dividend BNG -30 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
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Specificatie mutatie in reserves 2011 
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves   
Bestemmingsreserve SSC: positief resultaat Equalit 2011 575 
Onttrekking aan reserves  
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering 
van de renovatie stadhuis en aanpassing publiekshal 

887 

Bestemmingsreserve doorontwikkeling: ter dekking van de extra kosten van de 
doorontwikkeling 

19 

 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
Voorziening salarisvergoedingen in geval van 
non-activiteit 

711 490 224 977 

Voorziening FPU 0 159 159 0 
Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid 139 14 74 79 
Voorziening SSC Equalit 41 0 41 0 
Reserves     
Bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwerking 364 923 0 1.287 
Bestemmingsreserve doorontwikkeling 291 3 19 274 
Bestemmingsreserve IZA gelden 554 6 0 559 
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Belastingen 
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Programma 14  Algemene dekkingsmiddelen 
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters 
 

 

WWWWat willen we bereiken?  
 
Algemene doelstelling 
Dit programma heeft vooral een financieel technisch 
karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere 
programma’s doordat een inhoudelijk programma 
ontbreekt. In dit programma is met name een aantal 
belangrijke gemeentebrede inkomsten- en 
uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene 
uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-
inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit programma 
stelposten opgenomen voor toekomstige 
gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. 
die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige 
programma’s.  
 
 
Outcome indicatoren 
N.v.t. 

    

WWWWat hebben we daarvoor gedaan in 2011? 
 

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen 
Effectdoelstelling  
Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belastingen i.r.t. hetgeen 
dat geboden wordt. 

Prestatiedoelstelling Resultaat 2011 
Uitvoering werkzaamheden gemeentelijke 
belastingen (heffingen, invorderingen en 
uitvoering wet WOZ). 
In samenwerking met Breda onderzoek doen 
naar het overhevelen van de taken in het 
kader van de wet WOZ naar de 
gemeenschappelijke regeling 
belastingsamenwerking West-Brabant (GR 
BWB). 

De werkzaamheden m.b.t. de gemeentelijke 
belastingen zijn in 2011 nog volledig uitgevoerd 
door Breda.  
In 2011 is gewerkt aan het voorbereiden van de 
overgang van de taken heffen en innen naar de 
BWB.  
In 2011 zijn verkennende gesprekken gestart, 
zowel met Breda als met het BWB, om de 
mogelijkheid te onderzoeken om de WOZ-taak over 
te brengen naar de BWB. 
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Overige activiteiten 
 
De onderstaande stelposten zijn in 2011 opgenomen:  
 
Omschrijving Begroot 

2011 
Wijziging Totaal 

2011 
Werkelijk 

2011 
Afwijking 

Stelpost Kapitaallasten investeringsplan 182 0 182 0 182 

Onderuitputting kapitaallasten -1.000 0 -1.000 0 -1.000 

Stelpost prijscompensatie 193 -144 49 0 49 

Onvoorzien 270 -258 12 0 12 

Stelpost looncompensatie 240 0 240 0 240 

Stelpost ombuigingen 150 0 150   150 

Vrijval balansposten 0 0 0 -215 215 

Totale kosten 35 -402 -367 -215 -152 
 
 
 
Output-indicatoren 

Overige indicatoren 
Score 
2009 

Score 
2010 

Prognose 
2011 

Score 
2011 

Intern rentepercentage 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
Tarief OZB: 
              eigendom woningen 
              eigendom niet-woningen 
              gebruik niet-woningen 

 
0,0949% 
0,1513% 
0,1209% 

 
0,0927% 
0,1485% 
0,1181% 

 
Opbrengst 

+2%* 

 
0,0977% 
0,1507% 
0,1194% 

Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht) € 0,64 € 0,64 € 0,65 € 0,65 
Tarief hondenbelasting 
               eerste hond 
               tweede en volgende hond 
               kennel 

 
€ 55,92 
€ 111,84 
€ 357,30 

 
€ 55,92 

€ 111,84 
€ 357,30 

 
€ 57,04** 

€ 114,08** 
€ 364,45** 

 
€ 57,12 
€ 114,24 
€ 364,56 

Bedrag onvoorzien per inwoner € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 
* CPB-informatief april 2011 (inflatie) 

** Gebaseerd op 2010 met 2% indexatie 
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WWWWat heeft het gekost? 
 
Kosten en opbrengsten 

 (bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 

 
Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Saldo 
2011 

Lasten 9 1.008 2.329 -1.321 
Baten 67.771 62.697 66.781 -4.084 
Subtotaal product -67.762 -61.689 -64.452 2.763 
Storting in reserves 3.202 1.655 1.364 291 
Onttrekking aan reserves 1.096 49 50 -1 
Saldo na reserves -65.656 -60.083 -63.138 3.055 
 
 
Specificatie beleidsonderdelen 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Rekening Rekening Rekening Omschrijving 

Lasten Baten Saldo 
Begroting 

Saldo 
Algemene uitkering 16 48.010 -48.105 -46.576 
Belastingen 1.211 10.915 -9.704 -9.858 
Bespaarde rente 4 6.099 -6.095 -5.542 
Saldo kostenplaatsen 1.374 1.744 -370 654 
Stelposten -276 13 -215 -379 
Onvoorzien 0 0 0 12 
Totaal 2.329 66.781 -64.452 -61.689 
 
Onderscheid kostensoorten 

(bedragen * € 1.000) 
 Begroting  

2011 
Rekening  

2011 
Saldo  
2011 

Kosten derden 141 -182 323 
Kapitaallasten -14 4 -18 
Apparaatskosten 881 2.507 -1.626 
Opbrengsten 62.697 66.781 -4.084 
Saldo -61.689 -64.452 2.763 
 
Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd 

(bedragen * € 1.000) 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 
X Apparaatskosten 1.596 N 
X Kapitaallasten 18 N 
1 Hogere OZB opbrengst -80 V 
2 Lagere opbrengst hondenbelasting 15 N 
3 WOZ bezwaarschriften 89 N 
4 Hogere algemene uitkering -1.418 V 
5 Vrijval balansposten -319 V 
6 Vrijval stelposten -211 V 

 
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. 
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Specificatie mutatie in reserves 2011 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Bedrag 
Storting in reserves  
Rentebijschrijving op diverse reserves 1.364 
Onttrekking aan reserves  
Bestemmingsreserve BTW-compensatie: conform begroting 50 
 
 
Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Stand 

1-1-2011 
Ver-

meerdering 
Ver-

mindering 
Stand 

31-12-2011 

Voorzieningen     
N.v.t.     
Reserves     
Algemene reserve (bufferfunctie) 4.978 50 0 5.027 
Financieringsreserve (inkomensfuncties) 36.000 0 0 36.000 
Vrije reserve 26.796 5.649 2.686 29.759 
Bestemmingsreserve investeringsprojecten 
(bestedingsfunctie) 

17.624 1.292 3.807 15.109 

Bestemmingsreserve BTW-compensatie 49 0 50 0 
 
 



5. Paragrafen 
 
 

De volgende paragrafen zijn opgenomen in de 
programmarekening. Deze zijn verplicht conform 
de wettelijke voorschriften. 

    
149                                                            Lokale heffingen 

 
153                                                   Weerstandsvermogen 

 
        165                                       Onderhoud ka pitaalgoederen 

 
174                                                  Treasury (financiering) 

 
176                                                               Bedrijfsvoering 

 
181         Verbonden partijen 

159  
196         Grondbeleid  

 
200                             Subsidies 

172  
205                                               Inko op 

 
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de 
financiële aspecten van de begroting bezien 
vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij 
om onderdelen van de financiële functie die 
betrekking hebben op de beleidslijnen van 
beheersmatige aspecten. Gezien het belang van 
de betrokken onderwerpen en vanwege het feit 
dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en 
controleert, is het van belang dat de raad een 
overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en 
voor die onderwerpen een instrument heeft om de 
kaderstellende en controlerende taak uit te 
voeren.  
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5.1 Lokale heffingen 
 
Overzicht gemeentelijke heffingen  
Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke 
heffingen weergegeven. 
 
(bedragen x € 1,000) 
 Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 

Onroerende zaakbelasting 10.006 10.372 10.451 

Afvalstoffenheffing 6.394 6.462 6.398 

Rioolheffing 5.358 4.941 4.996 

Hondenbelasting 266 298 283 

Toeristenbelasting 178 178 178 

Precario 99 53 59 

Leges vergunningverlening openbare orde en veiligheid 24 36 25 

Leges burgerzaken 973 919 958 

Leges bouwvergunningen 682 1.050 881 

Marktgelden 68 56 66 

Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing) 1.860 1.892 1.971 

Totaal 25.908 26.257 26.266 

 
 
Onroerende zaakbelasting 
Bij het opstellen van de begroting werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van 
de belastingopbrengsten OZB: 
• de tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 2,00%. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen voor de onroerende zaakbelastingen in 2011 is de herwaardering 
per 1 januari 2010. 
 
 Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 

Eigendom 8.402 8.496 -94 

Gebruik 1.970 1.955 15 

Totaal 10.372 10.451 -79 

 
Voor de verklaring van het voordeel van € 79.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 
14 Algemene dekkingsmiddelen. 
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Afvalstoffenheffing 
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing moet dus zowel in de 
begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of 
andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening 
reiniging. 
 
Het jaar 2011 werd voor de afvalstoffenheffing afgesloten met een positief saldo van  €  321.997. Dit 
saldo is toegevoegd aan de voorziening reiniging, conform het geldend beleid. In de programma-
begroting 2011, na wijziging, werd rekening gehouden met een storting in de voorziening van 
€ 12.160.  
 
 Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 

Netto opbrengst 6.462 6.398 64 

 
Voor de verklaring van het nadeel van € 64.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6 
Natuur, milieu en afval. 
 
In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van de 
afvalstoffenheffing in de jaren 2006 tot en met 2011, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de 
begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten 
overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten. 
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Rioolrecht 
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. Het rioolrecht moet dus zowel in de begroting als 
de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of ondersom 
wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering.  
 
Het jaar 2011 werd voor het rioolrecht afgesloten met een positief saldo van €  59.022. Dit saldo is 
gestort aan de voorziening riolering, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2011, 
na wijziging, werd rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 423.179. 
 
 Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 

Netto opbrengst 4.941 4.996 -55 

 
Voor de verklaring van het voordeel van € 55.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 
6 Natuur, milieu en afval. 
 
In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van het 
rioolrecht in de jaren 2006 tot en met 2011, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de 
begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten 
overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten. 
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Afvalverwijdering en riolering in relatie tot BTW c ompensatiefonds (BCF) 
Evenals elders binnen onze gemeentelijke exploitatie is binnen afvalverwijdering en riolering vanaf 
2003 de BTW door ons terug te krijgen bij het BCF. Hiermee worden onze lasten “netto” 
verantwoord en ontstaat een positief saldo op de producten, aangezien de BTW wel in rekening 
wordt gebracht (“bruto” lasten worden in rekening gebracht). De wetgever heeft deze uitzondering in 
haar regelgeving opgenomen, daar er anders een aanzienlijk gat in de gemeentelijke exploitatie zou 
ontstaan. Immers ten einde de BTW te kunnen terugvragen heeft er een uitname uit de algemene 
uitkering plaatsgevonden. Het niet meer in rekening mogen brengen van de BTW op 
afvalstoffenheffing en rioolrecht zou derhalve een dubbel nadeel inhouden. 
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Hondenbelasting 
De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2011 verhoogd met 2%. Uiteraard is hierbij afgerond 
naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien de belastingplicht geldt voor het aantal 
maanden dat honden gehouden worden. 
 
 Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 

Netto opbrengst 298 283 15 

 
Voor de verklaring van het nadeel van € 15.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 
14 Algemene dekkingsmiddelen. 
 
Toeristenbelasting 
Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt 
geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een 
forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op 
basis van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende 
aangiftebiljet. 
 
 Begroting 

2011 
Rekening 

2011 
Verschil 

Netto opbrengst 178 178 - 

 
 
Kwijtschelding  
Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere 
omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen 
van het Rioolrecht, de Afvalstoffenheffing, de Onroerende zaakbelastingen of de Hondenbelasting 
voor de eerste hond. 
De gemeenteraad heeft (evenals verreweg de meeste gemeenten) besloten dat bij de beoordeling 
de 100%-bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor 
kan iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige 
kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen. 
 
Mensen, die een uitkering ontvangen, worden automatisch kwijtgescholden. Zij ontvangen dan ook 
geen aanslagbiljet. 
 
 Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing 261.938 325.000 300.561 

Kwijtschelding rioolheffing 158.891 130.000 155.844 

Kwijtschelding hondenbelasting 5.634 - 7.231 

Totaal 426.463 455.000 463.636 
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5.2 Weerstandsvermogen 
 
 
Om inzicht te verschaffen in de robuustheid van de begroting van de gemeente bepaalt artikel 11 
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat in de paragraaf weerstandsvermogen een 
relatie wordt gelegd tussen de gemeentelijke weerstandscapaciteit en de risico’s. 
Weerstandsvermogen wordt hierbij gedefinieerd als het vermogen van een gemeente om financiële 
tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. De 
weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 
niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, af te dekken. De risico’s, relevant voor het 
weerstandsvermogen, zijn de risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. 
 
A. Weerstandscapaciteit 
Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het 
eerste worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de 
lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de 
programma’s. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten 
en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de 
voortzetting van taken op het geldende niveau.  
 
Structurele weerstandscapaciteit 
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit: 

1. De post onvoorzien. Deze bedraagt € 270.000; 
2. De onbenutte belastingcapaciteit. 

 
Incidentele weerstandscapaciteit 
De Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: 

3. Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves; 
4. Eventuele stille reserves. 

 
 
Samengevat geeft de weerstandscapaciteit het volgende beeld:  
 

Rekening 
2011

Begroting 
2011

Rekening 
2010

Onvoorzien/ risicobuffer 420 162 30
post onvoorzien 270 12 30
risicobuffer 150 150 0
Onbenutte belastingcapaciteit 2.585 809 751
Onbenutte belastingcapaciteit 2.585 809 751
Eigen vermogen 77.228 46.278 74.730
Algemene reserve 5.027 5.028 4.978
Algemene reserve grondexploitatie 8.825 9.550 9.462
Reserves grondexploitatie 11.926 10.372 12.003
Vrije reserve 29.760 11.161 26.796
Bestemmingsreserves 21.690 10.167 21.491
Stille reserves 0 0 0

Weerstandscapaciteit 80.233 47.249 75.511
Als percentage van de begroting 49% 32% 48%  
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Onvoorzien/ Risicobuffer 
In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 5,00 per inwoner. Deze post 
bedraagt jaarlijks in de begroting afgerond € 270.000. 
In het kader van operatie stofkam was in 2011 een risicobuffer opgenomen ter hoogte van 
€150.000.  
 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden, die een gemeente heeft 
om haar inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen 
van de gemeente Oosterhout zijn OZB-inkomsten, afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beiden begroot op een kostendekkend niveau. Dit 
betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit aanwezig is.  
 
In het bestuursakkoord tussen de regering en de VNG is meegenomen dat met ingang van 2008 de 
verhoging van de OZB-tarieven niet meer is gemaximeerd. Het vervallen van de limitering OZB mag 
echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een 
macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die 
norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Binnen de 
OZB is er dus wel sprake van onbenutte belastingcapaciteit.  
 
Onderstaand is berekend dat er een onbenutte belastingcapaciteit is van circa € 2,6 miljoen. Dit is 
de ruimte ten opzichte van de tarieven die landelijk vastgesteld zijn om toegelaten te kunnen worden 
als artikel 12 gemeente.  
Voorgaande jaren werd de ruimte nog berekend ten opzichte van landelijk vastgestelde maximale 
tarieven, echter aangezien de maximalisering is opgeheven is dit niet meer zinvol. Aansluiting bij de 
zogenaamde artikel 12 tarieven is dan meer voor de hand liggend.  

 
Bedragen * € 1.000 

  Waarde 2012 Tarief 
2012  

Tarief 
artikel 12 

Bruto 
Opbrengst 

2012 

Bruto 
opbrengst 
tarief art 

12 

Onbenutte 
capaciteit 

- woningen eigenaar   5.804.159  0,1001% 0,1432%          5.810          8.312          2.502  

- niet woningen eigenaar   1.797.385  0,1560% 0,1432%          2.804          2.574            230- 

- niet woningen gebruiker   1.648.096  0,1242% 0,1432%          2.047          2.360             313  

Totaal   9.249.640             10.661        13.245          2.585  

 
De tarieven zijn overigens weergegeven als percentage van de waarde van de onroerende zaak.  
 
Een andere manier om naar de onbenutte belastingcapaciteit te kijken is om de jaarlijkse stijging te 
vergelijken met de macronorm vanuit het Rijk. De macronorm voor het begrotingsjaar 2012 is door 
het Rijk berekend op 3,75% (junicirculaire). Dit betekent dat het Rijk landelijk gezien niet wil dat de 
lokale lasten met meer dan dit percentage stijgen.  
In de begroting 2012 is voor de gemeente uitgegaan van een stijging van de OZB opbrengst met 2,5 
%. Dit is ruim 1,25% lager dan de macronorm. De onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte van 
deze macronorm is in dit geval circa € 130.000  
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Eigen vermogen 
Voor het opvangen van incidentele financiële tegenvallers is het eigen vermogen de aangewezen 
post. Het gehele eigen vermogen is echter niet vrij inzetbaar. Voor het opvangen van tegenvallers 
zijn de volgende reserves beschikbaar:  
 
1. Algemene reserve: het minimale niveau van de algemene reserve is in 2010 door de 

gemeenteraad vastgesteld op € 5 miljoen. Iedere vier jaar wordt de hoogte van de algemene 
reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijde vrij besteedbaar. 

2. Algemene reserve grondexploitatie: specifiek voor opvangen van risico’s binnen 
grondexploitaties (zie paragraaf grondbeleid); 

3. Reserves grondexploitatie: binnen de grondexploitatie is een reserve bovenwijkse voorzieningen 
beschikbaar. Zie hiervoor ook de paragraaf grondbeleid.  

4. Vrije reserve: deze reserve is vrij besteedbaar.  
5. Bestemmingsreserves: deze zijn beperkt vrij beschikbaar. De reserve investeringsprojecten is 

bestemd voor dekking van kapitaallasten voor specifieke investeringen uit het verleden.  
 
 
Stille reserves 
Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de 
boekwaarde daarvan overstijgt, het kan hier zowel gaan om vaste activa (panden) als financiële 
activa (aandelenkapitaal). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de 
weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen. De 
aandelen die in het bezit zijn van de gemeente zijn momenteel niet vrij verhandelbaar. Ook de 
gemeentelijke gebouwen kunnen een stille reserve bevatten, echter omdat deze veelal nodig zijn 
voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken, zijn zij niet direct ten gelde te maken. De conclusie is 
dat we wel een stille reserve bezitten, deze is echter slechts deels aanwendbaar in onze 
weerstandscapaciteit, omdat de aandelen en een groot deel van de gemeentelijke panden niet direct 
verhandelbaar zijn. Vandaar dat deze op nul gezet zijn in het overzicht.  
 

Bedragen * € 1.000 
Post Totaal Eigen 

Vermogen 

Aandeel 

Oosterhout 

Boekwaarde 

Oosterhout 

Stille reserve 

Oosterhout 

Brabant Water NV 359.211 2,78% 238 9.748 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 2.259.000 0,06% 88 1.336 

Rewin NV 500 5,92% 9 21 

Totaal 2.618.711   335 11.104 

 
Dit betekent dat er stille reserves zitten in het Oosterhoutse aandelenbezit van circa  € 11 miljoen. 
Dit betreft overigens de gegevens over het jaar 2010.  
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B. Risico’s  
Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente 
loopt. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn 
– maken geen deel uit van deze paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of 
voorzieningen gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen 
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële 
positie. 
Mogelijke voor- of nadelen op exploitatieposten worden hier niet als risico gedefinieerd.  
De onderstaande risico-inschatting is gestoeld op diverse aannames. De globale inschatting van 
kans en omvang is tijdsgebonden, waarbij het (voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van vele 
onzekere toekomstige factoren. Onder dergelijke risico’s verstaan wij derhalve: alle redelijk 
voorzienbare onzekerheden die niet direct vooraf kwantificeerbaar zijn. Daarom kunnen er geen 
voorzieningen voor worden gevormd. 
 
Onderstaand zijn de belangrijke risico’s toegelicht, waarbij bij elk risico is uitgewerkt:  

� het risicosoort (extern/ intern, structureel/ incidenteel) 
� de risico-impact waarbij bedragen worden gehanteerd in de volgende klassen:  

o             0- € 50.000 
o €  50.000 - € 200.000 
o € 200.000 - € 500.000 
o € 500.000 - € 1.000.000 
o Groter dan € 1.000.000.  
 

Het gaat om de volgende zaken: 
 
Algemene uitkering  
Omschrijving: De septembercirculaire gaf voor 2012 een negatiever beeld dan de 

meicirculaire. Om dit tekort voor 2012 te dekken zijn eerder 
maatregelen getroffen.  
Landelijk gezien is er sprake van tegenvallende economische 
ontwikkelingen, hetgeen betekent dat de kans reëel is dat er 
aanvullende rijksbezuinigingen noodzakelijk zijn.  
Gezien de schommelingen, de onvoorspelbaarheid van de landelijke/ 
Europese economische ontwikkelingen blijft de hoogte van de 
rijksuitgaven een risico. Door het herinvoeren van het principe “samen 
de trap op- samen de trap af” blijft dit een groot risico voor de 
gemeente.  
Naast bovenstaande onzekerheid dient ook nog vermeld te worden dat 
het gemeentefonds herverdeeld gaat worden. Het gemeentefonds is 
onderverdeeld in 16 clusters en 60 verdeelmaatstaven. Op dit moment 
vindt onderzoek plaats naar mogelijke scheefgroei in de zes clusters. 
Het maximale herverdeeleffect is 15 euro per inwoner. 

Risicosoort:  Extern 
Structureel  

Risico-impact: Risico is groter dan € 1.000.000.  
Aangezien de totale algemene uitkering (bijna € 49 miljoen) ruim 30% 
van de totale inkomsten van de gemeente bedraagt is de impact groot 
te noemen. Maximaal risico van herverdeling gemeentefonds bedraagt 
circa € 800.000.  

Maatregelen:  Door vast te houden aan de koers die uitgezet is in de 
ombuigingsoperatie Stofkam wordt tijdig geanticipeerd.  
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Decentralisatie van taken richting gemeenten  
Omschrijving: Extra taken op het gebied van AWBZ en jeugdzorg komen naar de 

gemeenten. Ook vinden er ontwikkelingen plaats op het gebied van de 
Wet Werken naar Vermogen. . De algemene uitkering voor Oosterhout 
zou daarmee kunnen toenemen met ruwweg € 24 miljoen.  

Risicosoort:  Extern 
Structureel  

Risico-impact: Risico is groter dan € 1.000.000.  
 
AWBZ 
• Het is nog niet exact bekend welke taken worden overgeheveld, dit 

wordt nog verder uitgewerkt. Het zou gaan om een bedrag van 
ongeveer € 7,5 miljoen voor Oosterhout. 

• In het regeerakkoord is een doelmatigheidskorting vastgesteld van 
5%, wat voor Oosterhout neerkomt op ruim € 400.000. 

• Een onafhankelijke organisatie gaat het over te hevelen bedrag 
berekenen, waarbij rekening wordt gehouden met indexering voor 
prijs en volumes. 

 
Jeugdzorg 
• Het is nog niet exact bekend welke taken en bedragen overgaan, 

dit wordt nog verder uitgewerkt. Voor Oosterhout zal het gaan om 
een bedrag van circa € 9 miljoen.  

• Er wordt uitgegaan van een efficiencykorting van landelijk € 80 
miljoen in 2015 oplopend tot €300 miljoen in 2017 (voor Oosterhout 
respectievelijk ongeveer € 240.000 en € 900 miljoen). 

• Een onafhankelijke organisatie gaat de overheveling berekenen 
inclusief de indexeringen.  

 
Wet werken naar vermogen 
• Met betrekking tot de WSW vindt herstructurering plaats en wordt 

de subsidie per werknemer verlaagd met € 5.000 (Oosterhout heeft 
250 WSW’ers dus effect van ongeveer € 1,25 miljoen). 

• Voor re-integratie komt één ontschot budget  (werkdeel WWB, 
WSW en Wajong). Er wordt een besparing doorgevoerd die voor 
Oosterhout neerkomt op ongeveer € 1,2 miljoen.  

Maatregelen:  Er is nog veel onzekerheid met betrekking tot het takenpakket, 
budgetten, tijdpad en de samenwerking bij de uitvoering. In de 
begroting is er derhalve nog niets voor opgenomen.  
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Grondexploitatie De Contreie 
Omschrijving: De grondexploitatie Contreie is een belangrijke ontwikkeling voor de 

Stad. Inmiddels is er sprake van een geïnvesteerd vermogen van circa 
€ 33 miljoen.  
Een geactualiseerde grondexploitatie, waarbij de grondverkopen tot en 
met 2022 zijn uitgesmeerd, laat een positief resultaat zien van 
ongeveer € 17 miljoen. Dit is exclusief de kosten voor de aanleg van 
de ecozone, het sportcomplex en de school.  
Dit geprognosticeerd resultaat is in deze onzekere tijd uiteraard 
risicovol. Marktontwikkeling, renteontwikkeling en prijsontwikkeling zijn 
hierin bepalend.   

Risicosoort:  Extern 
Structureel  

Risico-impact: Groter dan € 1 miljoen  
Bij aanpassing van de jaarlijkse stijging van de baten van 2,5% over 10 
jaar, naar 1% over deze 10 jaar, daalt het resultaat met ongeveer € 7 
miljoen. De impact van de rente (van 4,5% naar 6%) betekent 
ongeveer een daling van het resultaat met 2 miljoen).  

Maatregelen:  De plannen worden periodiek doorgerekend op basis van de dan 
actuele inzichten. Binnen de vrije reserve worden de bedragen binnen 
de P&C cyclus steeds geactualiseerd, hetgeen zorgt voor de periodiek 
afstemmingsmoment tussen de uitgaven en inkomsten.  
Van belang is om het mogelijke resultaat binnen de vrije reserve niet te 
koppelen aan andere projecten in de stad.  
 
Daarnaast is er binnen de grondexploitatie een algemene 
bedrijfsreserve beschikbaar ter hoogte van circa € 9,3 miljoen.  
 

 
 
Ontwikkeling Santrijngebied  
Omschrijving: In februari 2012 is besloten om voor de herontwikkeling van het 

Santrijngebied alternatief 2 verder uit te werken in een 
geactualiseerd Masterplan. Deze variant bestaat uit de volgende 
componenten: 

� ondergrondse parkeervoorziening en woningbouw op de locatie 
Santrijnschool; 

� uitbreiding centrale bibliotheek; 
� verbetering huisvesting theater en vergroting Kluizzaal tot 200 

stoelen.  
 
De kosten voor gebouw de Bussel zijn begroot op € 14,5 miljoen, de 
kosten voor de parkeervoorziening € 7,3 miljoen. Ook zijn de jaarlijkse 
exploitatiekosten doorgerekend. Er wordt rekening gehouden met een 
positieve grondexploitatie ter hoogte van € 3,5 miljoen.  

Risicosoort: Intern 
Incidenteel / structureel 

Risico-impact: Incidenteel risico voor totale plan (inclusief grondexploitatie) wordt 
ingeschat op € 500.000- € 1.000.000. Doordat de gelden vanuit de 
grondexploitatie echter niet nodig zijn ter dekking van de 
investeringskosten wordt het risico op tekorten ten opzichte van de 
reserve als klein ingeschat.  
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Het incidentele risico bestaat voornamelijk uit:  
� afzetbaarheid van de appartementen 
� kosten parkeervoorziening 
� kosten gebouw.  

 
Het structurele risico is moeilijker in te schatten. Hierbij gaat het met 
name om:  

- bezettingsgraad parkeervoorziening 
- investeringen in cultuuraanbod in relatie tot jaarlijkse 

beheerkosten en culturele exploitatiekosten. 
Maatregelen:  Door solide berekeningen te maken van het plan is een groot deel reeds 

ondervangen. Voor de ontwikkeling van het Santrijngebied is nog een 
aparte bestemmingsreserve beschikbaar ter hoogte van circa € 19 
miljoen.  

 
 
Zwaaikom 
Omschrijving: De belangrijkste risico’s binnen het project Zwaaikom zijn:  

- verwerving van gronden aan de vaste wal; 
- verkoopbaarheid van de woningen en appartementen in dit 

gebied 
Risicosoort: Intern 

Incidenteel 
Risico-impact: Het risico is groter dan € 1.000.000.  

 
Het project Zwaaikom kent een fors negatief exploitatiesaldo, met daarin 
onzekerheden over de opbrengsten (uitgifte van de woningen) en de 
verwervingskosten aan de vaste wal. In de grondexploitatie zijn diverse 
scenario’s berekend. 

Maatregelen:  In december 2010 is de grondexploitatie herijkt en opnieuw vastgesteld 
door de gemeenteraad. Hierin is rekening gehouden met een lange 
uitgiftetermijn, zodat dit risico op basis van de inzichten op dat moment 
goed ondervangen is. Voor de verwerving van de gronden aan de vaste 
wal blijft het risico bestaan. In 2012 worden hiervoor hernieuwde taxaties 
opgesteld. Dit leidt in 2012 weer tot herijking van de grondexploitatie.  
Voor het project is een voorziening opgenomen ter hoogte van € 8 miljoen 
ter afdekking van het verlies. In hoeverre dit voldoende is, zal in de 
komende periode nader inzichtelijk worden.  
 
Qua woningbouw lijkt het aannemelijk dat er een keuze in projecten 
gemaakt moet worden.  
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Ontwikkeling WSW bedrijf WAVA/ !GO 
Omschrijving: Voor het jaar 2012 begroot WAVA een tekort van € 281.000. Het aandeel 

van Oosterhout hierin is meegenomen in de begroting 2012.  
Voor de jaren erna is met name de invoering van de wet werken naar 
vermogen een groot risico. Voor het bedrijf WAVA/ !GO is het momenteel 
niet mogelijk om een goed onderbouwd financieel meerjarenperspectief 
op te stellen.    

Risicosoort: Extern / intern 
Structureel 

Risico-impact: Tussen € 500.000 en € 1.000.000 per jaar 
Maatregelen:  Volgens het bestuur van WAVA is het noodzakelijk om in 2011 en 2012 

samen met de gemeenten te kijken hoe de vraagstukken integraal 
kunnen worden opgepakt. Dit leidt tot een herstructureringsplan om de 
mogelijke gevolgen van het bestuursakkoord te kunnen verwerken.  

 
 
Ontwikkeling kosten bijstand / Aanvullende rijksuit kering ivm 10% regeling 
Omschrijving: In 2011 was er sprake van een groot tekort binnen het inkomensdeel 

van de wet werk & bijstand. In deze jaarrekening is rekening gehouden 
met een extra rijksuitkering ter hoogte van circa € 1,4 miljoen.  
Op basis van de huidige regelgeving gaan we er van uit dat deze 
bijdrage wordt ontvangen.  
Voor 2012 wordt zelfs uitgegaan dat we een tekort hebben van circa € 
2,9 miljoen, waarbij op basis van de nu geldende regelgeving rekening 
wordt gehouden met een extra rijksbijdrage van € 2 miljoen.  
 

Risicosoort:  Extern 
Incidenteel 

Risico-impact: Risico is groter dan € 1.000.000 per jaar.  
 

Maatregelen:  De uitgaven worden kritisch gevolgd.  
In de jaarrekening is een risicovoorziening gevormd ter hoogte van € 
673.000 ter gedeeltelijke afdekking van het risico in 2011. Bij de 
saldobestemming van de jaarrekening zal voorgesteld worden om voor 
het verwachte tekort voor 2012 een risicovoorziening te vormen 
teneinde dit risico voor 2012 af te dekken.  
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Belastingsamenwerking 
Omschrijving: De regionale samenwerking op het gebied van de locale belastingen zal in 

2011 zodanig moeten worden vorm gegeven dat per 01-01-2012 de taken 
“heffen en innen gemeentelijke belastingen” kunnen worden overgedragen 
aan de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant).  
 
De begroting van BWB voorziet in een aantal forse risico’s tot een bedrag 
van € 3,3 miljoen in 2012. Risico’s die door het BWB niet zijn verwerkt in 
de begroting 2012. Ons geschatte aandeel in dat risico bedraagt 2,93% 
zijnde een bedrag van bijna € 100.000.  
Ondertussen is een geschikt belastingssysteem gevonden, hetgeen nu 
geïmplementeerd wordt. Als gevolg van vertraging in dit traject wordt 
voorzien dat de synergievoordelen van samenwerking pas in 2015 in volle 
omvang gerealiseerd kunnen worden.  
 

Risicosoort:  Extern 
Incidenteel  

Risico-impact: Mogelijk nadeel tussen € 50.000 en € 200.000.  
Maatregelen:  Uitgangspunt voor de gemeente is dat wanneer deze risico’s zich 

voordoen deze in eerste instantie binnen de bedrijfsvoering van BWB 
opgevangen moeten worden, alvorens een beroep te doen op de 
deelnemende gemeenten.  

 
 
Onderhoud gebouwen buitensport   
Omschrijving: Bij het deels privatiseren van de buitensport heeft men onvoldoende 

gerealiseerd welke consequenties dit had voor de opstallen. In het 
bestaande investeringsprogramma is niet structureel rekening gehouden 
met renovaties dan wel nieuwbouw van de opstallen. Er zijn namelijk 
geen onderhoudsplannen aanwezig voor buitensportaccommodaties. Er 
dient hier dus nog een inhaalslag plaats te vinden net zoals dit recentelijk 
heeft plaatsgevonden voor de binnensportaccommodaties en de 
zwembaden. Duidelijkheid moet komen over de rol van de gemeente c.q. 
de sportverenigingen. De verenigingen hebben zelf namelijk ook 
onderhoudsverplichtingen. Echter is de controle hierop gering 

Risicosoort: Intern 
Structureel 

Risico-impact: Op dit moment niet in te schatten.  
Diverse gebouwen voldoen reeds niet meer aan de landelijke norm.  

Maatregelen:  Eerste stappen worden gezet in hoe in de toekomt om te gaan met 
accommodaties (gemeentelijk vastgoedbeheer). 
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Planschade  
Omschrijving: Bij planontwikkeling kan een belanghebbende waardoor verandering van 

bestemming de waarde van zijn onroerende zaak vermindert, deze 
schade verhalen op de overheid (art. 6.1 e.v. Wro). Het is wel mogelijk om 
de schade door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een 
planologische maatregel. Verder bestaat met de nieuwe Wro de 
verplichting voor verzoeker om de hoogte van de geclaimde schade te 
onderbouwen door middel van een taxatierapport. Tevens is er een 
drempel van 2% van de waarde van de woning: schade beneden deze 
drempel blijft voor eigen rekening van verzoeker. 

Risicosoort: Extern 
Incidenteel 

Risico-impact: Planschade toekenning kan leiden tot extra kosten. 
Impact gering te noemen.  

Maatregelen:  Door consequent de kosten bij de verzoeker van een planologische 
maatregel te leggen zullen de kosten ten gevolge van claims beperkter 
zijn dan in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij een 
grondexploitatie wordt geopend zullen de geprognosticeerde kosten 
hiervan deel uitmaken. Overige niet afwendbare claims zullen ten laste 
van de post onvoorzien worden gebracht of leiden tot een overschrijding 
binnen het product structuur- en bestemmingsplannen.   

 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning: individuele voo rzieningen 
Omschrijving: De kosten van de individuele voorzieningen binnen de WMO stijgen de 

afgelopen jaren. Voor de WMO budgetten is in het verleden voor 
gekozen om hiervan  een gesloten systeem te maken, hetgeen 
betekent dat stijgende kosten opgevangen moeten worden binnen de 
budgetten die door het Rijk worden ontvangen. Deze lijn is losgelaten 
omdat dit niet meer haalbaar bleek.  

Risicosoort:  Intern 
Structureel  

Risico-impact: Stijging kosten ligt tussen € 200.000 en € 500.000 per jaar.  
Maatregelen:  Kritisch volgen van de kosten.  

Indien nodig is een kritische blik op het WMO beleid noodzakelijk.  
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Achtervang gewaarborgde geldleningen  
Omschrijving: De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het 

rijk en de hypotheekverstrekkers borg / garant voor de betaling van 
rente en aflossing van een afgesloten geldlening voor woningbouw aan 
corporaties via het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of voor 
particulieren via het Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het 
primaire risico ligt bij de betreffende instanties zelf.  

Risicosoort:  Extern 
Structureel  

Risico-impact: Beperkt.  
 
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen met achtervangconstructie 
bedraagt 351,5 miljoen. Dit bestaat voornamelijk uit  Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (woningbouwstichtingen en SHBO). 

Maatregelen:  Door de stijging van de huizenprijzen is een flinke overwaarde 
ontstaan op het oudere woningbezit van Thuisvester. De woningen die 
echter in recentere jaren zijn gebouwd en die nog in de toekomst 
worden gebouwd kunnen door de gestegen grond- en bouwkosten niet 
rendabel verhuurd worden.  
Dit voortschrijdend nadeel dient nauwlettend gemonitord te worden.  
Voor de nabije toekomst behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat 
de gemeente via de achtervangconstructie wordt aangesproken.  

 
 
Garantstellingen  
Omschrijving: De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van 

geldleningen aan instellingen, stichtingen of verenigingen die een doel 
nastreven met een maatschappelijk belang. In alle gevallen geldt dat er 
sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere 
omstandigheid bestaat veelal daarin dat de instelling geen of 
onvoldoende zekerheid aan de bank kan verstrekken. Daar waar 
mogelijk vestigt de gemeente zekerheidsrechten.  

Risicosoort:  Extern 
Structureel  

Risico-impact: Gezien ervaringen uit het verleden is het risico beperkt te noemen. 
Echter door veranderende economische ontwikkelingen kan dit wel 
groter worden.  
Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen bestaat uit de 
volgende hoofdposten: 

� Zorgsector:  
� Volkshuisvesting particulieren (door langdurige aflossing op 

geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil) 
� Volkshuisvesting Thuisvester; 
� Milieu 
� Sport/ Welzijn 

Maatregelen:  Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf. Voorts wordt 
bedongen dat op leningen wordt afgelost  waardoor het risico voor de 
gemeente afneemt.  
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C. Confrontatie weerstandsvermogen en risico’s 
Niet in alle gevallen zal ieder risico zijn uit te sluiten. Daar waar mogelijk zal door een waakzame 
opstelling het risico tot een minimum worden beperkt. Als deze risico’s zich voordoen, zullen ze 
allemaal niet tegelijkertijd optreden. Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat we over 
voldoende weerstandscapaciteit beschikken. 
Uiteraard is wel een ombuigingsoperatie nodig voor de toekomst om hierover te blijven beschikken.  
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5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van groen, wegen, riolering, 
gebouwen, kunstwerken, etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van 
de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële 
consequenties ervan. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op de kapitaalgoederen: 

o Groen 
o Wegen 
o Riolering 
o Water 
o Speelvoorzieningen 
o Openbare verlichting 
o Verkeersregelinstallaties 
o Gebouwen 

 
De hieronder genoemde bedragen zijn de in de exploitatie gerealiseerde bedragen. Deze zijn 
exclusief de in de investeringsplanning 2011 opgenomen bedragen.  
 
 
 
 
Kapitaalgoed Groen 

Areaal  binnen de kom buiten de kom 
bomen 26.000 4.700 
beplantingen 126 ha 122 ha 
gras 195 ha 71 ha  

Werkelijke kosten 2011 € 2.486.979 

Beleidskader 
� Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte 
� Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte 
� Groenbeheerplan c.q. groenbeheersysteem 
� Groenstructuurplan 
� Ecologische visies 
� Landschapsbeleidsplan 
� Bomencompensatiebeleid  
 

Financiële consequenties beleidskader 

Onderhoud groen vindt grotendeels plaats op basis van onderhoudsbestekken. Het benodigde 
onderhoud zoals dat is beschreven in bovengenoemde beleidskaders, is direct of indirect vertaald 
in onderhoudsmaatregelen en bijbehorende onderhoudsintensiteit. Het dagelijks onderhoudswerk is 
ondergebracht bij !Go. 
Specifiek en incidenteel onderhoudswerk vindt plaats in eigen beheer (zoals onderhoud bomen, 
maaien gras bermen, onderhoud n.a.v. klachten, e.d.). 
 
Stand van zaken 

Een groot deel van werkzaamheden zijn vastgelegd in meerjarige onderhoudsbestekken op een 
heldere en eenduidige wijze. Op die wijze is verdere professionalisering van de organisatie 
bewerkstelligd. 
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Kapitaalgoed Wegen 

Areaal Verharde rijbanen       353 km¹ 
Fietspaden                   103 km¹ 
Andere verharde oppervlakken zoals pleinen, bushavens, 
voetpaden etc.       394.841 m² 

Werkelijke kosten 2011 € 1.091.880 

Beleidskader 

Gemeente Oosterhout streeft een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden 
na, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt 
gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving. 
De marges voor beleid op dit product  worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en 
regelingen: 

- Beheerplan Wegen; 
- Gladheidbestrijdingsplan; 
- Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte 
- Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe 

woonomgeving (PRIO) 
Financiële consequenties beleidskader 

Eens in de 3 jaar wordt het gehele areaal verharding geïnspecteerd op basis van technische 
normen voor stroefheid, vlakheid en samenhang. Op basis van de vastgestelde schadebeelden en 
de kennis en ervaring van de beheerder worden vervolgens de noodzakelijke groot 
onderhoudsmaatregelen gepland. Deze planning wordt zoveel mogelijk afgestemd op het groot 
onderhoud aan de onderliggende rioleringen en het beschikbare budget. 
Aanvullend op het groot onderhoud voert de gemeente waar nodig tussentijds kleine 
herstelwerkzaamheden uit, zoals het verhelpen van plaatselijke verzakkingen, problemen met 
wortelopdruk, e.d.. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door de eigen gemeentelijke 
onderhoudsploeg. Men werkt hoofdzakelijk preventief en voorts op basis van eigen waarnemingen 
en klachten van burgers. 
 
Stand van zaken 

Bij het opstellen van de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte is geconstateerd dat er in diverse buurten 
sprake is van achterstallig onderhoud van het wegenareaal. In de jaren zeventig en tachtig heeft 
Oosterhout een groeispurt gekend. Eerst door de aanleg van Oosterheide en vervolgens door de 
aanleg van Dommelbergen. In deze openbare ruimten ligt meestal nog de oorspronkelijke 
inrichting. Natuurlijk is er in de loop der jaren wel op diverse delen onderhoud gepleegd, maar te 
verwachten is dat binnen nu en 10 à 15 jaar renovatie noodzakelijk is. 
Er is een analyse uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en de 
beschikbare middelen, in relatie tot de beleidsambities. Deze is beschreven in de beleidsrapportage 
PRIO. De gemeenteraad heeft op basis van deze analyse besloten dat de komende jaren wordt 
ingezet op onderhoud met name in de woonbuurten. Renovaties op de hoofdwegenstructuur 
moeten worden getemporiseerd. Van reconstructies en verbeteringen moet voorlopig worden 
afgezien.  
In de tweede helft van 2011 is tijdens bewonersbijeenkomsten in het kader van planvoorbereiding 
van de JOR projecten 2012 gebleken dat men het onbegrijpelijk vindt dat hun buurt wordt 
aangepakt en er, als gevolg van de keuze voor de PLICHT-variant, geen aanpassingen worden 
gedaan ten aanzien van onder andere uitbreiding parkeerplaatsen en verbetering 
verkeersveiligheid (bijvoorbeeld aanleg verkeersdrempels, verbreden straat). 
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Kapitaalgoed Riolering 

Areaal Ca. 217 km gemengde riolering 
Ca. 60 km vuilwaterriool 
Ca. 60 km regenwaterriool 
Ca. 54 km drukriolering 
Ca. 15 km persleiding 
 
235 drukrioleringspompen 
43 rioolgemalen 
6 bergbezinkbassins 
Ca. 67 overstorten naar oppervlaktewater 
 

Werkelijke kosten 2011 € 478.048 

Beleidskader 

In het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 (GRP) liggen de kaders vast die 
betrekking hebben op de rioleringsvisie van de Gemeente Oosterhout. Dit GRP is in 2009 voor 
maximaal 2 jaar verlengd. In 2011 is een begin gemaakt met het opstellen van het nieuwe 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2012 – 2016 en naar verwachting wordt dit 
plan begin 2012 vastgesteld. Ten opzichte van het vorige GRP is het aantal beleidsvoornemens 
toegenomen, als gevolg van nieuwe wetgeving. Betrof het voorheen slechts de 
afvalwaterzorgplicht, sinds 1 januari 2008 dienen wij tevens zorg te dragen voor afvloeiend 
hemelwater (hemelwaterzorgplicht) en grondwater (grondwaterzorgplicht). 
 
Door de integratie met andere watertaken hebben wij in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
ook aandacht gegeven aan thema’s zoals wateroverlast als gevolg van mogelijke 
klimaatverandering, grondwateroverlast en ontvlechting van schone en verontreinigde 
waterstromen, zodanig dat een gezond en duurzaam watersysteem niet onder druk komt te staan. 
 
Financiële consequenties beleidskader 

Onderhoud en beheer van het rioolstelsel wordt in onze gemeente al sinds jaren op basis van een 
onderhoudsplan gedaan. In de komende planperiode van het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan versterken wij het preventieve onderhoud. Een deel van de 
onderhoudswerkzaamheden besteden wij uit aan derden. 
 
Het beheer van openbare voorzieningen voor de inzameling, berging en het transport van 
hemelwater vergt meer aandacht dan in het verleden. Dit komt omdat de systemen die we 
aanleggen ten opzichte van het verleden complexer van karakter zijn. 
 
Het beheerproces in onze gemeente bestaat uit de volgende vijf (herhalende stappen): 

• Onderzoek (inventarisatie, inspectie, berekenen en controle); 
• Beoordelen van de onderzoeksresultaten; 
• Planvorming onderhoudsmaatregelen; 
• Uitvoering van de maatregelen; 
• Meten van het resultaat van de maatregel. 

 
Een belangrijke voorwaarde voor een goed beheerproces is een efficiënt gegevensbeheer in 
combinatie met gestructureerde planvorming. Het periodiek vaststellen van de benodigde financiële 
middelen en de wijze van kostendekking is ook een onderdeel in het beheerproces. 
Binnen het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2012) wordt het beleid voor alle aspecten van 
water(management) vastgelegd. De verwachting is dat het onderhoudsbudget voor de planperiode 
van het VGRP 2012-2016 toereikend zal zijn. 
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Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

In de afgelopen planperiode is een groot deel van de riolering minimaal één keer geïnspecteerd. 
Hierdoor hebben we goed inzichtelijk wat de kwaliteit van de riolen is. Op basis van de 
inspectiegegevens is voor een geselecteerd aantal gebieden binnen Oosterhout de riolering 
beoordeeld op de te nemen maatregelen. 
Het uitvoeren van reparaties verlengt de levensduur van de riolering. Hierdoor kunnen 
vervangingen worden uitgesteld. Reparatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van een 
kunststof deelkous in een aangetast riool. In de afgelopen periode zijn er in Oosterhout diverse 
rioolreparaties uitgevoerd. Ook zijn er rioolvervangingen uitgevoerd.   
Het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel verloopt gestaag. Nieuwbouw wordt voor zover 
mogelijk afgekoppeld. Indien afkoppelen mogelijk is, wordt dit meegenomen als 
rioolwerkzaamheden in de projecten in het Meerjarenplan Openbare Ruimte. 
 
De volgende specifieke doelstellingen zijn opgenomen in het nieuwe Verbrede Gemeentelijk 
Rioleringsplan: 

• Doelmatig inzamelen en transport van stedelijk afvalwater; 
• Doelmatig inzamelen en verwerken van hemelwater; 
• Voorkomen dat grondwater de bestemming van een gebied structureel nadelig beïnvloedt; 
• Effectieve integrale planvorming; 
• Effectief intern en extern communiceren over de waterproblematiek; 
• Voortgangsbewaking. 

 
Al deze doelstellingen zijn in het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vertaald in 
functionele eisen, maatstaven en meetmethoden die nodig zijn voor het behalen van de 
doelstellingen. 
 
 
 
 
Kapitaalgoed Water 

Areaal • Vijvers in gemeentelijk beheer: 20 stuks; 
• Wadi's: 10 stuks; 
• Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk 

beheer 85.660 m1; 
• Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer, 

handmatig onderhoud 955 m1; 
• Waterlopen (watervoerend) in gemeentelijk beheer langs 

spoorlijn Weststad  7.775 m1; 
• Duikers: 528 stuks. Totale lengte: 5.807m1; 
• Duikers in waterloop spoorlijn Weststad: 10 stuks. Totale 

lengte: 132 m1. 
Werkelijke kosten 2011 € 162.570 

Beleidskader 

Water(management) heeft op de verschillende bestuursniveaus de laatste jaren steeds meer de 
aandacht gekregen. Het taakveld is op alle niveaus nog volop in ontwikkeling. De gemeente 
Oosterhout dient het watersysteem en de waterketen vanuit Europese en nationale wet- en 
regelgeving, samen met de waterpartners steeds integraler te benaderen. Een voorbeeld hiervan is 
de verbreding van onze watertaken. Betrof het voorheen “slechts” de afvalwaterzorgplicht, sinds 
1 januari 2008 is daar de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht aan toegevoegd.  De 
gemeente Oosterhout beschikt in lijn met deze ontwikkelingen al sinds 2005 over een vastgesteld 
Waterplan. In dit plan is destijds vooruitgeblikt op de wijze waarop de gemeente Oosterhout met 
water om zou willen gaan. In het Waterplan van de gemeente Oosterhout is in 2005 een 
gemeenschappelijke, door de gemeente en de waterpartners gedragen lange termijnvisie op het 
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waterbeheer en –beleid in de gemeente Oosterhout opgenomen. De visie, ambitie, doelstellingen 
en streefbeelden, genoemd in het Waterplan blijven onverminderd van kracht. 
 
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, dat in het 1e kwartaal van 2012 aan de raad wordt 
voorgelegd, zullen de wateraspecten op een concrete en uitvoeringsgerichte manier aandacht 
krijgen. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt aandacht besteed aan grondwater, 
hemelwater, stedelijk water en afvalwater. 
 
De gemeente Oosterhout beschouwt water als een belangrijke drager van de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Water draagt bij aan de identiteit en sfeer van parken, plekken en wijken. 
De gemeente Oosterhout en het Waterschap Brabantse Delta delen in principe het standpunt dat al 
het oppervlaktewater binnen de gemeente in beheer en onderhoud is bij het waterschap. Alle 
waterpartijen, inclusief de daarbij horende kunstwerken, die een transportfunctie hebben, worden 
beheerd door het Waterschap. Voor de daarbij behorende duikers geldt dat het aan de 
doorstroming gerelateerd onderhoud (meestal reiniging) ook door hen wordt uitgevoerd. Eventuele 
constructieve aanpassingen zijn voor rekening van de Gemeente. De gemeente heeft zelf 528 
duikers in beheer.  Solitaire vijvers en tijdelijk waterafvoerende bergingsvoorzieningen blijven als 
onderdeel van de openbare ruimte in beheer van de gemeente Oosterhout. De kanalen vallen 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.  
 
Sinds 2010 heeft de gemeente Oosterhout een digitaal waterloket. De gemeente voldoet daarmee 
aan haar verplichtingen vanuit de Wet Gemeentelijke Watertaken om een loketfunctie beschikbaar 
te stellen voor de burgers van Oosterhout. Deze loketfunctie houdt in dat de gemeente 
aanspreekpunt is voor alle watergerelateerde vragen en klachten van de burgers. De gemeente 
moet vervolgens als regisseur optreden in de richting van het oplossen van klachten. 
Financiële consequenties beleidskader 

Bij alle solitaire vijvers en bergingsvoorzieningen wordt 1x per jaar structureel onderhoud gepleegd. 
Daarbij wordt waar nodig het riet verwijderd en zonodig gebaggerd. Ook de beschoeiing wordt 
geïnspecteerd en zonodig hersteld. 
De gemeentelijke sloten worden ook in een regulier onderhoudsprogramma onderhouden. Een 
goed onderhoud is zeer belangrijk voor de afvoer van het water. Voor de wadi’s zijn, vaak in 
overleg met Provincie, beheer- en monitoringsplannen opgezet. De gemeente heeft zelf 10 wadi’s 
in beheer. 
Zoals gesteld, is water(management) volop in ontwikkeling. Binnen het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (2012) wordt het beleid voor alle aspecten van water(management) vastgelegd. De 
verwachting is dat het onderhoudsbudget voor de planperiode van het VGRP 2012-2016 toereikend 
zal zijn. 
 
Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

Het huidige onderhoud voldoet aan de thans gestelde normen. 
Om invulling te kunnen geven aan de beleidsuitgangspunten uit het nieuwe Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan zal het onderhoud van stedelijk water in de komende periode verder geoptimaliseerd 
moeten worden. De gemeente beschouwt water als een belangrijke drager van de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Om blijvend invulling te kunnen geven aan deze beleidsuitgangspunten moet een 
beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld, waarin alle aspecten van beheer en onderhoud zijn 
vastgelegd. 
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Kapitaalgoed Speelvoorzieningen 

Areaal In totaal 136 speelplekken, zijnde 
• 97 speeltuinen met daarin 415 speeltoestellen 
• 34 sportterreinen met daarin 100 sportelementen 
• 4 skateterreinen 
• 1 Cruyff Court 

Werkelijke kosten 2011 € 222.757 

Beleidskader 

De beleidsnota: Buiten spelen in Oosterhout, september 2007. 
Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering van het aanwezige speelvoorzieningenareaal. 
Openbaar groen wordt ook speelgroen.  
 
Financiële consequenties beleidskader 

In 2011 is het verbeterplan speelvoorzieningen afgerond. Daarmee is het achterstallig onderhoud 
aan speelvoorzieningen opgelost. Op basis van het areaal aan speelvoorzieningen is bepaald hoe 
groot het jaarlijkse onderhoudsbudget moet zijn. 
Voor vervanging van versleten voorzieningen is een meerjarenplan opgesteld. De omvang van de 
benodigde vervangingsinvesteringen fluctueert in jaren fors. Het gemiddelde van de investeringen 
is jaarlijks beschikbaar in de exploitatiebegroting. Fluctuaties in uitgaven worden gereguleerd via de 
reserve Buiten Spelen.  
 
Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

Het programma Buiten Spelen in Oosterhout is volledig afgerond. Het areaal aan 
speelvoorzieningen is nu helemaal op orde. Doordat op basis van het huidige areaal de 
onderhouds- en vervangingsbehoefte in kaart is gebracht, de budgetten daarop zijn afgestemd en 
er voortaan in het Jaarprogramma Openbare Ruimte aandacht voor speelvoorzieningen is, wordt 
achterstalligheid in de toekomst voorkomen. 
 
 
 
 
Kapitaalgoed Openbare verlichting 

Areaal 14.000 masten 

Werkelijke kosten 2011 € 541.605 

Beleidskader 

� Beleidsplan openbare verlichting (onder meer gebaseerd op richtlijnen Nederlandse Stichting 
van Verlichtingskunde); 
Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering. 

Financiële consequenties beleidskader 

In 2011 is de openbare verlichting vervangen van de Weststadweg, de Statendamweg, de 
Oostpolderweg , de Eikdijk en de Veerseweg. Voorbereidingen zijn getroffen voor vervanging in de 
Bavelstraat, Hertogenlaan en de Kastelenbuurt. Energieverslindende verlichting is op alle locaties 
vervangen door energiezuinige verlichting. Nagenoeg alle wijk- en stroomwegen zijn daarmee 
energiezuinig verlicht. Doelstelling is om steeds meer CO2-besparing te realiseren en de kosten 
van energie terug te dringen. Dit blijkt ook goed te lukken, gezien het feit dat het budget uit 2011 
waar reeds een taakstelling van € 10.000 op rustte, ruimschoots is onderschreden. 
Daarnaast zijn de kosten voor periodieke lampvervanging een grote post ; de oude verlichting 
waaronder nog veel TL en soortgelijke verlichting geeft veel uitval en storingen; diverse 
lampsoorten zijn vrijwel niet meer verkrijgbaar. Door de ontwikkelingen op het gebied van LED-
technologie is de keuze gemaakt om deze technieken te gaan toepassen in de projecten in het 
jaarplan. Daar waar LED nog niet toepasbaar is, wordt een verlichtingsarmatuur toegepast met 
lange levensduur en verbeterde lichttechnologie.  
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Tevens is er steeds meer dimbare verlichting toegepast voor verlichting met hogere vermogens. Op 
de wijk- en stroomwegen wordt de verlichting tussen 23.00 en 06.00 uur gedimd. 
Bij vervanging van verlichting in buurten worden lampen met een zeer lange levensduur toegepast. 
De stuksprijs is hoger, maar omdat de levensduur 3 keer zo lang is, wordt bespaard op de 
installatiekosten. 
Het onderhoud en beheer van de lichtmasten en armaturen vindt plaats volgens het aanbestede 
contract. Om het huidige lichtmastenareaal langer te handhaven is een groot aantal lichtmasten 
opnieuw geschilderd. Alle ANWB-masten zijn geïnventariseerd en de verlichting van ANWB-
bewegwijzering wordt structureel gerenoveerd; er zijn 30 van 99 wijzers omgebouwd naar LED 
zodat zij weer goed functioneren en minder energie opnemen dan voorheen; besparing is 50%. 
Stand van zaken 

Nagenoeg alle wijk- en stroomwegen zijn energiezuinig verlicht. In 2011 is een analyse uitgevoerd 
naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en de beschikbare middelen, in relatie tot de 
beleidsambities. Deze is beschreven in de beleidsrapportage PRIO. De gemeenteraad heeft op 
basis van deze analyse besloten dat de komende jaren wordt ingezet op onderhoud met name in 
de woonbuurten. In het JOR 2012 zijn opgenomen delen van de Donkenbuurt, Kastelenbuurt, 
Herendam en Oud-West. 
Om het lichtmastenareaal goed in beeld te brengen, is in 2011 een complete inventarisatie 
uitgevoerd, dit in het kader van het aan te schaffen beheersysteem voor openbare verlichting. 
In het kader van NEN3140 zijn een aantal inspecties uitgevoerd en daaruit volgt wat mogelijke 
verbeteringen zijn in het kader van elektrische veiligheid. Er wordt een planning opgesteld voor 
acties voor de komende jaren. 
 
 
 
Kapitaalgoed Verkeerstechnische installaties 

Areaal 50 Parkeerautomaten 
22 Verkeersregelinstallaties 
11 Verzinkbare palen 
1 rotonde met LED lights/ dynamische markering 
10 Dynamische Route Informatie Displays (DRIS) 

Werkelijke kosten 2011 € 233.529 

Beleidskader 

Parkeerautomaten: Parkeernota “Stil staan in de toekomst” 
Verkeersregelinstallaties: Mobiliteitsnota 2007-2015, Sturingsstrategie Oosterhout. 
B&W nota ‘Europese aanbesteding vernieuwing parkeerautomaten’ d.d. 15-09-2009 
 
Financiële consequenties beleidskader 

Er zijn onderhoudscontracten voor de diverse soorten verkeerstechnische installaties met 
respectievelijk TMC (parkeerautomaten en verzinkbare palen), Vialis en Imtech (VRI’s). 
 
Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

Parkeerautomaten 
De parkeerautomaten zijn in 2010 vervangen. De aanvullende mogelijkheid tot het kunnen betalen 
met de pinpas is in april 2011 in alle parkeerautomaten ingebouwd. Ten behoeve van de 
fiscalisering van vergunninghouderplaatsen worden begin 2012 een aantal parkeerautomaten op 
straat bijgeplaatst. Hiervoor hoeven géén nieuwe automaten te worden aangeschaft. Deze zijn 
reeds in ons bezit en komen vrij vanuit bepaalde locaties. 
De onderhoudskosten conform het contract met de leverancier zijn van toepassing. Er wordt 
structureel en incidenteel onderhoud op de parkeerautomaten gevoerd door BOR. De afschrijving 
van de parkeerautomaten is gesteld op 10 jaar. 
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Verkeersregelinstallaties 
Voor het onderhoud aan VRI’s is een contract. Jaarlijks wordt er onderhoud gepleegd. Elke 
verkeersregelinstallatie wordt eens in de 10 jaar vervangen. Hiermee zijn wij momenteel op orde. 
In 2011 zijn er een aantal verkeerstechnische installaties vervangen. Dit zijn onder andere: 

- Ridderstraat/ Bouwlingstraat, 
- Ridderstraat/ Slotlaan (gedeeltelijk) 
- Ridderstraat/ Keiweg 
- Eikdijk/ Europaweg 

 
Verzinkbare palen 
In 2011 is de handmatig uitneembare paal op Heuvel/ Heuveleind vervangen door een 
volautomatische paal. Verkeer kan ter plaatse alleen uitrijden. 
 
DRIS 
In 2010 zijn bij 10 bushaltes Dynamische Reis Informatie Systemen (DRIS) aangebracht.  
De afspraak met de provincie is dat wij in de komende vier jaar, tot en met 2014, bijdragen aan het 
onderhoud. Daarmee is het beheer en onderhoud van deze installaties voor 10 jaar afgedekt. 
 
 
 
Kapitaalgoed Civieltechnische kunstwerken 

Areaal 3 tunnels 
8  bruggen 
2  viaducten 
3  geluidschermen 

Werkelijke kosten 2011 € 74.383 

Beleidskader 

Aan de hand van het meest recente inspectierapport waarin de resultaten met betrekking tot de 
onderhoudstoestand van de kunstwerken staat beschreven, wordt een onderhoudsplan opgesteld 
om de staat van onderhoud te waarborgen. 
Projecten en planning voor dagelijks onderhoud worden opgenomen in het jaarprogramma 
openbare ruimte. 
 
Financiële consequenties beleidskader 

De kosten voor onderhoud bestaan grotendeels uit klein herstel (oorzaak vandalisme en slijtage), 
schilderen, graffitibestrijding, etc. In 2012 zal opnieuw een inspectie worden uitgevoerd, die zal 
worden vertaald naar een vijf-jaren-plan. 
 
Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

N.v.t. 
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Kapitaalgoed Gebouwen 

Areaal 200 vastgoedobjecten 1 

Werkelijke kosten 2011 € 452.333 

Beleidskader 

Het college heeft op 9 maart 2010 ingestemd met het plan van aanpak “Vastgoed 
ge(re)organiseerd”. Binnen de stuurgroep Vastgoed ge(re)organiseerd wordt gesproken over wat 
verstaan wordt onder gemeentelijk vastgoed, eigenaarsrol, de relatie tussen eigenaar en gebruiker, 
de bekostiging van het vastgoed (kostprijsdekkende huur) en de wijze waarop we de nieuwe 
werkmethode moeten vormgeven binnen de organisatie. Het college heeft in 2011 ingestemd met 
de bekostigingssystematiek voor kostprijsdekkende huur. In het tweede deel van 2011 is gewerkt 
aan een voorstel voor professionalisering van de taakgroep Gebouwen en Installaties. Dit zal in het 
1e kwartaal 2012 aan het college worden voorgelegd. Het beleidskader is uitgewerkt in een 
stappenplan. Onder regie van de stuurgroep zal de uitrol van het stappenplan plaats gaan vinden. 
Met de invulling van het stappenplan is al begonnen. Het huidige stappenplan zal in 2012 zijn 
uitgerold. Het gemeentelijk vastgoed raakt veel gemeentelijke afdelingen. Trekker is de afdeling 
Service en Ondersteuning. 
 
Onder het gemeentelijk vastgoed vallen de gebouwen voor de eigen dienst, kunst- en cultuur, 
monumenten, binnensport, zwembaden en kunstwerken. 
 
Financiële consequenties beleidskader 

De gebouwen worden zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied onderhouden op basis 
van meerjaren onderhoudsplanningen. Hieronder vallen ook vervangingen en renovatie van 
gebouwonderdelen en/of installatiecomponenten. Kunstwerken worden op basis van schouwingen 
onderhouden. 
 
Stand van zaken t.o.v. doelstelling 

Zie beleidskader. 
 
 

 
 

                                                      
1 Het hier genoemde areaal en de onderhoudsbegroting hebben betrekking op de panden die onder de centrale budgetten vallen. Dit betreft 
gemeentebreed 200 objecten met een verzekerde waarde van 300 miljoen euro. De gebouwen van buitensport, grondexploitatie en 
onderwijs zijn separaat begroot op betreffende programma’s, zo’n 112 objecten. 
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5.4 Treasury (financiering) 
 
 
Financieringspositie 
Het totaal van de langlopende leningen o/g (excl. Leningen Thuisvester) is in 2011 afgenomen van   
€ 34,7 naar € 29,5 miljoen. In 2011 zijn er geen nieuwe leningen o/g afgesloten, de afname is een 
gevolg van de geplande aflossing van € 5 miljoen op een 5 jarige lening van € 25 miljoen. 
 
Naast deze langlopende leningen was er gedurende 2011 een wisselende behoefte aan kasgeld. 
Het 1e halfjaar van 2011 was er steeds behoefte aan kortlopende kasgeldleningen. De hoogte van 
deze 1-maandsleningen varieerde tussen de € 3 en € 10 miljoen.  
Door de verkoop van Intergasaandelen halverwege dit jaar (opbrengst € 13,4 miljoen) veranderde 
dit in een overschot aan liquide middelen.  Met het overschot kon de aflossing van de eerder 
genoemde lening betaald worden, de rest bleef als positief saldo op de lopende rekening courant 
staan. Dit omdat de rente op rekening courant momenteel hoger is dan de rente die op 
kasgelddeposito’s wordt ontvangen.  Aan het einde van 2011 is er vanwege grote grondaankopen in 
de Contreie, dit voor een bedrag van ruim € 10 miljoen, wederom een behoefte aan kasgeldleningen 
ontstaan. Eind december is daarom wederom een bedrag van € 10 miljoen geleend voor een korte 
periode. 
 
Renteontwikkeling 
Het  rentepercentage op kort geld is gedurende het gehele jaar laag geweest, begin 2011 bedroeg 
dit percentage 0,8%, halverwege het jaar 1,3% en aan het einde van 2011 1,0%. Het percentage 
waartegen wij als gemeente geld kunnen lenen is vanwege de huidige economisch crisis nog een 
stuk lager. Kortlopende kasgeldleningen kunnen op dit moment (januari 2012) door gemeenten, 
vanwege hun hoge kredietwaardigheid, tegen 0,5% worden afgesloten. 
 
Looptijd: 1 januari 2011 1 juli 2011 31 dec 2011 
één maand 0,8 % 1,3 % 1,0 % 
drie maanden 1,0 % 1,6 % 1,3 % 
zes maanden 1,3 % 1,8 % 1,6 % 
 
 
Looptijd: 1 januari 2011 1 juli 2011 31 dec 2011 
vijf jaar 2,4 % 2,8 % 2,0 % 
tien jaar 3,3 % 3,5 % 2,7 % 
vijftien jaar 3,9 % 4,1 % 3,3 % 
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Geldstromen  
De verschillende operationele geldstromen binnen onze gemeente zijn het afgelopen jaar inzichtelijk 
geworden. De 3 belangrijkste binnenkomende geldstromen zijn: 

• Gemeentefonds – Deze geldstroom is zeer gelijkmatig verdeeld, we ontvangen wekelijks, op 
dinsdag,  een bedrag van circa € 950k. 

• Gemeentelijke belastingen – Omdat deze bedragen middels automatisch incasso worden 
geïnd is het verloop van de ontvangsten heel inzichtelijk. 

• Doeluitkeringen ministerie en provincie – Veel van deze uitkeringen hebben een repeterend 
karakter en worden veelal maandelijks op vooraf vastgestelde data ontvangen. 

De belangrijkste uitgaande geldstromen zijn: 
• Batchbetalingen – dit betreft de reguliere betalingen van onze inkoopfakturen, dit is tussen 

de € 1,5 en € 1,6 miljoen per week. 
• Saldoregulering WIZ – voor de bedragen die door de afdeling ISC (voorheen WIZ) worden 

betaald wordt wekelijks het negatieve saldo van de bankrekening van WIZ aangevuld, dit 
betreft gemiddeld € 380k per week. 

• Salaris – maandelijks rond de 20e worden de salarissen betaald, dit is € 985k per maand, 
m.u.v. mei en december omdat dan het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wordt 
betaald, voor deze maanden dient er een bedrag van € 1,8 miljoen te worden overgemaakt. 

Deze operationele geldstromen zijn al met al heel beheersbaar en voorspelbaar. 
Een grote invloed hebben incidentele zaken die veel geld vragen, b.v. aan- en verkopen van 
grondexploitatie en de eerder genoemde verkoop van Intergas.  Deze zaken hebben een grote 
invloed op de liquiditeitspositie en het exacte moment dat de transacties plaats gaan vinden wijzigt 
vaak nog vele malen voordat ze definitief plaatsvinden. 
 
Kasgeldlimiet en renterisiconorm 
Voor gemeenten gelden beperking voor het risico dat mag worden gelopen bij korte en lange 
financiering. Voor korte financiering geldt de kasgeldlimiet en voor lange financiering de 
renterisiconorm. De Kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor onze gemeente is 
dat € 12 miljoen. Bij overschrijding van deze limiet in drie opeenvolgende kwartalen moet aan de 
provinciale toezichthouder een plan worden voorgelegd om binnen deze limiet te blijven. De limiet is 
in 2011 niet overschreden. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Dat is voor 
ons een bedrag van € 29 miljoen. De norm dwingt tot spreiding van looptijden en afspraken over 
renteherziening bij het aantrekken van vaste financieringsmiddelen. Het renterisico ligt in onze 
gemeente veel lager dan toegestaan.  
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5.5 Bedrijfsvoering 
 
 
In 2010 is gekozen voor een nieuwe systematiek voor de organisatieontwikkeling, het zgn. 
Oosterhout Organisatie Ontwikkelplan (O3). Dit plan een meerjarenplan en heeft als doel om 
gezamenlijk en in samenhang te werken aan de professionalisering van onze 
organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.    
 
Vanuit de missie en visie van Oosterhout wordt de vertaalslag gemaakt naar succesbepalende 
factoren, ofwel maatschappelijke effecten. Vervolgens kijken we naar de eindresultaten die we willen 
behalen en de waardering die we willen krijgen van medewerkers, doelgroepen en derden. Vanuit 
deze resultaatgebieden weten we WAT we willen bereiken en maken we vervolgens de vertaalslag 
naar HOE we dit willen organiseren voor wat betreft onze: beleid en strategie, 
personeelsmanagement, management, financiën en middelen, informatie en onze primaire en 
ondersteunende processen 
 
In twee bijeenkomsten in juli en september 2010 is door directie en managers het directieplan 
opgesteld. Dit directieplan vormt het kader voor de afdelingsplannen die in het laatste kwartaal van 
2010 zijn opgesteld door de afdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model Oosterhout Organisatie Ontwikkelplan, O3 

 
 
Het plan schept de kaders voor het realiseren van de doelen van de Stad en Stadhuis. De drie 
belangrijkste thema’s die hierbij terugkomen zijn Dienstverlening, Uitvoeren en Externe oriëntatie.  
 
Organisatiegebieden/onderwerpen: 

 Medewerkers  
 Management 
 Financiën en Middelen 
 Informatie 
 Processen 
 Beleid & Strategie 

Missie Oosterhout Visie Oosterhout Succesbepalende 
factoren  

Beleid en 
Strategie 

Management 

 Informatie 

 Processen Waardering 
medewerkers 

Waardering 
doelgroepen 
  

Waardering door derden 

 
Eindresultate
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Financiën en middelen 

LEREN EN VERBETEREN 

ORGANISATIE RESULTAAT 

Medewerkers  
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1  Medewerkers 
Doelen  Wat willen we bereiken? 

We willen dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze stad en met trots voor deze 
stad werken, zij zijn hierbij dienstverlenend en resultaatgericht. Zij voelen zich 
verantwoordelijk voor hun werk en zijn hierop aanspreekbaar. De stad Oosterhout 
en haar burgers staat in hun werken voor de gemeente centraal.   

 
Activiteiten  Wat hebben we gedaan?  

Investeren in ondernemende, flexibele en ontwikkelingsgerichte medewerkers. 
Investeren in medewerkers tijdens een periode van bezuinigingen lijkt tegenstrijdig, 
maar is noodzakelijk om in de toekomst medewerkers te behouden en binnen te 
halen die aan het gewenste profiel voldoen. De winst zal uiteindelijk resulteren in 
kwalitatief en langer inzetbare medewerkers die passend bij de opgaven waarvoor 
de gemeente Oosterhout staat. De visie hierover is in 2011 uitgewerkt in een plan 
met concrete projecten op het gebied van o.a. goed werkgeverschap/strategische 
personeelsplanning, een generiek functiegebouw, een toegesneden sociaal statuut 
en het verzuimbeleid. De uitvoering hiervan is gepland vanaf 2012. 

 
 
2.  Management  
Doelen  Wat willen we bereiken? 

We willen resultaatgericht en kostenbewust leiderschap binnen onze organisatie 
verder ontwikkelen. Het management heeft een belangrijke rol in het behalen van de 
gewenste eindresultaten samen met de medewerkers. Het ontwikkelen, begeleiden 
en faciliteren van medewerkers om samen met hen ook die eindresultaten te 
behalen is voor hen dan ook een belangrijke taak.   

 
Activiteiten  Wat hebben we gedaan? 

Sturen op resultaatgericht leiderschap, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 
dienstverlening en externe oriëntatie. Om resultaatgericht leiderschap te ontwikkelen 
en om onze doelstellingen, benoemd in het coalitieakkoord, te behalen is voor het 
management een vervolg gegeven aan het management development programma. 
Daarnaast is er een HR-visie ontwikkeld die verder wordt uitgewerkt en die 
managers richting geven aan de wijze waarop onze organisatie haar 
werkgeverschap wil invullen. Ten aanzien van dienstverlening zal het management 
een belangrijke rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van dienstverlenend 
houding en gedrag van management en medewerkers. Hierbij komen aspecten als 
competentieontwikkeling, kernwaarden, zaakgericht (procesmatig) werken en 
duurzame inzetbaarheid aan bod.   
 

 
3.  Financiën en middelen  
Doelen  Wat willen we bereiken? 
  Stabiel financieel beleid 

De doelstelling van onze organisatie is jaarlijks een structureel sluitende begroting te 
verwezenlijken.  
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Activiteiten  Wat hebben we gedaan? 
 2011 is operatie stofkam gestart. Deze ombuigingsoperatie heeft als doel om op 
basis van het politiek akkoord € 14 miljoen te bezuinigen. Deze bezuiniging vindt 
plaats in fasen, waarbij de eerste fase gericht is op een bedrag van € 9,6 miljoen in 
2015. Voor deze ombuigingsoperatie is een zogenaamd telefoonboek opgesteld, 
hetgeen heeft geleid tot een diverse bezuinigingen en uitwerkingsopdrachten. 
Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in de begroting 2011.   
In 2011 heeft daarnaast de aanbesteding plaatsgevonden van de accountant. Ook is 
het treasurystatuut herijkt en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.  

 
 
4.  Informatie 
Doelen  Wat willen we bereiken? 

Optimale dienstverlening en resultaatgericht werken 
De doelstelling is om de dienstverlening aan onze burgers en onze prestaties verder 
te optimaliseren en deze af te stemmen op de verschillende doelgroepen in onze 
samenleving. Goede informatie is hierbij essentieel. 

 
Activiteiten  Wat hebben we gedaan? 
  Managementinformatie 

Om meer resultaatgericht te kunnen werken en de dienstverlening van onze 
organisatie te kunnen optimaliseren is het belangrijk dat de gemeentelijke 
organisatie beschikt over een eenduidige informatievoorziening over op alle 
beleidsvelden te realiseren en gerealiseerde prestaties (beleid, activiteiten en 
middelen) van de gemeentelijke organisatie.  
Met behulp van het, binnen het project prestatiemanagement, ontwikkelde stuur- en 
beheersinstrument is de basis managementinformatievoorziening ingericht. De in 
2011 beschikbaar gekomen dashboards op het gebied van financiën, personeel en 
postafhandeling vormen een belangrijke tool voor het management om grip te 
krijgen en te houden op de prestaties van de gemeentelijke organisatie. 

 
 
5.  Processen 
Doelen  Wat willen we bereiken? 

Slimme, snelle, soepele en slanke dienstverlening en procesoptimalisatie 
Eén van de belangrijkste doelen voor de komende vier jaar v.w.b. 
bedrijfsvoeringprocessen is het inrichten en implementeren van het zaakgericht 
werken waardoor de dienstverlening aan de burger verder zal verbeteren. Verder  
vindt procesoptimalisatie plaats van primaire en ondersteunende processen 
teneinde de effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren. 
 

Activiteiten  Wat hebben we gedaan? 
 Dienstverlening 
Om een optimale dienstverlening richting onze burger te kunnen garanderen is onze 
organisatie in 2011 aangepast. Het Informatie- en Servicecentrum is gestart. Deze 
afdeling bestaat uit medewerkers met het meeste klantcontacten en wordt gevormd 
uit drie voormalige afdelingen (voorheen Publieksdiensten, Werk Inkomen, Zorg en 
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving). Deze afdeling ontwikkelt zich gestaag 
verder. Het meerjarentraject ‘verbetering dienstverlening tegen lagere kosten’ 
(waarvoor de raad bij de begrotingsbehandeling in 2011 een investeringskrediet ter 
beschikking heeft gesteld, richt zich voornamelijk op het ISC. 
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In 2011 heeft de gemeente Oosterhout één duidelijke, centrale ingang gekregen 
voor klantcontacten: één website (die goed scoort in diverse externe metingen), één 
postadres, één 14+netnummer en één balie voor klanten. Onafhankelijk van welk 
kanaal een inwoner/bedrijf kiest, krijgt men hetzelfde antwoord op hun vraag. Dit 
wordt gerealiseerd via de vraag-antwoord-combinaties die via de website 
beschikbaar zijn en die worden gebruikt door de medewerkers van de eerste lijn in 
het ISC. Dit is een ontwikkelingstraject dat in 2012 en 2013 wordt vervolmaakt. 
Het is op dit moment mogelijk om eenvoudige vragen via telefoon of internet af te 
handelen. 
Voor een goede dienstverlening  en voor de interne processen is de (wettelijk) 
verplichte invoering en gebruik van basisregistraties een vereiste. Dit wordt gevolgd 
door het Rijk via het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). In het jaar 2011 heeft 
de gemeente Oosterhout verder gebouwd aan het NUP. Wij voldoen aan de 
wettelijke invoeringstermijnen en zullen de NUP-agenda blijven realiseren zoals het 
Rijk van ons eist. 
Naast de ontwikkeling aan de “harde” kant; het zaakgericht werken (procesmatig en 
gedigitaliseerd werken), wordt binnen dit programma ook aandacht besteed aan de 
houding en gedrag van medewerkers. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan het 
communicatie-veranderplan. Dit plan heeft als doel om alle interne doelgroepen te 
laten voelen wat de urgentie en noodzaak is van onze visie op dienstverlening, 
daarnaast willen we komen tot heldere en duidelijke servicenormen waarbij 
medewerkers ook weten wat er van hen wordt verwacht zowel intern- als extern. 
 
De procesoptimalisatie van primaire en ondersteunende processen wordt ingevuld 
op basis van de onderzoeksuitkomsten van de interne controle, de interne audits, de 
accountantscontrole, rekenkameronderzoeken en verbetertrajecten in het kader van 
zaakgericht werken/digitalisering. 
In 2011 is onder andere geïnvesteerd in de herinrichting van het proces van 
subsidieverlening, verbetering van processen rondom grondzaken, de realisatie van 
een zaaksysteem als fundament voor het zaakgericht werken, verbetering van 
inkoop/aanbesteding, verbetering van verschillende dienstverleningsprocessen 
waaronder de WABO en de voorbereiding van de eind 2011 vastgestelde business 
case dienstverlening. 
 
Audits en interne controle 
In 2011 zijn diverse reguliere interne onderzoeken uitgevoerd. Naast de punten voor 
procesverbetering die uit deze onderzoeken worden afgeleid, vormen de uitkomsten 
van de verschillende interne controles ook een belangrijke basis voor de 
totstandkoming van de accountantsverklaring. De afwikkeling van de 
geconstateerde verbeterpunten wordt periodiek gemonitord. 
Voor zover de audits 213a onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid 
betreffen worden de resultaten van de audits, conform de in 2008 geactualiseerde 
verordening, aan de gemeenteraad verstrekt. In dit kader zijn begin 2011 de 
resultaten van het onderzoek naar de klachtenafhandeling aan de gemeenteraad 
verstrekt. De resultaten van het onderzoek naar het rechtmatig gebruik van 
regelingen zijn in februari 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. 
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Communicatie 
In 2011 zijn de uitgangspunten voor de strategische communicatie opgesteld, en 
onderdelen daarvan zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt per beleidsveld bekeken in 
hoeverre participatie richting betrokken partijen kan worden vormgegeven.  
De website is nog beter toegankelijk gemaakt volgens de Webrichtlijnen. Dit jaar is 
ook een onderzoek verricht naar citymarketing binnen de gemeente Oosterhout, 
met als doelstelling hier in 2012 een vervolg op de geven. Het plan voor interne 
communicatie is opgesteld en in 2011 is gestart met de concrete uitvoering. 
 

 
6.  Beleid & Strategie 
Doelen  Wat willen we bereiken? 
  Door samen te werken met andere gemeenten wil de gemeente Oosterhout waar 

mogelijk een impuls geven aan de dienstverlening, efficiencyvoordelen (o.a. op 
bedrijfsvoering) en het bieden van een oplossing voor grensoverstijgende 
beleidsvraagstukken. 

 
Activiteiten  Wat hebben we gedaan? 

 Samenwerking in West-Brabant 
In 2011 is de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant van start gegaan. In 
deze GR Regio West-Brabant zijn verscheidene naast elkaar functionerende 
samenwerkingsverbanden opgegaan en onder één parapluregeling ondergebracht. 
Het doel is om te komen tot minder bestuurlijke drukte, versterken van de 
gezamenlijke positie in regionaal verband en het realiseren van efficiencyvoordelen.  
Het eerste jaar heeft hierbij in het teken gestaan van het liquideren van de 
voormalige gemeenschappelijke regelingen en organiseren van het nieuw gestarte 
samenwerkingsverband. 
 
Samenwerking in de Amerstreek 
In 2011 is Oosterhout samen met de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg 
begonnen met het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot 
samenwerking. Dit traject is gestart op diverse taakvelden, waarbij de medewerkers 
van de drie gemeenten in twee bijeenkomsten kennis met elkaar hebben gemaakt 
en van gedachte hebben gewisseld over de mogelijke samenwerking. 
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5.6 Verbonden partijen 
 
 
Algemeen 
Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke 
relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt 
verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van een financieel belang is 
sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van 
faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen 
kunnen worden verhaald op de gemeente. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten 
samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze 
paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de Gemeente Oosterhout 
participeert. 
 
Procedure begroting algemeen 
Hieronder wordt de algemene begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen 
beschreven. Als deze procedure door een verbonden partij wordt gehanteerd wordt hiernaar in de 
navolgende beschrijving van de verschillende verbonden partijen verwezen (standaard 
procedure). 
Indien in een gemeenschappelijke regeling geen aangepaste begrotingsprocedure is opgenomen is 
de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 6 
weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden 
kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen 
bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Bij 
verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt de termijn voor de raad om zienswijze kenbaar 
te maken op acht weken gesteld. 
 
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen 
Het college heeft in 2011 strak gestuurd op de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt 
over het aanleveren en behandelen van begroting en jaarstukken van de gemeenschappelijke 
regelingen. Ondanks de afhankelijkheden van derden heeft de gemeentelijke organisatie ook dit jaar 
de begroting en jaarstukken tijdig aan de gemeenteraad ter behandeling aangeboden, hierdoor heeft 
de gemeenteraad adequaat zijn democratische controle kunnen uitvoeren.  
 
De gemeenteraad heeft voor de gemeenschappelijke regelingen aangegeven dat vanaf het jaar 
2012 een financiële inspanning geleverd dient te worden die overeenkomt met de opgave waarvoor 
ook de gemeente Oosterhout zich geplaatst ziet. Dit is door de coalitiepartijen ook opgenomen in het 
politiekakkoord 2010-2014. 
Aanvullend hierop heeft de gemeenteraad bij de gemeenschappelijke regelingen aangegeven dat zij 
minimaal worden gekort met het percentage 3-6-9% voor de jaren 2012 tot en met 2014. In eerste 
instantie werd de hoogte van de korting gekoppeld aan de daling van het Gemeentefonds, maar er 
is voor gekozen om deze koppeling los te laten en de korting zelfstandig te bezien. De 
personeelskosten van de gemeenschappelijke regelingen zullen voor minimaal tien procent moeten 
worden omgebogen. 
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Gemeenschappelijke regeling West-Brabant  
Het college en de gemeenteraden van de 18 West-Brabantse gemeenten en Tholen hebben in 
oktober 2010 ingestemd met het samenwerkingsverband Regio West-Brabant. Met de keuze voor 
deze gemeenschappelijke regeling zijn vier bestaande gemeenschappelijke regelingen 
(Regiobureau Breda, Duo -Milieu & Afval Regio Breda en beleidsdeel RMD-, Sociaal Economische 
Samenwerking West-Brabant, Kleinschalig Collectief Vervoer) en drie andere 
samenwerkingsvormen (GGA’s, Loopbaancentrum West-Brabant en Programmabureau West-
Brabant) daarin geïntegreerd. Deze samenwerkingsverbanden zijn namelijk ondergebracht in de 
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in de vorm van bestuurscommissies. Door het 
samenvoegen van de huidige gemeenschappelijke regelingen in één nieuwe gemeenschappelijke 
regeling zullen efficiencyvoordelen worden behaald en kan er integraliteit tussen de beleidsthema’s 
worden gerealiseerd. 
 
Binnen het samenwerkingsverband Regio West-Brabant staat de Strategische Agenda West-
Brabant centraal. Deze Strategische Agenda wordt in het jaar 2012 geactualiseerd tot 2020.   
 
 
Regio West-Brabant   
Doel Het primaire doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij 

bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale 
doelstellingen. 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge,Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 
 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 

Portefeuillehoudersoverleggen op de genoemde bestuurscommissies. De 
Oosterhoutse vertegenwoordiging op de beleidsterreinen is gebaseerd op 
de portefeuilleverdeling.  

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaliteit € 224.398,-  
Procedure begroting  Standaard procedure.  
 
 
 
Bestuurscommissie Ruimtelijke ontwikkeling en wonen    
Doel Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke 

afstemming en samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Behartigen 
van regiobelangen op diverse beleidsterreinen maakt intergemeentelijke 
samenwerking noodzakelijk. De beleidsterreinen zijn: Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer, Milieu en Algemene Zaken. 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Een integraal uit te voeren project dat door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2011 
is gestart en een doorlooptijd heeft tot 2014, is het project “Kansen voor de 
regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-
Brabant. Voor wonen ligt het accent op de kwalitatieve uitwerking en 
afstemming van lokale programma’s. Het team regioarcheologie zullen de 
deelnemende gemeenten ondersteunen in de wettelijke zorgplicht voor 
archeologie.    
 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge,Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 
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Bestuurscommissie Ruimtelijke ontwikkeling en wonen    
Bestuurlijke 
betrokkenheid 

Portefeuillehoudersoverleggen op de genoemde beleidsterreinen. De 
Oosterhoutse vertegenwoordiging op de beleidsterreinen is gebaseerd op 
de portefeuilleverdeling.  

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 42.341,-. 
Ontwikkeling 2011 Ruimtelijke ontwikkeling 

In 2011 hebben de betrokken gemeenten in relatie met de concept 
Strategische Agenda West-Brabant gewerkt aan het jaarprogramma 2012 
waarin Gebiedsontwikkelingen zoals rondom A4, A27 worden opgenomen. 
 
Sinds 2011 is deze bestuurscommissie het podium waarin ruimtelijke 
vraagstukken omtrent het Thema “water” worden besproken. Vanuit hier 
worden ontwikkelingen in het project “Waterpoort” gerealiseerd en 
gecommuniceerd. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan het 
neerleggen van een regionaal bod voor het verkrijgen van Windenergie 
(100 Mega Watt) voor de regio en Rijksopgave. 
 
De regioarcheologen hebben archeologie en/of erfgoedkaarten voor diverse 
gemeenten vastgesteld. 
 
Wonen 
In het thema wonen hebben twee thema’s de prioriteit gekregen, te weten 
“Arbeidsmigranten en Herprogrammering (inventariseren van de 
afzonderlijke woningbouwprogramma’s”. 

 
 
 
Bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken 
Doel Het bevorderen van de werkgelegenheid en versterken van de  

de economische structuur in West-Brabant. 
De bestuurscommissie wil dat iedere inwoner van West-Brabant zelf in 
zijn inkomen kan voorzien en legitimeert zich daarmee om zich actief te 
mengen in de sociale economie van de regio. De bestuurscommissie 
Sociaal Economische Zaken wil de doelmatigheid vergroten door op een 
open wijze intensief samen te werken met vertegenwoordigers van de 
drie O’s (overheden, onderwijs en ondernemers.  

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van 
een duurzame economie, door het bevorderen van een goed 
ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat 
inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, 
door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van 
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel 
ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren 
(programma 8). 
 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,  Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 
Oosterhout,  Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. 

Bestuurlijke betrokkenheid Oosterhout heeft een vertegenwoordiger (portefeuillehouder economische 
zaken) in het algemeen bestuur. 

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 64.320,- 
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Bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken 
Ontwikkelingen 2011 Verder ontwikkelen en implementeren van beleid voor bestuurscommissie 

Sociaal Economische Zaken, met als uitgangspunt om de sociaal- 
economische structuur van West-Brabant in stand te houden, vernieuwen 
en te verstevigen. Bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken richt 
zich op vijf verschillende beleidsaspecten: 
 
Economie 
De eerste resultaten van de regionale analyse werklocaties zijn 
voorgelegd aan de bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken, 
hierover is opiniërend gesproken. Daarnaast is er vanuit het Regionaal 
Actieprogramma (REAP) 11 projecten met een bijdrage. 
 
Werk en Arbeid 
In 2011 is er gewerkt aan een nieuwe meerjarenvisie arbeidsmarkt voor 
de periode 2011-2015, dit met een doorkijk naar 2020. Het doel hiervan is 
om het regionaal arbeidsmarktbeleid tot een blijvend succes te maken, 
waarbij de komende jaren het in evenwicht brengen van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt de grootste uitdaging zal zijn.  
 
Recreatie en toerisme 
De vrijetijdsagenda 2011-2015 is in oktober 2011 vastgesteld. Daarnaast 
heeft regio West-Brabant de communicatie en het 
programmamanagement van Brabant aan Zee op zich genomen. 
 
Plattelands-economie  
Leveren van een bijdrage aan de verbetering van het 
concurrentievermogen van de agrarische sector. 

 
Informatie en analyse 
Uitvoeren van onderzoeken om, zowel op lokaal als regionaal niveau, 
beleid te kunnen formuleren. 

 
 
NV Rewin 
Doel Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van  

de economische structuur in West-Brabant. 
Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van 
een duurzame economie, door het bevorderen van een goed 
ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat 
inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, 
door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van 
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel 
ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren 
(programma 8). 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,  Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 
Oosterhout,  Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert én de K.v.K . 

Bestuurlijke betrokkenheid De portefeuillehouder Economische zaken zit in de RvC. De 
portefeuillehouder Financiën zit in de aandeelhoudersvergadering.  

Financieel belang Bijdrage aan het Rewin was € 95.581.  



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2011  185 

NV Rewin 
Ontwikkelingen 2011 Rewin is de uitvoeringsorganisatie van de West-Brabantse gemeenten, 

gemeente Tholen en de Kamer van Koophandel. Deze organisaties zijn 
ook de aandeelhouders van het Rewin. In 2011 bestond het Rewin 25 
jaar.  
Rewin heeft een productplan op waarin de speerpunten worden 
aangegeven en verantwoording wordt afgelegd over bereikte resultaten. 
De werkzaamheden van Rewin hebben zich ook in 2011 gericht op met 
name: het acquireren van vestigers van buiten de regio, het bevorderen 
van uitbreidingsinvesteringen bij bestaande bedrijven waardoor 
arbeidsplaatsen worden behouden of uitgebreid en het versterken van de 
economische structuur van de regio. Veel informatie over de activiteiten 
van het Rewin is te vinden op: www.rewin.nl. 

 
Bestuurscommissie Middelen 
Doel Uitwerking geven aan de speerpunten Human Resource Managment  

(HRM), Informatie Communicatie Technologie (ICT) en Inkoop. Deze drie 
speerpunten zijn verder uitgewerkt in de Strategische Agenda 2007-2011 
en zullen zijn geactualiseerd aan het eind van 2012. Bestuurscommissie 
Middelen geeft ook uitwerking aan Dienstverlening, Verbonden Partijen  
en Shared services, deze speerpunten toegevoegd aan de Strategische 
Agenda 2011-2020. 
 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Uitvoering te geven op de beleidsterreinen duurzaamheid op het vlak van  
bouwen, milieu en energie. 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,  
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 

Bestuurlijke betrokkenheid Het betreft intergemeentelijke portefeuillehouders-overlegvormen 
Oosterhout is vertegenwoordigd in het overleg door de portefeuillehouder 
Financiën op basis van portefeuilleverdeling. 

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 25.135,- 
Ontwikkelingen 2011 In 2011 is er wederom door de betrokken gemeenten van het 

samenwerkingsverband per project gezocht naar samenwerkingsschaal 
die passend is bij het project. Dit kan op de schaal van de 19 gemeenten 
liggen, maar veelal ligt de schaal van samenwerking op subregionaal 
verband. In het Mobiliteitscentrum (HRM) staan vraagstukken met 
betrekking tot personeel (loopbaanadvies en ontwikkeling), mobiliteit van 
personeel binnen de regio en het terugdringen van de kwetsbaarheid van 
de afzonderlijke organisaties centraal.  
Het project “inhuur derden” is in 2011 gestart en loopt door tot eind 2014. 
tevens wordt er in deze bestuurscommissie aandacht besteed aan 
regionale ontwikkelingen op gebied van ICT (infrastructuur en 
architectuur). Tevens is er een eerste aanzet gemaakt om tot een breed 
gedragen HRM visie te komen. 
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Bestuurscommissie Duurzaamheid  
Doel Doelmatige georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen 

gemeenten op de beleidsterreinen Milieu en Afval en de uitvoering van 
gemeenschappelijke taken op het gebied van afval te bewerkstelligen. 
Daarnaast behartigt het huidige MARB (Milieu en Afval Regio Breda) de 
belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de 
Regionale Stortplaats Zevenbergen en de Afvalstoffenberging Bavel-
Dorst.  

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Uitvoering te geven op de beleidsterreinen duurzaamheid op het vlak van  
bouwen, milieu en energie. 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,  
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 

Bestuurlijke betrokkenheid Het betreft intergemeentelijke portefeuillehouders-overlegvormen. 
Oosterhout is vertegenwoordigd in het overleg door de portefeuillehouder 
milieu op basis van portefeuilleverdeling. 

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 48.770,- 
Ontwikkelingen 2011 In 2011 zijn de hoofdlijnen van het werkprogramma 2012 vastgesteld en 

de gemeenten hebben gewerkt aan het aanbod windenergie van Regio 
West-Brabant aan provincie en Rijk. Tevens hebben de gemeenten 
aangegeven zich in te zullen zetten voor de lokale biodiversiteit. 
 

 
 
 
Bestuurscommissie Mobiliteit    
Doel Het doel is te komen tot een afgewogen regionaal uitvoeringsprogrmma 

waarmee (sub)regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer 
op een adequate manier worden aangepakt. Daarbij spelen Multi modaliteit, 
model split en optimalisering van de goederenstromen een belangrijke rol. 
Randvoorwaarden zijn vermindering van de milieudruk en het vergroten van 
de veiligheid. 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Een integraal uit te voeren project dat door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2011 
is gestart en een doorlooptijd heeft tot 2014, is het project “Kansen voor de 
regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-
Brabant. Voor wonen ligt het accent op de kwalitatieve uitwerking en 
afstemming van lokale programma’s. Het team regioarcheologie zullen de 
deelnemende gemeenten ondersteunen in de wettelijke zorgplicht voor 
archeologie.    
 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge,Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 

Portefeuillehoudersoverleggen op de genoemde beleidsterreinen. De 
Oosterhoutse vertegenwoordiging op de beleidsterreinen is gebaseerd op 
de portefeuilleverdeling.  

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 18.142,- 
Ontwikkelingen 2011 Er zal uitvoering worden gegeven aan de Uitvoeringsagenda 2011 – 2015. 

De prioritering van de jaarschijf 2012 (uitvoeringsagenda) is in de loop van 
2011 vormgegeven.  
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Bestuurscommissie Mobiliteit    
Bij de gebiedsgerichte aanpak Breda en Westelijk Noord-Brabant zijn 
ambtelijke en bestuurlijke overleggen georganiseerd, zodat de gemeenten 
een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren vanuit de regio. Zoals jaarlijks is 
ook dit jaar een regionaal uitvoeringsprogramma vastgesteld en opgesteld, 
de deelnemende gemeenten zijn nauw en intensief betrokken bij dit proces. 
 

 
 
 
Bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs  
Doel Doelmatige georganiseerde, gestroomlijnde en gecoördineerde regionale 

samenwerking op sociaal-maatschappelijke opgaven en Voortijdig 
SchoolVerlaten (VSV). 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Uitvoering te geven op de beleidsterreinen Zorg, Welzijn en Onderwijs  
met als doel om de lokale leefbaarheid te verbeteren en het ontwikkelen 
van regionale verbindende schakels. 
 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, Etten-Leur, Halderberge,Geertruidenberg, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen. 

Bestuurlijke 
betrokkenheid 

Portefeuillehoudersoverleggen op de genoemde beleidsterreinen. De 
Oosterhoutse vertegenwoordiging op de beleidsterreinen is gebaseerd op 
de portefeuilleverdeling.  

Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 2.993,- 
Ontwikkelingen 2011 Daar de gemeenten een sociale structuurschets willen 

opstellen/actualiseren heeft er een inventarisatie plaats gevonden van de 
sociaal maatschappelijke opgaven. Hiermee wordt naast het verkrijgen van 
samenhang beoogd dat de gemeenten een beter beeld krijgen op de 
onderwerpen die in de toekomst (regionale) aandacht vragen. 

 
 
 
Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer    
Doel Samenwerking is gericht op een kwalitatief goed en duurzaam 

financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder 
functiebeperking (WMO vervoer). 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en  
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het 
bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden 
van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het 
bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente. 

Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabant. 

Bestuurlijke betrokkenheid Voor de gemeente Oosterhout heeft de portefeuillehouder 
Maatschappelijke Zorg zitting in het algemeen bestuur. Portefeuillehouder 
is tevens lid van het dagelijks bestuur en voorzitter.  

Financieel belang De bijdrage in 2011 was in totaal € 679.715-. 
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Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer    
Ontwikkelingen 2011 • Het huidige deeltaxicontract loopt eind 2013 af met de mogelijkheid 

tot verlenging met 2x een jaar. Eind 2011 is het besluit voorbereid ten 
aanzien van een eventuele voortzetting. Hierbij worden diverse 
beleidsmatige ontwikkelingen zoals de overgang van AWBZ-taken 
naar de gemeenten in 2013/2014 meegenomen. 

• Om een verschuiving van de deeltaxi naar het OV te realiseren, is 
daar waar mogelijk het indicatiebeleid aangepast. Daarnaast wordt 
hiervoor voorlichting, training, ondersteuning en verleiding (o.a. 
prijsprikkels) ingezet. KCV werkt hierin samen met gemeenten, de 
GGA’s (gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer), de andere 
Brabantse regiotaxi-organisaties en provincie. Ook is in het kader van 
dit programma een bijdrage geleverd aan een verdergaande 
integratie van regiotaxi en stads- en streekvervoer, zowel qua 
vervoerskundige ontwikkeling als op beheersmatig gebied. 

 
 
 
Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden-  en West-Brabant   
Doel De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is 

een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten in de regio en de 
hulpdiensten. Om de fysieke veiligheid in de regio Midden- en West- 
Brabant  te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, 
werken de 26 gemeenten, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen), de brandweer en de politie intensief samen op 
het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare 
orde en veiligheid. Het centrale doel van de Veiligheidsregio Midden en 
West-Brabant is de fysieke veiligheid te vergroten en de kwaliteit van de 
rampenbestrijding /crisisbeheersing te verbeteren. Dit gebeurt door een 
goede samenwerking tussen alle betrokken hulpverleningsdiensten en 
gemeenten en een integrale bestuurlijke aansturing. Op deze manier 
wordt samengewerkt om het  niveau van de rampenbestrijding/ 
crisisbeheersing (zowel preventief,  preparatief als repressief) te 
vergroten.  

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Oosterhout werkt op dit gebied, meer specifiek,  nauw samen met de 
gemeenten Drimmelen, en Geertruidenberg. Dit samenwerkingsverband 
wordt 3X Oranje genoemd.  
Ook bv op het gebied van het evenementen beleid wordt meer en beter 
binnen de Veiligheidsregio afgestemd. Zo is bv de GHOR steeds nauwer 
betrokken bij de voorbereiding van evenementen en is er een regionale 
evenementen kalender opgesteld waardoor de inplanning van 
menskracht vanuit de verschillende betrokken hulpverlenende instanties 
eerder en beter kan geschieden. 

Betrokkenen De deelnemende gemeenten zijn Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon 
op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, 
Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem 
en Zundert. 

Bestuurlijke betrokkenheid Het betreft regulier overleg in de vorm van AB vergaderingen met alle 26 
burgemeesters. 
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Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden-  en West-Brabant   
Financieel belang In 2011 was de bijdrage in totaal € 2.397.507. 
Procedure begroting  Standaard procedure 
Uittredingsbepalingen Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen 

uittreden na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van 
uittreden regelt (artikel 33 gemeenschappelijke regeling). 

Ontwikkelingen 2011 Beleidsplan 2011-2015 “Verbinden en Versterken” 
In dit plan worden de plannen en ambities van de veiligheidsregio voor de 
komende 4 jaar beschreven. Het is, zoals hierboven reeds aangegeven, 
mede gebaseerd op het risicoprofiel van de regio Midden- en West-
Brabant. Het plan omvat: 

a.      Een beschrijving van de operationele prestaties van de 
veiligheidsregio; 

b.      Uitwerking van de door de minister van Veiligheid en Justitie 
vastgestelde landelijke doelstellingen ten aanzien van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing (deze zijn overigens nog 
niet vastgesteld); 

c.      Een informatieparagraaf ; 
d.      Een oefenbeleidsplan; 
e.      Een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie; 
f.        De opkomsttijden van de brandweer en een beschrijving van de 

voorzieningen en maatregelen om daar aan te voldoen 
(Dekkingsplan). 

De volgende speerpunten staan hierin centraal: 
-      primaire processen van de operationele diensten op orde (= 

basis op orde hebben en houden) 
-      risicobeheersing, met een speciaal accent op risicocommunicatie 

en aanpak BRZO-bedrijven 
-      informatiemanagement/-voorziening, met bijzondere aandacht 

voor het op orde brengen en houden van de operationele 
informatiesystemen 

-      crisismanagement, waaronder met name het ontwikkelen en de 
inzet van eigentijdse instrumenten en technieken van 
crisiscommunicatie en het voldoen aan de wettelijke 
basisvereisten van crisismanagement. 

Ten aanzien van elk onderdeel en subonderdeel wordt in het plan 
concreet aangegeven wat er  gedaan moet gaan worden om de wettelijke 
taken en de ambities uit te kunnen voeren.  
Het beleidsplan is op 31 maart 2011 door het AB VR vastgesteld. In 
diezelfde vergadering  heeft zij  ingestemd met het toekennen van de 
beschikbare structurele en incidentele rijksmiddelen, in casu BDUR 
gelden, aan de hierboven genoemde speerpunten. 
In 2011 is een begin gemaakt met de implementatie van dit beleidplan en 
heeft het AB VR in haar vergadering van 14 november 2011 deel 1 van 
het nieuwe Regionaal Crisisplan vastgesteld dat voldoet aan de eisen die 
de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s tav een crisisorganisatie stelt. In dit deel 
is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten en 
organisaties bij de bestrijding van rampen en crises is geregeld. Het biedt 
hiermee structuur en uniformiteit bij deze samenwerking ten behoeve van 
het aanpakken en beheersing van de ramp of crisis met behulp van een 
slagvaardige professionele crisisorganisatie. 
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Ar beid Voor Allen (WAVA)  
Doel Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale 

werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de 
taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en 
arbeidsintegratie te behartigen. 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van 
een duurzame economie, door het bevorderen van een goed 
ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer. Bevorderen dat 
inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, 
door het voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van 
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het financieel en materieel 
ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren 
(programma 8). 
 

Betrokkenen De gemeenten Aalburg, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, 
Werkendam en Woudrichem. 

Bestuurlijke betrokkenheid Het Algemeen Bestuur vergadert gelijktijdig met het Dagelijks Bestuur en 
jaarlijks tenminste tweemaal. Voorts vergadert het Algemeen Bestuur zo 
dikwijls als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of 
tenminste drie leden dit schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, verzoeken. Gemeentelijke vertegenwoordiging door 
portefeuillehouder sociale zaken en portefeuillehouder Financiën in het 
AB. Portefeuillehouder financiën is tevens voorzitter.  

Financieel belang Het rijk stelt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling voor het aantal te 
realiseren Wsw-plaatsten vast. Voor de realisatie van deze taakstelling 
ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. Deze middelen worden 
doorbetaald aan WAVA. Daarnaast wordt een gemeentelijke bijdrage van 
€ 2.250 per jaar per SW-medewerker aan WAVA betaald. Volgens de 
begroting van WAVA zal er in 2012 een aanvullende gemeentelijke 
bijdrage nodig zijn van € 709.500,-. 

Procedure begroting  Standaard procedure. 
Uittredingsbepalingen Elk van de gemeenten kan besluiten dat de deelneming aan deze 

regeling wordt opgezegd ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken 
van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen (termijn kan 
worden verkort). Bedoelde besluiten worden direct ter kennis gebracht 
van het Dagelijks Bestuur. Er worden door het Algemeen Bestuur 
financiële verplichtingen gesteld als gevolg van de uittreding.  

Ontwikkelingen 2011 Op 21 april hebben de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen het 
Bestuursakkoord 2011-2015 gesloten Dit voorstel wordt op 8 juni aan de 
ledenvergaderingen voorgelegd voor besluitvorming. Een onderdeel van 
het bestuursakkoord is de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV). 
Deze nieuwe wet voegt een aantal wetten samen. Het betreft de Wet 
werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in Jongeren (WIJ), de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) en 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De nieuwe wet zal meer gericht 
zijn op werken dan alleen op een uitkering (huidige situatie).  
 
De diverse budgetten worden gebundeld en de uitvoering wordt bij 
gemeenten ondergebracht (voorheen gemeente en UWV).  
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Ar beid Voor Allen (WAVA)  
De huidige Wsw wordt versoberd en blijft bestaan voor mensen die alleen 
kunnen functioneren in een beschutte werkomgeving (30% van de 
huidige omvang van het SW-bestand). 
 
Het kabinet wil mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker maken 
voor werkgevers door te gaan werken met loondispensatie. Kortweg 
betekent dit dat werkgevers alleen nog maar betalen voor de 
daadwerkelijke capaciteit van een medewerker met een WWNV uitkering. 
De gemeente vult het restant aan tot maximaal het wettelijk minimumloon. 
 
De genoemde wijzigingen zullen gepaard gaan met een aantal forse 
ombuigingen. Op de Wsw zal structureel 650 miljoen bezuinigd worden 
en de re-integratiemiddelen die de gemeenten ontvangen worden in de 
periode tot en met 2015 gereduceerd van 690 miljoen naar 400 miljoen. 
Dit laatste heeft indirect gevolgen voor WAVA omdat de gemeenten 
minder middelen beschikbaar hebben voor het inkopen van re-
integratiediensten. Ook de rijksbijdrage voor SW’ers zal worden 
afgebouwd. De rijksbijdrage zal gereduceerd worden van € 25.759,- naar 
€ 22.050 per persoon. Ook de taakstelling zullen worden afgebouwd. De 
afbouw van het SW-populatie zal echter minder snel verlopen dan de 
afbouw van de middelen, waardoor de SW-bedrijven met extra kosten te 
maken krijgen. 
 
De WWNV moet op 1 januari 2013 van kracht worden. 

 
 
 
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszor g West Brabant (GROGZ)  
Doel Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en 

de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het 
terrein van de openbare gezondheidszorg en de preventieve 
gezondheidszorg. 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en  
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het 
bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden 
van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het 
bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente. 

Betrokkenen Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, 
Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. 

Bestuurlijke betrokkenheid De portefeuillehouder volksgezondheid is lid van het Algemeen bestuur.  
 

Financieel belang In 2012 is de bijdrage per inwoner € 17,94,- in totaliteit derhalve € 
970.293,-. 

Procedure begroting  Standaard procedure.  
 

Uittredingsbepalingen Voor uittreding geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar.  
De uittredende gemeente is gedurende 3 achtereenvolgende jaren na 
afloop van het begrotingsjaar waarin de uittreding plaatsvindt een bijdrage 
ter grootte van resp. 100%, 66% en 33% verschuldigd. 
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Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszor g West Brabant (GROGZ)  
Ontwikkelingen 2011 De begroting van GROGZ is voor de periode 2012 – 2014. Gelet op de 

besluitvorming van het AB van 14-4-2011 wordt voor 2012: 
 -3% bezuiniging  
 - loon- en prijscompensatie 0 %  
 - heroverweging intensivering, conform het amendement doorgerekend 

naar 2013 en 2014. 
 
De consequenties in de uitvoering zijn nog niet verwerkt, omdat hierover 
nog nadere besluitvorming in DB en AB dient plaats te vinden. 
Wijzigingen zullen daarom voortvloeien uit de aanvullende 
kerntakendiscussie, het vinden van de ruimte voor de noodzakelijke loon- 
en prijscompensatie in de komende jaren en intensivering van beleid in 
opdracht van de landelijke overheid of het algemeen bestuur. 

 
 
Gem. Regeling Regionale Ambulancevoorziening Braban t Midden-West-Noord (RAV)    
Doel Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 
Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, 
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van 
sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen 
die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de 
gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11). 

Betrokkenen Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijl, Dongen, Drimmelen, 
Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 
Halderberge, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, 
Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, 
Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Antonis, Sint-
Michielsgestel, Sint Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, 
Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. 

Bestuurlijke betrokkenheid Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal 
deelnemende gemeenten. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. De 
gemeenteraad heeft als lid de portefeuillehouder gezondheidszorg 
aangewezen.  

Financieel belang In 2012 is de bijdrage per inwoner € 0,365 in totaliteit derhalve € 19.744,-. 
Procedure begroting  Standaard procedure. 
Uittredingsbepalingen Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten van raad en college de 

deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee 
kalenderjaren na het jaar waarin deze besluiten zijn genomen. De 
gemeente brengt deze besluiten terstond ter kennis van het dagelijks 
bestuur. Het Algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de 
overige gevolgen van de uittreding. 

Ontwikkelingen 2011 Met de komst van de nieuwe minister in 2010 vond de geplande invoering 
van het nieuwe vergunningenstelstel van de WAZ per 1 januari 2011 geen 
doorgang. Begin 2011 is duidelijk geworden dat de minister voornemens 
is per 1 januari 2012 een voorlopige vergunning voor vijfjaar toe te wijzen 
aan de huidige RAV's. Hiervoor dient de WAZ gewijzigd te worden. De 
vraag is of deze wetswijziging voor 1 januari 2012 zal zijn afgerond. 
Ook al is door deze ontwikkelingen op korte termijn 'de druk van de ketel', 
de RAV Brabant Midden-West-Noord wil geen afwachtende houding 
aannemen maar zich in de komende jaren zo goed mogelijk voorbereiden 
met als uitgangspunt het concept-programma van eisen (PVE).  
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Gem. Regeling Regionale Ambulancevoorziening Braban t Midden-West-Noord (RAV)    
Een aantal zaken waarvan we zo goed als zeker weten dat ze onderdeel 
uitmaken van het PVE zullen in de komende jaren worden uitgevoerd. 
 
Bij de toewijzing van de vergunningen verandert het programma van 
eisen (PVE) van eis in richtlijn. Vóór het verstrijken van de vijfjarentermijn 
op 1 januari 2017 zal de minister het definitieve beleid ten aanzien van de 
ambulancezorg bepalen. De ontwikkelingen rondom de opschaling van 
meldkamers en de door het ministerie te ontwikkelen visie op de acute 
zorg, spelen daarbij een belangrijke rol. 
 
Het huidige kabinet is voornemens het aantal meldkamers in Nederland 
binnen afzienbare tijd terug te brengen van de huidige 25 naar maximaal 
3 tot 5. Als RAV Brabant MWN zien wij hierin mogelijkheden en kansen 
om de zorg aan de hulpvrager efficiënter en kwalitatief beter in te richten. 
Hierbij is van belang dat de RAV, samen met de GHOR, zijn wettelijke 
verantwoor-delijkheid en bevoegdheid ten aanzien van het 
meldkamerproces voor de ambulancezorg voldoende kan borgen. 

 
 
 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking W est-Brabant (BWB) 
Doel Het doel van de belastingsamenwerking is een kwalitatief goede en 

bedrijfszekere aanslagoplegging aan onze burgers gecombineerd met het 
streven dit zo efficiënt mogelijk in te richten. 

Bijdrage aan algemene 
doelstelling 

Door een kwalitatief goede en efficiënte wijze van uitvoering van de 
belastingheffing bijdragen aan het innen van belangrijke gemeentebrede 
en specifieke inkomstenposten voor de gemeente zijn de belastingen 
(OZB) en de heffingen (Afvalstoffenheffing en Rioolrechten). 
Programma 14 Algemene Dekkingsmiddelen: OZB, Toeristenbelasting, 
Hondenbelasting en Precariorechten; 
Programma 6, Natuur, milieu en Afval: Rioolheffing en Afvalstoffenheffing 

Betrokkenen Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, 
Roosendaal, Woensdrecht, en het Waterschap Brabantse Delta. 

Bestuurlijke betrokkenheid De portefeuillehouder middelen is lid van het Algemeen bestuur.  
Financieel belang De samenwerking start per 1-1-2012. De begroting voor dat jaar is 

vastgesteld. Ter vergelijking mag dienen het bedrag dat we nu betalen 
aan de gemeente Breda met wie wij samenwerken op dit terrein en welke 
taak per 1-1-12 over gaat naar de BWB. Ten opzichte hiervan gaan wij 
minder betalen aan het BWB. 

Procedure begroting  Standaard procedure.  
Toetsingskader Het toetsingskader bestaat in dit geval uit de geraamde bijdragen voor het 

uitvoeren van deze taak zoals die nu samen met de gemeente Breda 
wordt uitgevoerd. Daarnaast dient het eindrapport over de 
belastingsamenwerking als toetsingskader. Verder wordt het 
toetsingskader vanuit de nota Verbonden Partijen gevormd door de 
ramingen van het Centraal Plan Bureau.  

Ontwikkelingen 2011 In 2011 zijn de voorbereidende stappen ondernomen om de 
Belastingsamenwerking in 2012 van start te kunnen laten gaan. De 
voorbereiding is goed verlopen en in 2012 is de samenwerking officieel 
van start gegaan.  
Financieel gezien hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte 
van de financiële planning die is opgesteld in 2010/2011. 
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NV Intergas  
Doel was Het verzorgen van een optimale energielevering op een veilige en 

betrouwbare manier. Inmiddels is Intergas verkocht aan Enexis en is het 
doel veranderd in het gecontroleerd afwikkelen van de gelden in escrow 

Betrokkenen Gemeenten Aalburg (630), Alphen-Chaam (395), Baarle-Nassau (417), 
Breda (1.307), Drimmelen (1.380), Geertruidenberg (1.344), Haaren 
(712), Halderberge (1.362), Heusden (305), Hilvarenbeek (945), Moerdijk 
(1.320), Oisterwijk (320), Oosterhout (3.455), Rucphen (1.424), 
Steenbergen (305), Tilburg (1.020), Waalwijk (344), Werkendam (1.405), 
Woensdrecht (1.320) en Woudrichem (735). 
 

Bestuurlijke betrokkenheid De  portefeuillehouder nutsbedrijven woont als mede en grootste -
aandeelhouder de  Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij. 
Vanwege de verkoop van het bedrijf zal de AvA alleen nog maar in het 
teken van de afwikkeling van de bedragen in escrow staan. Naar 
verwachting zal er de komende jaren 1x per jaar een AvA zijn.    
Daarnaast is de  portefeuillehouder nutsbedrijven  voorzitter van de 
klankbordgroep van aandeelhouders. Dit platvorm zal mogelijkerwijs op 
korte termijn worden beëindigd.  

Financieel belang Onze gemeente is als centrumgemeente de grootste aandeelhouder en 
heeft met ingang van 1 januari 2007 in totaal 3.455 aandelen of 16,9%.   
 
Op 16 juli 2011 heeft de AvA van Intergas vergaderd over de afwikkeling 
van de verkoop van Intergas Energie BV. Hierbij heeft men besloten tot 
een uitkering van € 80 miljoen (voor Oosterhout € 13.450.315). Deze 
uitkering bestaat uit twee componenten: 

� Vermogensuitkering van € 40 mln (terugbetaling van de in 2010 
gestorte kapitaalinjectie).  
Het Oosterhoutse deel hiervan bedraagt € 6.725.061; 

� Dividenduitkering van € 40 mln;  
Het Oosterhoutse deel hierin bedraagt € 6.725.254. 

Tot slot blijft er nog € 20 mln over binnen Intergas. Deze gelden worden in 
Escrow gehouden om onverwachte verplichtingen op te kunnen vangen.  
 
De AvA heeft nog geen besluit genomen tot de uitkering van deze gelden. 
In principe valt deze 20 mln in 2 tranches vrij; te weten in 2012 (voor 
Oosterhout € 2.535.000) en in 2018 (voor Oosterhout € 845.000). Dit mag 
echter nog niet in de cijfers worden verwerkt, maar moet in de 
jaarrekening worden toegelicht als  ‘niet uit de balans blijkend”.  
 
De tranche voor het jaar 2012 is bij de korte termijn doorkijk van de vrije 
reserve betrokken.  
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NV Brabant Water  
Doel De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en 

watergerelateerde producten en diensten. 
Betrokkenen Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. 
Bestuurlijke betrokkenheid Mede-aandeelhouder en woont in die hoedanigheid de jaarlijkse 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij (portefeuillehouder 
nutsbedrijven).  

Financieel belang Mede-aandeelhouder en woont in die hoedanigheid de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij (portefeuillehouder 
nutsbedrijven).  

 Het aantal aandelen is 77.295 en komt overeen met  2,78%.  Het bedrijf 
heeft een nettowinst over 2010 gerealiseerd van  € 37 mln. Het eigen 
vermogen is daardoor tijdens het boekjaar 2010 gestegen van € 316 mln 
naar  € 352 mln per 31 december 2010. De voorzieningen zijn verhoogd 
van € 107 mln naar € 112 mln. Op dit moment zijn de werkelijke 
resultaten over het jaar 2011 nog niet bekend. 
Het jaar 2011 heeft overigens in het teken gestaan van de voorbereiding 
en (voorlopige) besluitvorming over het nieuwe meerjarenplan voor het  
financiële beleid gedurende de 3e periode 2012 -2016. Daarnaast is aan 
een Commissie gevraagd zich uit te spreken over de hoogte van het 
overnamebedrag voor de  TWM (Tilburgse  Waterleidingmaatschappij).  
Voor eventuele toekomstige dividenduitkeringen is de uitkomst van deze 
beide processen leidend.  

 
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Doel De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 

maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening 
draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke 
voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het 
behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschap-
pelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid 
(AAA). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar 
aandeelhouders. 

Betrokkenen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). 

Bestuurlijke betrokkenheid De gemeente Oosterhout heeft geen zetel in het bestuur en de raad van 
commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel 
stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Financieel belang De bank is een structuurvennootschap. De staat is houder van de helft 
van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies 
en een waterschap. Oosterhout bezit in totaal 35.100 aandelen. 
In de jaren 2009 en 2010 bedroeg het uitgekeerde dividend 50%  van de 
nettowinst die door de bank over het daaraan voorafgaande boekjaar 
werd gerealiseerd. Voor 2009 was dit  € 2,49 per aandeel en voor 2010  
€  2,30 per aandeel. In het jaar 2011 is derhalve door onze gemeente een 
bedrag van  € 80.730,-- uitgekeerd gekregen.  
Inmiddels is ook bekend dat in 2011 een nettowinst gerealiseerd is van € 
256 miljoen. Naar verwachting zal (indien de AvA hiermee instemt)  
slechts 25% van de winst in het jaar 2012 als dividend  worden 
uitgekeerd. Dit wordt ondermeer  veroorzaakt door de strengere eisen 
(o.a. een hoger eigen vermogen). 
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5.6. Grondbeleid 
 
Het grondbeleid vormt geen doel op zich. Het is een instrument om het bestuurlijk gewenste 
ruimtelijk beleid te bevorderen en te realiseren. Het grondbeleid geeft niet aan welke ruimtelijke 
invulling gewenst is maar op welke manier de door de gemeenteraad gewenste invulling financieel 
en economisch verantwoord kan worden gerealiseerd. 
 
In september 2008 heeft de raad de nota Grondbeleid 2008-2012 vastgesteld. De nota is 
richtinggevend en dient als algemeen toetsingskader.  
 
Belangrijke punten uit de nota grondbeleid zijn: 
� actief grondbeleid, tenzij … : De gemeentelijke doelstellingen en het verhalen van de te maken 

kosten kunnen het best gerealiseerd worden via actief grondbeleid; 
� Indien de gemeente een faciliterend grondbeleid moet voeren maakt zij gebruik van alle 

beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen; 
� Samenwerking met belangrijke stakeholders in het plangebied;  
� Het hanteren van een gebiedsgerichte aanpak resulterend in een structuurvisie die de basis 

vormt voor een strategisch verwervingsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan; 
� De gemeenteraad stelt het college in staat, om op grond van een door de raad vastgestelde 

structuurvisie, tot een maximaal bedrag strategische aankopen te doen in het desbetreffende 
gebied of elders strategisch gelegen ruilgronden aan te kopen; 

� Het hanteren van marktconforme gronduitgifteprijzen; 
� De residuele grondquote voor sociale huurwoningen bedraagt minimaal 10 % en maximaal 20% 
� Transparantie van het grondbeleid wordt vertaald in duidelijke afspraken over bevoegdheden, 

besluitvorming en verantwoordelijkheden. 
 
Bij faciliterend grondbeleid is het uitgangspunt dat kosten zo veel mogelijk verhaald worden via 
anterieure overeenkomsten.  
 
Financieel beleid  
 
Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. Deze is te 
vergelijken met de Algemene Reserve op concernniveau. De inzetbaarheid van de algemene 
bedrijfsreserve beperkt zich tot zaken die een duidelijk raakvlak hebben met het taakgebied 
grondexploitatie. Deze reserve kan worden aangewend voor het voeren van een actief grondbeleid, 
maar dient tevens als buffer voor het afdekken van mogelijke verliezen en risico’s.  
Voor de algemene bedrijfsreserve wordt de volgende norm gehanteerd:  

� Maximum  € 12,5 miljoen 
� Minimum  €  9 miljoen  
� Absoluut minimum €  6 miljoen 

Voor zover het saldo van deze reserve uitstijgt boven het maximum zal het meerdere worden 
afgestort aan de Vrije reserve. Een saldo beneden het minimum is tijdelijk toegestaan. Echter, als 
het saldo van de reserve grondexploitatie zich gedurende drie jaren beneden dit minimum bevindt, 
dan dient het saldo vanuit de Vrije reserve van de gemeente aangevuld te worden tot dit minimum. 
Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met getroffen voorzieningen om nadelige 
exploitatieresultaten op te vangen. Als het saldo van de reserve grondexploitatie op enig moment 
minder dan € 6 miljoen bedraagt, dan dient onmiddellijk aanvulling vanuit de Vrije reserve van de 
gemeente plaats te vinden. De feitelijke hoogte bedroeg per 31-12-2011 €  8.824.876. In 2011 is 
zowel rente toegevoegd als de winstnemingen vanuit de projecten (€ 1.665.000). De eerder 
ontvangen BLS gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie) zijn benut om bij te dragen aan de 
kosten voor het woningbouwproject St. Josephstraat. Dit is bij de vaststelling grondexploitatie St. 
Josesphstraat besloten. Het betreft in totaal  € 238.158. 
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Daarnaast zijn er diverse bedragen ten laste van deze reserve gebracht en ingezet ter vermindering 
van de boekwaarde van een 3-tal projecten, te weten Dorst, Oosterhout-Oost en St. Josephstraat. 
Voor het mogelijk tekort van een project, Veekestraat is een voorziening gevormd, welke in het 
totaalbedrag van voorzieningen is opgenomen.  
Voor deze vier projecten gezamenlijk is deze reserve in totaal met € 2.159.000 verminderd.  
 
 
� Reserve Bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve  grote werken grondexploitaties) 
Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen voor 
een totaalbedrag van € 11.926.212 per 31-12-2011.  
De geraamde investeringen hieruit zijn met name voor infrastructuur structuurvisie Vrachelen:  
 
Stand op 31-12-2011 €                 11.926.212 
Bijdrage aan grex De Contreie voor reconstructie Burg. Huibregts 
Schiedonlaan Weststadweg (deel in 2011 uitgevoerd). 

 €                  1.219.000 

Nieuwe aansluiting Weststadweg/ Bovensteweg incl. 
fietsvoorzieningen 

 €                  4.700.000  

Voorzieningen Wilhelminakanaal-zuid/Eikdijk  €                       50.000  
Aanpassing kruispunten t.g.v Zwaaikom   €                     830.000  
Aansluiting Weststadweg op A 59  €                  1.875.000 
Aanpassing rotonde Weststadweg/Technologieweg  €                  2.500.000 
Aanpassing infra particuliere ontwikkelingen (Statendam)  €                     145.300 
Totale begrote kosten   €                11.319.300  
    
Nog beschikbaar  €                    606.912  
 
Deze posten omvatten in totaal ruim € 11 miljoen. De overige ruim € 600.000 zijn niet specifiek 
benoemd, maar zijn wellicht nodig om bovenstaande werken uit te voeren, gezien het feit dat de 
benoemde infrastructurele projecten merendeel nog in de planvormingsfase verkeren.  
Overigens is voor de nieuwe aansluiting Weststadweg/Bovensteweg een subsidie van €1,3 miljoen 
aangevraagd. Indien deze wordt toegekend, zal van deze reserve bijna 2 miljoen beschikbaar 
blijven. 
 
In 2011 zijn er vanuit diverse grondexploitaties stortingen in deze reserve gedaan: 
 
Grondexploitatie  Storting BoVo 
Vlindervallei 15.750 
Weststad  37.300 
TOTAAL 53.050 
 
In 2011 zijn de volgende posten, die al eerder voorzien waren, ten laste van deze reserve gebracht:  

- Aanpassing Eikdijk/Wilhelminakanaal 
- deel uitvoering reconstructie Burg. Huibregts Schiedonlaan   

 
 
� Voorziening grondexploitatie (voorheen reserve gron dexploitatie) 
Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een 
negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van 
openen c.q. actualisatie van grondexploitatie. Wanneer het verlies vaststaat, moet het verlies 
meteen afgeboekt worden. In het geval dat er een nadelig saldo wordt verwacht, maar het niet uit te 
sluiten is dat dit nog omgebogen wordt in een sluitend geheel, dan kan volstaan worden met het 
vormen van een voorziening voor de afdekking van het verwacht verlies. Indien blijkt dat het verlies 
lager uitvalt, valt de gevormde voorziening weer ten dele vrij.  
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Bij de vaststelling van de grondexploitatie St. Josephstraat is de totale voorziening van € 5,738 
miljoen ingezet, ter dekking van geleden verlies. 
Op basis van dit beleid is er een voorziening grondexploitatie opgenomen met een stand op 31 
december 2011 van € 8,278 miljoen, bestaande uit:  

� Voorziening Zwaaikom in totaal € 8 miljoen 
� Voorziening project Oosteind € 54.000 
� Voorziening project Veekestraat € 224.000 

 
2.  Winstneming  
In 2011 zijn de volgende winstnemingen geëffectueerd: 
 
Grondexploitatie  Winstneming  
Vlindervallei 95.000 
De Wijsterd 420.000 
Warandepoort 950.000 
Overige gronden  200.000 
TOTAAL 1.665.000 
Deze zijn in de Algemene bedrijfsreserve gestort. 
 
3.  Verwachte exploitatieresultaten 
In onderstaande tabel zijn per complex de verwachte exploitatieresultaten weergegeven op basis 
van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin 
zitten natuurlijk aanzienlijke risico’s in, met name risico’s wanneer de resultaten later in de toekomst 
gerealiseerd worden.  
 
Complex / Exploitatieplan 2012-2013 >2013 Toelichting 
Beneluxweg Zuid  500.000 Winstrealisatie na verkoop 2e 

(=laatste) kavel 
Vlindervallei 375.000  Winstrealisatie na verkoop laatste 

twee kavels 
De Contreie   Ca. 16 

miljoen 
Doorlangere looptijd winstneming 
pas vanaf 2018 

Veerseweg  70.000  Winstrealisatie na verkoop laatste 
kavel in 2012 

Totaal verwachte eindwaarde 445.000 Ca 16,5 milj  
 
 
4. Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengste n per complex 
 
Complex laatste 

actuali-
satie  

Nog te 
maken   
kosten  

Nog te 
ontvangen 

baten 

Verwacht  
resultaat 

Toelichting onderbouwing  

Santrijn Maart 12 Thans nog 
concept 
derhalve 
niet 
openbaar   

Thans nog 
concept 
derhalve 
niet 
openbaar   

Thans nog 
concept 
derhalve 
niet 
openbaar   

In mei 2012 wordt de “nieuwe” 
grex in raad vastgesteld 

St. Joseph 
straat  

Maart 12 700.000 1875.000 0 Kosten betreffen bouw en 
woonrijp maken en opbrengsten 
vanuit verkoop voor woningbouw 
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Complex laatste 
actuali-

satie  

Nog te 
maken   
kosten  

Nog te 
ontvangen 

baten 

Verwacht  
resultaat 

Toelichting onderbouwing  

Veerse- weg Maart 12 8.500 600.000 70.000 De thans niet benodigde 
gronden voor uitbreiding 
begraafplaats worden tegen 
boekwaarde overgeboekt, 
waardoor “opbrengst” ontstaat 

Slotjes 
Midden 

Maart 12 10,5 milj 9,9 milj 0 Gelden vanuit vrije reserve 
ingezet om deel kosten in 
openbaar gebied te dekken 

Zwaaikom Maart 11 5,4 milj 11,7 milj -7,7 milj. Door diverse onderzoeken die in 
maart 2012 afgerond worden, 
wordt de actualisatie later 
opgesteld (mei 2012)  

Vlinder vallei Maart 12 290.000 397.000  Met name kosten voor woonrijp 
maken wijk en groenaanleg. 

De Contreie Maart 12 27 milj 76 milj Ca 16 milj Betreft totale kosten van bouw 
en woonrijp maken, alsmede de 
laatste aankopen en de uitgifte 
van het gehele gebied 

Veekestraat  Maart 12 88.000 1.315.000 negatief De uitgifte van alle vier de 
kavels is in 2012 voorzien 

Beneluxweg- 
Zuid 

Maart 12 1.700.000 1.500.000 500.000 In 2012 met name bouwrijp 
meken, en uitgifte eerste kavel, 
uitgifte 2e kavel in 2012 voorzien 

 
 
5. Complexen 
Voor een toelichting op de complexen wordt verwezen naar het bijlagenboek en programma 7.   
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5.7 Subsidies 

Subsidieverlening 

In 2006 is besloten tot een algehele subsidievernieuwing. Het subsidiebeleid is uiteengezet in de 
Nota van Uitgangspunten voor Subsidievernieuwing 2006. Deze is samen met de Algemene 
Subsidieverordening Oosterhout 2006 op 19 april 2006 door de Raad vastgesteld. Kern van het 
subsidiebeleid is dat de gemeente Oosterhout subsidie meer als sturingsinstrument in wil gaan 
zetten. 
 
In het kader van de subsidievernieuwing is de afgelopen jaren geïnvesteerd in de rechtmatigheid 
van subsidieverleningen door het invoeren van beleidsregels op diverse terreinen, checklists, 
aanvraag- en verantwoordingsformulieren en een interne controle. Daarnaast is ingezet op 
verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de grote subsidies. Zo is de 
beleidsgestuurde contractfinanciering ingevoerd, waarbij er veel meer gewerkt wordt met 
resultaatafspraken. 
 
Om de voortgang van de subsidievernieuwing te toetsen is in 2009 door de Rekenkamer een 
onderzoek uitgevoerd naar de opzet en werking van het nieuwe subsidiestelsel in Oosterhout. De uit 
dit onderzoek naar voren gekomen conclusies en aanbevelingen vormen samen met de in het 
coalitieakkoord, en later in Operatie Stofkam nader uitgewerkte, taakstelling op subsidies de 
aanleiding voor het project subsidievernieuwing 2e fase. 
 
Project Subsidievernieuwing 2 e fase 
Op 13 december 2010 heeft het College de projectopdracht Subsidievernieuwing 2e fase 
vastgesteld. Conform deze projectopdracht is er in 2011 een inventarisatie en analyse van de 
subsidieverlening in Oosterhout uitgevoerd.  
 
Conclusie van dit onderzoek is dat, ondanks de gedane inspanningen, de subsidieverlening in 
Oosterhout nog onvoldoende verankerd is in huidig beleid. De grondslagen voor subsidieverlening 
voor verschillende terreinen verouderd, niet aanwezig of onbekend zijn. En daarnaast dat er een 
grote verscheidenheid in subsidieverlening tussen de verschillende beleidsterreinen en afdelingen 
bestaat. 
 
In het derde kwartaal van 2011 heeft het college besloten tot de invoering van een nieuwe 
subsidiesystematiek. Uitgangspunten hierbij zijn uniformiteit, transparantie en het terugdringen van 
de regeldruk. Samen met een centrale coördinatie en uniforme inrichting van het subsidieproces in 
een geautomatiseerd informatiesysteem moet dit leiden tot inzet van subsidie als sturingsinstrument.  
 
Nieuwe subsidiesystematiek 
Met de subsidieverlening wordt gestuurd op het in stand houden van een minimaal 
voorzieningenniveau en bovenal op het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen en gewenste 
maatschappelijke effecten.  
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Subsidievormen: 
In de nieuwe methodiek wordt er een onderscheid gemaakt in: 

• Structurele subsidies: 
o Waarderingssubsidies 
o Exploitatiesubsidies 
o Outputsubsidies 

• Incidentele subsidies 
o Activiteitensubsidie 
o Zapbudgetten 
o Investeringssubsidie 

• Specifieke regelingen 
 
De waarderings-, exploitatie- en investeringssubsidies zijn met name gericht op het in stand houden 
van een minimaal voorzieningenniveau. De activiteitensubsidies zijn hoofdzakelijk gericht op het 
realiseren van beleidsdoelen van de gemeente. 
 
Het meer inzetten van subsidie als sturingsinstrument betekent een verschuiving van de huidige 
exploitatiesubsidies naar activiteitensubsidies. Bij het opstellen van criteria voor activiteitensubsidies 
vormen de gemeentelijke beleidsdoelen het uitgangspunt.  
In het kader van de deregulering zal tevens een verschuiving plaatsvinden van de huidige  
exploitatiesubsidies naar waarderingssubsidies. Bij waarderingssubsidies zijn de indienings- en 
verantwoordingsvereisten een stuk soepeler. Dit betekent zowel voor de aanvrager als voor de 
gemeente meer transparantie en minder werk (deregulering), maar ook dat er mogelijk sprake zal 
zijn van herverdelingseffecten met een maatschappelijke impact. 
 
Naast de structurele en incidentele subsidies kent de gemeente nog een aantal specifieke 
regelingen. Voorbeelden hiervan zijn onderwijshuisvesting, bewegingsonderwijs, 
loonkostensubsidie, Woninggebonden subsidie e.d. Deze subsidies kennen veelal een wettelijke 
grondslag en worden vastgelegd in afzonderlijke verordeningen. Deze subsidies vallen daarmee dus 
buiten de algemene subsidieverordening. 
 
Algemene subsidieverordening 
De nieuwe subsidiesystematiek is in het 4e kwartaal 2011 vertaald in de nieuwe algemene 
subsidieverordening Oosterhout 2012. De algemene subsidieverordening Oosterhout 2012 is in 
januari 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Taakstelling Subsidies 
In Operatie stofkam is er op subsidies een taakstelling opgenomen oplopend tot € 664.615 in 2015 
(zie tabel hieronder).  
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Ombuiging 2011 (1,5 %) 90.629 90.629 90.629 90.629 90.629 
Ombuiging 2012 (3 %) - 90.629 90.629 90.629 90.629 
Ombuiging 2013 (6%) - - 181.259 181.259 181.259 
Ombuiging 2014 (9%) - - - 181.259 181.259 
Ombuiging 2015 (11%) - - - - 120.839 
Totale ombuiging cumulatief 90.269 181.258 362.517 543.776 664.615 
Percentage ombuiging 1,50% 3,00% 6,00% 9,00% 11,00% 
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In het kader van het project subsidievernieuwing zijn maatregelen getroffen die invulling geven aan 
deze taakstelling. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen: 
 

• Stap 1: In kaart brengen van ‘recent’ genomen besluiten 
�  Welke besluiten zijn reeds genomen t.a.v. bezuinigingen op subsidies die onderdeel 
uitmaken van de taakstelling op subsidies? 

• Stap 2: Opschonen subsidiebudgetten 
� Is er sprake van dubbelingen in subsidiebudgetten? 
� Is er sprake van  structurele overschotten binnen de subsidiebudgetten? 

• Stap 3: Aanvullende bezuinigingen 
� Is er sprake van een wettelijke taak? 
� Ligt er actueel gemeentelijk beleid ten grondslag aan de subsidiëring? 
� Is er bij subsidiëring van de organisatie sprake van overlapping/concurrentie met andere 
gemeentelijke (gesubsidieerde) activiteiten? 
� Is de organisatie waaraan subsidie wordt verleend gericht op de gemeente Oosterhout 
en/of komt subsidie aanwijsbaar ten goede aan de ingezetenen van de gemeente 
Oosterhout? 
� Past de huidige vorm van subsidiëring binnen de nieuw voorgestelde 
subsidiesystematiek? 

 
Dit heeft geleid tot een set aan bezuinigingsmaatregelen. Onderstaand overzicht geeft een overzicht 
van de (resterende) taakstelling: 
 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Totaal te bezuinigen 90.629 181.258 362.517 543.776 664.615 
Stap 1: genomen besluiten 102.789 228.789 254.789 280.789 280.789 
Subtotaal nog te bezuinigen -12.160 -47.531 107.728 262.987 383.826 
Stap 2: opschonen subsidiebudgetten 29.210 29.210 29.210 29.210 29.210 
Subtotaal nog te bezuinigen -41.370 -76.741 78.518 233.777 354.616 
Stap 3: aanvullende bezuinigingen 0 74.221 120.452 167.815 185.302 
      
Resterende taakstelling -41.370 -150.962 -41.934 65.962 169.314 
 
 
Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat de taakstellingen in 2011, 2012 en 2013 ruimschoots 
worden behaald, maar dat er nog een taakstelling van € 65.962 resteert in 2014 en € 169.314 in 
2015. 
 
Bij het inrichten van de nieuwe subsidiesystematiek zullen de huidige budgetten worden overgezet 
naar nieuwe subsidieregelingen. Dit betekent dat er dus ook sprake zal zijn van 
herverdelingseffecten. Dit is tevens een natuurlijk moment om opnieuw te kijken naar de resterende 
taakstelling op subsidies. 
 
Vooruit blik 
De volgende stap in het project subsidievernieuwing 2e fase is het actualiseren van alle 
subsidieregels van de gemeente Oosterhout. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
geformuleerde taakstelling op subsidies. Volgens planning zullen deze medio 2012 definitief worden 
vastgesteld en net als de algemene subsidieverordening 2012 in werking treden voor 
subsidieaanvragen voor het jaar 2013 e.v.  
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Parallel hieraan loopt het traject om het gehele subsidieproces te automatiseren en digitaliseren. 
Conform de door de raad aangenomen motie zal hierbij tevens een openbaar subsidieregister (ter 
publicatie op de gemeentelijke website) worden gerealiseerd. 
 
Ouputcontracten 2011 
Met de volgende instellingen zijn in 2011 outputcontracten afgesloten: 
Instelling Bedrag 2009 Toelichting 
Instelling Bedrag Toelichting 

Surplus Welzijn € 2.174.096 Welzijnswerk 

Theek 5 € 1.632.154 2 Bibliotheekwerk 

H19 €    927.6823 Kunst- en cultuureducatie  

Filmtheater de Bussel €     40.830 Filmhuis 

Stichting HOOM €    213.561 Hulp en ondersteuning thuis 

VVV Oosterhout - Dorst €      76.446 Toeristisch informatiepunt 

Gemengd zangkoor Oosterheide €        6.260 Klassiek koor 

Stichting openluchtspelgroep €        6.164 Openluchtspelgroep 

 
 
Financieel overzicht per beleidsterrein 
In 2011 zijn de volgende bedragen qua subsidies uitbetaald per beleidsterrein. 

 
Beleidsterrein Subsidie 
College 250 
P02  Bestuur / College / Frontoffice 250 
Buurt- en wijkbeheer 17.243 
P03  Woonomgeving 17.243 
Integrale veiligheid 154.248 
Regionale brandweer 5.145 
P04  Veilig "Openbare orde en veiligheid" 159.393 
Openbaar vervoer 6.419 
Beleid verkeer 16.517 
P05  Verkeer & Mobiliteit 22.936 
Milieu beleid en beheer 61.634 
P06  Natuur / Milieu / Afval 61.634 
Monumentenbeleid en archeologie 18.047 
P07  Bouwen en wonen 18.047 
Reïntegratiebeleid 64.240 
Minimabeleid 129.017 
Ondernemen 3.500 
Recreatie en toerisme 76.880 
P08  Werk & Inkomen 273.638 
Evenementen 22.890 
Bibliotheek 1.527.370 
Subsidies kunst en cultuur 179.118 
Kunstbevordering en -voorwerpen 9.092 
Cultuurnota 39.644 
H19 Centrum voor de kunsten 861.232 
Musea en archieven 40.458 
P09  Programmering van de stad 2.679.804 

                                                      
2 Dit is inclusief subsidie voor de Marktplaats voor cultuureducatie (€ 65.140, cofinanciering van 50% door provincie). 
3 Dit is inclusief subsidie voor de Marktplaats voor cultuureducatie (€ 96.860, cofinanciering van 50% door provincie). 
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Jeugdbeleid 27.101 
Kinderopvang en voorschoolse opv 229.150 
Onderwijsbeleid 44.620 
Gemeentelijk onderwijsachterstandsbel 122.627 
Reg. meld-en coördinatiepunt schoolverl. 30.000 
Onderwijsbegeleiding 134.971 
Jong 14.961 
P10  Onderwijs / Jeugd / Voorschool 603.430 
Buurthuizen 585.872 
Welzijns- en maatschappelijk werk 1.443.304 
Beleid en subsid gezondh.zorg (alg) 42.212 
Regionale openbare gezondheidszorg 2.492 
Jeugdgezondheidszorg 59.007 
Ouderenbeleid 4.545 
Huish.verz, maalt.vz en pers.alarmering 39.697 
WMO collectieve voorzieningen 430.023 
Samenleving 44.325 
Jeugdbeleid (WMO) 67.533 
P11  Maatschappelijke zorg 2.719.010 
Sport 252.182 
P12  Sport 252.182 
Personeelsbeleid en -beheer en org. bel. 17.636 
Communicatie 32.326 
P13  Productondersteuning 49.962 
Stelposten -79.948 
P14  Algemene dekkingsmiddelen -79.948 
  6.777.580 

 
 
 
Subsidieverwerving 
 
In 2011 heeft een subsidiescan plaatsgevonden. De subsidiescan heeft het mogelijk gemaakt voor 
de gemeentelijke organisatie om focus aan te brengen op de mogelijk beschikbare subsidies voor 
de gemeente Oosterhout. Het verkrijgen van de subsidies, die beschikbaar worden gesteld door 
derden (regionale en bovenregionale overheden), passen d.m.v. de subsidiescan in het strategisch 
subsidieplan van de gemeente Oosterhout. Door deze subsidiescan is een eerste stap gezet in het 
proces om het subsidiebewustzijn van de gemeentelijke organisatie te vergroten. 
 
Het ingesteld coördinatiepunt zorgt er voor dat de afdelingen op de hoogte zijn van het relevante 
subsidienieuws en ondersteunt ze zo nodig bij het aanvragen en beheren van de 
subsidieaanvragen.  
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5.8 Inkoop 
 
Doelstelling 
Door professioneel in te kopen bereiken we dat gemeentelijke organisatie en burger ‘best value for 
(tax)money’ krijgen. Toch wordt niet alleen efficiency nagestreefd. Inkoop probeert ook een 
instrument te zijn dat een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van gemeentelijke 
(beleids)doelstellingen. Objectiviteit, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie zijn hierbij 
uitgangpunten. 
 
Trajecten 
In 2011 heeft de nadruk vooral gelegen op tactische inkoop en het ondersteunen van primaire 
processen binnen de bedrijfsvoering bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen. In 
onderstaande is een overzicht opgenomen van Europese aanbestedingstrajecten die in 2011 zijn 
opgestart. 
 

Europese inkooptrajecten 

- Indicatiestelling Wmo (medische en technische advisering) 
- Arbodienstverlening 
- Accountantsdienstverlening 
- Leerlingenvervoer 
- Strooizout (regionale samenwerking) 
- Inboet bomen en planten 
- Sterrenzeef en verkleiningsmachine composteerinrichting ‘De Hillen’ 
- Ontwikkeling crematoriumvoorziening Locatie Vijf Eikenweg 

- Acceptatie en Verwerking van grondstromen (conform BRL 9335) 
- Levering Energie (gas en elektriciteit gemeente, regionale samenwerking) 
- Kantoorartikelen (regionale samenwerking) 
- Software voor geautomatiseerde packaging 
- Brandverzekering 
- Notarisdiensten De Contreie 
- Schuldhulpverlening (lopend) 
- WAN-verbindingen (regionale samenwerking, lopend) 

- Verkeersborden (regionale samenwerking, lopend) 

- Papier en stationary (regionale samenwerking, lopend) 

- Schoonmaak (lopend) 

 
Naast bovenstaande Europese trajecten, zijn door inkoop (in samenwerking met vakafdelingen) 6 
complexere meervoudig onderhandse en 8 nationaal openbare aanbestedingstrajecten ondersteund 
dan wel uitgevoerd. In 22 situaties is aan vakafdelingen en college inkoopadvies uitgebracht rondom 
complexere inkoopthema’s. 
 
Samenwerking regionaal 
In 2011 is geïnvesteerd in samenwerking in de regio West-, maar ook Midden-Brabant. Dit heeft zich 
niet alleen beperkt tot kennisdeling. In zeven gevallen is met meerdere gemeenten gezamenlijk 
aanbesteed. Ook heeft in regionaal verband verdere implementatie van de afspraken rondom de 
flexibele inhuur van personeel plaatsgevonden. 
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Inkoopanalyse 
Er is een uitgebreide analyse van inkoopuitgaven over voorgaande jaren gemaakt. Op basis hiervan 
zijn door inkoop (per afdeling en concernbreed) aandachtspunten aangedragen op onderwerpen 
zoals facturatie, rechtmatigheid en synergiemogelijkheden. Op basis van de inkoopanalyse en de 
accountgesprekken die per afdeling, zijn activiteiten voor 2012 gepland. 
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6. Jaarrekening (Financieel)  
 

6.1 Inleiding 
 
Mede op advies van de rekenkamer is ook in deze jaarrekening een strikte scheiding doorgevoerd 
tussen een beleidsmatig deel (jaarverslag) en het financiële gedeelte. In hoofdstuk 4 treft u onder 
ieder programma een overzicht van baten en lasten aan van het betreffende programma.  
In dit hoofdstuk worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht.  
 
De jaarrekening 2011 geeft samengevat het volgende beeld: 

(bedragen * € 1.000) 
Exploitatie 
 

Rekening  
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

Lasten 151.964 149.506 152.890 

Baten 149.137 146.836 161.291 

Subtotaal programma’s 2.827 2.670 -8.401 

Storting in reserves 6.906 1.922 11.243 

Onttrekking aan reserves 6.968 4.798 8.515 

Saldo na reserves 2.765 -206 -5.673 

 nadeel voordeel voordeel 

 
 

6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepalin g 
   
Voorschriften 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht 
genomen: 

� De gemeentewet; 
� Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 
� De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex artikel 212, 213, en 

213a; 
� Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde normenkader rechtmatigheid voor de 

accountantscontrole; 
� Het op 17 januari 2012 door het College van B&W geactualiseerde normenkader 

rechtmatigheid voor de accountantscontrole 2011; 
� Overige (financiële) afspraken, zoals de vastgestelde Planning & Controlcyclus, de nota 

reserves en voorzieningen, de nota investeringen en afschrijvingsbeleid en de nota inkoop 
en aanbesteding. 

 
Financieel verslag 
Het financieel verslag bevat de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop. De 
voorgeschreven overzichten zijn afzonderlijk opgenomen in de bijlagen. 
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Grondslagen voor waardering 
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen 
tegen nominale waarde. 
Activering en waardering van activa 

� Onderscheid activa met economisch en maatschappelijk nut. 
In de jaarrekening wordt conform de voorschriften onderscheid gemaakt tussen activa met een 
economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Activa met een economisch nut zijn activa 
die gelden generen of waar een aspect van verhandelbaarheid inzet. Deze activa moeten worden 
geactiveerd. Reserves mogen niet in mindering gebracht worden en resultaatafhankelijk afschrijven 
is definitief verboden. 
Activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en reserves worden hierop in 
mindering gebracht Ook is het hier toegestaan om resultaatgericht af te schrijven. Het betreft 
hier bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen, parken etc. Voor deze activa met 
maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) is de beleidslijn vastgesteld om deze activa netto te 
worden en dus de reserves in één keer af te schrijven. Veelal vindt deze afschrijving plaats ten laste 
van de vrije reserve. 
 

� Algemene waardering 
De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, subsidies, bijdragen en onttrekkingen aan de 
reserves. De afschrijvingen zijn gebaseerd op economische levensduur volgens de lineaire 
methode. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 
De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs waarvan, ingevolge de algemene 
erfpachtsvoorwaarden voor een aantal percelen de grondwaarde is aangepast. 
 

� Financiële vaste activa 
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De activa Besluit Woninggebonden 
subsidies zijn gewaardeerd tegen de annuïteiten . De leningen u/g en de overige vorderingen zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met vermoedelijke 
oninbaarheid. 
Bijdragen, die verstrekt worden aan derden ten behoeve van een investering vallen onder financiële 
vaste activa. Deze bijdragen mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden: 

- Er moet sprake zijn van een investering door derden; 
- Deze investering draagt bij aan de publieke taak; 
- Deze derde heeft zich verplicht te investeren op een wijze die beoogd wordt door de 
gemeente; 

- De gemeente kan de bijdrage of het actief terugvorderen indien de derde in gebreke blijft. 
 

� Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. 
 

� Onderhanden werk grondexploitatie 
De nog niet in bouwexploitatie genomen gronden, te weten de verspreide percelen en gronden (nog) 
zonder kostprijsberekening, zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de 
bijgeschreven rente en exploitatiekosten. De in bouwexploitatie genomen gronden zijn opgenomen 
tegen historische kostprijs verminderd met de opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en 
subsidies. In de specificaties van de bouwgrondexploitatie zijn de opbrengsten opgenomen tegen de 
te verwachten uitgifteprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de 
exploitatieoverzichten c.q. tussencalculaties. 
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Winst wordt binnen een grondexploitatie opgenomen als deze daadwerkelijk is gerealiseerd 
(realisatieprincipe). Gedeeltelijke winstneming wordt toegepast als het geïnvesteerde vermogen is 
omgeslagen in een `tegoed' (negatieve boekwaarde). Van dat `tegoed' worden alle nog te maken 
kosten afgetrokken. Als er een voordeel resteert wordt dat bestempeld als winst. 
 

� Vorderingen 
De vorderingen worden in de jaarrekening 2011 gewaardeerd tegen de nominale waarde, 
verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. 
 

� Langlopende schulden 
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het gedeelte van 
de langlopende schulden met een looptijd korter dan een jaar wordt onder de kortlopende 
schulden verantwoord. De schulden aan particulieren en woningbouwverenigingen inzake Besluit 
Woninggebonden subsidies wordt gewaardeerd tegen annuïtaire waarde. 
 

� Reserves en voorzieningen 
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is strikt toegepast. Wanneer de raad de 
bestemming van gelden kan veranderen is er sprake van een reserve. Wanneer de bestemming van 
deze gelden niet meer door de raad kan worden veranderd is er sprake van een voorziening. Hierbij 
is er sprake van 'gebondenheid', hetgeen betekent dat middelen moeten worden teruggegeven om 
het moment dat ze niet worden uitgegeven aan een specifiek doel waarvoor ze geheven zijn.  
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
Het resultaat is bepaald overeenkomstig algemene verslaggevingsvoorschriften en de hieronder 
opgenomen specifieke uitgangspunten. Daarnaast is een aantal posten overeenkomstig 
besluitvorming aan de (bestemmings)reserves onttrokken c.q. toegevoegd. 
 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het 
moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald. 
 
Afschrijvingen 
De investeringen worden lineair afgeschreven waarbij voor de rente de rekenrente is gehanteerd. 
Hierop is wat afschrijvingsmethodiek betreft een uitzondering gemaakt voor de investeringen ten 
behoeve van de composteerinrichting. Hier wordt annuïtair op afgeschreven. Ten aanzien van de 
rentetoerekening zijn meerdere uitzonderingen gemaakt. 
In de nota investeringen en afschrijvingsbeleid is vastgesteld dat in het algemeen wordt gestart met 
het afschrijven van activa wanneer daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van het nut van het 
actief. In de praktijk is dit moment vaak moeilijk te bepalen. Vandaar dat, uit praktisch oogpunt, dit 
moment bepaald wordt op basis van de voortgang van het reeds uitgegeven krediet. Wanneer het 
krediet voor 80% is uitgegeven vinden de eerste afschrijvingen plaats. 
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. Op basis 
van de nota investeringen en afschrijvingsbeleid zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: 
▪ Immateriële vaste activa: 5 jaar 
▪ Automatisering: 5 jaar; 
▪ Gebouwen nieuwbouw: 40 jaar; 
▪ Openbaar groen: 15 jaar; 
▪ Openbare verlichting (aanleg): 25 jaar; 
▪ Riolering (aanleg en vervanging): 40 jaar; 
▪ Wegen: 25 jaar. 
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Resultaatbestemming 
Het voordelig rekeningresultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans 
onder het eigen vermogen verantwoord. Bij vaststelling van de jaarrekening zal de gemeenteraad 
een nadere bestemming geven aan het rekeningsaldo. In de loop van 2012 wordt het 
rekeningresultaat van 2011 bestemd. 
Om transparant te laten zien hoe reserves worden gevormd of worden benut, lopen alle mutaties in 
de reserves via een apart product  "980 mutaties in de reserves" lopen. Hierdoor is er op één 
product inzicht in alle mutaties. 
In 2010 is de nota reserves en voorzieningen opnieuw vastgesteld door de raad. Hierin zijn een 
aantal reserves ‘gesloten circuits’ geworden. Dit betekent dat het aanwezige saldo op die 
beleidsgebieden binnen de jaarrekening in de reserve / voorziening gestort wordt. Deze vallen in 
principe dus buiten de resultaatbestemming. Het betreft:  

- Bestemmingsreserve uitvoering WMO 
- Bestemmingsreserve SSC Equalit 
- Bestemmingsreserve inkomensdeel WWB 
- Bestemmingsreserve Combifuncties 
- Reserve investeringsprojecten 
- Voorziening exploitatie reiniging 
- Voorziening exploitatie riolering 

 
 

6.3 Programmarekening 
 
 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de 
rekening 2011, in vergelijking met de begroting 2011 en de jaarrekening 2010.  
 
Programma   Rekening 

2010 
Begroting 

2011 
Rekening 

2011 

Bestuur/ Gemeenteraad Lasten 1.115 1.057 1.093 

  Baten 0 0 1 

  Saldo 1.115 1.057 1.092 

Bestuur/ College & Dienstverlening Lasten 6.111 4.944 5.287 

  Baten 980 921 982 

  Saldo 5.131 4.023 4.305 

Woonomgeving Lasten 12.721 13.128 11.803 

  Baten 183 327 733 

  Saldo 12.538 12.801 11.070 

Veilig Lasten 5.783 4.610 4.619 

  Baten 654 101 178 

  Saldo 5.129 4.509 4.441 

Verkeer & Mobiliteit Lasten 3.355 3.246 2.963 

  Baten 2.026 1.901 2.012 

  Saldo 1.329 1.345 951 

Natuur, Milieu & Afval Lasten 14.310 13.342 14.110 

  Baten 13.556 13.393 14.009 

  Saldo 754 -51 101 

Bouwen en Wonen Lasten 15.363 21.145 25.298 

  Baten 14.505 19.404 22.976 

  Saldo 858 1.741 2.322 

Werk & Inkomen Lasten 32.360 28.793 29.768 
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Programma   Rekening 
2010 

Begroting 
2011 

Rekening 
2011 

  Baten 20.227 19.358 28.716 

  Saldo 12.133 9.435 1.052 

Programmering van de Stad Lasten 6.438 6.211 7.007 

  Baten 1.527 1.653 1.471 

  Saldo 4.911 4.558 5.536 

Onderwijs, Jeugd & Voorschool Lasten 7.619 8.438 7.343 

  Baten 1.584 1.432 1.358 

  Saldo 6.035 7.006 5.985 

Maatschappelijke Zorg Lasten 15.552 15.226 15.035 

  Baten 2.210 2.333 2.410 

  Saldo 13.342 12.893 12.625 

Sport Lasten 6.666 6.031 5.991 

  Baten 1.584 1.488 1.391 

  Saldo 5.082 4.543 4.600 

Productondersteuning Lasten 24.275 22.325 20.244 

  Baten 22.327 21.828 18.273 

  Saldo 1.948 497 1.971 

Algemene dekkingsmiddelen Lasten 9 1.010 2.329 

  Baten 67.771 62.697 66.781 

  Saldo -67.762 -61.687 -64.452 

Centrum+ Lasten 139 0 0 

  Baten 0 0 0 

  Saldo 139 0 0 

Jong Lasten 148 0 0 

  Baten 3 0 0 

  Saldo 145 0 0 

Subtotaal programma's Lasten 151.964 149.506 152.890 

  Baten 149.137 146.836 161.291 

  Saldo 2.827 2.670 -8.401 

Mutaties in reserves Lasten 6.906 1.922 11.243 

  Baten 6.968 4.798 8.515 

  Saldo -62 -2.876 2.728 

Totaal resultaat Lasten 158.870 151.428 164.133 

  Baten 156.105 151.634 169.806 

  Saldo 2.765 -206 -5.673 

 
Voor de staat van incidentele baten en lasten wordt verwezen naar paragraaf 3.3.  
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6.3.1.  Analyse op hoofdlijnen 
 
 
In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van het resultaat. Voor de 
vergelijkbaarheid zijn tevens de afwijkingen opgenomen zoals deze bij de tweede 
concernrapportage 2011 bekend waren. 
 
Programma’s belangrijke afwijkingen 

  jaarrekening 
2011 

voor-/ 
nadeel 

2e  
rapportage 

Bestuur/ Gemeenteraad -24 Voordeel 24 
Bestuur/ College en dienstverlening -35 Voordeel 99 
Woonomgeving -379 Voordeel -592 
Veilig -289 Voordeel -61 
Verkeer en mobiliteit -146 Voordeel -160 
Natuur, milieu en afval -104 Voordeel 38 
Bouwen en wonen -97 Voordeel 249 
Werk en inkomen -666 Nadeel 502 
Programmering van de stad 181 Nadeel 350 
Onderwijs, jeugd en voorschool -227 Voordeel 52 
Maatschappelijke zorg -415 Voordeel 350 
Sport 1 Nadeel 105 
Productondersteuning 19 Nadeel 601 
Algemene dekkingsmiddelen -1.924 Voordeel -374 
Personele kosten -398 Voordeel -438 
Doorberekende personele kosten 713 Nadeel 0 
Kapitaallasten -1.699 Voordeel -500 
Primaire begroting 2011 -206 Voordeel -206 
Totaal resultaat exploitatie -5.695 Voordeel  39 
 
 
Bovenstaande afwijkingen zijn een optelling van de grootste en/of meest opvallende afwijkingen per 
programma. Hiermee wordt € 5,7 miljoen verklaard. Dit sluit nagenoeg aan op het rekeningresultaat.  
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Programma 1: Bestuur/gemeenteraad 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 58 N 

1. Raads- en fractieondersteuning -24 V 

 
Toelichting:  
X. Apparaatskosten: € 58.000. De overschrijding op de apparaatskosten zit in de hogere 

salariskosten van de raadsleden. In de begroting 2012 is deze post reeds opgehoogd.  
1. Raads- en fractieondersteuning: € 24.000. Hier is een totaal voordeel zichtbaar van € 24.000. 

Voor € 16.000 komt dit voort uit de afspraken rondom de ombuigingen op de raadsbudgetten. 
Aanvullende is in 2011 nog € 2.000 minder uitgegeven aan notuleren raadsvergaderingen en nog 
€ 6.000 binnen raads- en fractieondersteuning. 

 
 
Programma 2: Bestuur/College/Dienstverlening 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 224 N 

1. Leges persoonsdocumenten -38 V 

2. Zaakgericht werken 0 neutraal 

3. Bijdrage regiobureau 27 N 

4. Brede aanpak voorzieningen -24 V 

 
Toelichting:  
X.   Apparaatskosten: € 224.000. Enerzijds wordt dit, evenals in 2010, veroorzaakt door € 60.000 
hogere salariskosten college. In de begroting 2012 is dit geactualiseerd. Anderzijds is er een hoger 
aantal productieve uren binnen bestuursondersteuning zichtbaar. 
1. Leges persoonsdocumenten: € 38.000. Deze post omvat paspoorten, rijbewijzen, 

identiteitskaarten, uitreksels GBA, etc. Opvallende posten hierbinnen betreffen hoger aantal 
uitgegeven rijbewijzen en identiteitskaarten. Daarnaast zijn er minder paspoorten uitgegeven 
dan begroot.  

2. Zaakgericht werken: neutraal. Voor de kosten voor een gedeelte van het zaakgericht werken is 
bij de resultaatbestemming 2009 een bedrag van € 97.000 gereserveerd. In 2011 zijn hiervoor     
€ 86.000 aan kosten gemaakt. Deze zijn onttrokken aan de vrije reserve. 

3. Regiobureau: € 27.000. Het tekort op het regiobureau heeft twee oorzaken. Enerzijds is dit 
veroorzaakt door een regionaal tekort op het mobiliteitscentrum waaraan alle deelnemers 
hebben moeten bijdragen. Dit heeft € 14.000 extra gekost. Daarnaast is in 2011, vanwege de 
vorming van de RWB het oude regiobureau geliquideerd en heeft nog een nabetaling over 2010 
plaatsgevonden. Dit resulteerde in een afrekening van totaal € 13.000.  

4. Brede aanpak voorzieningen: € 24.000. Via de post onvoorzien is in 2011 € 30.000 beschikbaar 
gesteld voor de brede aanpak voorzieningen. Hiervan is echter slechts € 6.000 gebruikt.  
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Programma 3: Woonomgeving  
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -727 V 

X Kapitaallasten 250 N 

1 Groot onderhoud wegen -638 V 

2 Gladheidbestrijding 24 N 

3 Openbare verlichting 192 N 

4 Onderhoud groen 30 N 

5 Buurtbeheer -27 V 

6 Speelvoorzieningen 40 N 

 
Toelichting:  
X.   Apparaatskosten: € 727.000. Binnen het programma openbare ruimte wordt per saldo € 727.000 

minder aan apparaatskosten toegerekend. Enerzijds is een stijging zichtbaar van het aantal uren 
van projectleiders civiele werken op dit programma (Unit B&P). Anderzijds is een forse daling 
zichtbaar van het aantal uren welke door de units BOR en AV worden geleverd. Dit wordt met 
name veroorzaakt door openstaande vacatures en langdurig ziekteverzuim. 

X.   Kapitaallasten: € 250.000. Er is i.v.m. het project Bredaseweg een bedrag van € 365.000 
teruggestort in de vrije reserve. Het project was voorgefinancierd uit de vrije reserve. Dit betreft 
de afrekening van de ontvangen subsidie. Zie voor verdere toelichting paragraaf 6.3.2. 

1.   Onderhoud wegen: € 638.000. Grofweg bestaat dit voordeel uit twee onderdelen. Enerzijds is 
het jaarplanproject Oostpolderweg doorgeschoven naar 2012, waardoor er een voordeel van          
€ 300.000 optreedt. Daarnaast zijn er vanuit de 1e corap 2011 aanvullende maatregelen 
genomen, waaronder het verschuiven van dekking van projecten naar de investeringen en 
vanwege het optreden van aanbestedingsvoordelen, waardoor een aanvullende besparing van 
€ 338.000 is gerealiseerd. 

2.   Gladheidbestrijding: € 24.000. Hogere uitgaven voor gladheidbestrijding begin 2011 door 
strenge winterse omstandigheden. 

3. Openbare verlichting: € 192.000. Het nadelig resultaat op openbare verlichting bestaat enerzijds 
uit een voordelig resultaat op de energielasten van € 63.000 a.g.v. de energiearme verlichting 
die is aangebracht. Daarnaast zijn de kosten voor beheer en onderhoud in 2011 hoger 
uitgevallen. Dit komt voor € 35.000 voort uit het vervangen van voedingskasten nadat uit 
inspectie was gebleken dat dit uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk was. En voor € 222.000 
uit onderhoudskosten en het schilderen van masten en het uitwisselen van verlichting naar 
energiezuinige armaturen. Bij vervanging van verlichting in buurten worden lampen met een 
zeer lange levensduur toegepast. De stuksprijs is hoger, maar omdat de levensduur 3 keer zo 
lang is, wordt bespaard op de installatiekosten. 

4. Onderhoud groen: € 30.000. Op onderhoud openbaar groen zijn diverse onder- en 
overschrijdingen merkbaar. Het grootste nadeel wordt veroorzaakt door de verwerkingskosten 
door het grotere aanbod groenafval.  

5. Buurtbeheer: € 27.000. Conform afspraak is € 19.000 van de IBOR-budgetten niet besteed als 
gevolg van afspraken uit de 1e concernrapportage. Daarnaast is een aantal projecten nog niet 
afgerond, waardoor € 8.000 overblijft.  

6. Speelvoorzieningen: € 40.000. Er is sprake van een overschrijding, omdat ¾ van het budget 
voor onderhoud is ingezet ter afronding van het Programma Buiten Spelen maar er jaarlijks 
terugkerende kosten zijn voor veilig houden van speeltoestellen, zand zuiveren en vandalisme. 
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Programma 4: Veilig 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 118 N 

X Kapitaallasten -199 V 

1 Inzet BDU (rijksbijdrage) voor jeugdveiligheid -118 V 

2 Veiligheidshuis -27 V 

3 Brandweer overig -77 V 

4 Aansprakelijkheidsverzekering -25 V 

5 Lokale rampenbestrijding -28 V 

6 Bovenlokale samenwerking -13 V 

 
Toelichting:  
X.   Apparaatskosten: € 118.000. Met name in de 2e helft van het jaar zijn meer uren  handhaving 

gemaakt.  
X.   Kapitaallasten: € 199.000. Er is op dit programma € 283.000 meer onttrokken uit de reserve 

investeringsprojecten. Dit wordt veroorzaakt doordat de veiligheidsregio activa van de 
brandweer van ons heeft overgenomen. De kapitaallasten hiervan werden gedekt uit de reserve 
investeringsprojecten. Zie voor verdere toelichting paragraaf 6.3.2. 

1. Inzet BDU (rijksbijdrage) voor jeugdveiligheid: € 118.000. De uitgaven voor Surplus Welzijn en 
een gedeelte van de kosten van de coördinator jeugdveiligheid zijn ten laste gebracht van de 
rijksbijdrage (BDU). Dit was niet begroot en levert derhalve een voordeel op. 

2. Veiligheidshuis: € 27.000. In de begroting was een bedrag opgenomen van € 54.000 voor het 
veiligheidshuis Breda. In het vastgestelde convenant is echter in werkelijkheid een bedrag van      
€ 0,50 per inwoner opgenomen. Om de lokale nazorg ex- gedetineerden goed neer te kunnen 
zetten was een bedrag voorzien van ongeveer € 13.000,- Deze kosten zijn echter elders 
verantwoord. 

3. Brandweer overig: € 77.000. De stelpost frictiekosten brandweer is slechts deels gebruikt, 
waardoor een voordeel van € 46.000 optreedt. Daarnaast was er nog een bedrag van € 27.000 
opgenomen voor nog aan de Veiligheidsregio over te dragen beheerskosten van de 
brandweerkazerne. Na overleg is besloten om deze extra bijdrage te laten vervallen. 

4. Aansprakelijkheidsverzekering: € 25.000. In 2010 is bij de verzekeringsmaatschappij minder 
beroep gedaan op de module behandelingskosten onder eigen risico, hiervoor in 2011 een 
creditering is ontvangen. 

5. Lokale rampenbestrijding: € 28.000. Er zijn in 2011 minder opleidingen gevolgd en er is minder 
materiaal aangeschaft in afwachting van het nieuwe Regionale Crisisplan dat in 2012 
vastgesteld en geïmplementeerd wordt.  

6. Bovenlokale samenwerking: € 13.000. In de begroting was een bedrag opgenomen voor een 
bijdrage aan de politie voor het opruimen van hennep. Deze wordt niet meer in rekening 
gebracht. Verder zijn de verstrekte subsidies aan Halt en Radar lager dan waar in de begroting 
rekening mee is gehouden. 
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Programma 5: Verkeer en Mobiliteit 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -302 V 

X Kapitaallasten -76 V 

1 Hogere parkeeropbrengsten -78 V 

2 Hogere kosten onderhoud VRI’s 17 N 

3 Geen begrote storting in het parkeerfonds -85 V 

 
Toelichting:  
X.   Apparaatskosten: € 302.000. De meest opvallende verschillen betreffen: Vanwege een vacature 
van verkeerskundige is er zo’n 900 uur minder op dit product geschreven. Ook is er 2.570 uur 
minder op parkeerhandhaving geschreven met eigen personeel. Dit vanwege vacatures en ziekte. 
X.   Kapitaallasten: € 76.000. Er is € 33.000 minder onttrokken uit de reserve bovenwijkse 

voorzieningen voor de verkeersregelinstallaties in het project Eikdijk. Het restant volgt in 2012. 
Daarnaast heeft een € 74.000 hogere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve 
investeringsprojecten vanwege de vervanging van de parkeerautomaten. Deze onttrekking was 
voor 2010 gepland, maar toen nog niet gereed. Voor verdere toelichting zie paragraaf 6.3.2. 

1.   Hogere parkeeropbrengsten: € 78.000. De hogere parkeeropbrengsten komen voor € 56.000 
voort uit parkeervergunningen a.g.v. de betaalde eerste bewonersvergunning en voor € 23.000 
uit inkomsten Mulderfeiten.  

2.   Hogere kosten onderhoud VRI’s: € 17.000. Medio 2010 is het onderhoud aan de Oosterhoutse 
verkeersregelinstallaties in combinatie met openbare verlichting aanbesteed. Achterstalligheid in 
onderhoud heeft in 2011 tot een overschrijding geleid. 

3.   Geen storting in parkeerfonds: € 85.000. Per saldo stond een storting in het parkeerfonds 
begroot van € 85.000. Deze heeft in 2011 niet plaatsgevonden conform afspraken uit de 1e 
concernrapportage.  

 
 
Programma 6:  Natuur, Milieu en Afval 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -21 V 

X Kapitaallasten -5 V 

1 Geluidscherm Dorst 76 N 

2 Ontvangen subsidies (divers) 0 V/N 

3 Liquidatie MARB -38 V 

4 Subsidie uitvoeringsprogramma 2011 -64 V 

5 Composteerinrichting -78 V 

  Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)     

X Apparaatskosten -86 V 

X Kapitaallasten -237 V 

6 Inzamelingen -88 V 

7 Afvalstoffenheffing 89 N 

8 Sluitende verwerking via egalisatievoorziening 322 N 

   Riolering     

X Apparaatskosten 393 N 

X Kapitaallasten -308 V 

9 Rioolheffing -59 V 
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Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 
nadeel 

10 Beleidsvoorbereiding -65 V 

11 Overige afwijkingen -20 V 

12 Sluitend maken via egalisatievoorziening 59 N 

 
Toelichting:  
X.   Apparaatskosten: € 21.000. Enerzijds is op toezicht en handhaving milieu ruim 2.200 uur minder 

geschreven. Anderzijds is een stijging van het aantal uren op dit product zichtbaar, welke te 
maken hebben met het opstellen van beleidsmatige wateraangelegenheden. Op de 
composteerinrichting zijn vanwege langdurige ziekte !GO-medewerker en noodzakelijke 
minimale bezetting van 2 personen, meer uren eigen medewerkers op composteerinrichting 
geboekt dan begroot. 

X.   Kapitaallasten: € 5.000. Zie voor toelichting paragraaf 6.3.2. 
1. Geluidscherm Dorst: € 76.000. De totale kosten voor de aanleg van het geluidscherm langs het 

spoor in Dorst waren € 1.230.000. In totaal hebben we hiervoor € 1.154.000 aan subsidie 
ontvangen. Deze overschrijding zit in de BTW; deze is tot nu toe namelijk kostprijsverhogend 
gebleken (aandeel BTW bedraagt € 210.000). Hierover wordt momenteel nog overleg gevoerd 
met de belastingdienst. De eindafrekening van de subsidie zal in 2012 plaatsvinden.  

2. Ontvangen subsidies: neutraal. In 2011 hebben wij subsidies ontvangen voor: zonebeheer 
industrielawaai (€ 7.000), woningen Dorst (€ 180.000) en externe veiligheid (€ 62.500). Deze 
zijn in een aparte voorziening gestort welke gebruikt zal worden voor de uitvoering van de 
betreffende projecten. 

3. Liquidatie MARB: € 38.455. In 2011 is de MARB geliquideerd. Hieruit hebben wij als deelnemer 
nog een bedrag van € 38.455 ontvangen.  

4. Subsidie uitvoeringsprogramma 2011: € 64.000. Deze subsidie is ontvangen voor de uitvoering 
van beleid externe veiligheid en is conform de afspraken gebruikt om de inzet van eigen 
personeel te dekken.   

5. Composteerinrichting: €  78.000. In de begroting 2011 was het hele jaar rekening gehouden met 
een besparing op de inhuur van machines, dit is echter pas later gerealiseerd, waardoor de 
kosten per saldo € 24.000 hoger waren. De inkomsten van derden zijn lager dan begroot                   
(€ 35.000); dit komt met name door een lager aanbod. De interne doorrekening van de 
composteerinrichting (naar openbaar groen, waterhuishouding en inzameling) is vanwege de 
hogere kosten en de lagere inkomsten  hoger uitgevallen dan begroot (€ 146.000).  

 
Afvalverwijdering  
Alle kosten en opbrengsten binnen het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in 
evenwicht, aangezien wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de 
belangrijkste voor- en nadelen weergegeven.  
X.   Apparaatskosten: €. 86.000. Tengevolge van langdurige zieken en openstaande vacatures is 

minder eigen personeel ingezet en meer inhuur derden. Bovendien door verdere optimalisatie in 
de inzameling in totaal minder uren nodig dan begroot. 
X.   Kapitaallasten: € 237.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de latere realisatie van de 

milieustraat. Zie voor verdere toelichting paragraaf 6.3.2.  
6. Inzamelingen: € 88.000. Dit voordeel heeft meerdere oorzaken. De meest in het oog springende 

zijn: lager aanbod van GFT, snoeihout en grof vuil en daardoor minder verwerkingskosten. 
Daarnaast is er meer restafval aangeboden, maar zijn de verwerkingstarieven lager, waardoor 
toch een voordeel optreedt. Ook op de milieustraat is sprake van een lager aanbod, waardoor 
de verwerkingskosten lager zijn uitgevallen.  

7. Afvalstoffenheffing: € 89.000. In de begroting is uitgegaan van een groter aantal 
huisaansluitingen. Er is sprake van hogere leegstand c.q. minder aansluitingen. 

8. Sluitende verwerking via egalisatievoorziening: € 322.000. Het voordelige resultaat binnen 
afvalverwijdering, zijnde € 322.000, is in de egalisatievoorziening gestort. 
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Riolering 
Alle kosten en opbrengsten van het product riolering zijn in principe met elkaar in evenwicht, 
aangezien wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de belangrijkste voor- 
en nadelen weergegeven.  
X.   Apparaatskosten: € 393.000. In 2011 zijn veel beleidsmatige wateraangelegenheden opgepakt: 

nieuw op te stellen VGRP, het waterakkoord met het waterschap en voorbereiding voor 
(regionale) watersamenwerking. Hierdoor zijn meer uren op dit product gemaakt. 

X.   Kapitaallasten: € 308.000. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door gefaseerde  
uitvoering van rioleringsprojecten. Er zou € 25.000 voor het project Eikdijk uit de reserve 
Bovenwijkse voorzieningen worden onttrokken. Omdat het project goedkoper is uitgevallen, is 
deze onttrekking niet nodig. Zie voor toelichting paragraaf 6.3.2. 

9. Rioolheffing: € 59.000. Binnen de rioolheffing voor bedrijven is een voordeel zichtbaar omdat er 
meer personeelsmedewerkers zijn opgegeven dan waarmee in de begroting rekening is 
gehouden. Binnen de huishoudens is een nadeel zichtbaar omdat in de begroting uitgegaan is 
van een hoger aantal woningaansluitingen. Er is sprake van hogere leegstand c.q. minder 
aansluitingen. 

10. Beleidsvoorbereiding: € 65.000. Er is in 2011 minder gebruik gemaakt van inhuur voor 
beleidsmatige wateraangelegenheden. Hiervoor is voornamelijk eigen personeel gebruikt.  

11. Overig: € 20.000. Diverse kleine(re) afwijkingen verklaren tezamen een voordeel van € 20.000 
op dit product.  

12. Sluitende verwerking via egalisatievoorziening: € 59.000. Het voordelige resultaat binnen 
riolering, zijnde € 59.000, is in de egalisatievoorziening gestort. 

 
 
Programma 7:  Bouwen & wonen 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -279 V 

1 Anti speculatiebeding ontvangen -38 V 

2 Terugbetaling subsidie woningen Oosterheem 0 neutraal 

3 Opheffing woonfonds - betaling aan Thuisvester 0 neutraal 

4 Minder leges bouwvergunningen 170 N 

5 Extra kosten constructieve berekeningen 20 N 

6 Grondverkoop Van Oldeneellaan -496 V 

7 Kloostermuur 67 N 

8 Muur Paulushof 47 N 

9 Huurinkomsten 40 N 

10 Archeologisch onderzoek 36 N 

11 Erfgoedkaart 22 N 

12 Monumentensubsidies voorgaande jaren 15 N 

  Grondexploitatie     

X Apparaatskosten -832 V 

X Kapitaallasten -569 V 

13 Winstnemingen GREX 0 neutraal 

14 Afboekingen/ verliesnemingen GREX 0 neutraal 

15 Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen 0 neutraal 
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Toelichting:  
X.    Apparaatskosten: €  279.000. Binnen het ISC zijn zo’n 3.900 uur minder voor bouw- en 

woningtoezicht gemaakt. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat er minder 
bouwvergunningen zijn aangevraagd.  

1. Anti speculatie beding: € 38.000. Doordat er twee woningen met een anti-speculatiebeding 
verkocht zijn, is hier een boete voor ontvangen. 

2. Terugbetaling subsidie woningen Oosterheem: neutraal. Een eerder ontvangen subsidie           
(€ 375.000) voor de bouw van woningen bij Oosterheem diende te worden terugbetaald, wegens 
het niet voldoen aan de eisen. Deze middelen waren apart gezet.  

3. Opheffing woonfonds: neutraal. Door opheffing van het woonfonds is gedeelte aan Thuisvester 
uitbetaald (€ 231.000). Het aandeel van onze gemeente is vrijgevallen ten gunste van het 
rekeningsaldo (conform de begroting). Het restant saldo door rentebijschrijving in 2011                   
(€ 20.000) is ten gunste van exploitatie gebracht.  

4. Minder leges bouwvergunningen: € 170.000. Minder inkomsten bouwvergunningen als gevolg 
van economische terugval. Vooral de grote(re) (ver)bouw(ingen) zijn achtergebleven bij de 
verwachtte aantallen.  

5. Extra kosten constructieve berekeningen: € 20.000. Het is nodig gebleken extra constructieve 
berekeningen uit te laten voeren binnen de bouwvergunningen.  

6. Grondverkoop Van Oldeneellaan: € 496.000. Voor het project zorgcentrum aan de Van 
Oldeneellaan heeft de gemeente grond verkocht aan Thuisvester.  

7. Kloostermuur: € 67.000. In 2011 is € 414.000 aan kosten gemaakt voor de restauratie van de 
kloostermuur. Hiertegenover staat de ontvangen subsidie van € 375.000 vanuit de provincie. De 
overschrijding wordt deels veroorzaakt doordat ook herinrichting van de overkant van de straat 
is meegenomen. 

8. Muur Paulushof: € 47.000. In de begroting 2010 was € 75.000 opgenomen voor de restauratie 
van een muur aan de Paulushof. Dit project is echter pas in 2011 gestart omdat er eerder nog 
geen overeenstemming lag. De kosten hiervan bedroegen € 47.000.  

9. Huurinkomsten: € 40.000. De ombuiging om te komen tot extra inkomsten door marktconform 
de gronden te gaan verhuren is opgestart. Door deze actualisatie moeten de inkomsten jaarlijks 
met € 50.000 stijgen, maar bij aanpassen huurcontracten dienen wel opzegtermijnen in acht te 
worden genomen, waardoor de inkomsten lager zijn. 

10. Archeologisch onderzoek: € 36.000. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg is 
gewerkt aan het afronden van oud archeologisch onderzoek. Er is een aanvang gemaakt met de 
afronding van de projecten Middenakker en Leeuwenstraat en hierdoor zijn niet voorziene 
kosten ontstaan. 

11. Erfgoedkaart: € 22.000. In samenwerking met gemeente Drimmelen is een erfgoedkaart 
opgesteld. Het grootste deel van de kosten hiervan is gedekt door een provinciale subsidie die 
wij reeds in 2010 hebben ontvangen (€ 45.000). In dat jaar is deze ontvangst als voordeel 
gemeld. Deze kaart is in 2011 afgerond.   

12. Monumentensubsidie voorgaande jaren: € 15.000. Door uitbetaling van in eerdere jaren 
toegekende monumentensubsidie (betaling na afronding restauratie) is hierdoor een tekort 
ontstaan. 

 
 
Grondexploitatie 
X.   Apparaatskosten: € 832.000. Binnen de grondexploitaties zijn fors minder uren gerealiseerd. Dit 

wordt met name veroorzaakt door minder uren van het (voormalige) PMB. Hier was sprake van 
een groot aantal niet ingevulde vacatures welke inmiddels zijn vervallen.  

X.   Kapitaallasten: € 569.000. In 2011 is € 400.000 onttrokken aan de vrije reserve voor Slotjes 
midden. Voor een verdere toelichting op de kapitaallasten wordt verwezen naar paragraaf 6.3.2. 

13. Winstnemingen GREX: neutraal.  In 2011 is € 1.665.000 aan winstnemingen in de algemene 
bedrijfsreserve gestort. Dit betreft: Vlindervallei (€ 95.000), De Wijsterd (€ 420.000), Paterserf     
(€ 950.000) en overig € 200.000. 
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14. Afboekingen/ verliesnemingen GREX: neutraal. 
� Voor de gronden die in bezit zijn in Oosterhout Oost ter hoogte van het te ontwikkelen 

bedrijventerrein Ter Horst, zijn de boekwaarden vergeleken met de huidige WOZ 
waarde. Om op het niveau van de WOZ waarde uit te komen is de boekwaarde 
afgeboekt met € 965.000. Dit is ten laste gebracht van de algemene bedrijfsreserve.  

� Bij project Veekestraat is een verlies van € 224.000 voorzien. Dit was al bij openen van 
de grex voorzien. Gezien de functie van de ABR, is ten laste hiervan een 
verliesvoorziening getroffen.  

� Voor St Josephstraat (textap) is een negatief saldo voorzien van € 875.000, waarvan 
besloten is dat dit uit de ABR moet worden betaald.  

� Het project Dorst wordt waarschijnlijk in april 2012 afgerond door verkoop van alle 
gronden. Overeengekomen is dat dit gebeurd tegen de boekwaarde per 1-1-2011. 
Aangezien er in 2011 nog kosten zijn gemaakt, naast de financieringkosten, is de 
boekwaarde na verkoop van deze gronden nog positief, hetgeen betekent dat er een 
bedrag van € 95.000 niet gedekt wordt door de verkoop. Gezien de functie van de ABR 
is dit verlies t.l.v. de ABR gebracht. 

15. Storting in reserve BoVo: neutraal. In 2011 is € 53.000 gestort in de reserve bovenwijkse 
voorzieningen vanuit de grondexploitaties.  

 
 
Programma 8: Werk en Inkomen 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -665 V 

1 Regulier dividend Intergas 220 N 

2 Vrijval voorziening TIPP-gelden naar vrije reserve 0 neutraal 

 Re-integratiebeleid WWB     

3 Beperken aantal re-integratietrajecten -1.300 V 

  Inkomensregelingen     

4 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken -1.300 V 

5 Hogere lasten WWB < 65 jaar 1.984 N 

6 Lager rijksbudget WWB 762 N 

7 10%-regeling WWB -1.350 V 

 Storting in risicovoorziening (50%) 675 N 

8 Geen onttrekking uit reserve WWB 48 N 

 Inburgering     

9 Hogere ontvangen Rijksgelden -120 V 

  Sociale Zekerheid:     

10 Sociale zekerheid -20 V 

  Minimabeleid     

11 Extra ontvangen rijksbudget schuldhulpverlening -83 V 

12 Lagere kosten schuldhulpverlening uitvoering stadsbank -82 V 

13 Bijzondere bijstand en project armoede -100 V 

 
Toelichting:  
X.    Apparaatskosten: € 665.000. Binnen de afdeling ISC zijn totaal ruim 10.000 uur minder op 

sociale zekerheid geschreven. Dit wordt voor 7.500 uur veroorzaakt door ziekte en vacatures. 
Daarnaast was er binnen deze afdeling sprake van een grote verschuiving van medewerkers op 
functies, waardoor er minder uren op dit product zijn geschreven. 
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1. Regulier dividenduitkering Intergas: € 220.000. In 2011 is € 6.725.000 aan dividend ontvangen 
uit de verkoop van Intergas. Deze is conform het raadsbesluit doorgestort in de vrije reserve. Er 
was echter voor 2011 nog € 220.000 aan regulier dividend begroot binnen dit product, terwijl de 
hele opbrengst is doorgeboekt naar de vrije reserve. Dat levert hier begrotingstechnisch een 
nadeel op. 

2. Vrijval voorziening TIPP-gelden naar vrije reserve: neutraal. De voorziening TIPP-gelden van            
€ 326.000 is dit jaar vrijgevallen. In het verleden is de provinciale bijdrage voor het project 
duurzame revitalisering Vijf Eiken in deze voorziening gestort. De eindafrekening van dit project 
heeft plaatsgevonden, waardoor de voorziening nu kan vrijvallen. Omdat de kosten van dit 
project in het verleden voorgefinancierd zijn vanuit de vrije reserve, wordt het vrijvallende saldo 
van deze voorziening teruggestort in de vrije reserve. 
Re-integratiebeleid WWB 

3. Beperken aantal re-integratietrajecten: € 1.300.000. Door een drastische krimp van het 
reïntegratiebeleid zijn de kosten ook achtergeblevenen. Hiermee zijn we binnen het Rijksbudget 
van € 2,3 miljoen gebleven. 
Inkomensregelingen 

4. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren: € 1.300.000. Er is sprake van een gedeeltelijke vrijval 
van deze voorziening als gevolg van een nieuwe opzet van het bepalen van de hoogte van de 
benodigde voorziening. De voorziening per 1-1-2012 bedraagt na vrijval nog €  3,0 miljoen. 

5. Hoger lasten WWB < 65 jaar: € 1.984.000. Door de economische crisis en een vanwege 
budgettaire redenen beperking van de re-integratie-activiteiten is het aantal uikeringen fors 
gestegen. Hierdoor zijn de kosten die gemoeid zijn met de verstrekking van uitkeringen hoger 
dan wat hiervoor is begroot. Er is begroot op aantallen WWB en IOAW/IOAZ 530 en 23. In 2011 
zijn deze uitkeringen opgelopen van 697 en 4 tot 805 en 9. 

6. Lager Rijksbudget WWB: € 762.000. Het definitieve toegekende rijksbudget is lager dan 
begroot. Het bedrag in de begroting was ingeschat op aantallen van voorjaar 2010.  

7. 10%-regeling WWB: € 675.000. Omdat onze uitgaven voor uitkeringsverstrekking meer dan 
10% hoger zijn dan het budget dat wij hebben ontvangen, wordt een aanvraag ingediend voor 
een incidentele aanvullende uitkering. Op basis van de geldende regelgeving verwachten wij er 
van uit dat wij een extra uitkering van € 1.349.000 zullen ontvangen van het Rijk. Om dit risico af 
te dekken indien deze uitkering niet wordt ontvangen vormen wij een gelijktijdig een voorziening 
hiervoor. Deze voorziening mag maximaal 50% bedragen, waardoor er een storting plaatsvindt 
van € 675.000.  

8. Geen onttrekking uit reserve WWB: € 48.000. In de begroting 2011 was nog een onttrekking uit 
de reserve WWB begroot. Deze reserve is echter in 2010 vanwege de tekorten op de WWB 
reeds volledig onttrokken en afgesloten.  
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Inburgering 
9. Hogere ontvangen Rijksgelden inburgering: € 120.000. Op de ontvangen rijksgelden voor de 

inburgeringstrajecten is € 120.000 onbenut. Per saldo blijft als gevolg van het ingezette beleid 
(collegebesluit december 2010) om tot de wijziging van de Wet inburgering op 1 januari 2013 
(inburgeraars worden zelf verantwoordelijk voor hun inburgering) de uitvoering te beperken tot 
de wettelijke taak, waardoor er sprake is van een beperkte en sobere uitvoering. Dit heeft geleid 
tot een onderschrijding op het inburgeringsbudget. 
Sociale zekerheid 

10. Sociale zekerheid: € 20.000. Onderschrijding sociale zekerheid algemeen door minder beroep 
op de sociale kamer, procesvoering en kleine diverse overigen. 
Minimabeleid 

11. Extra ontvangen rijksbudget schuldhulpverlening: € 83.000. Het Rijk heeft incidenteel extra 
middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening welke niet zijn ingezet vanwege 
terughoudend beleid. 

12. Lagere kosten schuldhulpverlening uitvoering stadsbank: € 82.000. Omdat de afgelopen jaren 
het beroep op schuldhulpverlening is toegenomen, is het begrote bedrag voor 2011 verhoogd. 
Ondanks dat het aantal aanvragen ten opzichte van 2010 lichtelijk is gestegen zijn de uitgaven 
door een andere inzet van producten en een bijstelling van de tarieven door Kredietbank 
Nederland wel ruim binnen begroting gebleven.  

13. Bijzondere bijstand en project armoede: € 100.000. Binnen de minimaregelingen valt een 
onderschrijding te zien. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven bijzondere bijstand dan 
begroot als gevolg van terughoudend beleid, met name op het gebied van bijzondere bijstand 
voor medische kosten en eigen bijdragen op basis van uitspraak van Centrale Raad van 
Beroep. Daarnaast zijn in 2010 binnen het project armoede van de GGD minder aanvragen 
behandeld dan begroot. Hierdoor hebben we in 2011 een bedrag van de GGD terugontvangen. 

 
 

 
Programma 9: Programmering van de stad 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -60 V 

X Kapitaallasten -31 V 

1 Subsidie bibliotheek 45 N 

2 Onderhoud gebouwen bibliotheek -24 V 

3 De Bussel 5 N 

4 Outflow -39 V 

5 Onderhoud musea / monumenten -41 V 

6 Slotje Brakestein 122 N 

7 Evenementen 69 N 

8 Onderhoudskosten pand Heuvel 19 / 23 44 N 

 
Toelichting:  
X.    Apparaatskosten: € 60.000. Enerzijds is er zo’n 1.100 uur extra geboekt op evenementen. Dit is 

het gevolg van het ontstaan van de functie evenementencoördinator binnen de unit veiligheid. 
Daarnaast zijn op dit programma de begrote uren voor het Huis voor Cultuur niet geschreven en 
zijn er minder uren op de Bussel geschreven dan begroot.  

X.    Kapitaallasten: € 31.000. Binnen dit programma is totaal € 957.000 meer onttrokken uit de 
reserve investeringsprojecten dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het 
afboeken van het voorbereidingskrediet voor het Huis voor Cultuur. Omdat het Huis voor 
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Cultuur niet in de oorspronkelijke vorm wordt gerealiseerd dienen de tot op heden gemaakte 
kosten in één keer te worden afgeschreven. 

1. Subsidie bibliotheek: € 45.000. In 2011 is conform besluitvorming de taakstelling op het 
subsidiebudget m.b.t. de bibliotheek niet volledig gerealiseerd. 

2. Onderhoud gebouwen bibliotheek: € 24.000. Gezien de ontwikkelingen binnen de bibliotheken is 
terughoudend omgegaan met onderhoud bij alle bibliotheken.  

3. De Bussel: € 5.000. Binnen theater de Bussel is per saldo sprake van een nadeel van € 5.000. 
Dit bestaat uit een groot aantal voor- en nadelen waarvan de grootste zijn: lagere inkomsten 
kaartverkoop (€ 200.000), lagere kosten inkoop voorstellingen (€ 220.000) en hogere lasten 
onderhoud (€ 44.000).  

4. Outflow: € 39.000. In verband met het veel minder organiseren van activiteiten zijn zowel de 
inkomsten (€ 56.000) als de uitgaven (€ 95.000) veel lager.  

5. Onderhoud musea en monumenten: € 41.000. Hier zitten voordelen binnen een aantal 
projecten, te weten:  
� St. Janstoren waar lagere onderhoudskosten waren en de geplande inspectie is uitgesteld 

naar 2012; 
� Binnen de renovatie van de molen in 2010 zijn onderhoudswerkzaamheden voor 2011 

meegenomen; 
� Door de goede onderhoudsstaat is geen onderhoud uitgevoerd aan de Muziekschelp; 
� Defecte aanlichting van de Slotbossetoren is niet vervangen. Dit in verband met de 

aanwezigheid van uilen. 
6. Slotje Brakestein: € 122.000. In 2011 was een structurele besparing opgenomen van € 146.000 

als gevolg van de te verwachten verkoop van het pand Brakestein. Dit heeft in 2011 niet 
plaatsgevonden (€ 146.000 nadeel) en hierdoor is tevens minder onderhoud uitgevoerd              
(€ 24.000 voordeel). 

7. Evenementen: € 69.000. Binnen evenementen is een totaaloverschrijding van € 69.000 
zichtbaar. Dit heeft een aantal oorzaken: Naheffing elektra evenementenkasten voorgaande 
jaren (€ 28.000), lagere doorbelasting elektra naar evenementen (€ 20.000), hogere kosten 
kermissen (€ 26.000) en lagere kosten evenementensubsidies (€ 12.000).  

8. Onderhoudskosten pand Heuvel 19/23: € 44.000. Hogere onderhoudskosten pand Heuvel 
19/23. Vervangen CV-installatie (€ 12.000), niet geplande werkzaamheden isoleren 
zolderverdieping (€ 36.000) en herstellen veiligheid elektra n.a.v. keuring installatie (€ 3.000). 

 
 
Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten -138 V 

X Kapitaallasten -504 V 

1 Leerlingenvervoer 162 N 

2 Onderwijsachterstandenbeleid 62 N 

3 Onderhoud onderwijsgebouwen -300 V 

4 Subsidies jeugdbeleid -59 V 

5 Jong -32 V 

6 Subsidie voorschool -60 V 

 
Toelichting:  
X. Apparaatskosten: € 138.000. Dit wordt voor € 82.000 veroorzaakt doordat de alliantiemanager 
jong met ingang van 1 januari 2011 is vervallen. Daarnaast zijn er minder uren besteed aan 
algemeen lokaal onderwijsbeleid. 
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X. Kapitaallasten: € 504.000. Er is € 110.000 minder onttrokken uit de reserve investeringsprojecten. 
In de begroting 2011 zijn de kapitaallasten van de Hans Bergerkliniek reeds opgenomen, terwijl 
deze nog niet gereed is. Zie voor verdere toelichting op de kapitaallasten paragraaf 6.3.2. 
1. Leerlingenvervoer: € 162.000. De overschrijding is meerledig:  

- De kosten voor leerlingenvervoer zijn in 2011 toegenomen. In verband met een nieuwe 
aanbesteding is er een hoger tarief voor leerlingenvervoer in rekening gebracht.  

- Er is een nabetaling geweest van de kosten 2010 (door faillissement). 
- De totale kosten voor leerlingenvervoer zijn minder toegenomen omdat de bezuiniging door 

verlaging kilometergrens is gerealiseerd. 
2. Onderwijsachterstandenbeleid: € 62.000. In 2011 heeft de afrekening OAB rijksgelden 2007 t/m 

2010 plaatsgevonden. Het bedrag wat in 2007 niet besteed is, is niet geregistreerd als 
terugbetalingsverplichting. Hierdoor ontstaat er nu een tekort bij de afrekening.  

3. Onderhoud onderwijsgebouwen: € 300.000. Gelden voor onderhoud onderwijsgebouwen in 
2011 zijn niet uitgekeerd. Deze post is op verzoek van de schoolbesturen opgenomen in het 
nieuwe IHP. Zij kunnen voor de kosten van onderhoud een beroep doen op deze post, echter 
dat is in 2011 nog niet gebeurd. 

4. Subsidies jeugdbeleid: € 59.000. Er is minder aan subsidies uitgekeerd vanwege de 
maatregelen uit de eerste concernrapportage. Daarnaast is de subsidie aan Kaszah is niet 
uitbetaald. Tot slot zijn er hier rijksgelden van de Brede Doeluitkering ingezet, waardoor 
gemeentelijke budgetten in 2011 zijn vrijgespeeld. Het betreft hier de betaling voor de 
gezinsmanager. 

5. Jong: € 32.000. In 2011 is er minder aan subsidie uitbetaald en zijn er minder activiteiten 
uitgevoerd, vanwege de maatregelen uit de eerste concernrapportage.  

6. Subsidie voorschool: € 60.000. De voorscholen worden per kindplaats gesubsidieerd. Deze 
subsidie moet in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe eisen vanuit de wet OKE. In 
2011 zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt met de schoolbesturen, deze zullen begin 2012 
worden gemaakt. 

 
 
Programma 11: Maatschappelijke zorg 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 125 N 

X Kapitaallasten 20 N 

1 Oosterhoutpas -60 V 

2 Inzet rijksgelden BDU preventief jeugdbeleid -252 V 

3 Onderhoud buurthuizen -78 V 

4 Centrum Jeugd en Gezin -200 V 

5 Maatschappelijke stages en vrijwilligers -116 V 

6 Sociale wijkteams -45 V 

7 Ketenzorg dementie -54 V 

 WMO - individuele voorzieningen     

8 Woningaanpassingen -112 V 

9 Deeltaxi -53 V 

10 Vervoersvoorziening 185 N 

11 Rolstoelvoorziening 154 N 

12 Hulp bij Huishouding 216 N 

 
Toelichting:  
X Apparaatskosten: € 125.000. Door de afdeling ISC is zo’n 3.350 uur extra gemaakt op dit 
programma. Het betreft een verschuiving van geplande uren op andere programma’s. 
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X. Kapitaallasten: € 20.000. Zie voor toelichting paragraaf 6.3.2. 
1. Oosterhoutpas: € 60.000. Er is in 2011 minder uitgegeven aan Oosterhout pas. Dit overschot is 

vanwege minder verkochte passen aan minima en er is minder uitbetaald voor bestedingen  
door minima. 

2. Inzet rijksgelden BDU preventief jeugdbeleid: € 252.000. Door het inzetten van rijksmiddelen 
worden er gemeentelijke budgetten vrijgespeeld. Er is ingezet om de subsidiegelden van de 
Brede Doeluitkering van voorgaande jaren in te zetten voor budgetten preventief jeugdbeleid. 
Het betreft hier de betaling aan Surplus welzijn voor de uitvoering. 

3. Onderhoud buurthuizen: € 78.000. Vanwege het Ombuigingsplan Activiteitencentra 2011 is 
terughoudend omgegaan met het onderhoudsplan. Bij de te sluiten buurthuizen is zo veel 
mogelijk alleen het klachtenonderhoud opgepakt. 

4. Centrum Jeugd en Gezin: € 200.000. De uitgaven voor het CJG zijn in 2011 eenmalig door 
rijksgelden (Brede doeluitkering) gefinancierd. De beschikbare gemeentegelden (€ 200.000) 
voor het CJG zijn hierdoor vrijgespeeld en leveren daarmee een eenmalig voordeel op ten 
opzichte van de begroting. 

5. Maatschappelijke stages en vrijwilligers: € 116.000. Er zijn minder subsidies voor 
maatschappelijke stages uitgegeven, vanwege de aangekondigde korting binnen de algemene 
uitkering op dit vlak. Daarnaast was er in de begroting 2011 nog een algemene taakstelling op 
de WMO aanwezig, welke o.a. is ingevuld door minder uitgaven op deze post.  

6. Sociale wijkteams: € 45.000. In de begroting 2011 is € 45.000 opgenomen voor het opstarten 
van sociale wijkteams. Het beleidsplan WMO is in december pas vastgesteld en daardoor is er 
in 2011 nog geen start gemaakt en zijn de gelden niet besteed. 

7. Ketenzorg dementie: € 54.000. In 2011 is er minder aan ketenzorg dementie uitbetaald vanwege 
AWBZ financiering voor dementie consulenten. In het kader van het maatschappelijke steun 
GGZ (MASS) is gebiedsgerichte consultatie geïntegreerd in de opzet van de sociale wijkteams, 
waardoor dit in 2011 niet is betaald. 

 
WMO – individuele voorzieningen  
8. Woningaanpassingen: € 112.000. De kosten voor woningaanpassingen worden onderschreden 

door een lager aantal woningaanpassingen en een correctie op de tarieven voor trapliften. 
Woningaanpassingen zijn door ontbreken van een trend minder goed te voorspellen en te 
prognosticeren. 

9. Deeltaxi: € 53.000. Het college heeft ingestemd met een tweede tranche van verschillende 
besparingsmaatregelen op de Deeltaxi, bijvoorbeeld het hanteren van een kostendekkend tarief 
voor de begeleider en het introduceren van een kostendekkend tarief vanaf zone 6, die leiden 
tot het onderschrijden van de begroting. Daarnaast spelen externe niet-beïnvloedbare factoren 
een rol, zoals extreme weersomstandigheden (sneeuwval, hittegolf, etc.) waardoor mensen 
minder gebruik maken van de deeltaxi. 

10. Vervoersvoorzieningen: € 185.000. Een toename van het aantal vervoersvoorzieningen en een 
indexatie van de huurprijzen leiden tot een overschrijding van het budget. 

11. Rolstoelvoorzieningen: € 154.000. De kosten van verstrekking van rolstoelvoorzieningen zijn 
boven het beschikbare budget gestegen doordat het aantal verstrekte rolstoelen is gestegen en 
door indexatie van de huurprijzen.  

12. Hulp bij Huishouding: € 216.000. De overschrijding van de Huishoudelijke verzorging is mede 
door een kritischere indicatiestelling en de herindicaties van cliënten met een HbH2-indicatie 
beperkt gebleven tot 5 % van het beschikbare budget. Bij eerdere prognoses in het jaar werd 
een overschrijding verwacht van 5 tot 7 ton. 
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Programma 12 Sport 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 40 N 

X Kapitaallasten 20 N 

1 Lagere beheerkosten gebouwen -64 V 

2 Inkomsten zwembaden 65 N 

 
Toelichting:  
X Apparaatskosten: € 40.000. 
X. Kapitaallasten: € 20.000. De overschrijding is beperkt. Zie voor een verdere toelichting op de 
kapitaallasten paragraaf 6.3.2. 
1. Lagere beheerkosten gebouwen: € 64.000. Deze lagere lasten zitten voornamelijk in de kosten 

voor energie voor de binnensportlocaties welke € 51.000 lager zijn uitgevallen. Daarnaast is 
sprake van lager klachtenonderhoud waardoor een voordeel optreedt. 

2. Inkomsten zwembaden: € 65.000. Op de Warande was in 2011 sprake van een achterblijvende 
losse kaartverkoop waardoor € 97.000 minder is binnengehaald dan begroot. Dit is met name 
veroorzaakt door de ‘slechte’ zomer. Daartegenover staan een hogere abonnementverkoop en 
hogere verhuuropbrengsten, wardoor per saldo € 65.000 minder aan inkomsten is gerealiseerd. 

 
 
Programma 13: Productondersteuning  
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 609 N 

X Kapitaallasten 1173 N 

1 Legesinkomsten leidingvergunningen 35 N 

2 Lagere kosten aanschaf luchtfoto's -26 V 

3 Pensioenen politiek ambtsdragers / gewezen bestuur 112 N 

4 Personeelsbeleid / arbo -96 V 

5 Positief resultaat Equalit 0 neutraal 

6 Inkoop -35 V 

7 Accommodatiebeheer -53 V 

8 Kosten belastingsamenwerking 167 N 

9 Tractie -30 V 

10 Werkplekbeheer -55 V 

11 Kosten telefonie 55 N 

12 Regionaal archief -25 V 

13 Dividend BNG -30 V 

 
Toelichting:  
X Apparaatskosten: € 609.000. De overschrijding op de apparaatskosten is meerledig. Voor het 
grootste deel betreft dit een administratief nadeel, wat gekoppeld is aan het product saldo 
kostenplaatsen. Voor wat betreft de uren valt het op dat er zo’n 3.300 uur minder aan 
managementuren zijn gemaakt (vanwege vacatures die niet zijn opgevuld). Binnen de 
ondersteunende afdeling is zo’n 5.700 uur minder op dit programma terecht gekomen vanwege 
(langdurig) openstaande vacatures, (langdurig) ziekteverzuim en zwangerschaps- en  
ouderschapsverlof. 
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X. Kapitaallasten: € 1.173.000. Het nadeel op de kapitaallasten binnen dit programma is 
voornamelijk administratief van aard en wordt (€ 1.226.000) veroorzaakt door het inbrengen van de 
activa van Equalit in onze eigen administratie. Dit is verrekend met het resultaat van Equalit. Zie 
voor een verdere toelichting op de kapitaallasten paragraaf 6.3.2. 
1. Legesinkomsten leidingvergunningen: € 35.000. De legesinkomsten uit leidingvergunningen zijn 

achtergebleven omdat de verordening die het mogelijk maakt de leges te heffen pas eind 2011 
gereed was. 

2. Lagere kosten aanschaf luchtfoto’s: € 26.000. Het budget voor beheer Gemeentelijk kadastraal 
systeem en het vervaardigen en bijhouden van de gemeentelijke basiskaarten is 
onderschreden, voornamelijk door de goedkoper uitgevallen jaarlijks nieuw aan te schaffen 
luchtfoto’s. 

3. Pensioenen politiek ambtsdragers / gewezen bestuur: € 112.000. De kosten voor de 
pensioenvoorzieningen zijn hoger uitgevallen door gestegen verzekeringspremies en door de 
waardeoverdracht van een pensioenvoorziening.  

4. Personeelsbeleid / arbo: € 96.000. Als gevolg van et dreigende tekort bij de 1e corap is besloten 
om het centraal opleidingsbudget te blokkeren; dit levert een voordeel van € 53.000 op. Ook is 
op dit product zo’n € 20.000 minder betaald aan verzekeringspremies. Tot slot is er sprake van 
lagere kosten voor Arbo (€ 32.000) vanwege de minderkosten n.a.v. de aanbesteding in 2011 
en vanwege (incidenteel) verminderde afname van individuele trajecten. 

5. Positief resultaat Equalit: neutraal. Het resultaat van Equalit komt voor 2011 uit op een positief 
saldo van € 575.000. Dit positieve saldo is gestort in de bestemmingsreserve voor Equalit. De 
totale omzet van Equalit over 2011 bedroeg € 6,175 miljoen, waarvan het Oosterhoutse aandeel 
€ 1,8 miljoen bedroeg.  

6. Inkoop: € 35.000. Door solide en voor alle partijen acceptabele wijze van aanbesteden zijn 
juridische trajecten voorkomen. Verder zijn voor meerdere aanbestedingen kosten voor trajecten 
en adviezen gedeeld met andere gemeenten. 

7. Accommodatiebeheer: € 53.000. Dit voordeel zit verspreid over meerdere locaties en oorzaken. 
De meest opvallende verschillen zijn: 

a. Gemeentewerf: € 30.000 voordelig. Lagere onderhoudskosten in verband met de 
geplande herinrichting van de milieustraat en werf in 2012. 

b. Zandheuvel 49-51: € 16.000 voordelig. Vooruitlopend op renovatie van Zandheuvel 
51 vallen onderhoudskosten lager uit dan verwacht. In de tussentijd is een 
meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Minimaal onderhoud bij Zandheuvel 49 
omdat deze wordt afgestoten. 

8. Kosten belastingsamenwerking: € 167.000. Deze overschrijding op de budgetten wordt met 
name veroorzaakt door: 
- Afrekening bezwaarschriften. Het aantal ingediende bezwaarschriften boven de 

overeenkomst worden doorgefactureerd hetgeen leidt tot € 71.000 aanvullende kosten. 
- In 2011 is een taakstelling op het gebied van belastingen ten laste van dit product gebracht. 

Dit levert een nadeel op van € 74.000. 
9. Tractie: € 30.000. Ondanks de veel hogere uitgaven voor brandstofkosten door de gestegen 

brandstofprijzen (€ 86.000) en hogere doorberekening van eigen uren tot een bedrag van bijna 
€ 15.000 voor het eerst sinds jaren een voordeel op deze post. De Europese aanbesteding en 
het afstoten van voertuigen leidt tot € 90.000 lagere onderhoudskosten. Ook lagere uitgaven 
voor belastingen van ruim € 15.000. 

10. Werkplekbeheer: € 55.000. Er is sprake van lagere kosten voor vervanging meubilair (€ 16.000) 
doordat er weinig nieuw meubilair is aangeschaft; door terugloop personeelsbestand kan 
meubilair opnieuw worden ingezet. De kosten van schoonmaken zijn hoger uitgevallen             
(€ 15.000) vanwege voorbereidingskosten voor Europese aanbesteding 2012. Voor het 
onderdeel kantoorartikelen resteert een bedrag van € 51.000 als gevolg van zeer scherpe (EU) 
aanbesteding in 2011, minder verbruik (minder personeel), meer hergebruik. 
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11. Kosten telefonie: € 55.000. De overschrijding bestaat voornamelijk uit de abonnementskosten 
mobiele telefonie en daarnaast uit een bijdrage die betaald wordt aan Equalit voor de vaste 
telefooncentrale die niet geheel in de begroting is opgenomen. 

12. Regionaal archief: € 25.000. Lagere kosten ten behoeve van regionaal archief vanwege latere 
overdracht van archieven aan RAT vanwege noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden. 
Wordt begin 2012 uitgevoerd. 

13. Dividend BNG: € 30.000. Vanwege de hogere winst van de BNG over 2010 is bovenop het 
geraamde dividend van € 50.000, € 30.000 extra ontvangen in 2011.  

 
 
Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Nr.  Omschrijving 2011 Voor-/ 

nadeel 

X Apparaatskosten 1.596 N 

X Kapitaallasten 18 N 

1 Hogere OZB opbrengst -80 V 

2 Lagere opbrengst hondenbelasting 15 N 

3 WOZ bezwaarschriften 89 N 

4 Hogere algemene uitkering -1.418 V 

5 Vrijval balansposten -319 V 

6 Vrijval stelposten -211 V 

 
Toelichting:  
X Apparaatskosten: € 1.596.000. Dit betreft voor het overgrote deel een administratief nadeel, wat 
gekoppeld is aan het product saldo kostenplaats. Daarnaast is er sprake van een hogere 
doorbelasting van de kosten van belastingen aan het product OZB, welke het grootste aandeel van 
deze kosten draagt (zie programma 13).  
X. Kapitaallasten: € 18.000. Zie voor toelichting paragraaf 6.3.2. 
1.  Hogere OZB opbrengst: € 80.000. Dit zit vooral in de niet-woningen. De werkelijke waarde van 

de niet-woningen was iets hoger dan waar we in de begroting 2011 rekening mee hadden 
gehouden.  

2. Lagere opbrengst hondenbelasting: € 15.000. Hier was een opbrengst van € 298.000 begroot. In 
de begroting 2012 is deze opbrengst afgeraamd.  

3. WOZ bezwaarschriften: € 89.000. Specifiek voor de WOZ zijn over 2011 zo’n 550 
bezwaarschriften extra ingediend bovenop de aantallen in onze overeenkomst met Breda. Deze 
worden separaat in rekening gebracht.  

4. Hogere algemene uitkering: € 1.418.000. De algemene uitkering in de begroting 2011 was 
gebaseerd op de junicirculaire van 2010 en de op dat moment bekende inschattingen van de 
aantallen. In 2011 is gebleken dat de geschatte aantallen behoorlijk zijn afgeweken van de 
werkelijkheid, hetgeen per saldo een positief effect heeft (€ 650.000) . Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door het aantal bijstandontvangers/ lage inkomens/ oppervlakte bebouwing en 
minderheden dat hoger is dan destijds verwacht. De aantallen zijn begin 2010 begroot en door 
het CBS eind 2011 als officieel gegeven bestempeld. Dit samen met de moeilijke 
voorspelbaarheid naar aanleiding van de economische ontwikkelingen leiden ertoe dat er 
behoorlijke verschillen tussen begroting en werkelijkheid kunnen bestaan. Verder zijn er meer 
gelden binnen gekomen voor de WMO (€ 250.000). Hierbij komt dat over de jaren 2009 en 2010 
een onvoorzien bedrag van € 500.000 ten gunste van 2011 is gekomen. Dit heeft te maken met 
effecten uit de decembercirculaire en correcties vanuit het ministerie op de maatstaven, die 
eerder niet bekend waren. 

5. Vrijval balansposten: € 319.000. Diverse verplichtingen die in vorige jaren zijn opgenomen 
kunnen na controle van de administratie vervallen en leveren derhalve een voordeel op. 
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6. Vrijval stelposten: € 211.000. Dit betreft de in de begroting opgenomen (restant) stelposten 
welke in 2011 niet zijn ingezet, te weten: prijscompensatie (€ 49.000), onvoorzien (€ 12.000) en 
ombuigingen (€ 150.000). 

  
 

6.3.2.  Kapitaallasten 
 
De kapitaallasten hebben betrekking op de lasten (afschrijving en rente) die voortkomen uit 
investeringen. Deze kapitaallasten zijn in principe berekend op 4,5%. Per saldo zijn de 
kapitaallasten € 1,7 miljoen voordeliger dan in de begroting 2011 is opgenomen. Dit voordeel 
bestaat uit de volgende componenten: 
  

Bedragen * € 1.000 
Item Voor-/ nadeel 2011 

Lagere rentekosten Voordeel 1.242 
Lagere kapitaallasten Voordeel 1.154 
- Ten gunste van rioolheffing Nadeel - 460 
- Ten gunste van afvalstoffenheffing Nadeel - 237 
Effect op rekeningresultaat Voordeel 1.699  
 
Om het effect op het rekeningresultaat zichtbaar te maken, zijn de effecten van de kapitaallasten 
binnen de producten riolering en afvalverwijdering geëlimineerd. Dit vanwege het feit dat deze 
lagere kosten meegenomen worden in de financiering van de heffingen (100% kostendekkendheid). 
 
Lagere rentekosten 
De lagere rente kosten worden veroorzaakt door een voordeel op de bespaarde rente van €256.000. 
Begrotingstechnisch is er rekening gehouden met een reserve- en voorzieningenpositie ter hoogte 
van € 130 miljoen. De werkelijke positie per 1-1-2011 lag hoger, namelijk bijna 136 miljoen. Hierdoor 
is de bespaarde rente hoger.    
 
Het restant van het rentevoordeel wordt veroorzaakt door de lagere rentepositie op dit moment. De 
gemiddelde renteomslag komt in 2011 uit op 3,5%.  
 
Lagere kapitaallasten 
In onderstaande tabel worden de werkelijke kapitaallasten vergeleken met de begrote 
kapitaallasten. 

Bedragen * € 1.000 
Item Begroot Werkelijk Verschil 
Totale kapitaallasten 18.003 17.377 626 
Dekking: inzet reserves -4.309 -4.837 528 
Voordeel kapitaallasten 13.694 12.540 1.154 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kapitaallasten achterblijven op de begroting door 
vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten (zie hiervoor de toelichting op de 
investeringskredieten). Naast de voordelen binnen riolering en afvalverwijdering bestaat het  netto 
voordeel voornamelijk uit lagere kapitaallasten binnen onderwijs. Dit voordeel is ruim     
€ 600.000 en wordt veroorzaakt door latere uitgaven in het kader van het integraal huisvestingsplan.  
 
De inzet van reserves is gekoppeld aan de werkelijke uitgaven. Het verschil wordt hier met name 
veroorzaakt door bijvoorbeeld de directe afboeken van de voorbereidingskosten van het 
oorspronkelijke Santrijnplan.  
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6.3.3.  Personele lasten 
 
Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke afdeling een budget op basis 
van de vastgestelde formatie, waarbij het budget wordt berekend aan de hand van het vastgestelde 
functieniveau (schaal) en een periodieke verhoging van het maximum van de schaal minus één 
periodiek. 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote formatie versus de werkelijke bezetting per 31 
december 2011. 
 
 Formatie 

begroting 
Wijziging Formatie 

begroting  
(na wijziging) 

Werkelijke 
bezetting  
 

Vacature- 
ruimte 
 

Totaal 434,3 -9,7 424,7 389,2 35,5 
 
Formatiewijziging 
De formatie is ten opzichte van de begroting aangepast met bijna 10fte. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de samenvoeging van een aantal afdeling in het nieuwe informatie service 
centrum. Hiermee wordt ook een belangrijke financiële taakstelling gerealiseerd.  
Daarnaast is de functie van hoofd projectmanagementbureau / projectmanager vervallen als gevolg 
van de ombuigingen en de samenvoeging van het projectmanagementbureau met de afdeling 
stedelijke ontwikkeling.  
 
Via de selectieve vacaturestop is ook nadrukkelijk gestuurd op de hoogte van de werkelijke 
bezetting. Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van deze bezetting.  
 
Per einde Bezetting in fte’s 

(excl. Equalit) 
Mei 2010 423,3 
September 2010 419,2 
December 2010 415,0 
Maart 2011 404,7 
September 2011 394,6 
December 2011 389,2 

 
De vacatureruimte is hiermee opgelopen tot ruim 8%. 
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Ontwikkeling personeelskosten 
Binnen de personele kosten is sprake van een overschot van € 398.000. In onderstaande tabel is 
een overzicht opgenomen van de begrote personele budgetten afgezet tegen de werkelijke kosten 
in 2011. 
 

Item Begroting Werkelijk Verschil 
Lonen en salarissen 23.257 22.770 487 
Stelpost looncompensatie 240 0 240 
Tijdelijk personeel 2.621 3.196 -575 
Algemene afdelingskosten 559 729 -170 
Specifieke afdelingskosten 176 50 126 
Totale kosten 26.853 26.745 108 
Inkomsten -296 -869 573 
Inzet reserves -74 0 -74 
Doorbelasting investeringen -750 -541 -209 
Saldo 25.733 25.335 398 
 
 
Conclusie is dat er in 2011 een overschot op de personele kosten is van € 398.000. Dit sluit 
nagenoeg aan bij de verwachtingen uit de 2e concernrapportage. Dit overschot wordt voor een groot 
deel (€ 238.000) veroorzaakt door de aanvullende maatregelen vanuit de 1e corap. Vanwege de 
verwachte tekorten bij de 1e corap is besloten om een aanvullende taakstelling op personeel op  te 
nemen van € 160.000. Daarnaast is het centraal opleidingsbudget geblokkeerd, welke een voordeel 
van € 78.000 oplevert (tezamen € 238.000). 
  
 
Topinkomens (WOPT) 
Op grond van artikel 6 van de Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens moet in het jaarverslag 
een overzicht worden opgenomen van medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben 
dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddeld belastbare loon is voor 2011 
vastgesteld op € 193.000. Voor de gemeente Oosterhout is in 2011 geen sprake geweest van 
medewerkers die in het verslagjaar meer hebben verdiend dan het gemiddelde belastbare loon van 
de ministers. 
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6.3.4. Doorberekende personele lasten 
 
 
Binnen onze gemeentelijke exploitatie is een aantal producten waarvan de lasten gedekt worden uit 
tarieven en/of opbrengsten. Dit houdt in dat het meer of minder doorbelasten naar deze producten 
een positief dan wel negatief effect op onze exploitatie heeft. Deze producten en het effect in de 
jaarrekening 2011 zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Bedragen * € 1.000 
Item Begroot Werkelijk 
Afvalverwijdering 2.941 2.806 
- personeel 1.791 1.384 
- kosten belastingen 142 181 
- tractie 566 606 
- veegkosten 117 334 
- kwijtschelding 325 301 
Riolering 1.556 1.731 
- personeel 1.053 891 
- kosten belastingen 67 85 
- tractie 56 35 
- veegkosten 100 334 
- onderhoud sloten 150 230 
- kwijtschelding 130 156 
Grondexploitatie / projecten 2.275 1.522 
- personeel 2.275 1.522 
Totaal 6.772 6.059 
Toe- of afname   713 
 
Conclusies 
Op basis van dit overzicht kan geconcludeerd worden dat er in de jaarrekening er een lagere 
toerekening aan deze producten heeft plaatsgevonden en dat dit per saldo een negatieve invloed 
heeft op het jaarrekeningresultaat van € 713.000.  
 
Oorzaken van deze lagere doorrekening zijn:  
 
Afvalverwijdering 
Binnen afvalverwijdering wordt totaal € 135.000 minder doorberekend dan begroot. Dit wordt 
enerzijds veroorzaakt door de uren. Er worden totaal zo’n 6.700 uren minder doorbelast dan 
begroot. Dit wordt voor 4.500 uur veroorzaakt door vacatures (gemiddeld is er over 2011 sprak van 
zo’n 3,2 fte vacatureruimte). Daarnaast is er zo’n 2.200 uur minder geschreven als gevolg van 
langdurig ziekteverzuim binnen deze unit.  
Anderzijds wordt € 217.000 meer doorberekend aan veegkosten (dit zijn de kosten voor 
straatreiniging). Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting nog geen rekening was gehouden met 
de personele kosten van straatreiniging, terwijl deze conform de uitgangspunten ook doorberekend 
worden.  
 
Riolering 
Binnen het product riolering wordt € 175.000 meer doorberekend dan begroot. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door een lagere doorbelasting van uren (zo’n 2.000 uren), waardoor een voordeel 
optreedt van € 162.000.  
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Anderzijds wordt € 234.000 meer doorberekend aan veegkosten (dit zijn de kosten voor 
straatreiniging). Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting nog geen rekening was gehouden met 
de personele kosten van straatreiniging, terwijl deze conform de uitgangspunten ook doorberekend 
worden. Tot slot vallen ook de doorbelaste kosten van het onderhoud aan de waterwegen zo’n € 
80.000 hoger uit dan begroot. Conform de uitgangspunten wordt 60% van de onderhoudskosten 
doorberekend aan het  product riolering.  
 
Grondexploitaties 
In 2011 wordt in werkelijkheid € 753.000 minder doorbelast naar de grondexploitaties dan begroot. 
Ook dit wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van het aantal uren. Met name vanuit de 
afdeling Stedelijke Ontwikkeling (incl. voormalig Project Management Bureau) is in 2011 zo’n 4.600 
uur minder doorbelast dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door vacatures welke in 2011 niet zijn 
ingevuld. Ook vanuit andere afdelingen (RBW en BCA) zijn minder uren op de projecten 
grondexploitaties geschreven. 
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6.4 Grondexploitaties 
 
Gedurende 2011 is een actualisatie uitgevoerd op vrijwel alle projecten binnen de grondexploitatie. 
De verliezen die daarbij zichtbaar werden zijn allen voorzien in de jaarrekening 2011. Dit betreft de 
projecten Dorst, Oosterhout Oost, St. Josephstraat en de Veekestraat. Deze actualisaties zijn 
gebaseerd op de huidige ingeschatte parameters en zijn gebaseerd op een inschatting van de 
verkoopprognoses.  
  
Het project de Zwaaikom is per maart 2012 geactualiseerd in die zin dat alle boekingen tot 1-1-2012 
zijn verwerkt en de planning is aangepast. Voor de Zwaaikom is reeds een verliesvoorziening 
getroffen ter hoogte van € 8 miljoen. Dit project zal in 2012 geactualiseerd gaan worden. Deze 
actualisatie zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de huidige grondexploitatie en de daarbij 
behorende hoogte van de voorziening.    
 
In de huidige economische tijden worden de grondexploitaties qua omvang en risico's genoemd als 
één van de meest belangrijkste risicoposten. Door middel van het uitvoeren van actualisaties en het 
opstellen van verschillende scenario's (vb. daling grondprijzen, stijging van rente en kosten en een 
langere uitgifteperiode) worden de bestaande risico's zoveel mogelijk in kaart gebracht, zodat hierop 
tijdig kan worden geanticipeerd.  
 
De gemeente Oosterhout heeft van de provincie een woningbouwcontingent toegewezen gekregen 
van 3.175 woningen van 2009 tot en met 2021. Ultimo 2011 zijn hiervan 278 woningen gerealiseerd. 
Dit betekent dat er voor de resterende periode nog 2.897 woningen mogen worden gerealiseerd. Er 
is momenteel echter nog een aantal van 3.469 woningen geprogrammeerd. De gemeente voert 
momenteel nog overleg op regionaal niveau om te komen tot nieuwe afspraken met de provincie. 
Tevens wordt overleg gevoerd met marktpartijen om te bepalen of, hoe en wanneer de hudige 
plannen gerealiseerd kunnen worden.  
 
Onderstaand is een financieel toelichting gegeven omtrent de grondexploitaties. Voor en meer 
beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar het programma Bouwen en Wonen en naar de 
paragraaf grondbeleid.  
Per 31-12-2011 zijn er in totaal 10 complexen waar een exploitatieberekening voor is opgesteld. 
Everdenberg Oost en bedrijventerrein Weststad 2e fase zijn feitelijk nog complexen in beheer. 
Daarnaast zijn er 6 complexen die in beheer (strategische of historische aankopen) of in 
planontwikkeling. Het laatste complex bevat erfpachtsgronden. Per saldo is er ten opzichte van 2010 
een complex meer, te weten Everdenberg Oost, welke volgens planning in 2012 zal worden 
geopend. 
 
De totale boekwaarde op 31-12-2011 bedroeg € 61,459 miljoen. Dit is een stijging van circa € 8,5 
miljoen ten opzichte van 31-12-2010. 
 
Onderstaand wordt de stijging samenvattend toegelicht en vervolgens per post een korte toelichting:  

         Bedragen x € 1.000,-- 
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1-1-2011  52.950 
Verwerving grond  15.043  
Bouw- en woonrijp maken             1.212  
Planontwikkelingskosten  1.955  
Kapitaallasten 2.372  
Administratiekosten 580  
Beheer terreinen 64  
Ontvangen huren en inschrijfgelden -191  
Mutatie saldo op basis van structurele kosten     73.985 
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Winstneming   1.665 
Storting Bovenwijkse voorzieningen  53 
Storting groenfonds   10 
Resultaat erfpachtsgronden  35 
Derhalve in totaal   75.748 
Verkopen  4.544  
Overige inkomsten  9.745  
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31-12-2011  61.459 
 
 
Verwerving grond 
Er zijn in 2011 enkele grote verwervingen gerealiseerd ten behoeve van toekomstige 
ontwikkelingen. Zo zijn met name ten behoeve van de Contreie grote aankopen afgerond voor in 
totaal ruim € 10,8 miljoen en is er in Everdenberg-Oost  een perceel aangekocht voor ruim € 4,1 
miljoen. De inbrengwaarde van de Santrijnschool is in het betreffende complex opgenomen. 
Daarnaast zijn beperkte kosten van sloop e.d. opgenomen onder deze post. Per saldo zijn de totale 
kosten verwerving ruim € 15,04 miljoen, waarmee de boekwaarde is toegenomen voor dit 
onderdeel.   
 
 
Bouw- en woonrijp maken 
In 2011 hebben de kosten van bouwrijp maken met name betrekking op de herinrichting van het 
openbaar gebied in Slotjes Midden, zowel in het beheergebied, als de hoofdontsluiting 
Loevesteinlaan/Tempelierstraat. Hier is zowel de ondergrondse infrastructuur als de verharding en 
deels straatmeubilair en openbare verlichting aangebracht. Totaal is in Slotjes Midden € 900.000 
geïnvesteerd. Daarnaast is in de Vindervallei ten behoeve van de afbouw en groenaanleg € 170.000                  
uitgegeven. Dit omvat de aanplant van groenvoorziening, alsmede een algehele inspectie van de 
riolering en het reinigen en herstellen hiervan. Tot slot is in de Contreie bijna € 50.000 uitgegeven 
aan groenvoorzieningen (€ 30.000) en het inrichten van een gronddepot (€ 20.000). 
Aan de Antoniusstraat zijn de kabels en leidingen ter hoogte van de nieuwe supermarkt en 
woningen verlegd, en is het terrein bouwrijp gemaakt, voor in totaal ruim € 100.000. 
Ten behoeve van de Warandepoort is grond gesaneerd en een kabel verlegd (totaal € 17.000) en de 
in 2010 opgenomen kosten onder complex Overige gronden voor riolering aan de Torenschouw, zijn 
dit jaar gecorrigeerd (-€ 47.000) 
In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijp maken uit op ruim € 1,2 miljoen hetgeen de 
toename van de boekwaarde voor dit onderdeel verklaart. 
 
 
Planontwikkelingskosten 
De totaal benodigde plankosten in 2011 (ruim € 1,9 miljoen) zijn voor meer dan de helft aan het 
project de Contreie toe te schrijven. Hierin zitten ook de interne apparaatskosten voor de 
planontwikkeling (o.a. uren van de projectleiders).  De overige projecten die hiermee belast zijn, zijn 
Slotjes Midden (€ 280.000, dit is inclusief alle voorbereidende werkzaamheden voor de 
civieltechnische uitvoering) de Zwaaikom (€ 134.000), Beneluxweg € 157.000, Dorst € 50.000, 
Santrijngebied  € 51.000, Paterserf € 41.000, Slotjes Midden € 197.000, St. Josephstaat/ 
Leysenhoek € 61.000, Antoniusstraat € 34.000 en complex overige gronden bijna € 29.000.   
 
De totale kosten van ruim € 1,9 miljoen zijn onder te verdelen in:  
� interne kosten van planontwikkeling door alle vakdisciplines en projectleiding: € 1,212 miljoen; 
� Kosten voor bodem- inclusief explosievenonderzoek: € 219.000. Met name voor de Contreie 

(€150.000) en voor Slotjes Midden. Daarnaast beperkte kosten voor de projecten 
Warandepoort, Beneluxweg Zuid, Veekestraat, Antoniusstaat, en ten behoeve van de aankoop 
van een perceel grond in Everdenberg Oost; 
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� Kosten voor archeologie: € 71.000, voor met name Slotjes Midden en Beneluxweg Zuid en 
documentatie werkzaamheden de Contreie; 

� Het restant betreft kosten voor stedenbouwkundige bureaus voor totaal € 70.000 (de Contreie, 
Beneluxweg-Zuid, Slotjes Midden)  en alle onderzoeken inzake met name deze projecten (€ 
118.000) alsmede de externe projectleiding van deze projecten (€ 215.000). De advieskosten 
inzake juridische alsmede advieskosten voor de verwerving van nog te verwerven gronden  
alsmede benodigde begeleiding van de juridische procedures binnen diverse projecten bedroeg 
in totaal € 92.000.  

 
 
Overige lasten (incl. financieringskosten)  
De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 4,5%. Deze zijn berekend over de 
boekwaarde per 1-1-2011 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze 
boekwaarden bedroeg in 2011 ruim € 2,277 miljoen (excl. financiering complex erfpachtsgronden). 
De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende complexen 
toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend. 
Ook in 2011 zijn zoveel mogelijk kosten direct op het betreffend project geboekt. In totaal zijn de 
overige lasten circa € 570.000 (excl. erfpachtsgronden) welke over alle complexen zijn verdeeld 
maar met name De Contreie (€ 302.000), Vlindervallei (€ 28.000), Zwaaikom (€ 23.500), 
Beneluxweg-Zuid (€ 16.000), Slotjes Midden (€ 32.000), Warandepoort (€ 20.000) en St. 
Josephstraat (€ 75.000) zijn belast, gebaseerd op een verdeelsom per complex waarbij de aan- en 
verkopen van de afgelopen 3 boekjaren de verdeling grotendeels bepalen. Op de overige projecten 
zijn deze kosten per project lager dan € 10.000. De beheerskosten voor panden en terreinen (totaal 
€ 64.000.) zijn met name gemaakt voor de projecten de Contreie, Oosterhout Oost en St. 
Josephstraat.  Hier staan weer inkomsten van huren en erfpachtcanons  tegenover alsmede rente- 
en optievergoedingen van totaal € 40.000 (excl. erfpachtscanon). 
 
Uitgiften  
Er zijn transacties geweest die ruim € 4,5 miljoen opleverden. Deze zijn als volgt te splitsen: 

� Verkoop percelen grond aan particulieren in Vlindervallei € 0,488 miljoen 
� Verkoop pand in de Contreie € 0,71 miljoen 
� Verkoop grond aan St.Josephstraat ruim € 2,4 miljoen; 
� Verkoop industrieterrein Wijsterd ruim € 0,5 miljoen; 
� Verkoop grond aan de Antoniusstraat € 0,142 miljoen; 
� Verkoop enkele kleine percelen grond Veekestraat en overige gronden circa € 0,2 miljoen.   
 

 
Overige inkomsten 
De totale overige inkomsten bedragen € 9.7 miljoen. 
Er zijn diverse exploitatiebijdragen ontvangen met name binnen de projecten Slotjes Midden, Dorst  
en Antoniusstraat (van ontwikkelaars) en de Contreie en complex overige gronden (van particulier). 
Daarnaast is er vanuit ISV geld ingezet in Slotjes Midden en is de eerder gevormde voorziening in 
project St. Josephstraat vrijgevallen ten gunste van dit project. 
Als dekking van de gemaakte kosten binnen het project Slotjes Midden is een deel van de 
gereserveerde middelen vanuit de vrije reserve geboekt (€ 400.000). Hiermee is de boekwaarde van 
Slotjes Midden nihil.  
Daarnaast zijn er diverse bedragen vanuit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) ingezet ter 
vermindering van de boekwaarde van een 3-tal projecten, te weten Dorst, Oosterhout-Oost en St. 
Josephstraat. Voor deze drie projecten gezamenlijk is deze inzet in totaal  € 1.935.000 verminderd.  
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Winstneming 
In de 2e concernrapportages in 2011 is aangegeven dat er in totaal € 2,1 winstneming kon worden 
gerealiseerd. Dit werd uiteindelijk € 1,665 miljoen en is als volgt opgebouwd:  
 
 
Grondexploitatie  Winstneming  
De Wijsterd 420.000 
Paterserf   950.000 
Vlindervallei 95.000 
Overige gronden  200.000 
TOTAAL 1.665.000 
 
Belangrijke afwijkingen ten opzichte van eerder verwachte winstnemingen zijn: 
� Door juridische procedures zijn er in 2011 kosten gemaakt voor Paterserf (Warandepoort) en 

omdat deze procedures nog niet afgerond zijn is voor 2012 nog een bedrag van € 60.000 
beschikbaar gehouden. 

� In de vlindervallei zijn nog 2 percelen niet verkocht, waardoor hiervoor nog geen winst genomen 
kan worden. 

� Door de verkoop van de laatste kavel van de Wijsterd kon er na storting in BoVo en groenfonds 
meer winst worden genomen, maar in 2012 worden nog kosten voorzien voor de afronding van 
de verkoop of ingebruikgeving van enkele aan het water grenzende stroken grond, derhalve is 
hier nog een bedrag van € 15.000 beschikbaar gehouden, voor te maken kosten in 2012. 

 
 
Vrijval  en storting Voorziening 
In de voorziening grondexploitatie is een onttrekking gedaan van ruim € 5,7 miljoen na vaststelling 
van de grondexploitatie St. Josehpstraat. Er is vanuit de ABR een storting ten gunste van de 
voorziening gemaakt van € 224.000 voor een mogelijk verlies binnen het project Veekestraat  
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6.5 Investeringen 

6.5.1. Investeringskredieten 
 
In het MJBP is opgenomen dat het structurele investeringsniveau in principe gemaximaliseerd is op 
€ 4,2 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering. Deze 
investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend tarief. 
Verhoging van het structurele investeringsniveau is alleen acceptabel voor investeringen in de 
openbare ruimte (wegen, groen en speeltoestellen). 
 
Afwegingscriteria 
Naast de investeringen welke voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit  zijn de 
volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen: 

� noodzakelijke vervangingsinvesteringen; 
� noodzakelijke instandhouding van voorzieningen; 
� investeringen voortkomend uit een beheersprogramma; 
� directe impact op burgers qua service & resultaat; 
� investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten 

beschikbaar zijn gesteld.  
 
Nota investerings- en afschrijvingsbeleid  
Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 
vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds 
spanning is  met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1 
mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met 
de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige 
verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten.  
 
Investeringskredieten 
In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd 
Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2011 circa € 18,7 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering 
van kredieten, voor een bedrag van € 6,7 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze 
kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2011 tonen per saldo een negatief resultaat, ten 
opzichte van aangevraagde budgetten (€ 193.717). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 
12,1 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2012. 

 
Omschrijving Bedrag  
Restant kredieten per 1 januari 2011 8.770.044 
Gevoteerde kredieten 2011 9.890.090 

Totaal beschikbaar in 2011 18.660.134 
Werkelijke uitgaven en inkomsten  in 2011 6.733.114 
Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2011 -193.717 
Restant kredieten per 31 december 2011 12.120.737 
Verwachte baten en lasten 9.265.114 
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Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten  
Op de in 2011 afgesloten kredieten werd een negatief resultaat geboekt van € 193.717. Hieronder 
worden kort de opvallende resultaten toegelicht. 
 
Herinrichting Commandeurstraat: Subsidies bushaltes en fietspaden 
Door een latere start van het project was het niet mogelijk de verwachte subsidie te effectueren, 
hierdoor ontstond een nadeel van € 187.600. 
 
Aanleg rotonde hoofseweg-Oostpolderweg 
Op dit project werd een aanbestedingsvoordeel geboekt van € 100.876. 
 
Project Elkhuizenlaan OV 
Extern ingehuurde toezichthouder OV, extra installaties en ondersgrondse infrastructuur hebben 
geresulteerd in een nadeel van € 97.860. 
 
Asfaltprogramma 
Kosten voor overlagen fietspaden brug Slotlaan en Bredaseweg en het grote aantal noodzakelijke 
reparaties is een nadeel ontstaan van € 40.682. 
 
Inrichting bushaltes Oosterhout 
Civieltechnische kosten door. late levering voor haltemeubilair en voor electrotechnische 
ondersteuning hebben geresulteerd in een nadeel van € 95.154. 
 
Inrichting bushaltes Oosterhout, trekkingsrecht OV investeringsfonds en HOV subsidies 
De subsidie voor het toegankelijk maken van de Materlaan wordt apart aangevraagd. Het project 
ging te laat van start om binnen de kaders van deze subsidie te kunnen vallen. De HOV-subsidie 
waarvan werd aangenomen dat die op dit project nog € 263.000 zou bedragen (exclusief Materlaan 
dus) is nog niet toegekend. De termijn voor HOV fase 1 is echter verstreken. Vanuit de vakafdeling 
gaat nog wel actie worden ondernomen om de subsidie alsnog te proberen te verkrijgen. Advies is 
echter om niet af te wachten, maar om krediet af te sluiten. Indien toch nog gelden gaan worden 
ontvangen zullen die als incidentele baat worden geboekt in het jaar van ontvangst. Hierdoor is een 
nadeel ontstaan van € 317.898. 
 
Vervangen parkeerautomaten 
Door begeleiding bij de Europese aanbesteding en meerwerk door verkeersmaatregelen, 
verzekering en kabels en leidingen, is een nadeel ontstaan van € 40.621. 
 
Schrijversbuurt West –riolering 
Er hebben in het ontwerp en de uitvoering aanpassingen aan de Wadi’s moeten plaats vinden, 
daardoor is een nadeel ontstaan van € 46.274. 
 
Bergbezinkbassin Oosterheide 
Het krediet werd aangevraagd op basis van de directieraming, bij de aanbesteding is een voordeel 
ontstaan van € 366.727. 
 
Uitvoering rioolprogramma 2010 
Door het toepassen van een vernieuwde reparatietechniek was het niet nodig te bronneren bij 
reparaties van huisaansluitingen, hierdoor ontstond een voordeel van € 54.720. 
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6.5.2. Voortgang investeringsplan 2011 
 
In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het 
uitvoeringsplan 2011. 

 
 
Niet aangevraagde kredieten 2011 
In de uitvoeringsplanning 2011 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is 
aangevraagd gedurende 2011. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en 
afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige 
projecten komen ten laste van de investeringsplafonds van het jaar  2012. 
 
Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang 
genoemd: 
 
Algemeen: 
Het totale reguliere investeringsplan voor 2011 bedroeg € 13,3 miljoen. Van dit bedrag is in totaliteit 
voor uitvoering € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 4,0 
miljoen minder is aangevraagd dan begroot in het investeringsplan. Dit wordt voor € 2,1 miljoen 
veroorzaakt door integraal huisvestingsplan (IHP), € 0,7 miljoen tractie,  € 0,5 miljoen riolering en € 
0,3 miljoen openbare ruimte. 
 
Openbare ruimte 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Bomencompensatie Binnenstad € 32.500; 
� Vervangingen van openbare verlichting € 520.750; 
� Oosterheidebrug en  tunnel Mgr. Frencken College € 52.000; 
� Reconstructie kruising Markkant € 85.000; 
� Rotonde Oostpolderweg-Statendamweg € 352.500; 
� Hoofseweg Tunnelbak € 477.000; 
� Ferdinand Bolstraat (wegen) € 250.000. 

Beleidsterrein 

Totaal cf 
begroting 

Beschikbaar  
Gesteld 

Restant Doorgeschov
en naar 2012 
 

Openbare ruimte 2.442.000 2.140.050 301.950 - 
Sport 519.770 403.670 116.100 - 
Afvalverwijdering 67.000 - 67.000 - 
Riolering 4.610.000 4.081.450 528.550 - 
Informatisering 167.000 167.000 - - 
Accommodatiebeheer  267.507 126.250 141.257 - 
Integraal 
Huisvestingsplan 4.180.524 2.139.000 2.041.524 - 
Incidentele 
(bijzondere) 
investeringen  236.000 239.000 -3.000 - 
Tractiemiddelen 795.000 50.500 744.500 - 
Sub-totaal 13.284.801 9.346.920 3.937.881 - 
Activering personele 
kosten 750.000 541.000 209.000 - 
Totaal 14.034.801 9.887.920 4.146.881 - 
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Sport 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Voorbereiding renovatie sportpark TSC € 20.000; 
� Voorbereiding sportpark De Contreie € 20.000; 
� Beschermwanden ten behoeve van luchtbehandeling sporthal Arkendonk € 33.500; 
� Vervanging geluidsinstallatie Warande € 70.000. 

Riolering 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Hoofseweg tunnelbak € 628.000; 
� Afkoppelen Basielhof/ Lavendelhof € 560.000; 
� Afkoppelen bedrijventerrein Statendamweg N&Z (Fase 3: Vaartweg) € 391.500; 
� Herinrichting Loevensteinlaan/Tempelierstraat € 500.000; 
� Vervanging en aanleg riolering Provincialeweg-Rijsdijk te Oosteind € 109.500; 
� Aanleg / vervanging regenwaterriool Van Boischotlaan € 350.000; 
� Diverse rioolvervanging € 292.500; 
� Burgemeester Materlaan € 545.000; 
� Eikdijk-Europaweg c.a. (mob.plan) € 275.000.  

Afvalverwijdering 
Er waren in 2011 geen gelden nodig voor de vervanging van containers. 
 
Informatisering 
Het volledige krediet is in 2011 aangevraagd. 
 
Accommodatiebeheer  
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Aanpassing noodstroomvoorziening stadskantoor € 111.250. 
 

Integraal huisvestingsplan 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Mgr. Frencken College verbindingsgang + div. uitbreidingen € 1.553.000; 
� St. Oelbertgymnasium € 586.000. 

 

Incidenteel 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� Vernieuwing van de website € 20.000; 
� Investering tbv gladheidsbestrijding € 25.000; 
� Digitalisering documentaire informatie 2e fase € 94.000; 
� Voorbereiding realisatie Overslagkade Vijf Eiken € 70.000. 

 
Tractiemiddelen 
In 2011 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld: 

� GPS navigatiesysteem en rolbezem gladheidsbestrijding € 50.500. 
  
 
Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebi ed 
In het kader van het Shared Service Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het 
investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC. 
Het SSC kent een aparte begroting en administratie. 
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6.6 Balans 
 

Balans per 31  
(bedragen 

 
ACTIVA 31 december 2011  31 december 2010 
      
VASTE ACTIVA  151.680   156.265 
      
Immateriële vaste activa  173   319 
Kosten onderzoek en ontwikkeling 173   319  
      
Materiële vaste activa  126.139   126.107 
Investeringen met economisch nut 103.970   102.099  
Investeringen met maatschappelijk nut 22.169   24.008  
      
Financiële vaste activa  25.368   29.839 
Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen 3.266   9.991  
Verstrekte langlopende geldleningen 18.032   15.605  
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 20   20  
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4.050   4.223  
      
VLOTTENDE ACTIVA  67.976   53.875 
      
Voorraden  50.841   36.827 
Gereed product en handelsgoederen -7   2  
Bouwgronden, niet in exploitatie genomen 18.485   8.515  
Bouwgronden, in exploitatie genomen 32.363   28.310  
      
Vorderingen  6.456   12.756 
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 1.531   7.465  
Debiteuren privaatrechtelijk 4.160   4.529  
Rekening-courantverhoudingen 7   7  
Overige vorderingen 758   755  
      
Liquide middelen  1.844   1.714 
Kas- bank- en girosaldi 1.111   1.044  
Kruisposten 10   -2  
Deposito`s en spaarrekeningen 723   672  
      
Overlopende activa  8.835   2.578 
Vooruitbetaalde bedragen 854   869  
Nog te ontvangen bedragen 7.710   1.571  
Overige overlopende activa 271   138  
TOTAAL ACTIVA  219.656   210.140 
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december 2011  
x € 1.000) 
 
PASSIVA 31 december 2011  31 december 2010 
      
VASTE PASSIVA/ FINANCIERINGSMIDDELEN  189.254   184.078 
      
Eigen vermogen  133.992   125.589 
Algemene reserves (70.787)   (67.774)  
Algemene reserve 5.027   4.978  
Financieringsreserve 36.000   36.000  
Vrije reserve 29.760   26.796  
      
Reserves grondexploitatie (20.751)   (21.465)  
Algemene bedrijfsreserve 8.825   9.462  
Bovenwijkse voorzieningen 11.926   12.003  
      
Overige bestemmingsreserves 36.779   39.115  
      
Exploitatiesaldo 5.675   -2.765  
      
Voorzieningen  7.851   7.213 
Voorzieningen (eigen middelen) 1.731   850  
Voorzieningen (middelen derden) 6.120   6.363  
      
Langlopende schulden (> 1 jaar)  47.411   51.276 
Onderhandse geldleningen 47.401   50.171  
Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 9   1.104  
Waarborgsommen 1   1  
      
VLOTTENDE PASSIVA  30.402   26.061 
      
Kortlopende schulden (< 1 jaar)  19.811   16.335 
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen 1.579   3.102  
Crediteuren privaatrechtelijk 5.536   8.992  
Kasgeldlening o/g 10.000   0  
Overige kortlopende schulden 2.696   4.241  
      
Overlopende passiva  10.591   9.726 
Vooruit ontvangen bedragen 3.565   3.811  
Nog te betalen bedragen 3.568   5.681  
Overige overlopende passiva 3.458   234  
TOTAAL PASSIVA  219.656   210.140 
 
Gewaarborgde geldleningen buiten de balans 351.454   355.895 
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6.6.2. Toelichting op de balans per 31-12-2011 
 
Genoemde bedragen in de toelichting zijn overeenkomstig de balans in  € 1.000 
 
 
Activa 

 
Vaste activa 

 
 
• Immateriële vaste activa  
 
Immateriële activa zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan.  
Er wordt onderscheid gemaakt in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen inclusief 
disagio en in de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De immateriële vaste activa wordt in 
onderstaand overzicht weergegeven.  
 
Immateriële vaste activa 2010 2011 
Kosten afsluiten geldleningen 0 0 
Kosten onderzoek en ontwikkeling  319 173 
Totaal 319 173 

 
Verloopoverzicht van de immateriële vaste activa Kosten  onderzoek  

ontwikkeling 
Boekwaarde 31-12-10 319 
+ Investeringen 561 
- Afschrijvingen 299 
- Afschrijvingen ten laste van reserves 257 
- Bijdrage van derden 151 
Boekwaarde 31-12-11 173 

 
Toelichting immateriële vaste activa: 
 
Kosten afsluiten geldleningen 
Het saldo is nihil. 
 
Kosten onderzoek en ontwikkeling 
De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling voor 2011 bedragen 561 
Belangrijke investeringen zijn o.a.: 
Voorbereidend onderzoek zwembadvoorzieningen    64 
Landschapspark O’hout Breda planvorming   155 
Ontwikkeling strategie Oosterhout-Oost        116 
Opstellen geactualiseerd masterplan Santrijn   135 
 
Investeringen ten laste van de vrije reserve: 

o Planstudie/MER Rijksweg N282 Dorst   
o Voorbereiding landschapspark Oosterhout -Breda    
o Ontwikkeling strategie Oosterhout-Oost 
o Actieplan stadshart 
o Voorbereidend onderzoek zwembadvoorzieningen 
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Investeringen ten laste van de bestemmingsreserve: 

o Doorontwikkeling organisatie  
o Opstellen geactualiseerd masterplan Santrijngebied   

 
• Materiële vaste activa  
 
De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een 
nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met 
economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn 
alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar 
zijn. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen genereren, 
maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om investeringen in 
water, wegen en pleinen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling staan in een 
afzonderlijk hoofdstuk vermeld. In onderstaande overzichten worden de boekwaarden van de 
investeringen in de openbare ruimte  onderverdeeld in economisch en in maatschappelijk nut, 
daarna worden de boekwaarden nader onderverdeeld en wordt vervolgens het verloop van de 
boekwaarden weergegeven. De overzichten bevatten cijfermatige gegevens die eveneens nader 
worden toegelicht.  
 
 
Boekwaarde investeringen in de openbare ruimte Totaal  

31-12-10 
Totaal  

31-12-11 
Investeringen met economisch nut  102.099 103.970 
Investeringen met maatschappelijk nut 24.008 22.169 
Totaal investeringen 126.107 126.139 

 
 
Overzicht onderverdeling  van de investeringen met economisch nut  
 
Boekwaarde investeringen openbare ruimte met econom isch nut 31-12-10 31-12-11 
Gronden en terreinen 11.513 11.513 
Bedrijfsgebouwen 45.879 45.497 
Grond- weg en waterbouw     36.091 40.219 
Vervoersmiddelen 144 116 
Machines, apparaten en installaties  6.925 5.446 
Overige materiële vaste activa 1.547 1.179 
Totaal 102.099 103.970 

 
 
 
Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut  
 
Investeringen met 
economisch nut 

Boek-
waarde 
31-12-

10 

Investe-
ringen 

Des- 
Investe-
ringen 

Afschrij
-vingen 

Extra 
afschrijving 
t.l.v reserves 

Bij-
drage 
van 

derden 

Boek-
waarde 
31-12-

11 
  toename afname afname afname afname  
Gronden/ terreinen  11.513      11.513 
Bedrijfsgebouwen 45.879  3.771  1.952 2.105 96 45.497 

Grond- weg- en 
waterbouw 

  36.091 5.532  1.171 177 56 40.219 

Vervoersmiddelen        144   28   116 
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Machines/appara-
ten/installaties 

    6.925 1.439 342 2.508 68  5.446 

Overige materiële 
vaste activa 

    1.547 371  739   1.179 

Subtotaal 102.099 11.113 342 6.398 2.350 152 103.970 
 
 
Toelichting tabel verloop boekwaarde investeringen met economisch nut 
 
In 2011 is er voor een bedrag van 11.113 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut. 
In 2011 is er voor een bedrag van 342 gedesinvesteerd.  
In 2011 is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen  6.398 aan waarde afgeschreven. 
In 2011 zijn er extra afschrijvingen voor een bedrag van 2.350 ten laste van reserves gebracht.  
Dit zijn gelden voor investeringen die via extra afschrijvingen eveneens de boekwaarde 
verminderen. 
Onder bijdragen van derden zijn de ontvangsten van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn 
aan de investering.  
In 2011 is de boekwaarde ten opzicht van 2010 toegenomen met 1.871. 
 
De investeringen worden hieronder per categorie inhoudelijk nader toegelicht. 
 
Toelichting onderverdeling investeringen openbare r uimte met economisch nut: 
 
Gronden en terreinen 
In 2011 zijn er geen investeringen voor gronden en terreinen. 
De waarde van de erfpachtgronden behoren tot de materiële vaste activa en zijn ondergebracht 
onder gronden en terreinen met economisch nut. 
De reserve herwaardering erfpachtgronden is in mindering gebracht op de historische kostprijs.  
Zie onderstaand overzicht voor de berekening van de historische kostprijs. 
 
De waarde van de erfpachtgronden  per 31-12-2011: 
 Historische kostprijs erfpachtgronden     2.333 
-/- Reserve herwaardering erfpachtgronden      235 
Historische kostprijs vermindert met de reserve   2.098 
 
Bedrijfsgebouwen 
Er is in 2011 voor 3.771 geïnvesteerd in (bedrijfs)gebouwen.  
De belangrijkste investeringen zijn o.a.: 

o Bouw Hans Bergerkliniek      151 
o Herhuisvesting school de Strijene       940 
o Huisvesting Warandecollege     370 
o Frencken-College, diverse uitbreidingen.           1.500 
o Sint Oelbert dak- gevelreparatie    466 
o Voorbereidingskrediet Huis van Cultuur    214 

 
Grond-, weg en waterbouw 
De totale investeringen in deze activasoort bedragen 5.532 
De investeringen zijn hoofdzakelijk voor rioleringswerkzaamheden en bedragen 5.019. 
De belangrijkste investeringen hiervoor zijn o.a.;   

o Project Ridderstraat        564 
o Bergingsriool Dorst                                                          1.036 
o Herinrichting Burgemeester Materlaan     601 
o Vervanging riolering Basielhof/Lavendelhof                      495 
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Overige investeringen zijn voor o.a.; 

o Herinrichting milieustraat      182 
o Inzameling kunststof/glas       115 
o Renovatie sportpark Twins                                          142 

 
Vervoersmiddelen 
Er is 28 afgeschreven in 2011 op de vervoersmiddelen, waardoor de boekwaarde is gedaald met 28. 
 
Machines, apparaten en installaties   
De investeringen in deze categorie bedragen 1.439.   
De belangrijkste investeringen zijn o.a.: 

o Dienstverlening/zaakgericht werken       81  
o ICT investeringen 2011                  132 
o Vervanging parkeerautomaten      110 
o Diverse investeringen door SSC (Shared Service Centre)  762 
  

De desinvestering van 342 betreft een ontvangst van de Veiligheidsregio Midden- Westbrabant voor 
de inrichting van de brandweerkazerne. 
 
Overige materiële vaste activa 
De investeringen zijn voor onderwijskundige vernieuwing en voor buiten spelen in Oosterhout. 
 
Overzicht onderverdeling van de investeringen met m aatschappelijk nut  
 
Boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut 31-12-10 31-12-11 
Gronden en terreinen 232 230 
Bedrijfsgebouwen 3 34 
Grond-, weg en waterbouw 19.609 17.467 
Machines, apparaten en installaties 2.840 3.400 
Overige materiële vaste activa 1.324 1.038 
Totaal 24.008 22.169 

 
 
Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut 
 
 

Investeringen  
maatschap-

pelijk nut 

Boek-
waarde 
31-12-

10 

Investe-
ringen 

Des-
inves-

teringen  

Afschrij-
vingen 

Extra 
afschrijving 

t.l.v. 
reserve 

Bijdragen 
van 

derden 

Boek-
waarde  
31-12-

11 
  toename afname afname afname afname  
Gronden en 
terreinen 

232   2   230 

Bedrijfsgebouwen 3 31     34 
Grond- weg en 
waterbouw 

19.609 4.130  1.402 1.008 3.862 17.467 

Machines 
apparaten 
installaties 

2.840 881  207 112 2 3.400 

Overige materiële 
vaste activa 

1.324 23  253 22 34 1.038 

Totaal 24.008 5.065 0 1.864 1.142 3.898 22.169 
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Toelichting bovenstaande tabel; verloop boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut 
In 2011 is de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut afgenomen met 1.839   
In 2011 is er voor een bedrag van 5.065 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. 
In 2011 is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 1.864 aan waarde afgeschreven.  
In 2011 is  een  bedrag van 1.142 als extra afschrijving ten laste van de reserves gebracht. 
In 2011 is er een bedrag van 3.898 opgenomen onder bijdragen van derden. 
 
Toelichting onderverdeling investeringen openbare r uimte met maatschappelijk nut:  
 
Gronden en terreinen 
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.  
 
Bedrijfsgebouwen 
Hier is ten onrechte de investering verantwoord voor onderhoud Heilig Hartfacade.  
Dit wordt in 2012 gecorrigeerd naar bedrijfsgebouwen met economisch nut. 
                                                                                                                          
Grond-, weg en waterbouw    
Er is in 2011 voor 4.130 geïnvesteerd in grond- weg en waterbouw. 
. voor herinrichting en reconstructie wegen, kruisingen etc. en ook voor openbaar groen. 
Belangrijke investeringen zijn o.a. voor; 

o Reconstructie Bredaseweg-Zuid en aansluiting A27    227 
o Reconstructie Statendamweg                                                      402 
o Reconstructie Eikdijk-Europaweg      260 
o Reconstructie kruising Markkant      105 
o Asfaltprogramma 2011        267 
o Project Elkhuizenlaan onderdeel wegen en groen    323 
o Project Ridderstraat onderdeel wegen          231 
o Project Ferdinand Bolstraat onderdeel wegen     150 
o Project Buurstede onderdeel wegen      144 
o Project Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan                 102 
o Herinrichting dorpshuis en dorpsplein Dorst     273 
o Herinrichting Burgemeester Materlaan      812 
o Herinrichting Hoofseweg         98 
o Restauratie park Brakestein       253 
 

De bijdragen van derden bedraagt 3.862. Hieronder wordt de bijdrage nader toegelicht. 
Van de provincie Noord-Brabant zijn er in 2011 subsidies ontvangen voor o.a.: 

o Reconstructie Bredaseweg-Zuid en aansluiting A27  1.739 
o Quik win A27 (planvorming en deelproject)      928 
o Project Elkhuizenlaan          770 
 

Voor restauratie park Brakestein (253) is er 100 aan subsidie ontvangen van de Provincie en 153 is 
ten laste van de reserve gebracht. 
De investeringen voor herinrichting Burgemeester Materlaan van 812 worden gedekt uit de vrije 
reserve. 
De uitgaven voor de reconstructie Eikdijk-Europaweg (260) en voor het Project Burgemeester 
Huijbregts-Schiedonlaan (102) worden gedekt uit de reserve BOVO (bovenwijkse voorzieningen) 

            
Machines, apparaten en installaties  
De belangrijkste investeringen in 2011 zijn voor openbare verlichting en zijn o.a voor:  

o Project Elkhuizenlaan       176 
o Reconstructie Statendamweg       98 
o Herinrichting Burgemeester Materlaan       70   
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Overige materiële vaste activa 
De investering van 22 betreft de uitgaven voor digitalisering WMO. Deze uitgaven worden gedekt 
door de reserve uitvoering WMO.    
 
 
• Financiële vaste activa 

 
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de financiële vaste activa. Dit zijn de activa die een 
financiële waarde of bezit vertegenwoordigen. In de balans wordt de financiële vaste activa 
onderscheiden in kapitaalverstrekkingen en leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Een 
onderdeel is ook de bijdragen aan activa in eigendom van derden. 
 
Financiële vaste activa Totaal  

31-12-10 
Totaal  

31-12-11 
Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen 9.991 3.266 
Verstrekte langlopende geldleningen  15.605 18.032 
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar  20 20 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4.223 4.050 
Totaal 29.839 25.368 

 
 
Toelichting onderverdeling financiële vaste activa:  
 
Kapitaal verstrekkingen, deelnemingen     
De kapitaalverstrekkingen door de gemeente bestaan uit onderstaande deelnemingen: 
 
Onderverdeling van de kapitaalverstrekkingen, deeln emingen Boekwaarde 

31-12-10 
Boekwaarde 

31-12-11 
Aandelenkapitaal REWIN 9 9 
Aandelenkapitaal waterleidingsmaatschappij 70 70 
Aandelenkapitaal i.v.m. fusie Brabant water 168 168 
Aandelenkapitaal Intergas 
Kapitaalverstrekking Intergas 

2.931 
6.725 

2.931 
0 

Aandelenkapitaal BNG 88 88 
Totaal 9.991 3.266 

 
Er heeft een verkoop van aandelen Intergas plaatsgevonden. De vermogensuitkering van 6.725 is 
rechtstreeks in mindering gebracht op de kapitaalverstrekking. 
De dividenduitkering (6.725) is als bate in de programmarekening 2011 verantwoord en gelijktijdig 
heeft er een storting plaatsgevonden in de vrije reserve. 
 
Verstrekte langlopende geldleningen 
De verstrekte langlopende geldleningen kunnen worden onderverdeeld in: 
 
Verstrekte langlopende 
geldleningen  

Boekwaarde  
31-12-10 

Verstrekte 
leningen  

Aflossingen  Boekwaarde  
31-12-11 

Woningbouwcorporaties 15.425 14.491 12.058 17.858 
1/3 regelingen 177 22 26 173 
Overige geldleningen 3  2 1 
Totaal 15.605 14.513 12.086 18.032 
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De gemeente verstrekt langlopende leningen in het kader van de 1/3-regeling en bij 
schuldhulpverlening.  
Dit jaar zijn er 3 renteloze leningen verstrekt aan sportverenigingen  in het kader van 1/3 regeling. 
 
 
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 
De uitzettingen met een looptijd > 1 jaar kunnen worden onderverdeeld in: 
 
Onderverdeling van de  uitzettingen  Boekwaarde 

31-12-10 
Aflossingen  Boekwaarde 

31-12-11 
Beleggingen 0  0 
Effecten / legaten 20  20 
totaal 20 0 20 

 
 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde van de bijdragen aan activa in 
eigendom van derden weergegeven. 
 
Verloopoverzicht Boekwaarde  

31-12-10 
Netto- 
investeringen 

Inkomsten Afschrijving Boekwaarde 
31-12-11 

Totaal bijdragen 4.223  0 0 173 4.050 
 
In 2011zijn er geen nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden.  
De afname met 173 wordt volledig veroorzaakt door afschrijving. 
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Vlottende activa 
 
• Voorraden 
 
In de voorraden zijn de voorraden van gereed product en handelsgoederen en de voorraden van de  
grondexploitatie opgenomen. 
 
Voorraden 31-12-10 31-12-11 
Gereed product en handelsgoederen 2 -7 
Grondexploitatie 36.825 50.848 
Totaal voorraden 36.827 50.841 
 
Toelichting onderverdeling voorraden: 
 
Gereed product en handelsgoederen 
Deze bestaan uit de voorraad theaterbonnen en de gezondheidsverklaringen voor rijbewijzen.  
 
Grondexploitatie 
De grondexploitatie zijn de bouwgronden grondexploitatie en worden in onderstaand overzicht nader 
toegelicht. 
 
Specificatie bouwgronden  Saldo 31-12-11 Voorziening 

grondexploitatie 
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-11  
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-10  

Niet in exploitatie genomen 
bouwgronden  

18.540 55 18.485 8.515 

In exploitatie genomen 
bouwgronden 

40.587 8.224 32.363 28.310 

Totaal grondexploitatie 59.127  8.279 50.848 36.825 
 

De voorziening grondexploitatie is ingesteld ter dekking van de risico`s op de voorraden van de 
gronden en is in mindering gebracht op de voorraden bouwgronden van de grondexploitatie.  
In de balans is deze voorziening niet opgenomen onder de voorzieningen onder het vreemd 
vermogen, maar is onder de voorraden als negatieve post zichtbaar.  
 
Gedurende 2011 is een actualisatie uitgevoerd op vrijwel alle projecten binnen de grondexploitatie. 
De verliezen die daarbij zichtbaar werden zijn allen voorzien in de jaarrekening 2011. Dit betreft de 
projecten Dorst, Oosterhout Oost, St. Josephstraat en de Veekestraat. Deze actualisaties zijn 
gebaseerd op de huidige ingeschatte parameters en zijn gebaseerd op een inschatting van de 
verkoopprognoses.  
  
Het project de Zwaaikom is per maart 2012 geactualiseerd in die zin dat alle boekingen tot 1-1-2012 
zijn verwerkt en de planning is aangepast. Voor de Zwaaikom is reeds een verliesvoorziening 
getroffen ter hoogte van € 8 miljoen. Dit project zal in 2012 geactualiseerd gaan worden. Deze 
actualisatie zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de huidige grondexploitatie en de daarbij 
behorende hoogte van de voorziening.    
 
In de huidige economische tijden worden de grondexploitaties qua omvang en risico's genoemd als 
één van de meest belangrijkste risicoposten. Door middel van het uitvoeren van actualisaties en het 
opstellen van verschillende scenario's (vb. daling grondprijzen, stijging van rente en kosten en een 
langere uitgifteperiode) worden de bestaande risico's zoveel mogelijk in kaart gebracht, zodat hierop 
tijdig kan worden geanticipeerd.  
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Verloopoverzicht van de niet in exploitatie genomen  bouwgronden 
Het verloop van de niet in exploitatie genomen en wel in exploitatie genomen gronden wordt in 
onderstaande verloopoverzichten in beeld gebracht.  
 
Onderverdeling 
bouwgronden 

Boekwaarde 
31-12-10 

Investering  
 

Des- 
Investering  

Winst-
uitname 

Boekwaarde 
31-12-11 

Nr. Gronden in voorraad   toename afname toename  
1 Gronden in 

centrumgebied 
885 96 981  0 

7 Gronden Paterserf -1.040 31 1 950 -60 
10 Gronden Leijsenhoek 9.540 574 10.114  0 
35 Gronden st. 

Antoniusstraat 
40 148 553  -365 

63 Industrieterrein 
Everdenberg-Oost 

0 4.955   4.955 

64 Industrieterrein 
Oosterhout-Oost 

0 2.684 965  1.719 

73 Gronden Dorst 2.470 169 169  2.470 
80 Kanaalgronden 800 20   820 
83 Industrieterrein 

Weststad 2e fase 
0 7.305   7.305 

90 Overige gronden 1.612 62 178 200 1.696 
 Totaal 14.307  16.044 12.961 1.150 18.540 
 
De boekwaarde voor de niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn toegenomen met 4.233. 
 
De complexen gronden in centrumgebied (1) en de gronden Leijsenhoek (10, ook genoemd St. 
Josephstraat), zijn doordat de grondexploitaties zijn vastgesteld tegen boekwaarde overgeboekt 
naar in exploitatie genomen gronden, waardoor deze in bovenstaand overzicht nihil zijn. 
Daarentegen zijn de complexen Everdenberg Oost (63) en Oosterhout-Oost (64) alsmede Weststad 
2e fase (83) altijd opgenomen geweest onder de industrieterreinen, maar deze dienen voor een zo 
correct mogelijk overzicht onder de niet in exploitatie genomen bouwgronden te worden geschaard 
omdat de grondexploitatie van deze complexen niet door de raad is vastgesteld.  
De negatieve boekwaarde van het complex St. antoniusstraat (35) is ontstaan doordat bij de 
verkoop van een perceel grond ook bijdragen zijn betaald voor de aanpassing van de 
infrastructurele maatregelen in de directe omgeving, en deze dienen in 2012 te worden uitgevoerd.. 
 
De winstuitname bedraagt 1.150. Voor de gronden Paterserf is er een winstuitname van 950 en voor 
de overige gronden is er een winstuitname van 200. Voor het complex gronden Paterserf (7, ook 
genaamd Warandepoort) is door ontvangst van de laatste termijn van grondverkoop, na aftrek van 
gemaakte kosten een winst genomen, maar omdat er nog enkele juridische procedures lopen, is er 
nog een beperkt bedrag voor mogelijk nog te maken kosten voor het project opgenomen, hetgeen 
leidt tot een negatieve boekwaarde. 
 
Daarnaast zijn er diverse bedragen vanuit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) ingezet ter 
vermindering van de boekwaarde van een 2-tal projecten, te weten Dorst en Oosterhout-Oost, 
teneinde de boekwaarde weer op gelijk niveau met de marktwaarde te brengen (derhalve is hier 
verlies genomen). Voor deze twee projecten gezamenlijk is de boekwaarde in totaal 1.060 
verminderd.  
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Verloopoverzicht van de in exploitatie genomen bouw gronden 
 
Onderverdeling 
bouwgronden 

Boekwaarde 
31-12-10 

Investering  Inkomsten  Winst-
uitname  

Boekwaarde  
31-12-11 

Nr. Industrieterreinen  toename afname toename  
64 Oosterhout-Oost 3.345 -3.345   0 
66 Bedrijventerrein 

Benelux-zd 
120 194 79  235 

83 Weststad 2e fase 6.985 -6.985   0 
84 De Wijsterd 0 68 504 420 -16 
 subtotaal 10.450  -10.068 583 420 219 
Nr. woningbouwplannen  toename afname toename  

01 Plan Santrijngebied 0 1.015   1.015 
10 Plan St. Josephstraat  0 1.950 875  1.075 
25 Gronden 

Veerseweg/Leijsenstraat 
495 25   520 

79 De Zwaaikom 2.310 270   2.580 
89 Plan Vlinderbuurt 165 228 488 95 0 
92 Vrachelen 4e 5e fase 21.550 13.300 1.075  33.775 
94 Vrachelen, Veekestraat  1.340 89 26  1.403 
 subtotaal 25.860  16.877 2.464 95 40.368 
       
 Totaal  36.310  6.809 3.047 515 40.587 
 
De boekwaarde voor de in exploitatie genomen bouwgronden zijn totaal gestegen met 4.277.  
Het betreft hier een daling van de boekwaarden van de gronden voor industrieterreinen met een 
bedrag van 10.231 en een stijging van de boekwaarden van de gronden voor woningbouw met 
14.508 
 
Industrieterreinen: 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de industrieterreinen Oosterhout-Oost (thans gesplitst in  
Everdenberg Oost (63) en Oosterhout-Oost (64) alsmede Weststad 2e fase (83)) altijd opgenomen 
geweest onder de industrieterreinen, maar deze dienen voor een zo correct mogelijk overzicht onder 
de niet in exploitatie genomen bouwgronden te worden geschaard omdat de grondexploitatie van 
deze complexen niet door de raad is vastgesteld. Dit leidt bij dit overzicht van in explolitatie 
genomen bouwgronden tot een afwaardering, gelijk aan de opwaardering bij de niet in exploitatie 
genomen gronden. 
Voor de industrieterreinen is voor de Wijsterd 420 aan winst gerealiseerd door de verkoop van de 
laatste bedrijfskavel. 
 
Woningbouwplannen: 
De complexen gronden in centrumgebied oftewel plan Santrijngebied (1) en de gronden Leijsenhoek 
(10, ook genoemd St. Josephstraat), zijn doordat de grondexploitaties zijn vastgesteld tegen 
boekwaarde overgeboekt naar in exploitatie genomen gronden.  
De grote toename van de boekwaarde binnen het project de Contreie (Vrachelen, 4e en 5e fase) 
wordt met name veroorzaakt door de aankopen van gronden in het gebied voor een bedrag meer 
dan 10.000  (naast de overige kosten zoals plankosten en financieringskosten). Daarnaast is er een 
bedrag vanuit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) ingezet ter vermindering van de boekwaarde van 
het project St. Josephstraat, teneinde de boekwaarde weer op gelijk niveau met de marktwaarde te 
brengen (derhalve is hier verlies genomen). Voor dit project is de boekwaarde met 875 verminderd. 
Voor de woningbouwplannen is voor Plan Vlinderbuurt 95 aan winst gerealiseerd, door verkoop van 
kavels 
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Voorziening Grondexploitatie 
 
Ingestelde voorziening voor:  Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11  
Geraamd verlies voor complex 10 Leysenhoek 5.500 0 
Geraamd verlies voor complex 79 De Zwaaikom 8.000 8.000 
Geraamd verlies voor complex 94 Vrachelen,  Veekestraat 0 224 
Schadeafwikkeling aankoop gronden 54 55 
Totaal 13.554 8.279 
 
De voorziening is voor de dekking van bovenstaande verliezen/tekorten. 
 
In 2011 is de stand van de voorziening Grondexploitatie 8.279. 

o 8.000 voor dekking kosten van de onteigeningsprocedure van een complex in de Zwaaikom.  
o 224 voor dekking kosten project Veekestraat (onderdeel plan Vrachelen) 
o 55 is voor een verplichting uit het verleden, die nog niet is afgehandeld. 

 
Voor nadere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar het programma 7, bouwen en 
wonen.  
 
 
• Vorderingen 
 
Specificatie van de vorderingen en de uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar 
 
Soort vordering Saldo 31-12-11  Voorziening 

oninbaarheid 
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-11 
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-10 
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 1.531  1.531 7.465 
Debiteuren privaatrechtelijke lichamen 5.569 1.409 4.160 4.529 
Rekening-courantverhoudingen 7  7 7 
Overige vorderingen 758  758 755 
Totaal vorderingen 7.865 1.409 6.456 12.756 
 
Toelichting onderverdeling vorderingen: 
  
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen  
De vorderingen van publiekrechtelijke lichamen zijn hoofdzakelijk vorderingen van de provincie en 
van andere gemeenten. 
 
Debiteuren privaatrechtelijke lichamen 
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling van de debiteuren privaatrechtelijk weergegeven. 
 
  
Soort vordering Saldo 31-12-11  Voorziening 

oninbaarheid 
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-11 
Gecorrigeerd 

saldo 31-12-10 
- Belastingvorderingen 639  639 742 
- Debiteuren sociale zaken  3.709 1.356 2.353 2.777 
- Debiteuren Shared Service Center 50  50 241 
- Overige debiteuren privaatrechtelijk 1.171 53 1.118 769 
Privaatrechtelijke lichamen 5.569 1.409 4.160 4.529 
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Belastingvorderingen 
De aanslagen voor gemeentelijke heffingen en belastingen worden door de gemeente Breda 
opgelegd. 
De parkeervergunningen, -boetes worden door de gemeente Oosterhout opgelegd.  
Hieronder zijn de belastingvorderingen nader gespecificeerd. 
 
 

Onderverdeling belastingvorderingen Totaal 

Parkeervergunningen 46 

Parkeerboetes 27 

Totaal via gemeente Oosterhout 73 

Gemeentelijke heffingen/belastingen via Breda 566 

Totaal belastingvorderingen 639 

 

        
Debiteuren sociale zaken 
Onder de debiteuren sociale zaken zijn vorderingen opgenomen die betrekking hebben op diverse 
sociale regelingen. Onder de crediteuren sociale zaken zijn de kortlopende schulden van deze 
sociale regelingen opgenomen. Jaarlijks worden er diverse bedragen inzake deze regelingen 
ontvangen/betaald.  
 
Debiteuren sociale zaken   3.709 
Crediteuren sociale zaken        368 
Saldo te vorderen sociale regelingen   3.341   
 
Voor de dubieuze vorderingen van de sociale regelingen is in het kader van de Wet van Werk en 
Bijstand (WWB)  een voorziening getroffen. Er is een voorziening  ingesteld voor een bedrag van 
1.356.   
 
Debiteuren Shared Service Center 
De debiteuren van het Shared Service Center zijn opgenomen onder de vorderingen. Dit zijn de 
debiteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten. 
         
Overige debiteuren privaatrechtelijk 
Onder de privaatrechtelijke vorderingen zijn de vorderingen opgenomen voor verbruik ondergrondse 
containers en de sportcontracten voor diverse sportverenigingen die eind van het jaar gefactureerd 
zijn. 

 
Overige vorderingen 
Onder de overige vorderingen zijn o.a. opgenomen de vorderingen op particulieren voor verstrekte 
startersleningen voor woningbouw (720). 
De gemeente verstrekt hiervoor bijdragen uit het stimuleringsfonds volkshuisvesting. 
De overigen posten hebben betrekking op vorderingen op eigen personeel voor o.a. het 
fietsplanproject en waarborgsommen. 
 
Toelichting op de voorzieningen oninbaarheid: 
Voor de privaatrechtelijke vorderingen is eveneens een voorziening ingesteld. Oninbare posten 
worden ten laste van deze voorziening geboekt. Voor debiteuren sociale zaken is zoals reeds boven 
is vermeld in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een afzonderlijke voorziening 
gevormd voor de vorderingen die naar verwachting niet geïnd zullen worden. Met betrekking tot de 
belastingdebiteuren is er geen ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd. Oninbare posten worden 
ten laste van de totale opbrengst gemuteerd. 
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• Liquide middelen  
 
 
Liquide middelen Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11  
Kas, bank- en girosaldi 1.044 1.111 
Kruisposten -2 10 
Deposito`s en spaarrekeningen 672 723 
Totaal 1.714 1.844 
 
 
Toelichting liquide middelen:   
 
De bank- en girosaldi bestaan hoofdzakelijk uit saldi in rekening-courant bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. 
 
 

• Overlopende activa  
 

 
Overlopende activa Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11  
Vooruitbetaalde bedragen 869 854 
Nog te ontvangen bedragen 1.571 7.710 
Overige overlopende activa 138 271 
Totaal 2.578 8.835 
 
Toelichting onderverdeling overlopende activa: 
 
Vooruitbetaalde bedragen 
De vooruitbetaalde bedragen zijn betalingen die betrekking hebben op 2012.  
De vooruitbetaalde bedragen zijn o.a.: 

o Bijdrage aan Regio West-Brabant       172 
o Contributie VNG           73 
o Verzekeringspremies         160 
o Belastingsamenwerking West-Brabant         87 
o Vooruitbetaalde kosten SSC                    210 

 
Nog te ontvangen bedragen  
De nog te ontvangen bedragen zijn o.a.: 

o 10% regeling Wet Werk en Bijstand (WWB)   1.349 
o Transitorische  rente                       307 
o Gemeentelijke belastingen         142 
o Rijksvergoeding Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ)                    125                                              
o Vergoeding leerlingenvervoer        218 
o Belastingdienst, BTW-Compensatiefonds                          5.705 
   

Overige overlopende activa 
De posten van de overlopende activa zijn posten die de komende jaren nog verrekend worden.  
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Passiva  
 
Vaste passiva c.q. financieringsmiddelen 
 
 

• Eigen vermogen  
 
Het in de balans opgenomen “eigen vermogen” bestaat uit de reserves en het exploitatiesaldo. 
 
Specificatie eigen vermogen saldo 31-12-11  saldo 31-12-10  
Algemene reserve 70.787 67.774 
Reserve grondexploitatie 20.751 21.465 
Bestemmingsreserves     36.779 39.115 
Totaal Reserves     128.317 128.354 
Exploitatiesaldo 5.675 -2.765 
Totaal eigen vermogen   133.992 125.589 
 
Volgens het besluit begroting en verantwoording worden de reserves onderverdeeld in de algemene 
reserves en  bestemmingsreserves. De algemene reserves bestaan uit 3 reserves; algemene 
reserve, financieringsreserve en de vrije reserve. 
De bestemmingsreserves zijn de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is 
gegeven. De reserves grondexploitatie behoren tot de bestemmingsreserves en worden op de 
balans afzonderlijk vermeld. De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen, maar tot het 
vreemd (vast) vermogen. Tot de voorzieningen behoren ook de egalisatievoorzieningen voor de 
egalisering van de tarieven van reinigings- en rioolrecht. Dit zijn voorzieningen, waarvan de 
bestemming gebonden is. De voorzieningen worden verderop in de toelichting nader toegelicht.   
Het verloop van de reserves en voorzieningen worden in afzonderlijke overzichten weergegeven. 
Het exploitatiesaldo 2010 behoort  tot het eigen vermogen en wordt op de balans afzonderlijk 
vermeld en in 2011 is hier door middel van een raadsbesluit een bestemming aan gegeven. 
 
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen + 
toelichting (boek bijlagen). 
Hierin worden de mutaties en het doel van de reserves en voorzieningen nader toegelicht.  
De reserves en voorzieningen worden afzonderlijk vermeld en toegelicht. Ook in het jaarverslag 
worden per programma de reserves nader toegelicht. 
 
Het verloop van de reserves wordt in onderstaand ov erzicht weergegeven: 
 
Verloop reserves Algemene 

reserves 
Reserves 

grondexploitatie  
Bestemmings-  

reserves 
Totaal 

Saldo 31-12-10 67.774  21.465 39.115 128.354 
+ resultaat 2010 -2.472 -238 -54 -2.764 
+ rentebijschrijving 318 215 832 1.365 
+ toevoeging 7.853 1.863 1.441 11.157 
-/- onttrekking 2.686 2.554 4.555 9.795 
Saldo 31-12-11 70.787  20.751 36.779 128.317 
 
Resultaat 2010 
Het resultaat van 2010 is een negatief resultaat van 2.764. 
Om dit tekort af te dekken is er een onttrekking gedaan van 2.472 uit de vrije reserve, 54 uit de 
reserve WMO en 238 vanuit de algemene bedrijfsreserve grondexploitatie.  
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Rentebijschrijvingen  
Rentebijschrijving vindt plaats tot het inflatiepercentage om het koopkrachtniveau te handhaven. Dat 
percentage bedraagt in het rekeningsjaar 1 %. Hierop zijn twee uitzonderingen. De rentebijschrijving 
op de reserve investeringsprojecten bedraagt 4,5 % omdat ten laste van deze reserve kapitaallasten 
worden gedekt die eveneens tegen 4,5 % zijn berekend. Voort bedraagt de rentetoevoeging aan het 
woonfonds op grond van contractuele afspraken eveneens 4,5 %. 
In 2011 is er 1.365 aan rente bijgeschreven. Bij de algemene reserves 318, bij de reserves 
grondexploitatie 215 en bij de bestemmingsreserves is er 832  aan rente bijgeschreven. 
 
Toevoegingen en onttrekkingen 
Door toevoegingen vermeerderen de reserves, door onttrekkingen verminderen de reserves. 
 
In 2011 is er totaal 11.157 toegevoegd aan de reserves 

o Er is 7.853 toegevoegd  aan de algemene reserves  
o Er is 1.863 toegevoegd aan de reserves grondexploitatie  
o Er is 1.441 toegevoegd aan de bestemmingsreserves 
 

In 2011 is er totaal 9.795 onttrokken aan de reserves 
o Er is 2.686 onttrokken aan de algemene reserves 
o Er is 2.554 onttrokken aan de reserves grondexploitatie 
o Er is 4.555 onttrokken aan de bestemmingsreserves  

 
 
Toelichting onderverdeling algemene reserves:      
 
Specificatie algemene reserves Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11 
Algemene reserve 4.978 5.027 
Financieringsreserve 36.000 36.000 
Vrije reserve 26.796 29.760 
Totaal 67.774 70.787 
 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve heeft een bufferfunctie en kan worden ingezet bij financiële tegenvallers, voor 
het tijdelijk opvangen van eventuele rekeningstekorten.  
In 2011 is er 49 toegevoegd aan de algemene reserve voor rentebijschrijving. 
De rentebijschrijving is om het koopkrachtniveau van de reserve op peil te houden. 
 
Financieringsreserve 
De financieringsreserve heeft een inkomensfunctie. Dit houdt in dat de rente wordt toegevoegd aan 
de exploitatie. De reserve is per saldo ongewijzigd is gebleven.   
 
Vrije reserve 
De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt voornamelijk ingezet voor omvangrijke 
investeringen. De periode van uitvoering is afhankelijk van bestuurlijke prioritering. 
De vrije reserve is in 2011 per saldo vermeerderd met 2.964 door toevoegingen en onttrekkingen 
aan de vrije reserve. 
 
Toevoegingen aan de vrije reserve zijn o.a.; 

o Storting door verkoop aandelen Intergas   6.725 
o Rentebijschrijving         267 
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Onttrekkingen aan de vrije reserve zijn o.a.; 
o Voor dekking tekort bestemmingsresultaat 2010      2.472 
o Resultaat 2010 equalit naar bestemmingsreserve SSC/ICT     344 
o Voor diverse investeringen                 1.508 

 
 
Voor een gedetailleerde toelichting van de toevoegingen en onttrekkingen  wordt verwezen naar de 
toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.  
 
 
Toelichting onderverdeling reserves grondexploitati e: 
 
Specificatie reserves grondexploitatie Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-

11 
Algemene bedrijfsreserve 9.462 8.825 
Bovenwijkse voorzieningen 12.003 11.926 
Totaal 21.465 20.751 
 
 
Algemene bedrijfsreserve 
De algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie is op peil gebracht conform provinciale 
richtlijnen. Deze reserve is ingesteld voor de opvang van verliezen/tekorten en planschadeclaims 
voor de grondexploitatie. 
De algemene bedrijfsreserve is verminderd met 637. 
In 2011 is er vanuit de winst Grondexploitatie 1.665 toegevoegd. Daarnaast is er voor dekking 
tekorten complexen Grondexploitatie 2.159  en voor dekking tekort bestemmingsresultaat 2010 een 
bedrag van 238 onttrokken. 
 
Bovenwijkse voorzieningen  
Deze reserve is bestemd voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de infrastructuur waarvoor 
ten laste van de diverse grondexploitaties al een bijdrage is geleverd.  
Per m2 opbrengst grond wordt er 10 euro in deze reserve gestort. 
De reserve is in 2011 per saldo verminderd met 77.   
 
 
Toelichting onderverdeling bestemmingsreserves: 
 
Specificatie bestemmingsreserves Saldo 31-12-

10 
Saldo 31-12-

11 
Reserve investeringsprojecten 17.624 15.109 
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 72 0 
Reserve herontwikkeling Santrijngebied 19.172 19.037 
Reserve SSC/ICT samenwerking 364 1.287 
Overige bestemmingsreserves 1.834 1.346 
Totaal                                    39.115 36.779 
 
 
De bestemmingsreserves zijn in 2011 per saldo verminderd met 2.336. 
De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 
naar de toelichting op de staat van reserves en voorzieningen. 
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Reserve investeringprojecten 
De reserve investeringsprojecten heeft tot doel de dekking van de kapitaallasten van investeringen 
met een economisch nut. Deze investeringen worden ten laste van reserves gebracht.  
Voor de (toekomstige) kapitaallasten in verband met investeringsuitgaven worden gelden aan de 
reserve toegevoegd. In 2011 is er per saldo 2.515 onttrokken aan deze reserve. 
In de afzonderlijke programma`s worden de investeringen toegelicht onder “specificatie mutatie 
reserves”. 
 
Reserve uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuni ng (WMO) 
Deze reserve in ingesteld om de eventuele toekomstige nadelen door de invoering van de WMO op 
te kunnen vangen.  
De onttrekkingen zijn voor dekking van het tekort resultaat 2010 en voor de uitgaven voor 
digitalisering. 
 
Reserve Herontwikkeling Santrijngebied 
In 2011 is er 135 onttrokken aan deze reserve voor investeringen Santrijngebied. 
 
Reserve SSC/ICT-samenwerking 
Deze reserve is voor ICT-samenwerking gemeenten binnen een  Shared Service Center (SSC).  
Voor deze activiteiten ontvangt de gemeente Oosterhout inkomsten van andere gemeenten, waarin 
schommelingen tussen de te verwachten kosten en de werkelijke kosten optreden.  
Het bestemmingsresultaat van het SSC wordt jaarlijks toegevoegd/onttrokken aan deze reserve. 
In 2011 is de reserve vermeerderd met 923.  
In 2011 is het positief resultaat van Equalit over 2010 en over 2011 toegevoegd aan deze reserve. 
 
 
 
Specificatie overige bestemmingsreserves Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11  
Reserve woonfonds 452 0 
Reserve renterisico BWS 50 0 
Reserve Groenfonds 0 23 
Reserve combifuncties  127 126 
Reserve buitenspelen 21 21 
Reserve doorontwikkeling 291 275 
Reserve parkeerfonds 339 342 
Reserve IZA-gelden 554 559 
Reserve BTW compensatie 49 0 
Totaal 2.198 1.346 
 
 
Reserve woonfonds 
In 2011 is er 472 onttrokken voor projecten op het gebied van wonen te ondersteunen. 
In 2011 is er 20 aan rente bijgeschreven. 
 
Reserve renterisico BWS  
De reserve voor BWS is een reserve voor opvang van de risico`s bij renteschommelingen voor het 
financieren en uitbetalen van de woningbouwsubsidies aan particulieren en 
woningbouwverenigingen. 
Er zijn geen renterisico`s meer, omdat de rijksleningen in 2009 al zijn afgekocht en afgelost en de 
subsidies van woningbouwverenigingen in 2011 eveneens zijn afgekocht en uitbetaald.  
De reserve is dan ook opgeheven. Eventuele rentebetalingen kleine particulieren verloopt via de 
renteomslagpercentage. 
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Reserve Groenfonds 
Deze reserve is ingesteld voor de groenvoorziening in de stad. 
De toevoeging aan de reserve (23) komt vanuit de grondexploitatie. 
 
Reserve combifuncties 
Deze reserve is ingesteld voor het bekostigen van het project combifuncties 2009-2012.  
De onttrekking van 1 in 2011 is voor uitvoering combifuncties.  
 
Reserve buitenspelen 
Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren, samenvoegen en vernieuwen van de 
speelvoorzieningen.  
Er zijn in 2011 geen onttrekkingen geweest. 
 
Reserve doorontwikkeling 
Aan deze reserve is 16 onttrokken voor  de uitgaven van de  doorontwikkeling van de organisatie en 
voor dienstverlening/zaakgericht werken.  
 
Reserve parkeerfonds 
Deze reserve is ingesteld om nieuwe parkeervoorzieningen te financieren. 
Er is aan deze reserve 3 toegevoegd aan de reserve vanuit de exploitatie. 
 
Reserve IZA-gelden 
Deze reserve is ingesteld ter dekking kosten secundaire arbeidsvoorwaarden medewerkers. 
Er is 5 toegevoegd aan deze reserve. 
 
Reserve BTW-compensatiefonds  
De reserve is bestemd voor het financiële verloop van het BTW-compensatiefonds. Het financiële 
uitgangspunt is een neutraal karakter, maar doordat verrekeningen niet gelijktijdig plaatsvinden 
brengt dit financiële consequenties met zich mee.  
In 2011 is er 49 onttrokken ten gunste van de exploitatie. Deze reserve is opgeheven. 
 
 

• Voorzieningen        
 
De voorzieningen zijn passiefposten op de balans ter dekking van voorzienbare lasten in verband 
met risico`s en verplichtingen. De egalisatierekeningen zijn voorzieningen voor de egalisering van 
aan derden doorberekende tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht. Uitgangspunt is dat de 
tarieven 100% kostendekkend zijn. Ook kunnen deze egalisatierekeningen aangewend worden voor 
de matiging van de tarieven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van 
de rekening baten en lasten zijn vrijgevallen. Door vrijval vermindert de voorziening. 
Gegevens over de voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen 
opgenomen.Onderstaande gegevens staan hierin vermeld. 

- De stand van de reserves/voorzieningen per 31-12-2010 en per 31-12-2011  
- De doelstelling per voorziening 
- Toelichting op de mutaties 

 
Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.  
 
Voorzieningen Saldo 

31-12-10 
Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo 

31-12-11 
Voorzieningen eigen middelen 850 1.338  457 1.731 
Voorzieningen middelen derden   6.363 469 326 386 6.120 
Totaal 7.213 1.807 326 843 7.851 
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Toelichting onderverdeling voorzieningen eigen midd elen: 
 
Voorzieningen eigen middelen  Saldo 

31-12-10 
Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo 

31-12-11 
Salarisvergoeding nonactiviteit 711 490  224 977 
Voorziening leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 

139 14  74 79 

10% regeling WWB 0 675   675 
Totaal 850 1.179 0 298 1.731 
 
Salarisvergoeding nonactiviteit 
De voorziening Is ingesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van non-activiteit van 
(voormalig) personeel en bestuurders. 
Er is ten behoeve van de exploitatie 490 toegevoegd en 224 onttrokken aan de voorziening. 
 
Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Voorziening voor specifieke maatregelen in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 
Er is 14 toegevoegd en 74 onttrokken aan de voorziening. 
 
Voorziening 10% regeling WWB 
De voorziening is ingesteld om de risico`s WWB te verlagen. 
Er is 675 toegevoegd aan de voorziening. 
 
Toelichting onderverdeling voorzieningen middelen d erden: 
 
 
Voorzieningen middelen derden  Saldo 

31-12-10 
Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo 

31-12-11 
Egalisatie rekening reiniging 1.549 322   1.871 
Egalisatierekening riolering 3.201 59   3.260 
Intensivering stedelijke vernieuwing 1.064   334 730 
Ouderenbeleid 7   7 0 
Marktplaats cultuureducatie 54   4 50 
TIPP-gelden 326  326 0 0 
LMC/RMC 104 81   185 
Zonebeheer industrielawaai 17 7   24 
Equalit/SSC 41   41 0 
Totaal 6.363 469 326 386 6.120 
 
Hieronder worden enkele voorzieningen uit bovenstaand overzicht toegelicht. 
Nadere gegevens over de (overige) voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in 
het boek bijlagen opgenomen. 
Onderstaande gegevens staan hierin vermeld. 

- De stand van de reserves/voorzieningen per 1-1-2011 en per 31-12-2011 
- De doelstelling per voorziening 
- Toelichting op de mutaties 

 
Egalisatierekening reiniging 
Er is 322 toegevoegd aan de voorziening om tot een sluitende exploitatie te komen.  
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Egalisatierekening riolering 
In totaal is er in 2011 een bedrag van 59 aan de voorziening toegevoegd.  
Om de tarieven kostendekkend te houden is het teveel ontvangen bedrag toegevoegd aan de 
egalisatierekening, zodat de exploitatie sluitend is. 
 
Voorziening Intensivering Stedelijke Vernieuwing (I SV) 
Hieronder vallen 3 voorzieningen. Deze hebben allee een aanjaagfunctie voor projecten vallend 
binnen het ISV-programma.  
  
Voorziening ouderenbeleid 
Voorziening voor uitvoering van het masterplan ouderen en ten behoeve van het flankerend 
ouderenbeleid. Er is 7 onttrokken aan deze voorziening voor uitvoering ouderenbeleid. 
 
Voorziening marktplaats cultuur educatie 
Deze voorziening is ingesteld voor het realiseren van de marktplaats cultuureducatie. 
De bestedingen ten laste van de exploitatie worden grotendeels betaald van de provinciale bijdrage 
voor marktplaatseducatie. Per saldo is er 4 onttrokken aan de voorziening voor de bestedingen. 
 
Voorziening TIPP gelden 
Voorziening voor het project duurzame revitalisering Vijf Eiken. 
In 2011 is de voorziening opgeheven, omdat het project is uitgevoerd. 
De onttrekking van 326 is gestort in de vrije reserve, omdat de kosten van dit project in het verleden 
zijn voorgefinancieerd vanuit de vrije reserve. 
 
Voorziening LMC/RMC 
Deze voorziening is ingesteld voor voorkoming voortijdig schoolverlaten. 
Het saldo van inkomsten en uitgaven vanuit de exploitatie is 81 en is toegevoegd aan deze 
voorziening.  
 
Voorziening zonebeheer industrielawaai 
De voorziening is voor de kosten van een zonebeheermodel. Er is 7 ontvangen vanuit de provincie 
en toegevoegd aan de voorziening. 
 
Voorziening equalit/Shared Service Center 
De voorziening is opgesteld op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten.  
In 2011 is er 41 onttrokken aan de voorziening. De voorziening is opgeheven. 
 
 
 

• Langlopende schulden 
 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 
 
Langlopende schulden Saldo 31-12-10  Saldo 31-12-11  
Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 1.104 9 
Onderhandse geldleningen 50.171 47.401 
waarborgsommen 1 1 
Totaal 51.276 47.411 
 
Toelichting langlopende schulden (> 1 jaar): 
Tot de langlopende schulden behoren de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. 
 
De totale rentelast voor 2011 met betrekking tot onderhandse leningen is 1.677. 
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Besluit woninggebonden subsidies  
Het Besluit Woninggebonden Subsidies (B.W.S.) heeft betrekking op het verlenen van geldelijke 
steun voor het bouwen van woningen in de huur en koopsector en voor het treffen van 
voorzieningen aan woningen. De bijdrage aan woningbouwverenigingen zijn in 2011 afgekocht en 
uitbetaald. Het saldo van 9 zijn de bijdragen aan particulieren.  
 
Onderhandse geldleningen 
Hieronder wordt het verloop van de onderhandse leningen weergegeven: 
 
Onderhandse geldleningen   
Saldo onderhandse leningen per 31-12-10 50.171 
nieuwe leningen 17.857 
Extra aflossingen 20.382 
Reguliere aflossingen 245 
Saldo onderhandse leningen per 31-12-11 47.401 

  
Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen    
2012-2015 21.929 

2016-2019 10.429 

Na 2019 15.043 

Totaal 47.401 

 
De onderhandse geldleningen zijn onder te verdelen in drie categorieën. 

- Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeente 
- Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeente voor Thuisvester 
- Geldleningen aangegaan met derden 

 
Er heeft een renteherziening plaatsgevonden en er zijn leningen algeheel afgelost en opnieuw 
verstrekt t.b.v. doorverstrekking aan de Thuisvester. 
In 2011 zijn er nieuwe leningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeente (BNG) voor de 
Thuisvester voor een bedrag van 17.857. 
In 2011 zijn leningen afgelost voor een totaalbedrag van 20.627. 
De aflossingsverplichtingen onderhandse leningen bedraagt 47.401 
 
 
Waarborgsommen 
In 2011 zijn er geen mutaties geweest. 
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Vlottende passiva 
 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 
 
Vlottende passiva 31-12-10 31-12-11 
Kortlopende schulden 16.335 19.811 
Overlopende passiva           9.726 10.591 
Totaal vlottende passiva   26.061 30.402 
 
• Kortlopende schulden  
 
De onderverdeling van de kortlopende schulden (< 1 jaar) is als volgt: 
 
Kortlopende schulden 31-12-10 31-12-11 
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen 3.102 1.579 
Crediteuren privaatrechtelijk: sociale zaken 2.130 368 
Crediteuren privaatrechtelijk: overig 6.862 5.168 
Kasgeldleningen 0 10.000 
Overige: Crediteuren Shared Service Center 996 272 
Overige: Banksaldi 3.245 2.424 
Totaal 16.335 19.811 
 
Toelichting onderverdeling kortlopende schulden: 
 
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen 
De schulden aan publiekrechtelijke lichamen zijn o.a. 

o Belastingsamenwerking West-Brabant          87 
o ABP pensioenen          344 
o Bijdrage regio West-Brabant         181 
o Regionale milieudienst West-Brabant          47 
o Min. Van O&W, afrekening OAB-gelden        769 
 

De crediteuren privaatrechtelijk worden onderverdee ld in: 
Crediteuren sociale zaken 
Dit zijn de nog te betalen posten van diverse sociale regelingen. Zie debiteuren sociale zaken voor 
de vorderingen van diverse sociale regelingen en voor een nadere toelichting. 
 
Overige crediteuren privaatrechtelijk  
Omvangrijke posten zijn o.a. 
Zeemlederfabriek            225 
WMO-vervoer                 181 
Onderhoud fietspaden, riolering en wegen         503   
Exploitatie fietsenstalling                                                                                  132   
Infrastructuur             521 
Onderhoud openbaar groen                       448 
 
Kasgeldleningen 
Er zijn kasgeldleningen afgesloten voor een bedrag van 10.000 voor het betalen van de uitgaven 
van de gemeenten. Deze kasgeldlening is in januari 2012 weer afgelost. 
 
De overige kortlopende schulden worden onderverdeel d in:  
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Crediteuren Shared Service Center 
Dit zijn de crediteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten. 
 
Banksaldi BNG 
De banksaldi zijn 2 BNG rekeningen met een negatief saldo. Vanwege het negatieve saldo zijn deze 
opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 
 
• Overlopende passiva 
 
De onderverdeling van de overlopende passiva is als volgt: 
 
Overlopende passiva 31-12-10 31-12-11 
Vooruit ontvangen bedragen   3.811 3.565 
Nog te betalen bedragen  5.681 3.568 
Overige overlopende passiva 234 3.458 
Totaal   9.726 10.591 
 
 
Toelichting onderverdeling overlopende passiva: 
 
Vooruit ontvangen bedragen   
De vooruit ontvangen bijdragen worden o.a. onderverdeeld in: 

o Vooruit ontvangen rijksbijdragen     3.113 
o Overige vooruit ontvangen bedragen        452 

 
Vooruit ontvangen rijksbijdragen 
Onder de vooruitontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen de van overheidslichamen ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van 
lasten van volgende begrotingsjaren. In onderstaand overzicht wordt het verloop hiervan 
weergegeven. 
 
Specificatie  
Vooruitontvangen bedragen 

Ontvangen van Saldo 
01-01-2011 

Saldo 
31-12-11 

Subsidie Europees Sociaal Fonds  Min.OCW 30 30 
Breedtesport Min.VWS 118 74 
Quick win binnenvaart Min.VWS 175 730 
Aanpassing onderwijshuisvesting Min.OCW 165 2 
Bijdrage geluidsscherm Min.VROM 653 0 
Subsidie project van Oldeneellaan Min.VROM 105 105 
Subsidie project Oosterheem Min.VROM 375 0 
Wet inburgering (prognose) Min. 682 682 
Wet inburgering (pardonregeling) Min. 83 83 
SES-gelden SES Westbrabant 114 0 
Subsidie goedkope koopwoningen Provincie 175 175 
Subsidie leefbaarheid gemeenten Provincie 5 5 
IDOP`s bijdrage dorpen Provincie 82 10 
Subsidie kloostermuur Provincie 109 0 
Leefbaarheid wijkprojecten Provincie 131 177 
Triple P-gelden Provincie 18 18 
Ketenzorg jeugd Provincie 5 5 
Subsidie woningen Dorst Min. Infra en milieu 0 180 
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Specificatie  
Vooruitontvangen bedragen 

Ontvangen van Saldo 
01-01-2011 

Saldo 
31-12-11 

OAB gelden 2011-2014 Min.OCW 0 514 
Alcohol- drugspreventie  0 4 
Landschapspark Provincie 0 142 
Totaal   3.058  3.113 
 
 
Overige vooruit ontvangen bedragen 
De overige vooruit ontvangen bedragen bestaan o.a. uit:      

o Parkeervergunningen 2012           216  
o Isv-3 en bijdrage geluid              43  

        
Nog te betalen bedragen 
De nog te betalen bedragen bestaan o.a. uit: 

o *Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom (zie hieronder)   1.073 
o Transitorische rente vaste geldleningen          828 
o Aankoop grond                      81 
o Bezwaarschriften WOZ              90 
o Nog te betalen bedragen SSC             64 
o Openbare verlichting              97 
    

 
*Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom. 
Van de aankopen in het kader van de verwerving en realisatie van het bestemmingsplan de 
Zwaaikom worden de koopsommen verrekend op het moment dat de verkoopopbrengsten op het 
“Eiland” worden gerealiseerd. 
 
Overige overlopende passiva 
Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. opgenomen.: 

o Loonheffing         1.378   
o Doorbetalingen welzorg                612 
o Tussenrekening bouwgrondexploitatie           372 
o Netto betalingen sociale zaken                                                         957 

 
 
Waarborgen en garanties 
 
De gewaarborgde geldleningen worden als volgt gespecificeerd: 
 
 Garantiebedrag 

31-12-10 
Garantiebedrag 

31-12-2011 
Borgstellingen: (risico 100% bij gemeente)   
Leningen t.b.v. zorg 13.041 12.225 
Leningen t.b.v. sport 1.093 1.027 
Leningen t.b.v. thuisvester 3.341 3.290 
Leningen t.b.v. onderwijs en welzijn 589 493 
Leningen t.b.v. milieu 159 159 
Leningen t.b.v. integrale veiligheid 340 340 
Leningen t.b.v. lijkbezorging 380 360 
Leningen t.b.v. particulieren 10.053 9.722 
Totaal 28.996 27.616 
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Borgstellingen: (risico 50% bij gemeente)   
Achtervangfunctie geldlening woningbouwverenigingen 326.899 323.838 
Totaal 326.899 323.838 
   
Totaal borgstellingen  355.895 351.454 
 
 
Naast borgstellingen vervult de gemeente een achtervangfunctie voor geldleningen aan 
woningbouwcorporaties. Het risico voor de gemeente bedraagt 50 %. Het risico van de andere 50 % 
ligt bij het rijk. Voor leningen die vanaf 2011 door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden 
geborgd ligt het risico van de achtervangfunctie voor 100 % bij het rijk. Het bedrag van 323.838 
heeft betrekking op leningen aan woningbouwverenigingen die door het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw zijn geborgd en waarvoor gemeente Oosterhout een achtervangfunctie heeft. 
  
Door de stijging van de huizenprijzen is een flinke overwaarde ontstaan op het oudere woningbezit 
van woningbouwcorporaties. De woningen die echter in recentere jaren zijn gebouwd en die nog in 
de toekomst worden gebouwd kunnen door de gestegen grond- en bouwkosten niet rendabel 
verhuurd worden.  
Dit voortschrijdend nadeel dient nauwlettend gemonitord te worden. Voor de nabije toekomst 
behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat de gemeente via de achtervangconstructie wordt 
aangesproken. 
  
Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de staat van gewaarborgde geldleningen. 
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6.6.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Een aantal overeenkomsten uit 2011 loopt door naar het jaar 2012.Onderstaand is een overzicht 
gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen: 
 
Korte beschrijving aard 
werkzaamheden 
 

Contractduur 
(schatting) 
 

totaalbedrag 

Belastingsamenwerking Breda Looptijd t/m 2013 € 830.000 per jaar 
Belastingsamenwerking West Brabant Looptijd t/m 2013 € 350.000 per jaar 
Levering personeelsdiensten. Het contract 
bestaat uit 3 percelen: 
- Externe flex-kandidaten t/m schaal 8; 
- Payroll-kandidaten (alle salarisschalen); 
- Externe flex-kandidaten vanaf schaal 9. 

2011 t/m 2014 Bedrag 2011:               
€ 1,1 miljoen voor 
perceel 1 en 2.  
Marktplaats geen 
compleet beeld.  

Beheer parkeren 2009 t/m 2014 Bedrag 2011:                    
€ 240.000 

Zaaksysteem 2011 t/m 2014 Bedrag 2011:                  
€ 128.000(eenmalige 
investering) 

Sterrenzeef en verkleiningsmachine 2011 t/m 2013 Bedrag 2011:                
€ 144.000 

Levering en verwerking afval  Tot en met 2017 Bedrag 2011: € 1,9 
miljoen 

Ingenieursdiensten (raamovereenkomst) 2011 t/m 2012, incl. 
optie tot verlenging  

Bedrag 2011:               
€ 754.000 

Leerlingenvervoer 2009 t/m 2013, , incl. 
optie tot verlenging 

Bedrag 2011:                  
€ 650.000 

Schoonmaak Mei 2008 tot en met 
april 2012 

Bedrag 2011:               
€ 260.000 

Levering energie (gas en elektriciteit) 
 

2011 t/m 2015 Bedrag 2011 circa 
€ 0,7 miljoen 

Printers/ Copiers Tot en met 2014 Bedrag 2011:             
€ 100.000 

Post 2011 t/m 2013, incl. 
optie tot verlenging 

Bedrag 2011:             
€ 110.000 

Onderhoud en reparatie gemeentelijk 
wagenpark 

2011 t/m 2014 Bedrag 2011 circa 
€ 355.000 

 
 
Niet uit de balans blijkende rechten  
Naast verplichtingen is er ook sprake van een belangrijk recht. Dit omvat de verkoop van het 
netwerkbedrijf Intergas, waarbij op basis van een gesloten overeenkomst aanvullende gelden 
kunnen worden ontvangen (afhankelijk van risico’s).  
 
Korte beschrijving aard 
werkzaamheden 
 

Contractduur 
(schatting) 
 

totaalbedrag 

Verkoop Intergas; nog te ontvangen 
escrow-gelden 

Looptijd t/m 2018 2012: € 2.535.000 
2018: €    845.000 
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6.7 Ontwikkelingen na balansdatum 
 
De belangrijkste punten die van belang zijn als ontwikkeling na balansdatum zijn ook weergegeven 
in de paragraaf weerstandsvermogen. Hier zijn risico’s beschreven, die tevens behoren tot 
ontwikkelingen na balansdatum.  
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6.8 (Begrotings) Rechtmatigheid en SiSa 
 
In het kader van  de controle op rechtmatigheid van de accountant is het noodzakelijk om jaarlijks 
het normenkader te actualiseren in overeenstemming met de landelijke kadernota. Begin 2012 heeft 
dit plaatsgevonden en is ook de raad, conform afspraak, hierover geïnformeerd. Het normenkader 
dient als uitgangspunt voor de uit te voeren accountantscontrole. Net als voorgaande jaren is de 
norm voor inkoop en aanbesteding beperkt tot de Europese regelgeving in plaats van de normen 
zoals die in de Nota inkoop en aanbestedingsbeleid zijn vastgelegd.  
Het normenkader is daarnaast geactualiseerd op basis van de uitbreiding van regelgeving, die deel 
uit maakt van het project Single Information Single Audit.  
 
Europese aanbestedingen 
Mede als gevolg van de toets op rechtmatigheid is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de 
inkoopfunctie. In overleg met Deloitte zijn dit jaar alle crediteuren groter dan € 50.000 (165 posten 
met een totale waarde van € 122 miljoen) beoordeeld. Dit is een uitgebreidere controle geweest dan 
voorgaande jaren om een goed totaalbeeld te krijgen, waar we de volgende jaren verder op kunnen 
steunen met een beperktere beoordeling. Voor 2011 was de Europese aanbestedingsgrens                    
€ 193.000. 
Op basis van de controle kan geconcludeerd worden dat in totaal voor een bedrag van € 762.443 
onterecht niet Europees is aanbesteed ( in 2010 een bedrag van € 1.307.833). Daarnaast zijn er drie 
posten voor een totaalbedrag van € 266.887 waarbij het onzeker is of er terecht niet Europees is 
aanbesteed. Deze omvang van rechtmatigheidfouten leidt voor 2011 in principe tot een 
goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatigheidaspect. 
 
 
Begrotingsrechtmatigheid 
Deze paragraaf is voor het eerst opgenomen in de jaarrekening 2011. In deze paragraaf spitsen wij 
ons toe op de begrotingsrechtmatigheid. Voor ons is dit meer een formaliteit, aangezien dit volgens 
de regelgeving verplicht is. In de paragraaf 6.3 zijn de belangrijkste resultaten en afwijkingen naar 
onze mening duidelijk toegelicht. Gevolg is dat in deze paragraaf de hoofdlijnen van 
begrotingsrechtmatigheid wordt uitgewerkt.  
 
In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald, dat het overschrijden van de begroting (op 
programmaniveau) en van investeringen altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als: 

� Kostenoverschrijdingen direct worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten; 

� Kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid; 
� Kostenoverschrijdingen het gevolg zijn van open-einde regelingen. 

Door de tussentijdse rapportages en de toelichting bij de jaarrekening wordt de raad geïnformeerd 
over overschrijdingen. Afwijkingen gemeld in de tussentijdse rapportages leiden dan wel niet tot 
formele begrotingswijzigingen, maar worden door vaststelling van de rapportage wel rechtmatig. In 
Oosterhout is bewust gekozen om geen tussentijdse begrotingswijzigingen te maken van de 
concernrapportages om de jaarrekening een zo’n zuiver mogelijk totaalbeeld te laten zijn.  
Daarnaast zijn kostenoverschrijdingen bij open einde-regelingen vaak wettelijk of bij verordening 
verplicht. Kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan extra opbrengsten komen 
rechtstreeks ten goede aan de gemeenschap zonder feitelijke financiële consequenties.  
In het vervolg van deze paragraaf schenken wij eerst aandacht aan de begrotingsrechtmatigheid bij 
de programma’s en daarna bij de investeringen. 
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Programma’s 
Hieronder een résume van de resultaten per programma. Bij de programma’s waar een 
kostenoverschrijding is, geven we op hoofdlijnen een toelichting. 

Bedragen * € 1.000 
Programma Rekening 

2011
Begroting 
2011 na 

wijzigingen

Verschil Kosten-
overschrijding

?
Bestuur/ Gemeenteraad 1.093 1.057 36 X
Bestuur/ College & Dienstverlening 5.287 4.944 343 X
Woonomgeving 11.803 13.128 -1.325
Veilig 4.619 4.610 9
Verkeer & Mobiliteit 2.963 3.246 -283
Natuur, Milieu & Afval 14.110 13.342 768 X
Bouwen en Wonen 25.298 21.145 4.153 X
Werk & Inkomen 29.768 28.793 975 X
Programmering van de Stad 7.007 6.211 796 X
Onderwijs, Jeugd & Voorschool 7.343 8.438 -1.095
Maatschappelijke Zorg 15.035 15.226 -191
Sport 5.991 6.031 -40
Productondersteuning 20.244 22.325 -2.081
Algemene dekkingsmiddelen 2.329 1.010 1.319 X
Jong 0 0 0
Totale kosten programma's 152.890 149.506 3.384  

 
Uit het overzicht valt op te maken, dat de lasten bij de programma’s Gemeenteraad, College & 
dienstverlening, Natuur/Milieu & Afval, Bouwen en Wonen, Werk & Inkomen, Programmering van de 
Stad en Algemene dekkingsmiddelen hoger zijn dan begroot. Hieronder geven wij een korte 
toelichting per programma. Bij de programma’s zijn de overschrijdingen gespecificeerd toegelicht. 
 
Algemeen 
De bewaking en rapportage over de personele uren vindt niet zozeer plaats op basis van het aantal 
uur per programma, maar wordt concernbreed bewaakt via het zogenaamde PBS. De werkelijke 
uitkomst van het totale PBS kent een voordeel binnen de begroting en daarmee zijn mogelijke uren 
stijgingen per programma is principe rechtmatig op basis van bestaand beleid.  
 
Programma Bestuur/ Gemeenteraad (€ 36.000) 
De stijging van de kosten op dit programma kent in principe één oorzaak en dat is ene hoger aantal 
productieve uren binnen de griffie. Naar onze mening passen deze overschrijdingen binnen het 
beleid en worden ze daarom niet meegenomen bij het accountantsoordeel over de jaarrekening 
2011.  
 
Programma College & Dienstverlening (€ 343.000) 
De stijging van de kosten op dit programma wordt voor € 60.000 veroorzaakt door hogere 
salariskosten college. Deze zijn gemeld in de 2e concernrapportage. Anderzijds is er een hoger 
aantal productieve uren binnen bestuursondersteuning zichtbaar. Naar onze mening passen deze 
overschrijdingen binnen het beleid en worden ze daarom niet meegenomen bij het 
accountantsoordeel over de jaarrekening 2011.  
 
Programma Natuur, Milieu en Afval (€ 768.000) 
De kostenstijging wordt, naast mutaties binnen kostendekkende tarieven van afval en riolering, 
veroorzaakt door de kosten van het geluidscherm Dorst, De totale kosten voor de aanleg van het 
geluidscherm langs het spoor in Dorst waren € 1.230.000. In totaal hebben we hiervoor € 1.154.000 
aan subsidie ontvangen. Gezien de directe koppeling met de inkomsten vanuit subsidies zijn deze 
uitgaven deels (€ 76.000) onrechtmatig, maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel. Deze 
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overschrijding zit in de BTW; deze is tot nu toe namelijk kostprijsverhogend gebleken (aandeel BTW 
bedraagt € 210.000). Hierover wordt momenteel nog overleg gevoerd met de belastingdienst. De 
eindafrekening van de subsidie zal in 2012 plaatsvinden.  
 
 
Programma Bouwen en Wonen (€ 4.153.000) 
De stijging van € 4 miljoen aan kosten wordt vooral veroorzaakt door grondaankopen binnen de 
grondexploitatie. Er zijn in 2011 enkele grote verwervingen gerealiseerd ten behoeve van 
toekomstige ontwikkelingen. Zo zijn met name ten behoeve van de Contreie grote aankopen 
afgerond voor in totaal ruim € 10,8 miljoen en is er in Everdenberg-Oost  een perceel aangekocht 
voor ruim € 4,1 miljoen. De inbrengwaarde van de Santrijnschool is in het betreffende complex 
opgenomen. Dit is passend binnen het vastgestelde beleid en binnen de door de raad vastgestelde 
kaders. Deze kostenstijging leidt tot een voorraad toename binnen de grondexploitatie, die als 
opbrengst is geboekt.  De overschrijding is om deze reden niet meegenomen in het  
accountantsoordeel over de jaarrekening. 
 
 
Programma Werk & Inkomen (€ 975.000) 
De kosten worden hoofdzakelijk overschreden door een toename van de uitkeringskosten door een 
stijging van het aantal bijstandsgerechtigden (€ 1,9 miljoen). Doordat tegelijkertijd een lagere 
rijksuitkering worden deze niet gecompenseerd. De kostenoverschrijding past binnen het beleid en 
is een zogenaamd open-eindregeling. De overschrijding is om deze reden niet meegenomen in het  
accountantsoordeel over de jaarrekening. 
 
 
Programma Programmering van de Stad (€ 796.000) 
De kostenoverschrijding op dit programma wordt voor € 0,9 miljoen veroorzaakt door hogere 
kapitaallasten dan begroot. Binnen dit programma is totaal € 957.000 meer onttrokken uit de reserve 
investeringsprojecten dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het afboeken van het 
voorbereidingskrediet voor het Huis voor Cultuur. Omdat het Huis voor Cultuur niet in de 
oorspronkelijke vorm wordt gerealiseerd dienen de tot op heden gemaakte kosten in één keer te 
worden afgeschreven. Dit is conform raadsbesluit en past dus binnen de gestelde kaders. De 
overschrijding is daarom niet meegenomen in het accountantsoordeel over de jaarrekening. 
 
 
Programma Algemene dekkingsmiddelen ( € 1.319.000) 
Van een feitelijke overschrijding van de kosten op dit programma is geen sprake. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het saldo van de afdelingskostenplaatsen als kosten is geboekt op saldo 
kostenplaatsen. De werkelijke uren worden tegen voorcalculatorische afdelingstarieven verdeeld. De 
werkelijke uren zijn aanzienlijk lager door vacatureruimte e.d. Dit in verband met bezuinigingen/. 
Taakstellingen binnen het personeelsbudget. Dit betreft een bedrag van € 1,4 miljoen. De 
kostenoverschrijdingen passen naar onze mening binnen het beleid en zijn daarom niet 
meegenomen in het accountantsoordeel over de jaarrekening. 
 
 
De kostenoverschrijdingen op de betreffende programma’s vallen, zoals hierboven aangegeven, 
naar onze mening onder de eerder aangehaalde criteria. Ze zijn daarom bij het accountantsoordeel 
over de jaarrekening 2011 niet meegenomen. 
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Investeringen 
Naast de begrotingsrechtmatigheid bij de programma’s willen wij in deze paragraaf ook aandacht 
schenken aan de beoordeling van de investeringen bij de jaarrekening. In paragraaf 6.5 zijn de 
investeringen en de uitvoering van het investeringsplan 2011 toegelicht.  
In een aparte staat van openstaande kredieten is aandacht per investeringskrediet besteed aan het 
in beeld brengen van te verwachte kosten (“cost to complete”). 
 
In de 2e concernrapportage is ook gerapporteerd over de investeringskredieten. Bij het samenstellen 
van de jaarstukken 2011 ontstaat het volgende beeld:  

 
Omschrijving Bedrag  
Restant kredieten per 1 januari 2011 8.770.044 
Gevoteerde kredieten 2011 9.890.090 

Totaal beschikbaar in 2011 18.660.134 
Werkelijke uitgaven en inkomsten  in 2011 6.733.114 
Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2011 -193.717 
Restant kredieten per 31 december 2011 12.120.737 
Verwachte baten en lasten 9.265.114 
 
In de bovenstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd 
Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2011 circa € 18,7 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering 
van kredieten, voor een bedrag van € 6,7 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze 
kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2011 tonen per saldo een negatief resultaat, ten 
opzichte van aangevraagde budgetten (€ 193.717). Hierna resteert voor een totaalbedrag van          
€ 12,1 miljoen aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2012. Tegenover dit nadeel            
(€ 193.717) staat een voordeel binnen niet aangevraagde kredieten 2011 die vervallen zijn ter 
hoogte van € 4,1 miljoen.  
Per beleidsterrein passen de investeringen dus binnen de vastgestelde kaders en daarmee in 
principe zijn deze ook rechtmatig. Volgens de investeringsnota stelt de raad de kader op 
beleidsterrein.  
 
De volgende kredieten met een afwijkingen groter dan € 50.000 zijn afgesloten (hierbij is alleen 
aandacht besteed aan overschrijvingen van afzonderlijke kredieten, de voordelen zijn hierin niet 
meegenomen):  
 
Krediet Resultaat Oorzaak 

Planvorming tbv Quick Win A27 -94.133 

Planvorming tbv Quick Win A27 
inkomsten RMB 50.000 

De totale overschrijding wordt veroorzaakt 
doordat de voorbereidingskosten hoger 
waren dan beschikbaar is gesteld via de 
subsidie. Overschrijding veroorzaakt door 
subsidie-eisen en is passend binnen 
bestaand beleid.  

Fase 1 vernieuwen Openbare 
Verlichting Wijk- en Stroomwegen -41.205 

Binnen de gestelde kaders was meerwerk 
noodzakelijk (vervanging OV in Slotlaan 
tot aan de Ridderstraat). Passend binnen 
bestaand beleid (OV plan).  

Herinrichting Commandeurstraat: 
subsidies bushaltes en fietspaden -187.600 

Geen kostenstijging, maar minder 
subsidie. Voor fietsveiligheid werd een 
subsidie verwacht van € 149.000 via het 
OV trekkingsrecht van de Provincie. Dit 
project is later gestart, zodat voor deze 
haltes geen gebruik van het trekkingsrecht 
kon worden gemaakt.  
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Krediet Resultaat Oorzaak 

We hebben echter wel andere bushaltes 
in de plaats van de Slotlaan gedaan, zodat 
het trekkingsrecht wel volledig is benut. 

Quik win A27 deelproj. 18 -163.465 
Quik win A27 deelproj. 18 
cofinanciering Provincie 20.792 
Quik win A27 deelproj. 18  
inkomsten uit RMB -118.825 
Reconstructie aansluiting A27 
Oosterhout-Zuid -126.683 

Reconstructie aansluiting A27 
Oosterhout-Zuid bijdrage Regionaal 
Mobiliteitsfonds Brabantstad 281.821 

In 2011 heeft er met de realisatie van  het 
laatste project van de Quick Win A27 ook 
de financiële eindafrekening 
plaatsgevonden. Het laatste deelproject is 
voor € 148.000 overschreden, maar valt 
binnen de financiële kaders van de Quick 
Win. Door hogere uitvoeringskosten is de 
declaratie aan het RMB ook hoger 
uitgevallen, daarnaast is rechtstreeks van 
de Provincie ontvangen wat zij nog aan 
het RMB moesten bijdragen. 

Project Elkhuizenlaan OV -97.860 

Overschrijding i.v.m. extern ingehuurde 
toezichthouder OV. Daarnaast extra 
installaties en ondergrondse infra nodig 
gebleken voor VRI op kruising met 
Bovensteweg. Dit is passend binnen 
bestaand beleid.  

Asfaltprogramma -40.682 

Overschrijding i.v.m. kosten voor 
overlagen fietspaden brug Slotlaan en 
Bredaseweg en het grote aantal 
noodzakelijke reparaties. Past binnen de 
kaders bestaand beleid.  

Inrichting bushaltes Oosterhout -95.154 

Forse overschrijding voor civieltechnische 
kosten i.v.m. late levering voor 
haltemeubilair en overschrijding op kosten 
voor electrotechnische ondersteuning. 
Past binnen de kaders bestaand beleid. 

Inrichting bushaltes Oosterhout, 
trekkingsrecht OV 
investeringsfonds en HOV 
subsidies/baten -317.898 

Betreft geen overschrijding van kosten, 
maar is subsidie. De subsidie voor het 
toegankelijk maken van de Materlaan 
wordt apart aangevraagd. Het project ging 
te laat van start om binnen de kaders van 
deze subsidie te kunnen vallen. 

Vervangen parkeerautomaten -40.621 

De overschrijding wordt veroorzaakt door 
kosten Europese aanbesteding en door 
meerwerk voor verkeersmaatregelen, 
verzekering en kabels en leidingen. Past 
binnen de kaders bestaand beleid. 

Herbestemming Zandheuvelschool  -124.032 
Herbestemming Zandheuvelschool 
/tlv investeringsprojecten 2.245 
Herbestemming Zandheuvelschool 
/baten 121.788 

De kosten worden gedekt via inkomsten 
en zijn daarmee passend binnen de 
kaders.  

Schrijversbuurt West -riolering-  -46.274 

Het oorspronkelijke ontwerp van de wadi's 
voldeed niet (waren te ondiep). Er heeft 
een aanpassing plaatsgevonden op het 
ontwerp. Uitvoering van de aanpassingen 
heeft geleid tot meerkosten. Daarnaast 
waren er hogere kosten kabels en 
leidingen. Past binnen de kaders bestaand 
beleid. 
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Zoals in de tabel valt af te lezen zijn de overschrijdingen toegelicht en passen binnen bestaan beleid 
en/of worden gedekt via inkomsten. Ze zijn daarom bij het accountantsoordeel over de jaarrekening 
2011 niet meegenomen. 
 
 
SiSa 
Het project Single Information en Single Audit (SiSa), vermindert, vereenvoudigt en stroomlijnt het 
Rijk de verantwoordingsinformatie van medeoverheden over ontvangen specifieke uitkeringen. Voor 
het van kracht worden van de SiSa was voor iedere ontvangen specifieke uitkering een afzonderlijke 
verantwoording noodzakelijk, met bijbehorende controleverklaring. Binnen de SiSa-systematiek 
wordt de financiële verantwoording beperkt tot enkele gegevens per uitkering. Stapsgewijs wordt de 
verantwoordingsinformatie tussen medeoverheden, zoals provincies en gemeenten, onder de SiSa 
gebracht. In 2011 geldt SiSa voor onze gemeente voor de volgende regelingen: 

− Wet inburgering (Wi) 
− Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB) 
− Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 
− Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) 
− Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) 
− Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden 
− Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden 
− Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden 
− Quick wins binnenhavens 
− Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2011 
− Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010) 
− Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud startende ondernemers 

Bbz 2004+WWIK 
− Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud startende 

ondernemers) 
− Wet Participatiebudget (WPB) 
− Schuldhulpverlening 
− Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) 
− Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) 

 
Op de volgende bladzijdes is de zogenaamde SiSa verantwoording opgenomen. Dit vindt plaats op 
basis van door het Rijk opgelegde documenten. 



D
ep

ar
te

m
en

t 

N
u

m
m

er
 

S
p

ec
if

ie
ke

u
it

ke
ri

n
g

 

Ju
ri

d
is

ch
e

g
ro

n
d

sl
ag

O
n

tv
an

g
er

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

BZK C6 Wet inburgering (Wi)

Wet inburgering, 
Besluit inburgering en 
Regeling vrijwillige 
inburgering niet-G31

Gemeenten niet-G31 en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 
voor het eerst een reguliere 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aantal 
inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars 
voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst 
een reguliere 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld én die binnen 
3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan 
het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aantal 
inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars 
voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst 
een gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld. 

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aantal 
inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars 
voor wie in de jaren 2007 
t/m 2009 voor het eerst 
een gecombineerde 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld én die binnen 
3 kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inburgeringsvoorziening 
hebben deelgenomen aan 
het inburgeringsexamen.

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aantal 
inburgeringsplichtigen, als 
bedoeld in het besluit van 
de Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 2007, 
nr.2007/11, voor wie een 
inburgeringsvoorziening 
is vastgesteld in de jaren 
2007 t/m 2009 
(gepardonneerden). 

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aantal 
inburgeringsplichtigen, 
als bedoeld in het 
besluit van de 
Staatssecretaris van 
Justitie van 12 juni 
2007, nr.2007/11, voor 
wie een 
inburgeringsvoorziening 
is vastgesteld in de 
jaren 2007 t/m 2009 én 
die binnen 3 
kalenderjaren na 
vaststelling van de 
inbugeringsvoorziening 
hebben deelgenomen 
aan het 
inburgeringsexamen 
(gepardonneerden). 

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering 
(ISI)

148 127 74 64 36 31
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Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige 
inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 
voor het eerst een duale 
inburgeringsvoorziening is vastgesteld. 

Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aantal 
inburgeringsplichtigen en 
vrijwillige inburgeraars 
voor wie in de jaren 2008 
t/m 2009 voor het eerst 
een taalkennisvoorziening 
is vastgesteld.

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aantal geestelijke 
bedienaren voor wie in de 
jaren 2007 en 2008 een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld en die in het 
jaar 2009 of 2010 hebben 
deelgenomen aan het 
inburgeringsexamen,

Verantwoorden o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Aantal geestelijke 
bedienaren voor wie in de 
jaren 2007 en 2008 een 
inburgeringsvoorziening is 
vastgesteld en die in het 
jaar 2009 of 2010 hebben 
deelgenomen aan het 
aanvullend praktijkdeel 
van het 
inburgeringsexamen.

Verantwoorden  o.b.v. 
gegevens in Informatie 
Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

135 1 0 0
OCW D2 Onderwijsachterstandenb

eleid niet-GSB 2006-2010 
(OAB)

Besluit vaststelling 
doelstelling en bekostiging 
Onderwijsachterstandenbel
eid 2006-2010 (art 4 t/m 
10) 
Schakelklassen, artikel 166 
van de Wet op het primair 
Onderwijs
Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse 
educatie

Gemeenten, niet G-31

Correctie in de besteding 2010 ivm een 
hogere/lagere vaststelling van een in de 
besteding 2010 voor overige of coördinerende 
activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid 
opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere vaststelling een 
positief bedrag opnemen.
Wanneer er in 2010 geen voorlopige 
toekenningen verantwoord zijn kan een 0 
ingevuld worden.

Aard controle R

Correctie in de besteding 
2010 ivm een 
hogere/lagere vaststelling 
van een in de besteding 
2010 aan voorschoolse 
educatie opgenomen 
voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling 
een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere 
vaststelling een positief 
bedrag opnemen.
Wanneer er in 2010 geen 
voorlopige toekenningen 
verantwoord zijn kan een 
0 ingevuld worden.

Aard controle R

Correctie in de besteding 
2010 ivm een 
hogere/lagere vaststelling 
van een in de besteding 
2010 aan schakelklassen 
educatie opgenomen 
voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling 
een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere 
vaststelling een positief 
bedrag opnemen.
Wanneer er in 2010 geen 
voorlopige toekenningen 
verantwoord zijn kan een 
0 ingevuld worden.

Aard controle R

Correctie in de besteding 
2010 ivm een 
hogere/lagere vaststelling 
van een in de besteding 
2010 aan vroegschoolse 
educatie educatie 
opgenomen voorlopige 
toekenning.

Bij een lagere vaststelling 
een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere 
vaststelling een positief 
bedrag opnemen.
Wanneer er in 2010 geen 
voorlopige toekenningen 
verantwoord zijn kan een 0 
ingevuld worden.

Aard controle R

Correctie in de besteding 
2010 ivm een 
hogere/lagere vaststelling 
van een in de besteding 
2010 aan voorschoolse 
educatie voor verlaging 
ouderbijdrage van 
doelgroepkinderen op de 
peuterspeelzaal 
opgenomen voorlopige 
toekenning.

Bij een lagere vaststelling 
een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere 
vaststelling een positief 
bedrag opnemen.
Wanneer er in 2010 geen 
voorlopige toekenningen 
verantwoord zijn kan een 
0 ingevuld worden.

Aard controle R

Toelichting correctie

Alleen invullen wanneer 
er bij de indicatoren 1 
t/m 5 iets anders dan 
een 0 is verantwoord.
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

OCW D5 Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009

Gemeenten

Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

Let op: Alleen bestedingen die betrekking 
hebben op de periode vóór 4 september 2011 
mogen verantwoord worden.

Aard controle R

Besteding (gedeeltelijk) 
verantwoord o.b.v. 
voorlopige toekenningen?  
Ja / Nee

Zie Nota baten-
lastenstelsel. Indien 
beantwoord met ja, zal de 
medeoverheid in 2012 
nog een correctie op de 
besteding 2011 kunnen 
opnemen.

€ 163.722 Nee
Brinnummer

Aard controle n.v.t.

Alle activiteiten afgerond 
Ja/Nee?

Aard controle D2

Toelichting per 
brinnummer welke 
activiteit(en) niet zijn 
afgerond en daarbij het 
bijbehorende bedrag 
exclusief 40% 
cofinanciering noemen

Aard controle n.v.t.
1 21OY Ja
2 15VG Ja
3 07DH Ja
4 11AA Ja
5 04FX Ja

OCW D9 Onderwijsachterstandenb
eleid (OAB) 2011-2014

Gemeenten

Besteding 2011 aan voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, 
eerste lid WPO)                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  
                                                                                    
      
Aard controle R

Besteding 2011 aan 
overige activiteiten (naast 
VVE) voor leerlingen met 
een grote achterstand in 
de Nederlandse taal 
(conform artikel 165 
WPO)                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                                                             
                                                  
       
Aard controle R

Besteding 2011 aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie 
met bevoegde 
gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 
WPO)                                                                                                                            
                                                                                           
                                                
     
Aard controle R

€ 222.117 € 101.667 € 9.312 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

I&M E3 Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai 
(incl. bestrijding 
spoorweglawaai)

Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 t.l.v. 
rijksmiddelen

Aard controle R

Overige bestedingen 2011

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt, zie Nota 
baten-lastenstelsel.

Aard controle R

Kosten ProRail tot en 
met 2011 als bedoeld in 
artikel 25 lid 4 van deze 
regeling t.l.v. 
rijksmiddelen                                                                                                                                                         
                                                                                                                                      
                                                                                              
                                                      
              Aard controle R              

1 BSV2010002367 (projectnummer 559.182.00) € 1.229.896 € 0 Nee € 0 € 1.246.321 
I&M E9B Programma Externe 

Veiligheid (EV)

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Correctie in de besteding 2010 ten laste van 
provinciale middelen ivm een hogere/lagere 
vaststelling van een in de besteding 2010 
opgenomen voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag 
opnemen, bij een hogere vaststelling een 
positief bedrag opnemen.

Aard controle R

Toelichting correctie

€ 8.068 
I&M E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 ten laste 
van provinciale middelen

Aard controle R

Overige bestedingen 2011

Aard controle R

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Uitgaven van vóór 2010, 
waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

1 B-W-13-10 (rot. Kreeksluisweg) € 64.496 € 192.964 Ja
2 B-F-33-09 (fietsv. Elkhuizenlaan) € 0 € 377.079 Ja
3 B-W-06-10 (Bovensteweg/ Elkhuizenlaan) € 0 € 66.778 Ja
4 B-W-F-08-10 (rotonde Hoofseweg/Sterrenlaan) € 0 € 30.835 Ja
5 B-N-10-11 (mensgerichte maatregelen 2011) € 52.072 € 13.019 Ja
6 B-W-20-11 (reconstructie Eikdijk/Europaweg) € 217.700 € 285.311 Nee
7 B-W-F-18-11 (reconstructie BHSL) € 101.611 € 0 Nee
8 B-W-F-36-11 (Herinrichting Materlaan) € 0 € 0 Subsidietoekenning voor Nee
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

I&M E28C Regionale 
mobiliteitsfondsen

Provinciale beschikking, 
verordening of 
overeenkomst

Gemeenten (SiSa tussen 
medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer 
en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Gerealiseerd wel/niet

Aard controle R

Besteding 2011

Aard controle R

Te verrekenen met 
provincie

Aard controle R

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 RMB-08 Wel € 303.182 € 464.401 De totale kosten voor de Ja
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 
2011 plaatsvindt 

Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

1 € 0 
I&M E30 Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling 
Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Hieronder per regel één projectaanduiding en in 
de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 ten laste 
van rijksmiddelen

Aard controle R

Overige bestedingen 2011

Aard controle R

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R

Uitgaven tlv rijksmiddelen 
van vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R

Overige uitgaven van 
vóór 2010, waarvan 
besteding in 2011 
plaatsvindt 

Zie Nota baten-
lastenstelsel

Aard controle R
1 5000001205 € 39.528 € 0 Nee € 0 € 0 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

SZW G1C-1 Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten die uitvoering 
in 2011 geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
alleen het gemeentelijke 
deel 2011.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per 
gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op 
de wachtlijst staat en beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 
december 2011;

exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal inwoners 
dat is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 
2011, uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

exclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Aard controle R

9,00 1,00

SZW G1C-2 Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten die uitvoering 
in 2010 geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier 
het totaal 2010. 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa 2010 
regeling G1B + deel 
gemeente uit 2010 regeling 
G1C-1)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per 
gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op 
de wachtlijst staat en beschikbaar is om een 
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 
december 2010;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal inwoners 
dat is uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in 
2010, uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief geldstroom 
openbaar lichaam

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in 
2010, uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief deel openbare 
lichamen

Aard controle R

Het totaal aantal 
gerealiseerde begeleid 
werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in 
2010, uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief deel openbare 
lichamen

Aard controle R

345,25 14,97 227,34 6,97
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

SZW G2 I Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
WWB
I.1 WWB: algemene 
bijstand

Gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal 2011 indien zij de 
uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                            

Besteding 2011 algemene bijstand
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
                                                      
Aard controle n.v.t.

Baten 2011 algemene 
bijstand (excl. Rijk)
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      
                                                                                           
                                                
     
Aard controle n.v.t.                                                                       

€ 9.391.037 € 295.404 
I.2 Wet investeren in 
jongeren (WIJ)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 WIJ

Aard controle n.v.t.

Baten 2011 WIJ (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 1.310.539 € 0 
I. 3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 IOAW 

Aard controle n.v.t.

Baten 2011 IOAW (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 385.740 € 1.388 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

I.4 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 IOAZ

Aard controle n.v.t.

Baten 2011 IOAZ (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 87.882 € 0 
I.5 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.

Baten 2011 Bbz 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.

€ 0 € 0 
I. 6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 WWIK

Aard controle n.v.t.

Baten 2011 WWIK (excl. 
Rijk)

Aard controle n.v.t.

€ 0 € 0 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (excl. Bob)

Aard controle R

Besteding 2011 
kapitaalverstrekking (excl. 
Bob)

Aard controle R

Baten 2011 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(excl. Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Baten 2011 
kapitaalverstrekking (excl. 
Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (excl. 
Bob) 

Aard controle R

Besteding 2011 Bob

Aard controle R

€ 80.676 € 278.900 € 5.630 € 121.298 € 87.852 € 0 
Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

Aard controle R

Besteding 2011 aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 
2004

Aard controle R
€ 0 € 0 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N

SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal 2011 indien 
zij de uitvoering in 2011 
helemaal niet hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

Besteding 2011 participatiebudget

Aard controle R

Waarvan besteding 2011 
van educatie bij roc's

Aard controle R

Baten 2011 (niet-Rijk) 
participatiebudget

Aard controle R

Waarvan baten 2011 van 
educatie bij roc’s

Aard controle R

Reserveringsregeling: 
overheveling 
overschot/tekort van 2011 
naar 2012

Omvang van het in het 
jaar 2011 niet-bestede 
bedrag dat wordt 
gereserveerd voor het 
participatiebudget van 
2012. Dit bedrag is 
exclusief het bedrag dat 
een gemeente ten 
onrechte niet heeft 
besteed aan educatie bij 
een roc; hiervoor geldt 
geen 
reserveringsregeling (het 
ten onrechte niet-bestede 
wordt teruggevorderd 
door het rijk).
óf omvang van het in het 
jaar 2011 rechtmatig 
bestede bedrag 
participatiebudget als 
voorschot op het 
participatiebudget van 
2012 (bij overheveling 
van een tekort wordt een 
negatief getal ingevuld)
Aard controle R

Terug te betalen aan rijk 

Omvang van het aan 
het rijk terug te betalen 
bedrag, dat wil zeggen 
het in het jaar 2011 niet-
bestede bedrag voor 
zover dat de 
reserveringsregeling 
overschrijdt, alsmede 
het in het jaar 2011 ten 
onrechte niet-bestede 
bedrag aan educatie bij 
roc’s

Aard controle R

€ 3.141.758 € 359.536 € 14.226 € 0 € 0 € 0 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame 
plaatsingen naar werk van inactieven 

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden 
ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan 
bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe 
bestedingsruimte

                    

Aard controle R

Besteding 2011 Regelluw

Dit onderdeel dient 
uitsluitend ingevuld te 
worden door de 
gemeenten die in 2010 
duurzame plaatsingen van 
inactieven naar werk 
hebben gerealiseerd en 
verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R

Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve 
van wie het college in 
2011 een 
inburgeringsvoorziening 
heeft vastgesteld, dan wel 
met wie het college in dit 
jaar een 
inburgeringsvoorziening is 
overeengekomen.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep ten behoeve 
van wie het college in 2011 
een duale 
inburgeringsvoorziening of 
een taalkennisvoorziening 
heeftvastgesteld, dan wel 
met wie het college in dit 
jaar een duale 
inburgeringsvoorziening of 
een taalkennisvoorziening 
is overeengekomen.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 het 
elektronisch 
praktijkexamen, bedoeld 
in artikel 3.9, eerste lid, 
onderdeel a, van het 
Besluit inburgering, heeft 
behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit 
de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 
de toets gesproken 
Nederlands, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste lid, 
onderdeel b, van het 
Besluit inburgering, 
heeft behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens 
in het Informatie 
Systeem Inburgering 
(ISI).

Aard controle D1

€ 0 € 0 € 29 € 17 € 88 € 85 
Het aantal personen uit de doelgroep in de 
gemeente dat in 2011 het examen in de kennis 
van de Nederlandse samenleving, bedoeld in 
artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het 
Besluit inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden op basis van gegevens 
in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente 
dat in 2011 het 
praktijkdeel van het 
inburgeringsexamen, 
bedoeld in artikel 3,7, 
eerste lid, van het Besluit 
inburgering, heeft behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal personen uit de 
doelgroep in de gemeente 
dat in 2011 het 
staatsexamen NT2 I of II 
heeft behaald.

Indicator verantwoorden 
op basis van gegevens in 
het Informatie Systeem 
Inburgering (ISI).

Aard controle D1

Het aantal door de 
gemeente in 2011 
ingekochte trajecten 
basisvaardigheden.   

Aard controle D1

Het aantal door de 
gemeente in 2011 
ingekochte trajecten 
vavo.   

Aard controle D1

Het aantal door 
volwassen inwoners van 
de gemeente in 2011 
behaalde vavo-
diploma's. 

Aard controle D1

€ 92 € 93 € 7 € 53 € 20 € 5 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N
Het aantal door volwassen inwoners van de 
gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, 
dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven 
uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel.    

Aard controle D1

€ 0 
SZW G6 Schuldhulpverlening Besteding 2011

€ 681.027 
VWS H2 Regeling Buurt, 

Onderwijs en Sport (BOS)

Tijdelijke 
stimuleringsregeling buurt, 
onderwijs en sport

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk 
invullen en in de kolommen ernaast de 
verantwoordings-informatie

Aard controle n.v.t.

Activiteit

Aard controle n.v.t.

Realisatie

0 = niet uitgevoerd
1 = gedeelte uitgevoerd
2 = uitgevoerd

Aard controle D2

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.

Eindverantwoording 
Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

1 576792-06 verplichtingennummer Wijken moeten buurten 2 = uitgevoerd Ja
2 576384-06 verplichtingennummer Jeugd Actief 2 = uitgevoerd Ja
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Bijlage 1 Kerngegevens 
 
De cijfers over de jaren 2009 en 2010 zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het CBS (en 
kunnen derhalve afwijken van eerder gepresenteerde kerngegevens). De cijfers over (31 december) 
2011 betreffen voorlopige cijfers welke pas in de loop van 2012 definitief worden vastgesteld. 
 
Fysieke structuur  Rekening 

2009 
Rekening 

2010 
Rekening 

2011 

    

Oppervlakte in hectares: 7.309 7.309 7.309 
- waarvan stedelijk gebied 4 32% 32% 32% 
- waarvan agrarisch gebied 46% 46% 46% 
- waarvan bos- en open natuurgebied 19% 19% 19% 
- waarvan binnenwater 3% 3% 3% 

    

Woonobjecten: 24.738 24.766 24.784 
- waarvan huurwoningen 8.896 8.888 8.791 
-   waarvan koopwoningen 14.310 14.346 14.451 
-   waarvan woonwagens / woonboten 26 26 26 
-   waarvan recreatiewoningen 561 561 561 

     

Gemiddelde woningbezetting 5 2,32 2,30 2,30 
    

Omgevingsadressendichtheid 6 1.362 1.362 1.366 
 

Sociale structuur  Rekening 
2009 

Rekening 
2010 

Rekening 
2011 

    

Aantal inwoners: 54.136 54.072 53.999 
-   waarvan 0 t/m 19 jaar 12.643 12.505 12.329 
-   waarvan 20 t/m 64 jaar 32.521 32.229 31.834 
-   waarvan 65 jaar en ouder 8.972 9.338 9.836 

    

Aantal uitkeringsgerechtigden (op 31 december) 
- Wet Werk en Bijstand (WWB) 7 
- Aanvullende sociale voorzieningen (IOAW/ IOAZ) 
- Wet investeren in Jongeren (WIJ) 
- Werkloosheidswet (WW) 
- Arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong/WAZ) 

4.346 
639 
21 
8 

1.212 
2.466 

4.310 
597 
30 
98 

1.149 
2.436 

4.370 
692 
40 

109 
1.115 
2.414 

    

Minderheden (allochtonen): 9.527  9.958 10.080 
-   waarvan aantal niet westerse allochtonen 8 4.926 5.020 5.025 

    

Aantal leerlingen onderwijs: 9.057  8.883 8.597 

                                                      
4  Betreft bebouwd terrein en terrein bestemd voor verkeer en recreatie conform CBS-definitie. 
2  Het gemiddelde aantal personen per woning (exclusief tehuisbevolking). 
6  Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer dat een adres heeft binnen een straal van één kilometer. Dit zegt iets over 

de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de matig stedelijke gemeenten.  
7  Vanaf 1 januari 2010 is de uitvoering van de WWB 65+ een wettelijke taak van de Sociale verzekeringsbank. Deze categorie 

is daarom vanaf 2010 niet meer opgenomen in de cijfers.. 
8  Allochtonen: betreft allochtonen uit niet-westerse landen; personen die zelf, of waarvan tenminste één van de ouders, is 

geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië). 
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Sociale structuur  Rekening 
2009 

Rekening 
2010 

Rekening 
2011 

-   waarvan op het regulier basisonderwijs 4.965 4.892 4.783 
-   waarvan op het regulier voortgezet onderwijs 3.567 3.482 3.348 
    (waarvan woonachtig buiten de gemeente) 32% 31% 30% 
-   waarvan op het speciaal onderwijs 525 509 466 

    

Klantenpotentieel 9    
-  lokaal 55.460 55.650 55.570 
-  regionaal 47.620 47.620 46.920 

 
 

Financiële structuur 
(vetgedrukte bedragen zijn *€ 1.000) 

Rekening   
2010 

Rekening 
2011 

     

Gewone uitgaven 10 136.539 144.451 

Per inwoner  2.524 2.675 

   

Opbrengst onroerende zaakbelasting 10.006 10.451 

Per inwoner 185 194 

   

Riolering en afvalstoffenheffing 11.752 11.398 

Per inwoner 217 211 

   

Algemene uitkering gemeentefonds 47.904 48.010 

Per inwoner 886 889 

   

Reserves (incl. resultaat) per einde  125.589 128.317 

Per inwoner 2.322 2.376 

     

 
  
 

                                                      
9  Klantenpotentieel: het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het aantal potentiële lokale klanten van 

een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 20 kilometer. Voor het 
regionaal klantenpotentieel geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt.  

10 Totale uitgaven, gecorrigeerd voor de dubbeltelling vanuit de overheadkosten 
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Bijlage 2 Personeelsterkte en – lasten 2011 
 
 
 
Personele budgetten Begroting 2011 Werkelijk Resultaat 
Lonen en salarissen 23.257 22.770 487 
Stelpost looncompensatie 240 0 240 
Tijdelijk personeel 2.621 3.166 -545 
Algemene afdelingskosten 559 729 -170 
Specifieke afdelingskosten 176 50 126 
Totale kosten 26.853 26.715 138 
Inkomsten -296 -869 573 
Inzet reserves -74 0 -74 
Doorbelasting investeringen -750 -541 -209 
Saldo 25.733 25.305 428 
 

 
 

Bedragen * € 1.000 
Aantal  Totale  Resultaat Afdeling 

Formatie 
plaatsen  

personele 
kosten 

2011 

Service & Ondersteuning 73,8 4.106 -83 
Stedelijke Ontwikkeling 36,8 2.582 76 
Directie 12,9 1.197 273 
Unit Veiligheid 6,1 356 23 
Ruimte en Beheer Woonomgeving 115,6 5.819 58 
Bestuur, Control & Advies 16,1 1.069 -9 
Sport, Cultuur & Welzijn 46,4 2.850 -18 
Informatie Service Centrum 113,7 7.039 -136 
Griffie 3,5 287 4 
Stelpost looncompensatie   240 
Totaal 424,7 25.305 428 
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Bijlage 3 Overzicht investeringen 
 
 
3.1. Bijlage investeringen 2011: afgesloten krediet en 2011 
 
De volgende kredieten worden per 31-12-2011 afgesloten, aangezien de projecten gereed zijn, dan 
wel niet meer tot uitvoering komen. 
 
Krediet Beschikbaar 

2011 
Werkelijk 2011 Resultaat 

Aanschaf midoffice-systeem 8.733 13.321 -4.588 

Invoering BAG 5.034 4.757 277 

ICT investeringen 2008 34.412 21.604 12.808 
Implementatietraject dienstverlening en 
zaakgericht werken tlv reserve 
doorontwikkeling -1.543 -1.543 0 

Digitalisering documentenbeheer DDS 12.988 13.740 -752 

Reconstructie Bredaseweg-Zuid 215.571 111.681 103.890 

Reconstructie Bredaseweg-Zuid/baten -525.000 -477.200 -47.800 
Reconstructie Bredaseweg-Zuid t.l.v. 
vrije reserve 309.429 365.519 -56.090 

Planvorming tbv Quick Win A27 -92.778 1.355 -94.133 
Planvorming tbv Quick Win A27 
inkomsten RMB -83.938 -133.938 50.000 
Fase 1 vernieuwen Openbare Verlichting 
Wijk- en Stroomwegen -6.958 34.247 -41.205 

Herinrichting Commandeurstraat 0 788 -788 
Herinrichting Commandeurstraat: 
subsidies bushaltes en fietspaden -248.000 -60.400 -187.600 
Aanleg rotonde hoofseweg-
Oostpolderweg 100.876 0 100.876 
Aanleg rotonde hoofseweg-
Oostpolderweg baten -185.000 -177.946 -7.054 
Herinrichting Wegen Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat 17.837 9.879 7.958 
Herinrichting Wegen Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat tlv 
voorziening ISV Algemeen -17.837 -9.879 -7.958 
Herinrichting OV Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat 17.374 0 17.374 
Herinrichting OV Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat tlv 
voorziening ISV Algemeen -17.374 0 -17.374 

Quik win A27 deelproj. 18 -161.668 1.797 -163.465 
Quik win A27 deelproj. 18 cofinanciering 
Provincie -295.500 -316.292 20.792 
Quik win A27 deelproj. 18  inkomsten uit 
RMB -483.500 -364.675 -118.825 

Reconstructie viaduct Statendamweg 22.307 4.310 17.997 

Schrijversbuurt West -verlichting 3.388 0 3.388 

Project Elkhuizenlaan OV 78.317 176.177 -97.860 

Reconstructie kruising Hoofseweg- 51.604 32.854 18.750 
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Krediet Beschikbaar 
2011 

Werkelijk 2011 Resultaat 

Sterrenlaan Wegen 

Reconstructie kruising Hoofseweg-
Sterrenlaan Wegen provinciale subsidie -207.000 -148.880 -58.120 
Reconstructie kruising Hoofseweg-
Sterrenlaan OV 19.557 0 19.557 
Reconstructie kruising Hoofseweg-
Sterrenlaan OV baten 0 -2.019 2.019 
Reconstructie aansluiting A27 
Oosterhout-Zuid -11.467 115.216 -126.683 
Reconstructie aansluiting A27 
Oosterhout-Zuid bijdrage Regionaal 
Mobiliteitsfonds Brabantstad -1.030.977 -1.312.798 281.821 

Project Buurstede OV 27.849 47.802 -19.953 

Vervanging OV Heuvel 14.205 16.797 -2.592 

Melis Stokelaan Zuid OV 21.504 21.504 0 

OV parallelweg Beneluxweg 27.858 27.585 273 

OV rioolvervanging Slotlaan 4.713 4.713 0 
Project Cannenburg-Zuijlenburg-
Teilingen 13.619 21.437 -7.818 

Vervangen OV Slotjes West 31.767 40.808 -9.041 

Vervanging OV Veerseweg 41.564 35.894 5.670 

Asfaltprogramma 226.005 266.687 -40.682 

Inrichting bushaltes Oosterhout -95.154 0 -95.154 
Inrichting bushaltes Oosterhout, 
trekkingsrecht OV investeringsfonds en 
HOV subsidies/baten -317.898 0 -317.898 
Quick win A27 deelproj.19 inkomsten uit 
RMB -35.000 -33.602 -1.398 

Project Elkhuizenlaan bushaltes 29.325 27.466 1.859 

Vervangen parkeerautomaten 69.627 110.248 -40.621 

Overslagkade Vijf Eiken   39.655 39.528 127 

Overslagkade Vijf Eiken /baten 839 -7.820 8.659 
Deeln. Samenw. Verband Havens M-
Brabant  25.000 25.000 0 
Deeln. Samenw. Verband Havens M-
Brabant /tlv vrije reserve -25.000 -25.000 0 

Tijdelijke school Zandoogje  241.499 650 240.849 

Onderwijsk.vern.de Strijene  129.438 129.438 0 

Regeling frisse scholen  47.054 51.698 -4.644 

Aanpassen terrein tbv Tender jeugdzorg 20.000 20.000 0 

Sint-Oelbert gymnasium IHP 2011-2014  16.000 16.000 0 
MFC verbinding gang en div 
uitbreidingen 1.500.000 1.500.000 0 
MFC meergelden 
onderwijsvoorzieningen 53.000 53.000 0 
Vervangen dakbedekking sporhal 
Arkendonk  12.252 12.848 -596 
Accommodatie voetbalvereniging 
Oosterhout  17.138 0 17.138 
Accommodatie voetbalvereniging 
Oosterhout tlv reserve BoVo 8.684 0 8.684 

Verplaatsing jeu de Boulesvereniging 'Le 6.223 16.068 -9.845 
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Krediet Beschikbaar 
2011 

Werkelijk 2011 Resultaat 

Cochonnet'  

Aanschaf en installatie beheer op 
afstand  44.597 32.912 11.685 
Renovatie sportvloer gymzaal 
Kruidenlaan  16.236 9.980 6.256 
Renov.waterglijbaan zwemvoorz. 
Arkendonk  16.236 16.236 0 

Vervanging CV ketel Oosterheidehal  29.658 22.973 6.685 

Kunstgrasveld MHC Warande  0 -1.123 1.123 

Voorbereidingskrediet Huis voor Cultuur  2.781.981 214.490 2.567.491 
Voorbereidingskrediet Huis voor Cultuur 
tlv reserve investeringsprojecten -2.781.981 -214.490 -2.567.491 

Herbestemming Zandheuvelschool  -121.917 2.115 -124.032 
Herbestemming Zandheuvelschool /tlv 
investeringsprojecten 96.917 94.672 2.245 
Herbestemming Zandheuvelschool 
/baten 25.000 -96.788 121.788 
Groen nabij Medisch Centrum 
Arkendonk  23.577 27.241 -3.664 

Voorb.landsch.p.O'hout-Breda 0 4.790 -4.790 
Voorb. Landschap.p.Oosterhout-Breda 
/tlv vrije reserve 0 -4.790 4.790 
Herinrichting Groen Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat  9.304 0 9.304 
Herinrichting Groen Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat  tlv 
voorziening ISV Algemeen -9.304 0 -9.304 
Openbaar groen rioolvervanging 
Slotlaan  9.775 9.775 0 

Buiten spelen extra dekking 51.263 60.457 -9.194 

Digitalisering WMO 19.099 22.493 -3.394 
Digitalisering WMO/tlv bestem.reserve 
uitvoering WMO -19.099 -22.493 3.394 

Lokaal afvalbeleid  105.972 105.972 0 

Riolering Vijf Eiken  78.881 0 78.881 

Rioverv. Tijmhof/Venkelhof  70.806 0 70.806 

Afk. regenw. Havenweg  0 0 0 

Waterberging Kruilier-Kardoes  -11.465 14.723 -26.188 

Waterberging Kruilier-Kardoes (baten) 0 -1.880 1.880 
Afkoppelen regenwater Havenweg en 
Elschot  -19.026 8.390 -27.416 
Herinrichting RIO Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat  45.000 0 45.000 
Herinrichting RIO Dr. Poelsstraat, 
Aalbersestraat en Verschuurstraat  tlv 
voorziening ISV Algemeen -45.000 0 -45.000 

Schrijversbuurt West -riolering-  -1.082 45.192 -46.274 
Uitv. Rioolwerkzaamheden Vrachelen I 
Zuid  1.032 19.193 -18.161 

Bergbezinkbassin Oosterheide  374.148 7.422 366.726 

Voorbereiding rioleringsprojecten 2010  9.845 27.394 -17.549 

Regenwaterafv.Strijenstraat  3.800 1.182 2.618 
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Krediet Beschikbaar 
2011 

Werkelijk 2011 Resultaat 

Rioolrelining Distelbeemd-Elsbeemd 3.256 0 3.256 

Waterberging Lussen Bovensteweg 281.260 271.249 10.011 

Uitvoering rioolprogramma 2010  217.456 162.736 54.720 
Onderhoud riool parallelweg 
Beneluxweg  46.670 49.530 -2.860 
Rioolvervanging Korte Voren-Wijde 
Omloop  7.978 6.088 1.890 

Rioolvervanging Slotlaan  -7.102 11.142 -18.244 

Rioolvervanging Melis Stokelaan Zuid  36.166 36.166 0 

Riool Cannen- en Zuijlenburg-Teilingen  9.775 9.775 0 

Relinen Riolering Hoogstraat  47.300 50.717 -3.417 

Geluidsscherm langs afrit Bovensteweg  5.178 2.691 2.487 

Opstellen bestemmingsplan N629  38.485 0 38.485 
Opstellen bestemmingsplan N629 /t.l.v. 
vrije reserve -38.485 0 -38.485 

Ontw.strat. Oosterhout-Oost  112.719 115.854 -3.135 
Ontw. strat. Oosterhout-Oost /t.l.v. vrije 
reserve -112.719 -115.854 3.135 
TOTAAL 1.132.843 1.326.556 -193.713 

 
3.2. Bijlage investeringen 2011: restantkredieten 
 
De volgende kredieten zijn in 2011 gevoteerd, maar kunnen nog niet worden afgesloten. Hierdoor 
lopen ze qua uitvoering nog door in 2012.  
 
Krediet Toelichting Restant Verwacht 

Doorontwikkeling 
organisatie 

Er is een bestedingsplan aanwezig; deze 
loopt nog zeker 2 jaar door.   

253.540 
-253.540 

253.540 
-253.540 

Cameratoezicht 
werkomgeving  

De leverancier heeft nog niet aan alle 
verplichtingen voldaan. De facturen zijn 
wel als uitgaven geboekt en in dit 
overzicht opgenomen, echter nog niet 
betaald.  Project afsluiten als problemen 
zijn opgelost.  

-302 0 

ICT 
investeringsprogramma 
2009 

nog € 22.500 benodigd voor 
investeringen. 

32.480 22.500 

ICT 
investeringsprogramma 
2010  

nog € 22.500 benodigd voor 
investeringen. 

30.214 12.500 

Implementatietraject 
dienstverlening en 
zaakgericht werken  De werkzaamheden zijn in uitvoering. 

171.542 171.542 

Aanpassing 
noodstroomvoorziening 
stadhuis  

Project is in uitvoering, afronding medio 
2012. Verwachting is binnen het buget. 

245.383 245.383 

ICT 
Investeringsprogramm
a 2011  

€ 22.500 voor module openbare ruimte, 
Cognos e.d.  

48.489 48.489 

Uitbreiding 
opslagcapaciteit 

Krediet loopt samen met verbouwing 
gemeentewerf. Oplevering verwacht 

25.000 25.000 
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Krediet Toelichting Restant Verwacht 

strooizout  medio 2012. Verwachte uitgaven conform 
bedrag (op basis van offerte). nvt 

GPS navigatiesysteem 
+ rolbezem gladheid  

de uitgaven voor dit krediet worden 
verwacht in 2e / 3e kwartaal 
2012.Verwachte uitgaven conform bedrag 
(op basis van offerte). nvt 

50.500 50.500 

Vernieuwing Website  De nieuwe zoekmachine is in testfase en 
wordt 1e 2012 geimplementeerd. De 
webrichtlijnenoptimalisatie is in uitvoering. 
Het implementeren Antwoord op de 
website en ontwikkeling en styling module 
bekendmakingen volgen in 2012.  

20.000 20.000 

Doorontwikkeling 
kennissysteem  

De werkzaamheden zijn in voorbereiding, 
opdrachtverlening gepland in maart 2012. 

15.000 15.000 

Digitalisering 
documentenbeheer  

Het project start 2e kwartaal 2012. Dit 
doordat dit project een duidelijke relatie 
heeft met de 2 projecten Digitalisering uit 
BC Dienstverlening die in de uitwerking 
meer tijd hebben gekost dan verwacht.  

82.000 82.000 

Noodzakelijk 
onderhoud Stadhuis  

Project is in uitvoering, afronding eind 
2012. Verwachting is binnen het buget.  

1.870.000 
-1.870.000 

1.870.000 
-1.870.000 

Aanschaf plotter, 
snijmachine, 
vouwmachine 

De werkzaamheden zijn voltooid.Nog 
betaling laatste factuur.  

1.065 1.065 

BGT project  In 1e kwartaal 2012 wordt onderzocht of 
intergemeentelijke samenwerking te 
realiseren is. In maart /april 2012 volgt 
startnotitie aan stuurgroep 
Dienstverlening met plan van aanpak.  

89.000 89.000 

Project Elkhuizenlaan 
wegen 

De onderhoudstermijn voor groen loopt 
nog t/m voorjaar 2012. In verband 
daarmee en een geschil met de 
aannemer over de eindafrekening leidt er 
toe dat het krediet nog niet volledig kan 
worden afgesloten. Er is echter een 
aanbestedingsvoordeel gehaald. Graag 
een restantkrediet van € 50.000 
meenemen naar 2012. De 
onderschrijding valt samen met het 
aanbestedingsvoordeel wat is behaald. 

275.640 50.000 

Project Elkhuizenlaan 
wegen/baten 

Subsidie declaratie is ingediend en 
afgerekend. Lagere subsidiabele kosten 
leiden tot lagere subsidie. 

-52.356 0 

Project Ridderstraat 
OV  

Voor het werkonderdeel VRI liggen nog 3 
afwijkingsrapporten waarover discussie is 
met de aannemer. Project zit in de nazorg 
t/m april 2012. Krediet open laten tot 
eindafrekening heeft plaatsgevonden. 
extra werk VRI bij kruising Ridderstraat 
Bouwlingstraat. 

-33.707 1 

Project Ridderstraat 
Wegen 

M.b.t. dit werk liggen er een aantal 
afwijkingsrapporten waarover discussie is 
met de aannemer. Zeker is dat de 
schadevergoeding moet worden betaald, 
verhoogd met 2 jaar wettelijke rente. 
Ingezet wordt op € 30.000, maar mogelijk 
valt het hoger uit. De onderhoudstermijn 

-140.946 33.075 
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loopt nog t/m apr-2012. Krediet open 
laten t/m totale eindoplevering. Divers 
meerwerk waarvan de grootste posten: 
aanbrengen fietsmarkeringstreep (€ 
25.000), aanbrengen noppen en 
ribbeltegels (€ 7.000), leveren en 
aanbrengen puinbaan (€ 20.000), nieuwe 
stenen (€ 21.500) en extra kosten 
omleiding en afzettingen ( € 20.000). 
Daarnaast ligt er een extern advies om 
over te gaan tot € 30.000 (verhoogd met 
wettelijke rente) schadevergoeding aan 
voormalig restaurant Het Koetshuis. 

Project Buurstede 
wegen  

Zit in de nazorg. Bij eindoplevering nog 
klein bedrag verwacht voor onderhoud. 
Overschrijding omdat bij kredietaanvraag 
geen rekening is gehouden met 
teerhoudend asfalt (€ 6.500), extra 
maatregelen tbv bereikbaarheid 
omwonenden (€ 7.500) en er is 
grondverbetering (€ 7.500) toegepast. 

-11.014 4.000 

Melis Stokelaan Zuid 
wegen  

De laatste termijn wordt in januari 
verwacht. 

13.272 6.500 

Herinrichting 
dorpsplein Dorst  

Project is in uitvoering. Naar verwachting 
volledig budget benodigd. 

52.053 52.053 

OV herinr. Dorpspl. 
Dorst  

Project is in uitvoering. Naar verwachting 
volledig budget benodigd. 

9.222 9.222 

Uitbreiding 
parkeerterrein sportp. 
De Elskens  

Project is voorbereid. Afronding in 2012. 92.497 92.497 

Vervanging openbare 
verlichting 
Weststadweg  

Eindafrekening zal plaatsvinden in 2012. 1.559 1.559 

Reconstructie 
Statendamweg OV  

Project nagenoeg afgerond v.w.b. OV en 
wegen. Tussenoplevering heeft 
plaatsgevonden, binnenkort termijnfactuur 
verwacht.  

-4.807 5.000 

Reconstructie 
Statendamweg Wegen  

Project nagenoeg afgerond v.w.b. OV en 
wegen. Tussenoplevering heeft 
plaatsgevonden, binnenkort termijnfactuur 
verwacht. Meerwerk: teerhoudend asfalt 
(€ 26.000), aanpassen middengeleider 
Damweg (ca. € 10.000), reparatie asfalt 
t.h.v. aansluiting Herendam (ca. € 9000). 

-20.877 35.000 

Reconstructie kruising 
Markkant  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. Extra kosten asfalt opbreken (niet 
in bestek) fase 1 en enkele kleine 
meerwerken. Overschrijdingen van 
hoeveelheden op (86!) posten voor € 
20.000,-. Totaal meerwerk (incl. extra 
declaraties) ca. € 30.000,-. Twee 
projectkortingen hierop nog te 
verrekenen. 

-13.068 17.000 

Herinrichting 
Burg.Materlaan:wegen  

Project is nagenoeg uitgevoerd. Komt nog 
een eindtermijn en daarna 
onderhoudstermijn. Verwachte kosten 
nog € 20.000 voor de led-verlichting bij 

164.604 20.000 
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fietsersoversteekplaatsen. Krediet 
aangevraagd bij de Raad o.b.v. 
directieraming. Aanbesteding viel fors 
lager uit, echter door bijkomende kosten 
(bolgestrate middengeleider) uiteindelijk 
onbenut projectbudget veel lager. 

Herinrichting 
Burg.Materlaan:wegen 
/tlv reserve 

Volgt uitgaven.  -164.604 -20.000 

Herinrichting 
Burg.Materlaan: OV  

Project is nagenoeg uitgevoerd. Komt nog 
een eindtermijn en daarna 
onderhoudstermijn. Verwachte kosten 
nog € 30.000 voor OVL. 
Fietspadverlichting zat niet in bestek 
maar was wel toegezegd aan bewoners. 

14.661 30.000 

Herinrichting 
Burg.Materlaan: OV t/v 
reserve 

Volgt uitgaven.  -14.661 -30.000 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg Wegen  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

439.851 439.851 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg subsidie 
provincie  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. I.v.m. lagere uitvoeringskosten is 
de verwachting dat de subsidie ook lager 
zal uitvallen. 

-217.700 -110.000 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg tlv reserve 
Bovenwijkse 
voorziening 

kosten tlv reserve afboeken, ontvangen 
inkomsten tgv reserve boeken 

-222.151 -329.851 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg OV  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

1.810 1.810 

Project Ferdinand 
Bolstraat- wegen 

Project in uitvoering; loopt door in 2012ie 
ook 7.722.212 Afwijkingen en extra 
declaraties € 50.000, zijnde meer grond 
ontgraven, meer zand geleverd, 
hoeveelheden straatwerk wijkt af van het 
bestek. Daarnaast een post van afvoer en 
acceptatiekosten grond van plm. 20.000. 
Op de aanneemsom van 282.000 is een 
totaal tekort van 70.000 te verwachten. 

120.128 155.128 

Project Ferdinand 
Bolstraat- 
wegen(baten) 

Project in uitvoering; loopt door in 2012 200 0 

Project Ferdinand 
Bolstraat OV  

Project in uitvoering; loopt door in 2012 9.000 9.000 

Onderhoud 
Oosterheidebrug + 
tunnel MFC  

Er komt nog een "kunstproject" waarvoor 
het geld nodig is. 

4.242 4.242 

Verv.OV meerdere 
straten  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

90.398 90.398 

Gladheidmeldsysteem  Verplichting opgenomen van € 17.165. 
Systeem wordt 1e of 2e kwartaal 2012 
geleverd. Rekening houdend met een 
klein bedrag aan meerwerk / onvoorzien 
naar verwacht het gehele bedrag 
benodigd. nvt 

18.940 18.940 

OV van 
Dubbelmondestraat-

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

3.164 3.164 
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van Wijngaardestraat-
Plevierstraat-
Reigerstraat  
OV Geert Grootelaan-
Melis Stoklaan  

Project is in uitvoering 8.000 8.000 

OV Krommebeemd en 
Lissebeemd  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

-244 500 

Project Burg. 
Huijbregts-
Schiedonlaan  

Project in uitvoering. Loopt door in 2012. 1.449.389 1.449.389 

Project Burg. 
Huijbregts-
Schiedonlaan 
/Provinciale bijdrage 

Project in uitvoering. Loopt door in 2012. -471.000 -471.000 

Project Burg. 
Huijbregts-
Schiedonlaan /Reserve 
Bovenwijkse 
voorzieningen 

Project in uitvoering. Loopt door in 2012. -978.389 -978.389 

Wegen Geert 
Grootelaan-Melis 
Stokelaan  

Kosten worden nog intern verrekend met 
7210126 en 7722216. 

-4.341 0 

Vervangen OV 
Kastelenbuurt en 
Donkenbuurt  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

75.730 75.730 

Herinrichting 
Hoofseweg 

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

418.207 418.207 

Herinrichting 
Hoofseweg 
Civieltechnische 
kunstwerken  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

12.000 12.000 

Herinrichting 
Hoofseweg 

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

33.013 33.013 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg VRI  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

32.962 32.962 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg VRI tlv 
Bovenwijkse 
voorziening 

kosten tlv reserve boeken, inkomsten tgv 
reserve boeken 

-32.962 -32.962 

Haltetoegankelijkheid 
2010  

Geen uitgaven meer te verwachten. Na 
ontvangst van de provinciale bijdrage kan 
krediet worden afgesloten. een aantal 
haltes is niet uitgevoerd omdat nog nader 
moet worden bepaald hoe de 
toegankelijkheid te ontwerpen. Deze 
haltes zullen in 2012 en 2013 worden 
ingericht. 

99.660 0 

Haltetoegankelijkheid 
2010 Provinciale 
bijdrage  

Er is een kennisgeving ontvangen over de 
hoogte van de voorlopige provinciale 
bijdrage. Na uitbetaling kan het krediet 
worden afgesloten. Lagere bijdrage a.g.v. 
lagere uitvoeringskosten. 

-102.500 -44.400 

Bouw Hans 
Bergerkliniek  

bouw gestart eind 2011. Verwachte 
oplevering zomer 2012.  

1.706.708 1.706.708 

Bouw Hans 
Bergerkliniek  t.l.v. 
investeringsprojecten 

  -806.707 -806.707 
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Grond nieuwbouw 
Touwbaan  

betreft aankopen grond tbv 
parkeerplaatsen. Uitgaven afhankelijk van 
ontwikkeling voormalig Textap-terrein.  

36.205 36.205 

Grond nieuwbouw 
Touwbaan  t.l.v. 
reserve 

onttrekking volgt uitgaven  -36.205 -36.205 

bijdrage 
parkeerplaatsen 
Touwbaan 

bijdrage kosten ten behoeve van de 
realisatie van de parkeerplaatsen. 
Uitgaven afhankelijk van ontwikkeling 
voormalig Textap-terrein  

32.000 32.000 

Bijdr. Parkeerpl. 
Touwbaan  t.l.v. 
reserve 

onttrekking volgt uitgaven  -32.000 -32.000 

Herhuisvesting de 
Strijene  

werkzaamheden gereed. Financiële 
afronding voorjaar 2012.  Tgv verrekening 
kosten inkoop in 2010 is er een 
budgetoverschrijding. 

-3.064 21.235 

Semipermanente 
huisvesting 
Warandecollege 

werkzaamheden gereed. Financiële 
afronding voorjaar 2012.  Tgv verrekening 
kosten inkoop in 2010 is er een 
budgetoverschrijding. 

-2.087 6.405 

1e inrichting 
onderwijspakket en 
meubilair 
Warandecollege 

werkzaamheden gereed. Financiële 
afronding voorjaar 2012.  Tgv verrekening 
kosten inkoop in 2010 is er een 
budgetoverschrijding. 

4.186 5.261 

Onderwijsk.vern. OBS 
de Wissel  

Uitbetaling gekoppeld aan bouw 
unielocatie. Planning 2012. Tgv 
verrekening kosten inkoop in 2010 is er 
een budgetoverschrijding. 

186.497 193.770 

Sint-Oelbert 
gymnasium IHP 2011-
2014  

werkzaamheden gereed. Financiële 
afronding voorjaar 2012.   

103.599 103.599 

Vervanging 
omroepinstallatie/gelui
dinstallatie 
recreatieoord De 
Warande  

Werkzaamheden zijn afgerond, er volgt 
nog een eindafrekening  

13.277 10.000 

Voorber.onderzoek 
zwembadvoorzieninge
n  

Volledig budget nog nodig voor de 
afrondiong van het onderzoek  

10.833 10.833 

Voorber.onderzoek 
zwembadvoorzieninge
n tlv vrije reserve 

Onttrekking volgt uitgaven  -10.833 -10.833 

Bescherm.wanden tbv 
luchtbeh.sporthal 
Arkendonk  

Zijn op dit moment nog bezig met de 
afstelling en aanpassing van de 
installatie. Daarvoor is het budget 
bestemd.  

9.852 9.852 

Renovatie Twins  Volledig budget nog nodig. Afspraak is 
met het college dat restant bedrag wordt 
ingezet voor overige werkzaamheden 
Twins.   

294.706 294.706 

Renovatie Twins tlv 
reserve 
investeringsprojecten 

Volledig budget nog nodig. Afspraak is 
met het college dat restant bedrag wordt 
ingezet voor overige werkzaamheden 
Twins.   

-75.228 -75.228 

Voorbereiding 
renovatie sportpark 

Volledig bedrag nog nodig. Project is nog 
niet afgerond  

8.520 8.520 
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TSC Warandelaan  

Voorbereiding 
inrichtingsplan 
Sportpark de Contrei  

Volledig bedrag nog nodig. Project is nog 
niet afgerond  

17.040 17.040 

Onderhoud Heilighart  De werkzaamheden zijn voltooid.Nog 
betaling laatste facturen.Passend binnen 
budget.  

23.509 23.509 

Restauratie park 
Brakestein  

In 2012 worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd zoals de 
laatste beplanting en het plaatsen van 
banken. Er was een scherp voordeel op 
de aanbesteding en er is gekozen om 
enkele begrootte onderdelen niet uit te 
voeren 

187.680 30.000 

Restauratie park 
Brakestein /baten 

Begin 2012 is de vaststellings 
beschikking ontvangen van de provincie, 
en is nog in deze cijfers verwerkt. Het 
restant van de subsidie is ontvangen en 
hierin verwerkt. Nu subsidie afgerond 

118.085 0 

Restauratie park 
Brakestein  tlv vrije 
reserve 

onttrekking volgt de uitgaven  -305.766 -30.000 

Project Elkhuizenlaan 
groen  

De onderhoudstermijn voor groen loopt 
nog t/m voorjaar 2012. In verband 
daarmee en een geschil met de 
aannemer over de eindafrekening leidt er 
toe dat het krediet nog niet volledig kan 
worden afgesloten.  O.b.v. de 
termijnstaten is bepaald welke kosten 
betrekking hebben gehad op welk 
onderdeel. De kans is groot dat de aanleg 
van de waterberging op het grasveld 
langs de Elkhuizenlaan zijn betiteld als 
werkzaamheden groen, terwijl ze onder 
het onderdeel "waterberging" hadden 
gemogen. Nu dus overschrijding op groen 
en onderschrijding op waterberging. 

-61.811 1.000 

Project Ridderstraat 
openb.groen  

De onderhoudstermijn groen loopt nog tot 
apr-12. Er zijn nog enkele geschillen met 
de aannemer. Krediet open laten tot 
eindafrekening heeft plaatsgevonden. 

-1 0 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda 
planv.  

Er is een meerjarenbegroting welke loopt 
tot eind 2013. In de periode tot aan 1 
januari 2014 is ook een provinciale 
subsidie beschikbaar van 1,3 miljoen 
euro. Het streven is erop gericht om de in 
de visie opgenomen projecten deels 
binnen deze periode uit te voeren of 
hiervoor plannen te maken. In 2011 is 
een subsidie ontvangen die pas in 2012 
of 2013 nodig is, deze is eind 2011 als 
passief overgeboekt,  

-94.800 -94.800 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda 
planv. /baten 

deel van de ontvangen subsidie  154.800 154.800 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda 

onttrekking volgt de uitgaven  -60.000 -60.000 
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planv./tlv reserve 

Openbaar groen 
herinrichting dorpsplein 
Dorst  

Project is in uitvoering. Naar verwachting 
volledig budget benodigd. 

20.493 20.493 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda uitv.  

Er is een meerjarenbegroting welke loopt 
tot eind 2013. In de periode tot aan 1 
januari 2014 is ook een provinciale 
subsidie beschikbaar van 1,3 miljoen 
euro. Het streven is erop gericht om de in 
de visie opgenomen projecten deels 
binnen deze periode uit te voeren of 
hiervoor plannen te maken.  

37.500 37.500 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda 
uitv./tlv reserve 

onttrekking volgt de uitgaven  -37.500 -37.500 

Landschapspark 
Oosterhout-BredaP + 
Info  

Er is een meerjarenbegroting welke loopt 
tot eind 2013. In de periode tot aan 1 
januari 2014 is ook een provinciale 
subsidie beschikbaar van 1,3 miljoen 
euro. Het streven is erop gericht om de in 
de visie opgenomen projecten deels 
binnen deze periode uit te voeren of 
hiervoor plannen te maken.  

40.000 40.000 

Landschapspark 
Oosterhout-Breda P + 
Info /tlv reserve 

onttrekking volgt de uitgaven  -40.000 -40.000 

Herinrichting 
Burg.Materlaan:groen 

Aanplant groen is afgerekend. 
Nazorgtermijn loopt (bomen water geven, 
gras maaien) 

3.018 500 

Project Ferdinand 
Bolstraat  groen 

Project in uitvoering; loopt door in 2012 58.000 58.000 

Project 
bomencompensatie 
2011 

Bomen zijn geplant. Project zit in de 
nazorg. Bij eindoplevering nog kosten te 
verwachten voor water geven e.d. 

8.930 8.930 

Vervangen lift d 
Pannehoef  

Het project heeft vertraging opgelopen. 
De liftleverancier is failliet gegaan maar 
maakt een doorstart. Met juridische zaken 
wordt nu bekeken hoe verder te gaan.  

14.820 14.820 

Grond herinrichting 
milieustraat  

Plan van aanpak is aanbesteed met 
externe projectleiding en de 
milieuvergunning is verleend. 
Werkzaamheden gestart nov (?) 2011. De 
herinrichting zal naar verwachting medio 
2012 zijn afgerond. nvt 

430.000 430.000 

Herinrichten 
Milieustraat  

Plan van aanpak is aanbesteed met 
externe projectleiding en de 
milieuvergunning is verleend. 
Werkzaamheden gestart nov (?) 2011. De 
herinrichting zal naar verwachting medio 
2012 zijn afgerond. nvt 

2.581.712 2.581.712 

Inzameling kunststof 
afval/verv glasbakken 

Tezamen met uitgaven 7.721.005 voor 
aankoop van ondergronds containers. 
Containers zijn geleverd, plaatsing gestart 
in jan 2012, afronding werkzaamheden 
gepland voor ?? nvt 

28.732 28.732 

Onderzoek oostelijke 
rioolpersleiding  

Dit betreft een voorbereidingskrediet voor 
de aanleg van een Oostelijke persleiding. 

262.020 160.000 
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Voor het uitwerken van de 
voorbereidende onderzoeken tot het 
voorontwerp als eerste fase is naar 
verwachting een budget van € 40.000 
benodigd. Voor de uitwerking van het 
definitieve ontwerp en de bestekken als 
tweede fase is naar verwachting een 
budget van € 160.000 nodig. Daarna zal 
een uitvoeringskrediet moeten worden 
aangevraagd. Kosten voor voorbereiding 
werden zeer hoog ingeschat. Na 
aanvraag van offerte meer duidelijkheid 
over werkelijke kosten. 

Project Burg 
Elkhuizenlaan 
waterberging  

De onderhoudstermijn voor groen loopt 
nog t/m voorjaar 2012. In verband 
daarmee en een geschil met de 
aannemer over de eindafrekening leidt er 
toe dat het krediet nog niet volledig kan 
worden afgesloten.  O.b.v. de 
termijnstaten is bepaald welke kosten 
betrekking hebben gehad op welk 
onderdeel. De kans is groot dat de aanleg 
van de waterberging op het grasveld 
langs de Elkhuizenlaan zijn betiteld als 
werkzaamheden groen, terwijl ze onder 
het onderdeel "waterberging" hadden 
gemogen. Nu dus overschrijding op groen 
en onderschrijding op waterberging. 

155.511 0 

Project Ridderstraat 
Rio  

De onderhoudstermijn groen loopt nog tot 
apr-12. Er zijn nog enkele geschillen met 
de aannemer. Krediet open laten tot 
eindafrekening heeft plaatsgevonden. 
Divers meerwerk waaronder aanbrengen 
huisaansluitingen (€ 12.500). 

-12.500 1 

Riolering Centrum 
Noord 

Zit in de nazorg. Eindoplevering medio 
2012. Dan duidelijk beeld over kwaliteit 
bestrating. Mogelijk nog herstraten a.g.v. 
ondergrond. Zoals het er nu naar uitziet is 
de prognose, gebaseerd op nog te 
verrekenen nazorg groen en herstel 
verharding, in de eindtermijn een 
saldooverschot van plm. 30.000 In het 
centrum zit veel klei in de grond. Voor dit 
project is de klei verwijderd en er is zand 
terug in de plaats gekomen. Het is 
afwachten wat voor effect het "inklinken" 
van het zand heeft, op het straatwerk. De 
kans is zeer reëel dat er nog moet 
worden hertstraat aan het eind van de 
onderhoudstermijn. 

70.117 40.000 

Bergingsriool Dorst  Project is in uitvoering. Naar verwachting 
volledig budget benodigd. Meerwerk: 1) 
klei vervangen door zand; 2) uitbreiden 
parkeerterrein Klip (ca. 20.000); 3) 
verwijderen drempel; 4) waterleiding 
Dennenlaan (ca. 20.000), 5) extra inkoop 
gele gebakken klinkers (ca. 16.000) etc. 
Toevoeging bomencompensatieplan 

265.445 265.445 
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Spoorstraat (kosten ca. € 40000) aan 
project, uitvoering van dit onderdeel 
februari/maart 2012.  Leidt niet tot 
overschrijding, vanwege lagere 
aanbesteding dan beschikbaar krediet. 

Bergingsriool Dorst 
/baten 

  4.480 0 

Herinrichting 
Loevensteinlaan/Temp
elierstraat  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

275.422 275.422 

Uitvoering 
rioolprogramma 2011-
fase 1  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

23.619 23.619 

Vervanging riolering 
Provincialeweg-Rijsdijk  

Project zit in de onderhoudstermijn. Er 
komt nog een kleine eindtermijn van 
ongeveer € 1.000. 1. Herstel diverse 
besteksonvolkomenheden; 
2. Toepassen bemaling; 
3. Nieuwe kolken, omdat de bestaande 
(te hergebruiken) kolken toch niet in orde 
bleken; 
4. Bouwkundige opnames; 
5. Aanpassing rioolontwerp en putten 
Provincialeweg (werkfase 2). Betreft 
kosten van ca. 20.000 

-19.844 1.000 

Vervanging riolering 
Provincialeweg-Rijsdijk 
/baten 

Project zit in onderhoudstermijn. Minder 
bijdrage van Thuisvester. 

-1.150 0 

Reconstructie 
Statendamweg 
riolering  

Deel van een duiker onder 
Statendamweg i.v.m. wijziging tracé 
aangelegd. Daarnaast is een aangepast 
plan in procedure voor de nog te leggen 
duiker in Gooikensbos. Het tijdstip van 
uitvoering is nog niet bekend. De extra 
kosten worden als volgt ingeschat: 
aangepaste duiker € 50.000, kosten K&L 
€ 15.000. Meerwerk: gestuurde boringen 
t.b.v. middenspanning (€ 20.000) en 
aanbrengen damwand (ca. € 3.500). 

-3.390 80.000 

Rioolvervanging De 
Braak parkeerterrein  

Laatste termijn van 5% wordt nog 
ingediend. 

938 1.200 

Verv. Riool project 
Basielhof/Lavendelhof  

Project is in uitvoering. Diverse 
overschrijdingen. Project loopt. Er is 
sprake van bestekswijzigingen, echter 
financiële consequenties nog niet 
duidelijk. Dit komt omdat de termijnen nog 
niet opgemaakt zijn! Voor het eerste deel 
(Basielhof) gaat er een tekort van plm. 
35.000 ontstaan. Dit komt door 
besteksafwijkingen (omissies), 
hoeveelheid te verplaatsen lichtmasten 
aanzienlijk hoger, geen bestekspost voor 
afvoeren klei en dus leveren extra zand, 
meer m2 opnemen en herstraten 
tegelwerk. Dit zou dan ook gelden voor 
de Lavendelhof. Met een doorkijk naar de 
eindafrekening en rekening houdend met 
enkele minderwerken zijn er 

111.081 210.000 
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Krediet Toelichting Restant Verwacht 

overschrijdingen te melden van in totaal € 
90.000    

Voorbereiding en 
aanleg infiltratieriool 
Keiweg  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. Mogelijk nog wat extra werk nazorg 
(herstel/verbetering 
gehandicaptenvoorzieningen), kosten nog 
onbekend. 

16.026 16.026 

Herinrichting 
Burg.Materlaan:riool 

Pompput en revisiegegevens moeten nog 
worden afgerekend. Verder is deelproject 
riolering afgerond.  

115.909 30.000 

Uitbreiding riool 
Oudenhove/Sterkenbur
g  

Project moet nog worden eindopgeleverd. 
Gebeurt naar verwachting in februari. 

-497 1.000 

Reconstructie Eikdijk-
Europaweg riool  

Project zit in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

131.847 131.847 

Project Ferdinand 
Bolstraat rio  

Project in uitvoering; loopt door in 2012. 
Zie ook 7.210.120. Afwijkingen en extra 
declaraties € 50.000, zijnde meer grond 
ontgraven, meer zand geleverd, 
hoeveelheden straatwerk wijkt af van het 
bestek. Daarnaast een post van afvoer en 
acceptatiekosten grond van plm. 20.000. 
Op de aanneemsom van 282.000 is een 
totaal tekort van 70.000 te verwachten. 

32.719 67.719 

Herinr. V. Boischotlaan 
aanleg riool  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

345.172 345.172 

Riool vervanging van 
Dubbelmondestraat, 
van Wijngaardestraat, 
Plevierstraat en 
Reigerstraat  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

41.125 41.125 

Riool Geert 
Grootelaan-Melis 
Stokelaan  

Project is in uitvoering 22.000 22.000 

Rioolvervanging 
Krommebeemd en 
Lissebeemd  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

43 4.500 

Uitvoering 
rioolprogramma 2011-
fase 2  

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

29.621 29.621 

Rioolverbetering 
Vaartweg deelplan 3  

Werkzaamheden starten in april 2012 en 
duren tot juni. Najaar 2012 worden de 
bomen aangeplant dus OH-termijn loopt 
tot najaar 2013. 

375.434 375.434 

Herinrichting 
Hoofseweg 

Project is in uitvoering. Loopt door in 
2012. 

606.508 606.508 

Actieplan Stadshart  Er is een uitgebreid project-overzicht 
aanwezig. Hiervoor is het restant volledig 
benodigd.   

53.235 53.235 

Actieplan Stadshart 
/t.l.v. vrije reserve 

  -53.235 -53.235 

Planstudie/MER N282  Het volledige bedrag wordt in 2012 
ingezet om de mer procedure af te 
ronden. Nav collegebesluit Breda om toch 
medewerking te verlenen aan de 
ontwikkeling van de Bavelse Berg wordt 
dit toegevoegd aan het MER.  

40.842 40.842 
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Planstudie/MER N282  
inkomsten provincie 

Het volledige bedrag wordt in 2012 
ingezet om de mer procedure af te 
ronden. Bedrag moet nog worden 
ontvangen, wordt als een fase van de 
werkzaamheden is afgerond gefactureerd 
in 2012.  

-27.869 -27.869 

Planstudie/MER N282  
tlv reserve 

onttrekking volgt de uitgaven  -12.973 -12.973 

Opstellen geact. 
Masterplan 
Santrijngebied  

In 2011 heeft de raad besloten om een 
voorkeursvariant verder uit te werken en 
dit dient in 2012 te leiden tot een 
aanpassing van het Masterplan en 
vaststelling financiele kaders, waarna een 
voorbereidingskrediet t.b.v. de renovatie 
kan worden gevoteerd geen 
overschrijding te verwachten 

154.777 
-154.777 

154.777 
-154.777 

TOTAAL  9.177.602 9.265.114 
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Bijlage 4: Overzicht reserves en voorzieningen 
 

  STAND 
per 1-1-

2011 

Resultaat 
2010 

Vermeer
deringen 

Verminde
ringen 

STAND 
per 31-
12-2011 

ALGEMENE RESERVES (06110)           

algemene reserve (bufferfunctie) 4.978  50  5.028 

financieringsreserve (inkomensfuncties) 36.000    36.000 

vrije reserve 26.796 -2.473 8.122 2.686 29.759 

totaal algemene reserves 67.774 -2.473 8.172 2.686 70.787 

            

RESERVES GRONDEXPLOITATIE (06130)           

algemene bedrijfsreserve  9.462 -238 1.760 2.159 8.825 

Reserve bovenwijkse voorzieningen 12.003  318 395 11.926 

Reserves grondexploitatie 21.465 -238 2.078 2.554 20.751 

        

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES (06120)       

bestemmingsreserve investeringsprojecten 

(bestedingsfunctie) 

17.624  1.292 3.807 15.109 

bestemmingsreserve woonfonds 452  20 472 0 

bestemmingsreserve renterisico BWS 50   50 0 

bestemmingsreserve BTW-compensatie 49   50 0 

bestemmingsreserve uitvoering WMO 72 -54 1 19 0 

bestemmingsreserve SSC 364  923  1.287 

bestemmingsreserve doorontwikkeling 291  3 19 274 

Bestemmingsreserve Buiten Spelen 21    21 

Bestemmingsreserve parkeerfonds 339  3  342 

Bestemmingsreserve combifuncties 127  1 2 126 

Bestemmingsreserve Herontwikkeling Santrijngebied 19.172   135 19.037 

Bestemmingsreserve groenfonds 0  23  23 

Bestemmingsreserve IZA-gelden 554  6  559 

totaal overige bestemmingsreserves 39.115 -54 2.273 4.555 36.779 

        

VOORZIENINGEN       

voorziening FPU 0  159 159 0 

voorziening salarisvergoedingen in geval van non-

activiteit 

711  490 224 977 

voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid 139  14 74 79 

Voorziening WWB 0  675  675 

Voorzieningen eigen middelen 850  1.338 457 1.731 

        

Voorzieningen middelen van derden       

voorziening exploitatie reiniging 1.550  322  1.872 

voorziening exploitatie riolering 3.201  59  3.260 

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing 

algemeen 

283   283 0 

voorziening ouderenbeleid 7   7 0 

voorziening marktplaats cultuureducatie 54   4 49 

voorziening ISV periode 2005-2009 666   52 614 

voorziening TIPP-gelden 326   326 0 
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voorziening LMC/RMC 104  81  185 

voorziening intensivering stedelijke vernieuwing 

geluid 

116  43  159 

voorziening zonebeheer industrielawaai N.B. 17  7  24 

Voorziening ISC Equalit 41   41 0 

      

Voorzieningen middelen van derden 6.364  469 713 6.120 

        

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 135.568 -2.765 14.331 10.965 136.168 
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Bijlage 5 Afkortingenlijst 
 
Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd.  
 
Afkorting Betekenis 
APV Algemene Plaatselijke Verordening 
ASV Algemene Subsidieverordening 
AvA Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
BBP Bruto Binnenlands Product 
BBV Besluit Begroten en Verantwoorden 
Bbz Bijzondere bijstand zelfstandigen 
BCF BTW Compensatiefonds 
Bcf Beleidsgestuurde contractfinanciering 
BIZ Bedrijven InvesteringsZones 
BMOO Brabants Museum Oud Oosterhout 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BP Bijzonder Programma 
BTW Belasting Toegevoegde Waarde 
BWS Besluit Woninggebonden Subsidies 
BWT Bouw- en WoningToezicht 
BZK Binnenlandse Zaken 
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBL Cross Border Lease 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 
CPB Centraal Planbureau 
CPI Consumenten Prijsindex 
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
EMU-saldo Europese Monetaire Unie 
ESF Europees Sociaal Fonds 
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden 
FTE Full-time equivalent 
GBA Gemeentelijke Basis Administratie 
GR OGZ Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg 
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
GS Gedeputeerde Staten 
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
IBOR Integraal Beheer openbare Ruimte 
IHP Integraal HuisvestingsPlan 
INK Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg 
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers 
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISV Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 
JGZ Jeugd Gezondheidszorg 
KCC Klant Contact Centrum 
KCV Kleinschalig Collectief Vervoer 
KRW Kaderrichtlijn Water 
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Afkorting Betekenis 
KTO Klanttevredenheidsonderzoek 
MARB Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda 
MEK Milieueducatief centrum en Kinderboerderij 
MER Milieu Effect Rapportage 
MFA Multifunctionele Accommodatie 
MFC Mgr. Frencken College 
MJBP Meerjaren beleidsplan 
MJPOR Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 
NHG Nationale Hypotheekgarantie 
NMA Nederlandse mededingings Autoriteit 
OAS Optimalisatie Afvalwatersysteem 
OiB Oosterhout in Beweging 
OPC Outputcontract 
OZB Onroerend Zaaksbelasting 
PBS Personeels Budgetteringssysteem 
RAV Regionale Ambulancevoorziening 
RAWB Regionaal Archief West Brabant 
REAP Regionaal Economisch Actieprogramma 
REWIN Regionaal werkgelegenheidsinstituut West-Brabant 
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum 
RO Ruimtelijke Ordening 
RvS Raad van State 
SBBO Stichting Beveiliging bedrijventerreinen Oosterhout 
SBO Stichting Begraafplaatsen Oosterhout 
SES Sociaal Economische Samenwerking 
SHOO Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout 
SiSa Single information Single audit 
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
TIC Telefonisch Informatie Centrum 
TIPP Tender Investeringsprogramma’s Provincies 
UvW Unie van Waterschappen 
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VRI VerkeersRegelInstallatie 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
WAVA Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen 
Wi Wet inburgering 
WIJ Wet Investeren in Jongeren 
Wiw Wet inschakeling werkzoekenden 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOZ Waardering Onroerende Zaken 
Wro Wet Ruimtelijke Ordening 
Wsw Wet Sociale Werkvoorziening 
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
WWB Wet Werk en Bijstand 
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Bijlage 6 Overzicht begrotingswijzingen 2011 
 
 
Onderstaand zijn per programma de begrotingswijzigingen toegelicht. Het betreft de wijzigingen die 
het verschil verklaren tussen de primitieve begroting 2011 (vastgesteld in november 2010) en de 
huidige actuele begroting. 
 
Programma 1 Bestuur/ Gemeenteraad 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Kosten van de gemeenteraad 549 0 549 
Griffie 444 0 444 
Rekenkamer 63 0 63 
Totaal 1.057 0 1.057 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Geen wijzigingen.  
 
 
 
Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening 

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
College 624 0 624 
Bestuurs- en managementondersteuning 1.536 30 1.566 
Intergemeentelijke samenwerking 177 0 177 
Publieksdiensten 1.164 0 1.164 
Klant Contact Centrum 492 0 492 
Totaal 3.993 30 4.023 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De wijziging bij bestuurs- en managementondersteuning betreft gelden die beschikbaar zijn gesteld 
voor de brede aanpak voorzieningen. Dit wordt gefinancierd uit de post onvoorzien. 
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Programma 3  Woonomgeving  
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Buurt- en wijkbeheer 438 0 438 
Speelvoorzieningen 357 10 367 
Beleid wegen en openbaar groen 57 0 57 
Onderhoud openbaar groen 4.108 -8 4.100 
Onderhoud wegen 5.245 1.423 6.668 
Beheer en onderhoud openbare verlichting 977 85 1.062 
Bestrijding van gladheid 110 0 110 
Totaal 11.291 1.510 12.801 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De wijziging op speelvoorzieningen betreft het overboeken van onderhoudsgelden vanuit openbaar 
groen. 
Naar aanleiding van een correctie op de doorboeking van de stortrechten van de 
composteerinrichting is er nadeel binnen het product onderhoud openbaar groen (€ 8.100). 
Op onderhoud wegen zijn een aantal mutaties. Er is prijscompensatie toegekend voor 
onkruidbestrijding op verhardingen, naar aanleiding van de aanbesteding (€ 48.000). Binnen dit 
product is € 25.000 aan kapitaallasten toegevoegd voor de samenwerking havens midden brabant; 
deze bijdrage wordt gedekt uit de vrije reserve en dient dus in één keer afgeschreven te worden. 
Daarnaast nemen vanwege dekking uit respectievelijk de Vrije reserve en de Reserve Bovenwijkse 
voorzieningen voor de projecten Burgemeester Materlaan en Kruising Eikdijk / Europaweg en het 
feit dat daardoor de projecten in één keer moeten worden afgeschreven, de kapitaallasten binnen 
het product wegen toe met € 1.350.300 en binnen het product Openbare verlichting met € 85.000. 
 
 
 
Programma 4  Veilig  

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Integrale veiligheid 1.123 -71 1.052 
Vergunningverlening openbare orde en veiligheid 628 -28 600 
Regionale brandweer 2.320 130 2.450 
Preventie en voorbereiding brandweer 286 0 286 
Bestrijding van incidenten brandweer 195 -75 120 
Totaal 4.552 -43 4.509 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Bij integrale veiligheid is de stelpost van het verbeterplan VVH overgeheveld naar het PBS van de 
unit Veiligheid (€ -80.000) en er is een verschuiving geweest van apparaatskosten tussen 
vergunningverlening en integrale veiligheid (€ 9.000). De wijziging bij vergunningverlening betreft de 
voorgenoemde verschuiving van apparaatskosten en een wijziging van het budget vergunningverlening 
in verband met de extra inkomsten uit de ‘Mulderfeiten’.   
De wijzigingen bij regionale brandweer hebben betrekking op administratieve correcties van de 
ombuiging paraatheid (€ 75.000) vanuit bestrijding en een overboeking van het budget van de 
brandweerkazernes vanuit accommodatiebeheer (programma 13) naar regionale brandweer (€ 55.000). 
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Programma 5  Verkeer & Mobiliteit  
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Openbaar vervoer 62 -22 40 
Beleid verkeer 626 0 626 
Verkeersmaatregelen 725 75 800 
Auto parkeren -752 154 -598 
Fiets parkeren 477 0 477 
Totaal 1.138 207 1.345 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De bijdrage voor het Bureau KCV is van openbaar vervoer overgebracht naar het budget voor 
WMO (€ 22.000). Vanwege dekking uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen voor het project 
Kruising Eikdijk / Europaweg en het feit dat daardoor het project in één keer moet worden 
afgeschreven, nemen de kapitaallasten binnen het product verkeersmaatregelen toe met € 75.000 
als gevolg van de nieuwe verkeersregelinstallatie. 
Bij Auto parkeren is € 108.000 toegevoegd ter dekking van de kosten voor parkeerhandhaving. Het 
overige op dit onderdeel betreft het verlagen van de inkomsten uit de naheffingen.  

 
 
 

Programma 6  Natuur, Milieu & Afval  
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Milieu beleid en beheer 1.281 220 1.501 
Afvalverwijdering -1.066 -4 -1.069 
Riolering -958 140 -818 
Waterhuishouding 334 1 336 
Totaal -409 358 -51 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De wijzigingen binnen milieubeleid en beheer heeft betrekking op extra gelden voor de uitvoering 
van milieuhandhaving (€ 150.000). Daarnaast vindt er een screening plaats van alle milieudossiers 
(€ 70.000). Deze gelden zijn voor € 180.000 gefinancierd uit de post onvoorzien; de overige € 
40.000 komen uit het PBS.  
Vanwege dekking uit respectievelijk de Vrije reserve en de Reserve Bovenwijkse voorzieningen 
voor de projecten Burgemeester Materlaan en Kruising Eikdijk / Europaweg en het feit dat 
daardoor de projecten in één keer moeten worden afgeschreven, nemen de kapitaallasten binnen 
het product riolering en water toe met € 140.000. 

 
. 
Programma 7   Bouwen & Wonen  

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Bouwgrondexploitatie -35 0 -35 
Monumentenbeleid en archeologie 191 -25 166 
Bouwvergunningen 213 0 213 
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Huurtoeslag 0 0 0 
Volkshuisvestingsbeleid -33 0 -33 
Stedelijke ontwikkeling 799 298 1.096 
Structuur- en bestemmingsplannen 377 -8 369 
Beheer van gronden en gebouwen -26 -9 -35 
Totaal 1.485 256 1.741 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De wijziging van € 25.000 bij monumenten en archeologie heeft te maken met de realisatie van de 
taakstelling op het gebied van archeologie. Daarnaast is ten laste van de bestemmingsreserve 
herontwikkeling Santrijngebied een krediet van € 290.000 gevoteerd voor de planontwikkeling 
(Stedelijke ontwikkeling). Daarnaast is hier € 7.500 overgeheveld vanuit de structuur- en 
bestemmingsplannen. 
De € 9.000 die is toegevoegd bij beheer gronden en gebouwen betreft het overboeken van de 
inkomsten uit erfpacht van Oud Brabant vanuit programma 9.  
 

 
 
Programma 8  Werk & Inkomen  

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Re-integratiebeleid 2.481 22 2.503 
Minimabeleid 2.109 0 2.109 
Inkomensregelingen 1.146 0 1.146 
Sociale zekerheid (algemeen) 2.265 0 2.265 
Inburgering 625 -34 591 
Ondernemen 464 0 464 
Nutsvoorzieningen 233 0 233 
Recreatie en toerisme 123 0 123 
Oosterhoutpas 0 0 0 
Totaal 9.447 -12 9.435 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De toevoeging van € 22.000 bij re-integratie heeft betrekking op het uitvoeren van de quickscan 
sociale zekerheid, welke gefinancierd wordt uit de post onvoorzien. De vermindering van € 34.000 
bij inburgering komt voort uit de wijzigingen van 1e corap 2011 vanwege een verlaging van de 
middelen voor inburgering binnen de algemene uitkering.  
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Programma 9   Programmering van de Stad  
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Evenementen 200 0 200 
Bibliotheek 1.349 -5 1.343 
Subsidies kunst en cultuur 175 0 175 
Onderhoud kunst en cultuur 136 -16 120 
Kunstbevordering en -voorwerpen 175 0 175 
Cultuurnota 91 0 91 
Theater “De Bussel” 1.065 0 1.065 
Jongerencentrum “Outflow” 371 0 371 
H19 Centrum voor de kunsten 860 1 861 
Musea en archieven 116 0 116 
Huis voor Cultuur 37 0 37 
Totaal 4.575 -16 4.559 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Er is € 5.000 bij de bibliotheek overgeheveld naar programma 13 ter gedeeltelijke dekking externe 
inhuur tbv accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed.  
Bij onderhoud kunst & cultuur is € 11.000 aan onderhoudsbudgetten voor Zandheuvel 49 
overgeheveld naar programma 13. Daarnaast is € 5.000 overgeheveld naar programma 13 ter 
gedeeltelijke dekking externe inhuur tbv accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed. 
Er is prijscompensatie opgenomen voor de subsidie aan H19. 

 
 
 
Programma 10   Onderwijs, Jeugd & Voorschool  

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Jeugdbeleid 235 0 235 
Kinderopvang en voorschool 313 0 313 
Onderwijshuisvesting 4.404 0 4.404 
Onderwijsbeleid 791 0 791 
Gemeente onderwijsachterstandsbeleid 139 0 139 
Regionaal meld- en coördinatiepunt 
schoolverlaters 

 
9 

 
0 

 
9 

Onderwijsbegeleiding 137 0 137 
Leerlingenvervoer 840 6 846 
Volwasseneneducatie 0 0 0 
Jong 0 48 48 
Totaal 6.869 54 6.923 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Er is een prijscompensatie toegekend voor het leerlingenvervoer van € 6.000. 
Daarnaast zijn de middelen van het voormalig bijzonder programma jong overgeheveld naar dit 
programma. 
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Programma 11   Maatschappelijke Zorg  
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Buurthuizen 1.035 -30 1.005 
Welzijns- en maatschappelijk werk 1.734 -52 1.682 
Beleid en subsidiering gezondheidszorg 
(algemeen) 

 
137 

 
0 

 
137 

Regionale openbare gezondheidszorg 1.040 0 1.040 
Jeugdgezondheidszorg 150 0 150 
Lijkbezorging 7 0 7 
Ouderenbeleid 802 -674 127 

Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en 
gehandicaptenparkeerkaart 

 
173 

 
0 

 
173 

Cliëntenbehandeling en externe advisering 282 26 308 
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en 
personenalarmering 

 
4.128 

 
0 

 
4.128 

Rolstoelvoorzieningen 497 0 497 
Woonvoorzieningen gehandicapten 984 0 984 
Vervoersvoorzieningen gehandicapten 1.521 22 1.543 
WMO collectieve voorzieningen 75 741 816 
Programma Samenleving 61 0 61 
Jeugdbeleid (WMO) 235 0 235 
Totaal 12.860 32 12.892 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Bij buurthuizen is € 20.000 aan onderhoudsbudgetten voor Zandheuvel 51 overgeheveld naar 
programma 13. Daarnaast is € 10.000 overgeheveld naar programma 13 ter gedeeltelijke dekking 
externe inhuur tbv accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed. 
De begrotingswijziging welzijns- en maatschappelijk werk is deels veroorzaakt door toekenning van 
extra gelden voor maatschappelijke stages, die binnen de algemene uitkering worden ontvangen (€ 
6.000). Daarnaast is € 5.000 overgeheveld naar programma 13 ter gedeeltelijke dekking externe 
inhuur tbv accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed. Het restant betreft herverdeling budgetten 
WMO. 
De wijziging bij vervoersvoorzieningen betreft het overhevelen van de bijdrage bureaukosten KCV 
vanuit programma 5. 
Bij cliëntbehandeling is € 26.000 toegevoegd vanuit onvoorzien voor het onderzoek naar de 
individuele voorzieningen WMO.  
Voor het overige betreffen het administratieve overhevelingen binnen de WMO budgetten.  

 
 
Programma 12   Sport  

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Sportbeleid 774 5 779 
Sportaccommodaties buiten 822 24 846 
Sportaccommodaties binnen 1.111 0 1.111 
Zwembaden 1.727 80 1.807 
Totaal 4.434 109 4.543 
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Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Bij sportbeleid is een budget overgeheveld vanuit de WMO voor projecten van OIB (€ 9.775). 
Daarnaast is hier € 5.000 aan kapitaallasten van hieruit overgeheveld naar de zwembaden. De 
wijziging bij sportaccommodaties buiten betreffen de kapitaallasten voor de renovatie van de 
sportvelden van Twins, volgend uit de kredietvotering door de raad in haar vergadering van 19 
april. Bij de zwembaden zijn de kapitaallasten opgenomen van het onderzoek naar de 
zwembadvoorzieningen. Dekking is afkomstig uit de vrije reserve en wordt in één keer 
afgeschreven (€ 75.000). Daarnaast is er administratief € 5.000 aan kapitaallasten overgeheveld 
vanuit sportbeleid.   

 
 

Programma 13  Productondersteuning   
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Directie en management 1.928 0 1.928 
Kabinet en secretariaat 727 0 727 
Financiële administratie 2.458 -51 2.407 
Personeelsbeleid en –beheer en 
organisatiebeleid 

 
1.443 

 
0 

 
1.443 

Facility management en inkoop 1.806 3 1.808 
Informatisering, automatisering en 
telecommunicatie 

 
3.297 

 
97 

 
3.394 

Communicatie 544 0 544 
Juridische zaken 124 0 124 

Geo-informatie 497 0 497 
Documentaire informatie voorziening en 
reproductie 

 
1.735 

 
0 

 
1.735 

Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.559 6 2.565 
Tractiemiddelen 1.151 0 1.151 
Doorbelasting naar producten -17.771 -55 -17.826 
Totaal 497 0 497 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
De wijziging binnen de financiële administratie van € 51.000 komt uit de 1e corap en betreft de 
verwerking van een taakstelling op belastinggebied.  
De toevoeging van € 3.000 bij facility management betreft het toekennen van prijscompensatie op 
de schoonmaak uit de 1e corap.  
Onder informatisering heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden van € 12.000 vanuit 
programma 6 m.b.t. kosten van telecom-aansluitingen. Daarnaast is bij de 2e corap 2011 € 85.000 
aan prijscompensatie toegevoegd.  
De wijziging bij accommodatiebeheer komt uit de 1e corap en betreft het overboeken van het 
huisvestingsbudget voor de brandweerkazernes naar programma 4 (€ 46.000). Verder zijn hier de 
onderhoudsbudgetten voor Zandheuvel 49 en 51 toegevoegd (€ 31.000). Daarnaast is er € 20.000 
overgeheveld van programma 9 en 11 naar programma 13 ter gedeeltelijke dekking externe inhuur 
tbv accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed. 
De doorbelasting naar producten is een administratieve regel die voortkomt uit diverse wijzigingen 
binnen dit programma. 
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Programma 14   Algemene dekkingsmiddelen   
(bedragen * € 1.000) 

Omschrijving Primitieve 
begroting 

2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Algemene uitkering -46.583 6 -46.576 
Belastingen -9.858 0 -9.858 
Bespaarde rente -5.542 0 -5.542 
Saldo kostenplaatsen 483 171 654 
Stelposten -235 -144 -378 
Onvoorzien 270 -258 12 
Resultaat exploitatie 207 0 207 
Mutaties in reserves -663 -2.212 -2.875 
Totaal -61.920 -2.437 -64.357 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Bij het product algemene uitkering is een wijziging aangebracht als gevolg van extra gelden die voor 
maatschappelijke stages zijn ontvangen. Deze zijn hiervoor ook bestemd.  
De op saldo kostenplaatsen zichtbare wijzigingen treden op als gevolg van administratieve 
wijzigingen. De wijziging op de stelposten betreft de toekenning van prijscompensatie uit de 1e en 
de 2e corap 2011. Onvoorzien betreft de toekenning van extra gelden voor de uitvoering van 
milieuhandhaving en screening plaats van alle milieudossiers (€ 180.000) op programma 4. 
Daarnaast is € 30.000 beschikbaar gesteld voor de brede aanpak voorzieningen (programma 2).  
€ 22.000 is overgeheveld naar programma 8 voor de quickscan sociale zekerheid. Tot slot is nog € 
25.823 vanuit onvoorzien overgeheveld naar programma 11 voor het onderzoek individuele 
voorzieningen WMO.   
Mutatie reserves heeft betrekking op onttrekkingen uit reserves (vrije reserve, reserve bovenwijkse 
voorzieningen en reserve Santrijn) voor: Eikdijk – Europaweg, Burg. Materlaan, BHSL, onderzoek 
zwembaden, renovatie stadhuis, renovatie Twins en voorbereiding Santrijn. 

 
 
Bijzonder programma  Jong    

(bedragen * € 1.000) 
Omschrijving Primitieve 

begroting 
2011 

Wijzigingen 
2011 

Saldo 
begroting  

2011 
Jong 131 -48 83 
Totaal 131 -48 83 
 
Korte toelichting begrotingswijzigingen:  
Deze wijziging betreft de administratieve overheveling van de budgetten van dit programma naar 
programma 10.  
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeente Oosterhout gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de
toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor
financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van bet jaarverslag (bestaande
uit de onderdelen ‘4. Programmaverantwoording’ en ‘5. Paragrafen’ en hierna genoemd ‘bet
j aarverslag’), beide in overeenstemming met het in Nederland geldende B esluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (BADO) en het normenkader 2011 zoals dit door de gemeenteraad ter kennisname is
aangenomen op 27 december 2011 met Bis-nummer 0120219. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 DeloitteToucheTohmatsu Limited
van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’ s dat de j aarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevoig van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaantheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.

Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader zoals dit door de
gemeenteraad ter kennisname is aangenomen op 27 december 2011 met Bis-nummer 0120219 en
de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de
gemeente.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7
BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 9 november
2005, Bis-nummer 0050858 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende dejaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Oosterhout een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva
per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de
balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder gemeentelijke verordeningen.
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Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Rotterdam, 23 april 2012

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA




