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1. Inleiding 
 
De perspectiefnota is voor de gemeenteraad het instrument om de koers te bepalen voor het 
volgende jaar, voordat de begroting wordt opgesteld. De Perspectiefnota zet de lijnen uit, geeft aan 
waar er een tandje bij moet (of waar het minder kan), brengt in beeld welke gevolgen externe 
invloeden – bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving – op het beleid van onze gemeente 
hebben. Met de Perspectiefnota stelt de gemeenteraad daadwerkelijk kaders: niet alleen voor het 
volgende jaar, maar overziet daarbij ook de consequenties voor de daarop volgende jaren.  
 
Kern van de perspectiefnota is het aangeven van ontwikkelingen en keuzes op hoofdlijnen. Daarom 
is er aandacht voor een beperkt aantal prioriteiten, is de nota kort en krachtig op hoofdlijnen (in 
prioriteiten en keuzes) en bevat de nota een aantal implementatieopdrachten. Het beeld dat de 
perspectiefnota 2010 schetst is dus nooit uitputtend: bestuur en organisatie zullen volgend jaar 
aanzienlijk meer werk verrichten dan in de nota nu in kort bestek staat aangegeven. In een aantal 
programma’s zullen de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan “gewoon” en conform planning worden 
gerealiseerd.  
 
De afgelopen jaren stond de perspectiefnota steeds in het teken van een centraal thema. In 2008 
was dit “Oosterhout Familiestad: werk in uitvoering”, waarbij inzicht is gegeven in de manier waarop 
het college de visie, zoals verwoord in Oosterhout Familiestad, duurzaam wil verankeren. Deels door 
aan te geven welke projecten worden uitgevoerd. Ook is een doorkijk geboden naar de periode na 
2010, waar het de uitdaging zal zijn om, bij afname van incidentele inkomsten, toch stevige 
bestuurlijke ambities te realiseren. 
 
In 2009 was het centrale thema het “Actieplan Stadshart:  verbinding in uitvoering”. Via dit actieplan 
“Stadshart” wordt gezorgd voor verbinding en samenhang in de individuele projecten in het hart van 
de stad. Op die manier wordt het geheel meer dan de som der delen. Parallel aan de realisering van 
de individuele opgaven wordt het de komende jaren dus de opgave om te komen tot verbinding en 
samenhang, tot meerwaarde en winst voor alle betrokken partijen. Het Actieplan Stadshart zorgt voor 
een dergelijk verbindend kader. Een kader dat bovendien inzicht geeft in het antwoord op de vraag of 
in ons stadshart bepaalde schakels ontbreken of dienen te worden versterkt.  
 
Het mag duidelijk zijn dat door de economische ontwikkelingen deze perspectiefnota toch een wat 
ander karakter kent. Het centrale thema voor deze perspectiefnota is “De gemeente en de 
dynamische economie”. De huidige economische crisis, waarvan algemeen wordt aangenomen dat 
die nog tot in 2010 zal voortduren, heeft uiteraard ook haar weerslag op het beleid van de gemeente 
Oosterhout. In deze perspectiefnota is uiteengezet wat de gevolgen van de crisis zijn op de 
inkomenspositie van de gemeente en hoe het college hiermee wil omgaan. Uitgangspunten daarbij 
zijn dat de uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan leidend blijft, binnen een gezond financieel beleid 
op de langere termijn. Een pas op de plaats is daarbij nodig om nu en ook in de toekomst ambities te 
kunnen blijven realiseren. Maar daarnaast wil het college ook zijn verantwoordelijkheid nemen door 
maatregelen te treffen die de lokale economie, de plaatselijke ondernemers en de Oosterhoutse 
werkenden ondersteunen. Met name, het nemen van maatregelen gerelateerd aan de arbeidsmarkt, 
passen hierin goed.  
 
 
Oosterhout, 28 april 2009 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT 
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Leeswijzer  
 
 
2. De gemeente en de dynamische economie  
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt door maatregelen 
te treffen die de lokale economie, de plaatselijke ondernemers en de Oosterhoutse werkenden 
ondersteunen. 
 
3. Financiële kader 2010- 2013 
De economische ontwikkelingen hebben een grote invloed op het financiële kader. In dit hoofdstuk is 
dit financiële kader weergegeven, inclusief welke risico’s de economische ontwikkelingen betekenen 
voor onze eigen financiële positie.  
 
4. Samenvattende kaders en uitgangspunten 
Alvorens over te gaan tot het toelichten van de speerpunten en de ombuigingen voor de 
perspectiefnota, is in dit hoofdstuk stilgestaan bij de door het college gehanteerde uitgangspunten en 
kaders.  
 
5. Speerpunten van beleid 
In dit hoofdstuk zijn de speerpunten van beleid in financieel opzicht aangegeven. De toelichting op 
deze speerpunten is opgenomen in het programmaplan.  
 
6. Ombuigingsvoorstellen: een pas op de plaats 
Een “pas op de plaats” maken financieel opzicht is noodzakelijk om een gezond financieel beleid te 
blijven voeren. In dit hoofdstuk is aangegeven welke maatregelen we willen nemen om dit te 
realiseren.  
 
7. Samenvattend beeld toekomstige financiële koers 
In dit hoofdstuk is een samenvattend financieel beeld geschetst, waarbij rekening is gehouden met: 

� Financiële kader (hoofdstuk 3); 
� Speerpunten van beleid (hoofdstuk 5); 
� Ombuigingen: een pas op de plaats (hoofdstuk 6).  

 
8. Programmaplan 
In dit hoofdstuk zijn inhoudelijke beleidsmatige speerpunten per programma uitgewerkt.  
 
9. Investeringsvolume 
In dit hoofdstuk is een doorkijk gegeven in het investeringsvolume voor de toekomst. Hierbij is vooral 
aandacht gegeven aan de vrije reserve en de reserve bovenwijkse voorzieningen.  
 
 
Bijlagen 
In de bijlage is een stand van de vrije reserve opgenomen per 1 januari 2009, waarin alle 
besluitvorming van de gemeenteraad is verwerkt .  
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2. De gemeente en de dynamische economie 
 
De huidige economische crisis, waarvan algemeen wordt aangenomen dat die nog tot in 2010 zal 
voortduren, heeft uiteraard ook haar weerslag op het beleid van de gemeente Oosterhout. Elders in 
deze Perspectiefnota wordt uiteengezet wat de gevolgen van de crisis zijn op de inkomenspositie 
van de gemeente. Maar daarnaast wil het college ook zijn verantwoordelijkheid pakken door 
maatregelen te treffen die de lokale economie, de plaatselijke ondernemers en de Oosterhoutse 
werkenden ondersteunen. 
 
Het allerbelangrijkste daarbij is dat ons college, ondanks de financiële tegenwind, ervoor kiest 
uitvoering te geven aan het collegeprogramma 2006-2010 en de daaraan gekoppelde 
investeringsagenda. Met name het realiseren van de in het programma opgenomen 
woningbouwprojecten betekenen een aanzienlijke steun in de rug van (lokale) ondernemers in een 
tijd dat het economisch tegen zit. In deze volgt het college de oproep van kabinet en VNG om vooral 
te blijven investeren. Op die manier kan de gemeente haar belangrijkste bijdrage leveren aan het 
bestrijden van de effecten van de crisis op lokaal niveau. 
 
Vanuit deze achtergrond hebben wij ook gekeken naar de ombuigingsmaatregelen die wij uw raad in 
deze Perspectiefnota voorstellen. Wij hebben daarbij als belangrijk criterium gehanteerd dat deze 
maatregelen geen verondersteld negatief effect op de (plaatselijke) economie hebben. Zo komen wij 
om die reden niet met voorstellen om investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte of riolering te 
temporiseren. Intensivering van de investeringsagenda is in deze afwegingen ook overwogen, maar 
daarvoor is om voornamelijk praktische redenen – met name het niet voorhanden zijn van de 
benodigde capaciteit – niet gekozen. 
 
Stimuleringspakketten 
In de tweede plaats zijn wij alert op de mogelijkheden aan te haken aan de stimuleringspakketten die 
kabinet en provincie inmiddels hebben geformuleerd. Het kabinet heeft in het aanvullend 
beleidskader voor 2009 en 2010 in totaal € 4,9 miljard beschikbaar voor stimuleringsmaatregelen. Op 
dit moment is nog niet bekend hoeveel van dit budget wordt doorgesluisd naar gemeenten. Met 
name op het gebied van arbeidsmarktbeleid, waarvoor het rijk in totaal € 1,7 miljard uittrekt, lijkt het 
kabinet vooral zaken te willen doen met de sociale partners. Beleidsvoornemens op het gebied van 
duurzame energie en infrastructuur kunnen voor gemeenten wel interessant zijn; de nadere 
uitwerking hiervan dient echter, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, nog 
plaats te vinden.  
 
Daarnaast heeft ook de provincie € 400 miljoen uitgetrokken voor maatregelen ter bestrijding van de 
recessie. Een groot deel hiervan zal worden ingezet als impuls voor het sneller realiseren van 
uitvoeringsgerede woningbouwplannen. Vanuit de gemeente Oosterhout zijn  hiervoor aanvragen 
ingediend. Ook mogelijk interessant is de provinciale ondersteuning voor energiebesparende 
maatregelen in 20.000 woningen in Noord-Brabant. Deze regeling moet nog nader worden 
uitgewerkt. 
 
Ten slotte hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld om vanuit de verkoop van energiebedrijf Essent 
een bedrag van € 1 miljard te reserveren voor vernieuwing van de Brabantse economie. Inmiddels 
hebben Provinciale Staten zich tegen de aankoop van de aandelen-Essent aan  de Duitse 
energieleverancier RWE uitgesproken. Voor het provinciebestuur is dat aanleiding de besprekingen 
te heropenen over aanvullende voorwaarden waaronder verkoop wèl zou kunnen plaatsvinden. 
Vooruitlopend op de uitkomst hiervan, is de provincie inmiddels wel gekomen tot een inventarisatie 
van “kansrijke investeringslijnen”, waar met name op de beleidsterrein duurzame energie en 
leefomgeving aanknopingspunten liggen met Oosterhoutse ontwikkelingen. Een nadere invulling 
hiervan is hoogstwaarschijnlijk pas na de zomervakantie te verwachten, maar ook hier blijven wij de 
ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
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Maatregelen in het kader van de arbeidsmarkt 
De gemeente heeft, ten derde, een belangrijke rol bij het voorkómen dat Oosterhouters in een 
(bijstands)uitkeringssituatie raken. De manier waarop uw raad invulling heeft gegeven aan de 
toepassing van het Work First-principe binnen de Wet werk en bijstand draagt daarin in belangrijke 
mate bij. Ook het feit dat Oosterhout kan beschikken over een Werkgeversservicepunt helpt deze 
doelstelling te bereiken.  
 
Uiteraard blijven wij continu gespitst op mogelijkheden tot versterking van (het gebruik van) dit 
instrumentarium. Zo wil ons college, in overleg met de maatschappelijke partners, nagaan of er 
behoefte is aan (gebundelde) voorlichting en informatie over de verschillende regelingen waarop 
zowel werkgevers als werknemers een beroep kunnen doen. En ten slotte biedt de verruiming van de 
regels voor het Participatiebudget binnen de Wet werk en bijstand de mogelijkheid veel meer 
maatwerk te bieden, niet in de laatste plaats in de richting van individuele ondernemingen. 
 
Wij zijn van mening dat de beste methode voor uitkeringsgerechtigden om weer een baan te vinden, 
ligt in het uitgangspunt van “werk naar werk”. Om deze reden wordt er zo veel mogelijk naar 
gestreefd uitkeringsgerechtigden werk aan te bieden. Hiertoe biedt het instrument van Work First een 
goede gelegenheid. Daarnaast zal de gemeente werkgevers actief benaderen om 
uitkeringsgerechtigden (tijdelijk) een gesubsidieerde baan aan te bieden. Op korte termijn wordt 
hierdoor het aantal uitkeringsgerechtigden teruggedrongen. Voor de langere termijn betekent dit dat 
deze groep door de opgedane werkervaring betere kansen op de arbeidsmarkt heeft op het moment 
dat de economie weer aantrekt.  
Heel concreet werken wij momenteel, samen met de zorgsector en met inzet van het instrument van 
loonkostensubsidie, aan plannen om uitkeringsgerechtigden aan de slag te krijgen in de 
Oosterhoutse zorginstellingen. 
 
Ook het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben wij tegen dit licht herzien. Wij willen, mede 
vanuit ons sociaal-maatschappelijk beleid, gemeentelijke aanbestedingsprocedures benutten om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de kans te geven deze afstand  te verkleinen. Daar 
waar mogelijk eisen wij bij aanbestedingen dat vijf procent van de uitvoerende werknemers van de 
opdrachtnemer uit de regio moet komen en moet behoren tot de doelgroep. 
 
Ten slotte zullen wij, samen met de scholen voor voortgezet onderwijs, in mei 2009 een bijeenkomst 
beleggen voor alle schoolverlaters. Doel van deze bijeenkomst is deze groep jongeren te wijzen op 
het belang van het volgen van een vervolgopleiding, nu de kansen op de arbeidsmarkt voor hen niet 
voor het oprapen liggen. 
 
Overige maatregelen 
Vanuit verschillende brancheorganisaties is ook de gemeente Oosterhout gevraagd, in deze 
economisch moeilijke tijden, de lastendruk voor het bedrijfsleven te verlichten door verlaging van 
belastingen en/of leges. Wij zijn daarvan geen voorstander. En dan niet eens zozeer omdat op die 
manier een (nieuw) gat wordt geslagen in begroting en meerjarenraming. Voor het college heeft 
lastenverlaging twee, meer principiële nadelen. In de eerste plaats kan het hoogstens een tijdelijke 
oplossing bieden voor problemen die deels structureel van aard zijn. Ten tweede zou het hier dan 
gaan om een generieke maatregel, die ook geldt voor sectoren en ondernemingen die niet of in  
aanzienlijk mindere mate door de crisis worden getroffen. Dit sluit niet aan op de 
maatwerkbenadering die het college voorstaat.  
 
Een uitzondering maakt ons college voor de rioolheffing. Daar hebben wij de afgelopen jaar meer 
gelden gereserveerd voor investeringen dan wij daadwerkelijk hebben uitgegeven. Dit betekent dat 
er sprake is van een financieel overschot, hetgeen gereserveerd is. Richting de begroting 2010 zal 
een voorstel uitgewerkt worden hoe om te gaan met dit overschot, waarbij tariefsverlaging voor 2010 
een reële optie is zonder dat dit ten koste gaat van het investeringsvolume voor rioleringen in 2010. 
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Overleg met bedrijfsleven en andere partners 
De behoefte aan het leveren van maatwerk ten slotte is voor het college ook aanleiding op korte 
termijn in gesprek te komen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en bouwend 
Oosterhout. De bedoeling van deze bijeenkomst is te verkennen wat verschillende partijen voor 
elkaar kunnen betekenen in de aanpak van de economische crisis. Niet uit te sluiten valt dat deze 
conferentie ook nieuwe inzichten biedt in de bijdrage die de gemeente hieraan kan leveren. 
Een dergelijke “Oosterhout Top” zal voor het eind van mei worden belegd. Daardoor wordt het 
mogelijk de uitkomsten van deze bijeenkomst te betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota 
in de gemeenteraad. 
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3. Financieel kader 2010-2013 
 

3.1 Financiële koers voor de toekomst 
 
De algemene koers van het college van dit moment is dat de uitvoering van het  collegeprogramma 
onverminderd van kracht blijft. We zijn ons er echter terdege van bewust dat als gevolg van de 
economische recessie er vele onzekerheden zijn. Vandaar dat onze koers de volgende twee pijlers 
omvat:  

� voortzetting van ons beleid en uitvoering van ons collegeprogramma; 
� alertheid op de gevolgen van veranderingen in de economische omgeving, inclusief 

risicoanalyses, en een bereidheid om daar adequaat op in te spelen en te reageren.  
Dit alles binnen de randvoorwaarde van een solide financiële basis van onze gemeente, zodat ook in 
tijden van mindere economische groei het voorzieningenniveau en de investeringsagenda op peil 
kunnen blijven, zonder dat de burgers met grote lastenstijgingen moeten worden geconfronteerd. 
Binnen deze koers zal er uiteraard wel alles aan gedaan worden om het tekort voor 2010 te 
beperken. Ook is een pas op de plaats en het maken van beleidskeuzes voor de jaren na 2010 
noodzakelijk. 
 
Belangrijk uitgangspunt is en blijft voor het college dat de begroting meerjarig structureel sluitend 
moet zijn. De gemeente staat onder financieel toezicht van zowel het Rijk als van de provincie. Het 
toezichtkader gaat uit van Duurzaam Financieel Evenwicht (DFE). Hiervan is sprake wanneer de 
jaarlijkse uitgaven worden gedekt door jaarlijks terugkerende inkomsten. Tevens ligt er meer focus op 
de meerjarenbegroting en de risico’s in relatie tot de financiële positie van de gemeente.  
Voor het college betekent dit concreet dat het meerjaren beeld van de begroting qua inkomsten en 
uitgaven in evenwicht moet zijn. Een eenmalig tekort voor het jaar 2010 is wel acceptabel, hoewel dit 
wel geminimaliseerd is om een beroep op de algemene reserve te beperken.  Een eventueel tekort 
op de begroting 2010 zouden we op die manier kunnen accepteren, maar om toch een meerjarig 
sluitende begroting te presenteren is een omvangrijke ombuigingsoperatie ingezet, waarbij de 
effecten met name voor de jaren na 2010 zichtbaar zullen zijn. We zien in deze ontwikkelingen een 
kans om ervoor te zorgen dat er ook voor de toekomst ruimte blijft voor nieuw beleid en om nieuwe 
ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken.  
 
De economische ontwikkelingen zijn op dit moment lastig te voorspellen. Signalen variëren van dat 
het economisch al beter gaat tot aan dat het zwaartepunt van de recessie nog moet optreden. Ook 
het landelijke rijksbeleid voor de komende jaren ontwikkelt zich nog.  
Hierdoor is en blijft het lastig om een goede inschatting te maken van de gevolgen voor onze 
gemeentelijke begroting. De koers is dan ook om deze ontwikkelingen goed te monitoren en reeds 
nu voor te sorteren op mogelijke maatregelen. Deze perspectiefnota beschrijft dan ook de diverse 
ontwikkelingen, schat ze zo goed mogelijk in en geeft richting om te komen tot een blijvend sluitende 
meerjarenbegroting.  
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3.2 Huidig financieel beeld 
 
In onderstaande tabel is het huidige financiële meerjarenbeleid geschetst. Hierbij is het verloop vanaf 
de primitieve begroting 2009 geschetst, inclusief alle wijzigingen die daarna zijn doorgevoerd 
(conform besluitvorming).  

Bedragen * € 1.000 
Post Jaar 

2010 
Jaar 
2011 

Jaar 
2012 

Jaar 
20131 

Saldo aangeboden programmabegroting 2009 -416 25 1 251 

Amendement Oosterhoutpas -42 -42 -42 -42 

Amendement verhoging OZB tarieven -200 -200 -200 -200 

Amendement Oosterhout in Beweging -93 -93 -93 -93 

Gewijzigde vastgestelde begroting 2009 -751 -310 -334 -84 

Netto effect septembercirculaire 2008 732 939 1.357 1.357 

Samenstelling College van B&W 100 100 100 100 

Inzet budgetten sport t.b.v. OiB 43 43 43 43 

Gewijzigd saldo begroting 2009 124 772 1.166 1.416 

Toekenning 2 e concernrapportage          

Verlaging efficiencykorting subsidies -60 -60 -60 -60 

Extra gelden WMO -139 -139 -139 -139 

Uitvoeringskosten Wet Inburgering -177 -177 -141 -141 

Tekort Wava 2009 - - - - 

Extra capaciteit grondzaken -73 -73 -73 -73 

Structurele doorwerking concernrapportage 2008 -105 -96 -89 -89 

Reservering Centrum Jeugd & Gezin -200 -200 -200 -200 

Saldo begroting 2009 -630 27 464 714 
 
De vele mutaties hebben betrekking op de besluitvorming binnen de 2e concernrapportage over 
2008. Aanleiding hiervoor was dat de septembercirculaire vanuit het Rijk een aanzienlijk effect had 
op de begroting 2009, waardoor budgetten aanvullend specifiek zijn toegekend.  
 
Hierbij is besloten om voor de onderstaande posten géén specifieke budgetten beschikbaar te stellen 
en deze onderdeel te laten zijn van deze perspectiefnota 2010. Het betreft:  

 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009- 2012; 
 Handhavingsprioriteiten; 
 Overlastgevende jeugd (alléén voor 2009 zijn gelden beschikbaar gesteld); 
 Uitvoering beleidsnota cultuurhistorie, monumenten en archeologie.  

 
 

                                                      
1 Begrotingsbedrag 2013 is gebaseerd op de begroting 2012, waarbij er een correctie heeft plaatsgevonden voor 
de verwachte vrijval van kapitaallasten (€ 250.000) 
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3.3 Ontwikkelingen 
 
Na vaststelling van de begroting 2009 zijn er diverse ontwikkelingen geweest, die van invloed zijn op 
de financiële positie van de gemeente. Onderstaand zijn deze toegelicht.  

 

3.3.1 Ontwikkeling algemene uitkering 
 
Een eerste belangrijke ontwikkeling is de algemene uitkering. De algemene uitkering vormt ongeveer 
40% van de totale inkomsten van de gemeente en is hierdoor dan ook erg bepalend voor de 
financiële positie.  
In maart 2009 voorspelde het Centraal Planbureau een krimp van de Nederlandse economie naar 
verwachting met 3½%. Ook voor volgend jaar ligt een krimp in het verschiet, zij het dan slechts met 
¼%. De belangrijkste oorzaak van de economische teruggang is de inzakkende relevante 
wereldhandel. Onder invloed van de terugvallende productie neemt de krapte op de arbeidsmarkt in 
hoog tempo af. De geraamde werkloosheid loopt op tot gemiddeld 5½% in 2009 en stijgt daarna 
verder tot 8¾% in 2010. Het EMU-saldo verslechtert snel: van een overschot in 2008 van 1,0% BBP 
tot een tekort van 5,6% BBP in 2010. 
 
Sinds 1995 is de groei (het accres) van het gemeentefonds gekoppeld aan de groei van de 
rijksuitgaven. Dit betekent dat wanneer het Rijk meer geld uitgeeft, in principe de gemeenten ook 
meer geld krijgen. En dus ook dat wanneer het Rijk door minder inkomsten gaat bezuinigen, 
gemeenten ook minder ontvangen. Dit is het zogenaamde principe “gelijk de trap op en gelijk de trap 
af”.  
 
Eigenlijk zijn er twee vragen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van het gemeentefonds, namelijk:  

1. Wat is de invloed op de verwachte loon- en prijsstijgingen door de krimp van de economie?; 
2. Hoe reageert het Rijk op deze krimp van de economie en wat betekent dit voor de hoogte 

van het gemeentefonds?  
 
 
Ad 1. Wat is de invloed op de verwachte loon- en pr ijsstijgingen door de krimp van de 
economie?  
De uitgavenkaders van de rijksbegroting worden aangepast aan de ontwikkeling van de lonen en 
prijzen. Dit gebeurt de eerste keer bij Prinsjesdag (voorafgaand aan het begrotingsjaar) en de 
tweede keer bij de voorjaarsnota (tijdens het begrotingsjaar). Voor deze aanpassing hanteert men de 
prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Bij Prinsjesdag was dit voor 2009 nog 
3,58%. In de prognoses van december 2008 raamt het CPB het pBBP voor 2009 op 1,75%. Dit 
betekent dat de nominale groei van het gemeentefonds dus ook veel kleiner zal zijn. Op basis van 
deze cijfers betekent dit landelijk een daling van zo’n € 300 miljoen. Waarvan het Oosterhoutse 
aandeel zo’n € 900.000 (0,3%) bedraagt.  
Dit nadeel is dus reëel te verwachten binnen de algemene uitkering, aangezien in de 
septembercirculaire rekening is gehouden door het Rijk met de voorspelling ten tijde van Prinsjesdag.  
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Ad 2. Hoe reageert het Rijk op deze krimp van de ec onomie en wat betekent dit voor het 
gemeentefonds?  
In maart 2009 is het Rijk gekomen met een stimuleringspakket aan maatregelen. Het 
stimuleringspakket bestaat uit vier onderdelen met de desbetreffende bedragen:  

Bedragen in miljarden euro’s  
 2009 2010 

Arbeidsmarkt 710 1.050 

Duurzame Economie 620 610 

Infrastructuur 720 1.090 

Liquiditeitverruiming bedrijfsleven 680 460 

Totaal 2.730 3.210 
 
In dit stimuleringspakket zitten maatregelen die naar alle waarschijnlijkheid rechtstreeks ten goede 
kunnen komen van de gemeente, zoals monumenten, schuldhulpverlening, onderhoud scholen e.d. 
De ontwikkelingen hierin worden nauw gevolgd. 
 
In dit stimuleringspakket zijn drie maatregelen aangekondigd die de gemeentelijke financiën raken:  

1. Gemeenten worden ook gestimuleerd om voor de jaren 2009 en 2010 eigen maatregelen te 
nemen. In deze jaren is een hoger EMU tekort en een begrotingstekort acceptabel.  

2. De accresssystematiek zal voor 2009 en 2010 niet van toepassing worden verklaard.  
3. Het kabinet zal inzetten op het vermijden van stijging van de lokale lasten voor de jaren 2009 

en 2010. 
 
De staatssecretaris van BZK, VNG, IPO en UvW hebben 17 april 2009 afspraken gemaakt over het 
bestrijden van de economische crisis. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van het accres voor de jaren 2009 tot en met 2011. Concreet: 

� Voor de jaren 2010 en 2011 wordt het reële accres op 0% gesteld. Ten opzichte van de 
begroting 2009 betekent dit een nadeel van € 200.000 in 2010 en € 400.000 in 2011.  

� Het (reële) accres voor de jaren 2009-2011 liggen daarmee dus vast. Voor die jaren geldt 
dus niet meer het principe “samen de trap op- samen de trap af”. 

� Er volgt in de jaren 2009-2011 géén nacalculatie; de behoedzaamheidsreserve is afgeschaft. 
Dit betekent een voordeel voor onze gemeente ter hoogte van € 260.000 voor de jaren 2010 
en 2011.   

� Het Rijk en de VNG gaan opnieuw in gesprek als de rijksuitgaven zich anders ontwikkelen 
dat nu voorzien (bijvoorbeeld bij een andere nominale ontwikkeling of indien bezuinigingen in 
2011 worden niet gerealiseerd).  

� Gemeenten zullen een beperkt aandeel hebben in de departementale bezuinigingen.  
� Gemeenten ontvangen in 2009 en 2010 incidenteel € 90 miljoen. Voor onze gemeente 

betekent dit een voordeel van circa € 225.000 in 2010.  
 
Die afspraken leiden tot het volgende beeld:  

Bedragen * € 1.000  
Afspraak Kabinet  2010 2011 2012 2013 

Reëel accres op 0% voor de jaren 2010 en 2011 -200 -400 - - 

Afschaffen behoedzaamheidsreserve voor de jaren 
2010 en 2011 

260 260 - - 

Incidentele bijdrage landelijk 225    

Gevolgen Oosterhout  285 -140   
 
Dit betekent dat er voor 2010 nog sprake is van een voordeel van € 285.000. Door het wegvallen van 
de eenmalige incidentele bijdrage vertoont 2011 een negatief beeld.  
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Daarnaast is een tweetal afspraken gemaakt, waarvoor de gemeenten extra gelden krijgen echter 
waartegenover ook extra kosten staan. Deze zijn niet meegenomen in het financiële beeld van de 
perspectiefnota. E.e.a. zal uiteraard wel verwerkt worden in de begroting 2010.  

1. Gemeenten ontvangen in 2009 € 22 miljoen compensatie voor in invoeringskosten van de 
WABO; 

2. Voor gemeenten is met ingang van 2010 structureel € 130 miljoen beschikbaar om de extra 
kosten te compenseren die ontstaan als gevolg van de wetswijziging rond de alphahulpen en 
de tariefstijging bij de nieuwe aanbestedingsrondes voor huishoudelijke hulp. In verband met 
de gevolgen voor gemeenten van de Pakketmaatregel AWBZ ontvangen gemeenten in het 
gemeentefonds in 2009 eenmalig € 29 miljoen en vanaf 2010 structureel € 127 miljoen.   

 

3.3.2 Vervallen dividend Intergas 
 
In onze begroting van 2009 is al aangegeven dat het beleid met betrekking tot het dividend vanuit 
Intergas de komende jaren, mede vanwege de omvangrijke herkapitalisatie van enkele jaren 
geleden, terughoudender zou worden dan te doen gebruikelijk. Tegen deze achtergrond heeft uw 
raad er rekening mee gehouden dat naast een lagere pay-out-ratio (50% van de winst in plaats van 
75%) er niet langer mocht worden uitgegaan van een dividendgarantie. Door de huidige kredietcrisis 
heeft zich een probleem voorgedaan waardoor dit beleid inmiddels al weer is achterhaald. De 
aandeelhouders van Intergas zijn tijdens de Vergadering van Aandeelhouders op woensdag 17 
december nader geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.  
Ondanks de goede operationele resultaten zal de winstgevendheid over 2008 fors minder zijn. Dit 
wordt volledig veroorzaakt door de ontwikkelingen rondom de zogenaamde Cross Border Lease 
(CBL) en de internationale renteontwikkeling. Om de problemen random de CBL te repareren heeft 
Intergas afspraken moeten maken met de Bank Nederlandse Gemeenten. De Bank stelde echter wel 
als voorwaarde dat Intergas haar solvabiliteit zo snel als mogelijk verhoogt naar 30%. In feite komt 
het er op neer dat dividenduitkeringen voorlopig onmogelijk zijn.  
Dit betekent dat de geraamde opbrengst van jaarlijks € 400.000 in onze begroting structureel komt te 
vervallen, aangezien we ervan uitgaan dat in de periode tot en met het jaar 2013 er geen hervatting 
zal plaatsvinden van de dividenduitkeringen.  
 
 

3.3.3 Regionalisering brandweer 
 
Op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing werken in Midden- en West-Brabant 
Brandweer, GHOR en politie en de gemeenten op regionaal niveau al samen. Regionalisering van de 
brandweer, inclusief overdracht door gemeenten van de basisbrandweerzorg aan de brandweer 
Midden- en West-Brabant is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere samenwerking en 
professionalisering van de brandweerzorg. Hierdoor is het mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan 
de steeds hogere kwaliteitsnormen. Aan de ontvlechting van de brandweertaken zijn zogenaamde 
frictiekosten verbonden ter hoogte van € 292.000. In het betreffende raadsvoorstel is dit uitvoerig 
toegelicht. De belangrijkste oorzaak van deze frictiekosten is gelegen in de achterblijvende 
overheadkosten.  
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3.4 Ontwikkelingen economische recessie 
 
Het zijn economisch zware tijden en het kan niet anders of de gevolgen daarvan zullen ook zichtbaar 
worden voor de eigen gemeentelijke begroting. Onderstaand zijn de gevolgen van de economische 
vooruitzichten voor de gemeentelijke begroting in beeld gebracht. Uiteraard zitten hierin nog 
onzekerheden, maar daar waar mogelijk is e.e.a. meer concreet uitgewerkt.  
 

 Uitkeringen Wet Werk & Bijstand 
De afgelopen jaren is het aantal uitkeringen door een actief re-integratie- en handhavingsbeleid en 
een economisch gunstige situatie gestaag afgenomen. Hierdoor zijn we in staat geweest om in 2008, 
voor het eerst sinds de invoering van de WWB, een overschot op het WWB-inkomensdeel te 
realiseren. In 2008 bedroeg dit overschot € 319.000. De economische omstandigheden zijn door de 
kredietcrisis drastisch gewijzigd. De werkloosheid neemt toe en de prognose voor 2010 is niet 
gunstig. Met de stijgende werkloosheid zal ook het beroep op uitkeringen toenemen. In het Centraal 
Economisch Plan 2009 heeft het Centraal Planbureau zijn verwachtingen voor 2009 en 2010 
neergelegd. Het CPB verwacht dat het aantal bijstandsgerechten in 2009 met 3% zal toenemen ten 
opzichte van 2008 (jaargemiddeld). Voor 2010 is zelfs een stijging van 15% voorzien. 
 
Wat betekent de prognose van het CPB voor Oosterhout?  
 
Scenario 1 
In dit eerste scenario wordt er van uitgegaan dat de ontwikkeling van het WWB-bestand in 
Oosterhout gelijk loopt met de prognose van het CPB ten opzicht van het jaar 2008. 
In Oosterhout was het jaargemiddelde van het aantal WWB-uitkeringen (personen jonger dan 65 
jaar) 531. Als dit aantal toeneemt met het percentage volgens de prognose 2009 van het CPB dan 
betekent dit dat het aantal uitkomt op 547.  
 
Voor de kosten van bijstandsverlening betekent dit een stijging met € 210.000. Vanwege meerjarige 
afspraken tussen VNG en kabinet over de hoogte van het WWB-budget, zullen deze meerkosten niet 
worden gecompenseerd door het Rijk.  
Met deze stijging komen we waarschijnlijk net uit met het WWB-budget dat we van het Rijk 
ontvangen voor bijstandsverlening aan personen jonger dan 65 jaar. 
De prognose voor 2010 betekent dat wij uitkomen op een jaargemiddelde van 626 WWB-uitkeringen. 
De uitkeringskosten 2010 zullen dan ruim € 1 miljoen hoger liggen dan de uitkeringskosten 2008. 
Deze toename zal slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door het Rijk. Na deze gedeeltelijke 
compensatie zal er een nadeel overblijven van ongeveer € 0,4 miljoen. Rekening houdend met het 
overschot in 2008 van € 0,3 miljoen, zou dit een geschat tekort kunnen betekenen € 0,1 miljoen op 
het WWB-budget voor personen jonger dan 65 jaar. 
 
 
Scenario 2 
In dit tweede scenario wordt er van uitgegaan dat de ontwikkeling de CPB prognose volgt ten 
opzichte van 2007.In 2008 is het aantal bijstandsgerechtigden in Oosterhout twee keer zo snel 
gedaald als de landelijke ontwikkeling. Landelijke was de daling 7% terwijl dit in Oosterhout 14% 
was. Hierbij is uitgegaan van het jaargemiddelde 2007 en 2008. De uitstroom van 
bijstandsgerechtigden betreft vooral personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit is vaak een 
groep die als eerste het werk verliest in tijden van crisis. Het is dan ook mogelijk dat het gunstige 
resultaat van 2008 door de crisis weer volledig teniet wordt gedaan. Dit zou voor de ontwikkeling van 
ons bijstandsvolume het volgende betekenen. 
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Het jaargemiddelde van het aantal WWB-uitkeringen zal toenemen van 531 in 2008 naar 592 in 
2009. Dit betekent dat de uitkeringskosten zullen toenemen met ongeveer € 800.000. Deze 
kostenstijging zal niet worden gecompenseerd door het Rijk. Ons tekort op het WWB-budget zal dan 
tussen € 500.000 en € 600.000 uitkomen.  
In 2010 zal het jaargemiddelde toenemen tot 678. Dit betekent dat de uitkeringskosten 2010 
ongeveer € 1,9 miljoen hoger zullen liggen dan in 2008. Na de gedeeltelijke compensatie van het Rijk 
betekent dit een financieel nadeel van € 1¼ miljoen. Rekening houdend met het overschot in 2008 
van € 0,3 miljoen, zou dit een geschat tekort kunnen betekenen bijna € 1 miljoen  op het WWB-
budget voor personen jonger dan 65 jaar. 
 
Uiteraard betekent de toename van het aantal uitkeringen ook een toename van de 
uitvoeringskosten. 
 
Als maatregel stelt het college voor om het overschot over 2008 in ieder geval te reserveren om 
eventuele toekomstige nadelen op te vangen. Uiteraard zal de ontwikkeling van het aantal 
uitkeringsgerechtigden kritisch gevolgd worden. In het financieel perspectief wordt vooralsnog 
uitgegaan van scenario 1.  
 
 

 Schuldhulpverlening & Kwijtschelding 
Sinds 2006 is de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Stadsbank Midden-Nederland. Dankzij de 
inzet van de Stadsbank kunnen meer aanvragen worden verwerkt. Dit is te zien aan de uitgaven voor 
schuldhulpverlening vanaf 2007. De uitgaven overstijgen vanaf 2007 de beschikbare budgetten, 
doordat het aantal aanvragen schuldhulpverlening zijn gestegen. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van het budget en de kosten weergegeven.  

Bedragen * € 1.000 
Jaar Begroot Werkelijk Overschrijding 

2007 193 274 -81 

2008 185 405 -220 
 
Het totale beschikbare budget voor schuldhulpverlening is € 184.697. Dit is onvoldoende om de 
gemeentelijke schuldhulpverlening uit te voeren. 
Op basis van een verwachte landelijke stijging van 10% tot 20% worden de kosten voor de reguliere 
gemeentelijke schuldhulpverlening geschat op € 460.000. Hierin is rekening gehouden dat circa 11% 
van het totaal van de gemeentelijke schuldhulpverlening betaald kan worden uit het werkdeel WWB.   
Hierin zitten risico’ s dat een verdere verslechtering van de Nederlandse economie zal zorgen voor 
een extra toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is vanuit het NVVK 
(Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) aangegeven dat deze toestroom uit een nieuwe groep 
klanten bestaat, bv. werkende personen met een eigen woning. Dit betekent dat de kosten van 
schuldhulpverlening verhoudingsgewijs minder vanuit het werkdeel gefinancierd kunnen worden. 
Conclusie is dat er binnen schuldhulpverlening een kostenstijging te verwachten is van € 275.000.  
 
Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is het budget voor de kwijtscheldingen van 2009 al 
verhoogd naar € 455.000. Er is een aantal ontwikkelingen te noemen die een verdere stijging tot 
gevolg zullen hebben.  
1. De mogelijkheid van automatische kwijtschelding door koppeling met het Inlichtingenbureau. Het 

Inlichtingenbureau kan voor gemeenten toetsen of iemand in aanmerking komt voor 
automatische kwijtschelding. De toets wijst nadrukkelijk geen personen af voor kwijtschelding, 
maar geeft aan op basis van enkele voorwaarden welke huishoudens in aanmerking komen voor 
automatische kwijtschelding. Dit wordt dan automatisch verstrekt. Personen die voorheen geen 
aanvraag voor kwijtschelding indienden, kunnen hierdoor automatisch kwijtschelding ontvangen.  
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2. Een stijgende werkloosheid leidt tot meer personen met een minimuminkomen waardoor meer 
personen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 
De kwijtschelding beperkt zich niet alleen tot bijstandsgerechtigden, maar ook personen die via 
een andere uitkeringsinstantie (bv. UWV) een uitkering ontvangen.   

3. Tariefwijzigingen in de komende jaren zullen automatisch leiden tot een verhoging van de 
kwijtschelding. Het percentage waarmee de tarieven van de gemeentelijke belastingen stijgt, is 
tevens het percentage waarmee de totale kwijtschelding zal stijgen. 

 
Het verloop van de kosten van de kwijtschelding over de afgelopen jaren is als volgt geweest:  

Bedragen * € 1.000 
Kwijtschelding 2006 2007 2008 

Afvalstoffenheffing 313 329 242 

Rioolrecht 122 146 164 

Hondenbelasting 7 8 6 

OZB 24 3 1 

Totaal 466 486 413 
* er is sprake van een verschuiving tussen 2007 en 2008. 
 
Op basis van de huidige inschatting zouden de kosten met circa 10% kunnen stijgen ten opzichte 
van 2008 om te komen tot het huidige begrote bedrag van € 455.000. Deze buffer lijkt op dit moment 
voldoende groot.  
 
 

 Bouwleges 
Bij de leges gaat de belangstelling vooral uit naar de bouwleges. De economische teruggang leidt 
ongetwijfeld tot verminderde bouwactiviteit en dus minder inkomsten uit de bouwleges. In 2008 is er 
aan leges een bedrag van € 1.679.000 ontvangen, waaronder ruim € 700.000 voor twee grote 
projecten. Hierin zit dus een behoorlijk risico voor de toekomst. De raming voor 2010 is € 1.450.000. 
Extrapoleren we de cijfers van de eerste maanden van 2009 door over de rest van het jaar, dan 
liggen de ontvangsten op de bouwleges zo’n € 490.000 lager dan begroot. Dit is echter niet reëel 
omdat in de eerste maanden van het jaar altijd een lagere opbrengst wordt ontvangen.  
Conclusie is dat er op dit moment moeilijk een inschatting te maken is van eventuele lagere 
legesopbrengsten en dat dit kritisch gevolgd moet worden.  
 
 

 WSW bedrijven 
Een economische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de WSW bedrijven. Per saldo levert 
industrie en industriële detachering nu ongeveer 15% in op voorgaande maanden. Er zijn echter nog 
geen definitieve conclusies te trekken, zeker gezien ook het feit dat er vorig jaar eveneens in januari 
weinig werk was voor industrie. Daar waar andere SW-bedrijven al wel redenen zien om de begroting 
aan te passen, ziet WAVA/!GO die vooralsnog niet, ook omdat industrie en industriële detachering bij 
WAVA/!GO een relatief klein deel van de omzet vormen. In de re-integratietak is de crisis nog niet te 
merken, maar vanwege het feit dat er eerst nog WW-uitkeringen via het UWV verstrekt worden is die 
golf pas later te verwachten. Het eerste kwartaal zal afgewacht worden en daarna zullen pas 
conclusies getrokken worden met betrekking tot de lopende begroting. Ondertussen zijn onze 
inspanningen om werk en arbeidplaatsen te vinden onverminderd hoog. 
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 Theater De Bussel 
Theater De Bussel is ondanks haar maatschappelijke positie binnen het culturele veld in Oosterhout 
een gemeentelijk product die tijdens economische mindere periode onder druk kan komen te staan. 
Dit houdt in dat bij de programmering en overige activiteiten hierop ingespeeld moet blijven worden. 
Uiteraard is dit risico nauwelijks afwendbaar echter door hierop in te spelen kunnen de mogelijke 
effecten tot een minimum beperkt blijven. Inspelen op de programmering van professionele 
voorstellingen is op korte termijn niet mogelijk. Voorstellingen worden op langere termijn gepland. 
Wel is er bij de programmering, zoveel als mogelijk is gekozen voor de bewezen succesnummers. 
De komende jaren zal dus veel cabaret te zien zijn in Oosterhout. Het financiële risico van deze 
voorstellingen is beperkt en de doelgroep makkelijk te vinden.  
 
 

 Sportbedrijf 
Doordat mensen minder te besteden hebben en dat de abonnementenverkoop ook al 
weersafhankelijk is, bestaat de kans dat mensen terughoudend zijn met aankoop van een 
seizoenabonnement van recreatieoord de Warande. Op dit moment is de impact hiervan niet te 
overzien.  
 
 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Een nieuwe aanbesteding van de hulp bij het huishouden wordt voorbereid op basis van gewijzigde 
voorwaarden. Ook de te hanteren prijssystematiek is hier onderdeel van. Nog niet duidelijk is welke 
voorwaarden gehanteerd zullen worden en welke gevolgen dit heeft in termen voor besteding van 
middelen. Het is wel reëel te verwachten dat dit zal leiden tot een kostenstijging. Tot nu toe is het 
beleid gehanteerd dat gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de WMO ook 
gemeentelijk besteed worden aan de WMO. Voor het college geldt dit principe ook nu er in dit geval 
sprake lijkt te zijn van een kostenstijging. Deze kostenstijging zal dan binnen de totale WMO 
budgetten opgevangen moeten worden.  
 
 

 Garantstellingen 
De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen aan diverse 
instellingen, stichtingen en verenigingen met een maatschappelijk belang. In het verleden zijn deze 
garanties afgegeven, omdat deze organisaties anders geen leningen van de bank konden krijgen.  
Wanneer deze instellingen niet meer in staat zijn om aan hun schulden te voldoen, zal een beroep 
worden gedaan op de gemeente om dit alsnog te voldoen. Waar mogelijk zijn in het verleden door de 
gemeente zekerheidsrechten bedongen. Daarnaast is door aflossing op deze geldleningen en 
stijging van de huizenprijzen het financiële risico hier nagenoeg nihil. Het gelopen financieel risico 
bestaat dan uit de rentekosten tussen moment van financieren en terugkrijgen van de lening. De 
hoogte hiervan is niet in te schatten en is afhankelijk van de rentestanden en de hoogte van het 
benodigd bedrag. Per saldo wordt geschat dat de economische ontwikkelingen een beperkte invloed 
hebben op deze garantstellingen.  
Daarnaast zal de gemeente terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe garantstellingen. 
 
 

 Achtervang gewaarborgde geldleningen 
De gemeente staat, via een achtervangconstructie, garant voor de betaling van rente en aflossing 
van geldleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG). Het primaire risico ligt bij de betreffende instanties zelf, maar als zij deze niet 
kunnen opvangen, wordt een beroep gedaan op de gemeenten. 
Dit risico is door de economische ontwikkelingen uiteraard toegenomen, echter een inschatting 
hiervan is absoluut niet te maken.  
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3.5 Loon-, prijs- en renteontwikkelingen 
 

 Loonontwikkelingen 
In de begroting 2009 is rekening gehouden met het afgesloten CAO akkoord. De CAO loopt van 1 
juni 2007 tot 1 juni 2009. Per 1 juni 2007 zijn de lonen met 2,2% verhoogd en per 1 juni 2008 
nogmaals met 2,2%. Per 1 juni 2009 komt er dus een nieuwe CAO waarvoor de onderhandelingen 
op dit moment zijn gestart. In het kader van deze perspectiefnota is een tweetal scenario’s voor de 
personele kosten bekeken. Hierbij is in scenario 1 uitgegaan van de nullijn (geen stijging) en in 
scenario 2 van de CAO die onlangs voor defensie is afgesloten.  
 
Scenario 1: Nullijn 
In dit scenario is er in eerste instantie sprake van een voordeel op de lonen en salarissen van circa              
€ 0,3 miljoen. Echter door een stijging van de sociale lasten (premie WW) van ongeveer hetzelfde 
bedrag wordt dit voordeel tenietgedaan. Per saldo betekent de nullijn dat de totale kosten gelijk 
blijven. Een verhoging van de pensioenpremies door het ABP kunnen hierop nog een negatieve 
invloed hebben.  
 
Scenario 2: CAO defensie 
In dit scenario is in principe uitgegaan van een stijging van het loon met 1%. Dit leidt tot een stijging 
van de totale loonkosten met € 500.000 (inclusief stijging van de sociale lasten).  
 
Aangezien sterk wordt ingezet om de zogenaamde nullijn en een andere stijging (gedeeltelijk) 
gecompenseerd zal worden via de algemene uitkering wordt in het financieel perspectief geen 
rekening gehouden met een stijging van de lonen.  
 
 

 Prijsontwikkelingen 
Zoals in de analyse van de algemene uitkering aangegeven is de verwachte inflatie over 2009 lager 
dan verwacht. Binnen onze gemeente werken we al jaren met het principe dat op de kosten géén 
automatische prijscompensatie wordt toegekend.  
In de begroting 2009 is in eerste instantie een stelpost gevormd ter hoogte van circa € 1,3 miljoen. 
Deze is deels toegekend aan concrete producten en deels afgeroomd. Per saldo resteerde er binnen 
de begroting nog een bedrag van circa € 0,3 miljoen.  
Aangezien binnen de septembercirculaire sprake was van een hogere loon- en prijsontwikkeling is bij 
de tweede concernrapportage een bedrag van € 0,3 miljoen toegevoegd aan deze stelpost en is een 
bedrag van € 68.000 toegekend.  
Per saldo resteert er een bedrag van € 574.000 voor het jaar 2010 en volgende jaren. Gezien de 
lagere inflatieverwachting wordt voorgesteld een bedrag van € 500.000 af te romen van deze 
stelpost. Dit betekent dat de organisatie erg kritisch moet zijn om binnen de huidige budgetten te 
blijven, om de werkelijke prijsontwikkeling zoveel mogelijk te beperken.  
Voor het jaar 2010 wordt landelijk verwacht dat de inflatie heel beperkt (0,5%) zal zijn en dat er 
wellicht zelfs sprake kan zijn van deflatie. Op basis hiervan wordt er voor gekozen om binnen de 
begroting van 2010 uit te gaan van de nullijn en dus géén prijsinflatie op de budgetten toe te passen.   
 
 

 Renteontwikkelingen 
De kapitaallasten hebben betrekking op de lasten (afschrijvingen plus rente) die voortkomen uit 
investeringen. Deze kapitaallasten zijn in de begroting in principe jaarlijks berekend op 4,5 %.  
In de jaarrekening 2008 was een voordeel zichtbaar van in totaliteit € 1,9 miljoen, wat bestond uit een 
rentevoordeel van € 1 miljoen en een voordeel als gevolg van lagere afschrijvingskosten van € 0,9 
miljoen. Deze laatste is het gevolg van het achterblijven van de uitvoering van investeringen ten 
opzichte van de ramingen in de begroting.  
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Op dit moment is er in de begroting 2009 rekening gehouden met een rentetoevoeging aan de 
reserves met 2,5%. Gezien de huidige economische groei en de verwachte inflatie is het reëel om dit 
percentage terug te brengen naar 1,5%. Gezien het verwachte verloop van de reserves en 
voorzieningen, en rekening houdend met het beschikbaar houden van deze reserves, levert dit een 
financieel voordeel op per jaar. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Aanvullend is het realistisch om een bedrag van € 200.000 op te nemen als onderuitputting ten 
opzichte van de begrote afschrijvingsbedragen, aangezien de afgelopen jaren (2007 en 2008) dit 
bedrag als minimaal voordeel te beschouwen is.  

Bedragen * € 1.000 
 2010 2011 2012 2013 

Rentevoordeel 970 700 465 0 

Voordeel afschrijvingen 200 200 200 200 

Totaal 1.170 900 665 200 
 
Het rentevoordeel wordt aanzienlijk lager, wat verklaard wordt dat de uitgaven vooral ten laste van de 
vrije reserve zorgen voor een aanzienlijk lagere reservepositie.  
 
 
 

3.6 Samenvattend beeld financieel kader 
 
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen betekenen een hoop onzekerheid over de financiële 
positie. Al deze ontwikkelingen zullen kritisch gevolgd worden, waarbij het van belang is om 
voldoende weerstandsvermogen in de begroting in te bouwen om mogelijke tegenvallers op te 
vangen. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van die posten die op dit moment 
kwantificeerbaar zijn.  
 

Bedragen * € 1.000 
Post Jaar 

2010 
Jaar 
2011 

Jaar 
2012 

Jaar 
2013 

Saldo begroting 2009 -630 27 464 714 

Algemene uitkering: loon- en prijsontwikkelingen -900 -900 -900 -900 

Algemene uitkering: gevolgen economische ontwikkelingen 285 -140 pm pm 

Vervallen dividend Intergas -400 -400 -400 -400 

Regionalisering brandweer -292 -292 -292 -292 

Uitkeringen Wet Werk & Bijstand -100 -100 pm pm 

Schuldhulpverlening & kwijtschelding -275 -275 -275 -275 

Loonontwikkeling 0 0 0 0 

Prijsontwikkelingen 500 500 500 500 

Renteontwikkelingen 1.170 900 665 200 

Totaal -642 -680 -238 -453 
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Conclusie:  
1. Financieel perspectief is, rekening houdend met positieve prijs- en renteontwikkelingen naar 

verwachting € 0,6 miljoen negatief voor 2010. De overige jaren fluctueren sterk, vooral door 
andere renteontwikkelingen.  

2. Als gevolg van ontwikkelingen binnen de Wet Werk & Bijstand kan dit oplopen tot € 1,5 
miljoen in het meest pessimistische scenario.  

3. Er zit een groot aantal risico’s, dat bepalend is voor de financiële positie. Het managen en 
monitoren van deze risico’s is van cruciaal belang, waarbij het noodzakelijk is om voor te 
sorteren op mogelijke tegenvallers.  

 
 
In onderstaande tabel is een risico-inschatting (op basis van hoog, midden en laag) gemaakt, van de 
ontwikkelingen die op dit moment nog op PM staan. Conclusie hieruit is dat als gevolg van twee 
ontwikkelingen de kans groot is dat bovenstaand financieel perspectief verslechtert.  
 
Post Risicoprofiel  

Bouwleges Hoog 

WSW bedrijven Midden 

Theater de Bussel Midden 

Sportbedrijf Midden 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Neutraal 

Garantiestellingen en waarborgen Laag 
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4. Samenvattende kaders en uitgangspunten  
 
Alvorens over te gaan tot het toelichten van de speerpunten en de ombuigingen voor de 
perspectiefnota, is het van belang stil te staan bij de door het college gehanteerde uitgangspunten en 
kaders.  
 
Voor de perspectiefnota 2010 zijn dit belangrijke uitgangspunten c.q. kaders:  
 

1. Uitvoering van het meerjarenbeleidprogramma blijft leidend; 
2. Er blijft stevig ingezet worden op de realisatie van woningbouwprojecten; 
3. We nemen nu als gemeente geen maatregelen die een negatief effect op de (lokale) 

economie kunnen hebben, dat wil zeggen geen temporisatie van investeringen. Om 
praktische redenen, zoals beschikbare capaciteit en financiële middelen overigens ook geen 
intensivering van de investeringsagenda; 

4. We blijven gespitst op de mogelijkheden die het Rijk, provincie en Europa bieden voor de 
stimulering van de economie. Dit in overleg met onze maatschappelijke lokale partners.  

5. Uitgangspunt is en blijft een meerjarig sluitende begroting, dat wil zeggen dat het meerjaren 
beeld van de begroting positief moet zijn.  

6. Alertheid op de gevolgen van de veranderingen in de economische omgeving, inclusief 
risicoanalyses, en de bereidheid om daar adequaat op in te spelen en op te reageren.  

7. Geen ruimte voor extra financiële middelen voor nieuw beleid in 2010. Nieuwe speerpunten 
zullen uitgewerkt moeten worden binnen het principe “oud voor-nieuw”. Deze extra financiële 
middelen betekenen dan een verhoging van de ombuigingstaakstelling.  

8. Kwetsbare doelgroepen worden zoveel mogelijk ontzien in deze economische 
omstandigheden; 

9. Diverse voorzieningen worden taakstellend binnen bestaande budgetten gerealiseerd. Dit 
zijn zogenaamde “gesloten” financiële systemen. Dit geldt naast de heffingen, ook voor de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het product parkeren (nader op te richten 
parkeerfonds).  

10. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn gebaseerd op een kostendekkend 
niveau.  

11. Met een stijging van de OZB wordt terughoudend omgegaan.  
12. In principe geldt de beleidslijn dat er geen gemeentelijke plus wordt gezet op landelijke 

regelingen; 
13. Voor het jaar 2010 wordt uitgegaan van de nullijn wat betreft stijgingen van kosten 

(verwachte inflatie).  
14. Een belangrijk financieel kader is dat het tekort in de begroting over 2010 niet meer dan             

€ 500.000 mag bedragen. Reden hiervoor is dat de algemene reserve niet te zwaar wordt 
belast, omdat een hogere onttrekking aan de algemene reserve uiteindelijk ten koste gaat 
van de investeringsruimte voor de toekomst. 

15. De perspectiefnota gaat vooral over het financieel gezond houden van de gemeente over de 
langere termijn. Vandaar ook dat er naast concrete ombuigingen een aantal 
uitwerkingsopdrachten opgenomen is, die essentieel zijn voor de toekomst.  

 



Perspectiefnota 2010 23 

5. Speerpunten van beleid 
 
In het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) hebben college en raad in financieel opzicht optimaal ingezet op 
het uitvoeren van dit ambitieuze meerjarenplan. Er is veel nieuw beleid in financiële zin doorgevoerd, 
waarbij vrijwel het gehele MJBP voor de periode van vier jaar is doorvertaald. Hierbij is ook rekening 
gehouden met de exploitatiekosten voor het Huis voor Cultuur. Rekening houdend met het 
geschetste financiële kader en met de in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangspunten en kaders 
ligt het voor de hand dat het college terughoudend is geweest met het doorvoeren van nieuw beleid. 
Alleen op dit producten waarbij een intensivering onvermijdelijk (vanuit wettelijke kaders en/of 
maatschappelijke urgentie) is, is hiervoor ruimte gecreëerd via ander beleid om te buigen.  
In onderstaande tabel is aangegeven welke prioriteiten binnen de diverse programma's worden 
onderscheiden. Hierbij zijn alleen de prioriteiten opgenomen die leiden tot extra uitgaven. Binnen de 
programma’s zijn alle prioriteiten toegelicht. Hiervoor wordt verwezen naar de programma’s in 
hoofdstuk 8.  

Bedragen * € 1.000 
Prioriteiten 
 

2010 2011 2012 2013 

Programma Bestuur/ college en dienstverlening 

Programma Sterk in Dienstverlening/ Oprichting 
Klant Contact Centrum 

350    

Programma Veilig  

Verbeterplan Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving 

250 250 250 250 

Cameratoezicht winkelcentra pm pm pm pm 

Jeugdveiligheid2  250 - - - 

Veiligheidshuis 54 54 54 54 

Veiligheidsplan (bureau Radar en panel deurbeleid) 27 27 27 27 

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum 33 33 33 33 

Programma Natuur, milieu en afval 

Kunststof verpakkingsafval  
(verrekening via tarieven) 

- - - - 

Investeringen in milieustraat  
(verrekening via tarieven) 

- - - - 

Programma Werk & Inkomen 

Schuldhulpverlening (dekking via landelijk 
stimuleringsprogramma) 

- - - - 

Programma Programmering van de Stad  

Subsidie Speelgoedmuseum 15 15 15 15 

Investeringen in Openluchttheater (€ 50.000) en 
apparatuur de Bussel (€ 50.000) te realiseren binnen 
bestaand investeringsvolume) 

- - - - 

Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool  

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 320 500 600 700 

Programma Centrum+ 

Actieplan Stadshart (toekomstige investeringen via 
regulier investeringsruimte) 

- - - - 

Totaal 1.299 879 979 1.079 

                                                      
2 Jeugdveiligheid: voor de jaren erna wordt ingezet op het verkrijgen van extra landelijke gelden.  
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6. Ombuigingsvoorstellen: een pas op de plaats 
 

6.1 Ombuigingen 
Zoals eerder uitvoering toegelicht is het noodzakelijk om een “pas op de plaats” te maken in 
financieel opzicht. Dit om vast te houden aan een gezond financieel beleid.  
In onderstaande tabel zijn alle ombuigingen gepresenteerd, waarbij deze vervolgens per post zijn 
toegelicht.  

Bedragen * € 1.000 
Prioriteiten 
 

2010 2011 2012 2013 

Programma Woonomgeving 

Groot onderhoud wegen 50 50 50 50 

Energiearme armaturen in openbare verlichting 50 60 70 80 

Programma Veilig  

Investeringsruimte brandweer 15 15 15 15 

Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool  

Brede School de Contreie vanaf 2011 25 - - - 

Programma Maatschappelijke Zorg 

Uitvoeringskosten Wet Inburgering 50 50 50 50 

BTW voordeel vervoersvoorzieningen WMO 0 180 50 50 

Programma Sport 

Investering kunstgrasveld en parkeervoorziening 
Warande uitstellen 

98 - - - 

Programma Productondersteuning 

Kosten bedrijfsrestaurant/ catering verlagen  50 50 50 

Afschaffen deel extra leerbudget 78 78 78 78 

Digitale personeelskrant  20 20 20 20 

Programma Algemene dekkingsmiddelen 

Samenwerking belastingen meer efficiencyvoordeel   100 100 

Verhogen hondenbelasting 95 95 95 95 

Taakstelling op externe kosten 400 400 400 400 

Ombuiging op personele kosten en inhuur 300 300 300 300 

Subsidies corrigeren voor inflatie 150 150 150 150 

Programma Jong 

Halveren werkbudget programma Jong per 2011 25 50 50 50 

Totaal 1.356 1.498 1.478 1.488 

 
Voorgaande tabel omvat diverse taakstellingen die richtingbepalend zijn voor de begroting. In de 
begroting worden deze posten verder geconcretiseerd waarbij ook de exacte gevolgen duidelijk 
worden. De perspectiefnota bepaalt het kader en de richting.  
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Toelichting per post:  
 
Programma 3 Woonomgeving 
 
� Groot onderhoud wegen  
In de kwaliteitsvisie openbare ruimte is al een achterstand op dit product geconstateerd. Daarom kan 
het  uitstellen van werken slechts selectief gebeuren, anders heeft het een stuwmeer aan 
achterstallig onderhoud tot gevolg. Mogelijkheden om ombuigingen binnen dit product te realiseren 
zijn wel: 

- Versobering van verhardingsmaterialen; goedkoper, maar kwalitatief gelijkwaardig; 
- Vaker toepassen van Dicht Asfalt Beton (DAB) ipv andere soorten; 
- Groot onderhoud voor elementverhardingen uitstellen en alleen groot onderhoud aan 

asfaltverhardingen uitvoeren; 
- Weginspectie terugbrengen van 1 keer per 2 jaar naar 1 keer per 3 jaar. 

Deze voorstellen zullen nader worden uitgewerkt richting de begroting met als taakstelling € 50.000.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Groot onderhoud wegen € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 
 
 
� Energiearme armaturen toepassen bij openbare verlic hting 
De kosten van energieverbruik openbare verlichting zijn over een langere periode bezien lager dan 
begroot. Daardoor wordt het budget voor energieverbruik openbare verlichting deels verlaagd. 
Daarnaast is eind 2008 een kredietaanvraag gedaan voor de vervanging van de openbare verlichting 
voor energiezuinige armaturen. In de nota wordt een besparing op energiekosten van ruim € 30.000 
en op onderhoudskosten van € 17.000 per jaar verwacht ná afronding van de gehele vernieuwing 
OV. In 2009 zal worden gestart met de vernieuwingsoperatie met de bedoeling deze in 2012 af te 
ronden. Met de toenemende aantal energiezuinige armaturen, zullen de lasten evenredig afnemen. 
Waarbij aangetekend dient te worden dat de werkelijke kostenbesparing uiteraard ook afhankelijk is 
van de ontwikkeling van de energieprijzen.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Energiearme armaturen 
in openbare verlichting  

€ 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 

 
 
 
Programma Veilig 
 
� Investeringsplafond brandweer verlagen  
Vanaf 2010 wordt de brandweer geregionaliseerd. De beschikbare investeringsruimte binnen de 
gemeentelijke begroting kan daarmee vrijvallen. Dit levert een besparing op voor toekomstige 
investeringslasten.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Investeringsruimte 
brandweer  

€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 
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Programma Onderwijs, jeugd en voorschool 
 
� Brede school de Contreie vanaf 2011 
De verwachting is dat de brede school Contreie pas in 2011 gerealiseerd zal zijn. Het budget voor 
Brede school kan dan vanuit 2010 dan ook doorgeschoven worden naar 2011.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Brede school de 
Contreie  

€ 25.000    

 
 
Programma Maatschappelijke zorg 
 
� Uitvoeringskosten Wet Inburgering 
De uitvoeringskosten voor de Wet Inburgering maken onderdeel uit van de Algemene uitkering, 
bedragen € 177.000 en zijn vrij besteedbaar. Door voor de uitvoering hiervan meer eigen personeel 
in te zetten kan een kostenbesparing worden gerealiseerd.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Uitvoeringskosten Wet 
Inburgering  

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

 
 
� BTW voordeel vervoersvoorzieningen WMO: Deeltaxi 
Recentelijk is er een uitspraak van de belastingrechter geweest op basis waarvan de gemeente 
wordt aangemerkt als ondernemer m.b.t. het vervoer van personen in het kader van de WMO.  
Bovendien is geconstateerd dat de gemeente Oosterhout inmiddels Deventer-proof is. Dit betekent 
dat het proces binnen onze gemeente al zodanig is ingericht dat het ondernemerschap nu al van 
kracht is. Uiteindelijk resteert er alleen nog een geschil met de Belastingdienst over de hoogte van de 
terug te vorderen BTW.  De verwachtingen zijn echter positief.  
 

 2010 2011 2012 2013 

BTW voordeel 
vervoersvoorzieningen  

 € 180.000 € 50.000 € 50.000 

 
 
 
Programma sport 
 
� Investeringen kunstgrasveld en parkeervoorziening W arandelaan 1 jaar uitstellen 
In vervolg op de reconstructie van het westelijk deel van de Warandelaan moet ook het oostelijk deel 
worden aangepakt. Door de aanwezigheid van een aantal sportverenigingen en het gebrek aan 
parkeerplaatsen bij deze verenigingen wordt er veelvuldig op de Warandelaan geparkeerd. Dit 
veroorzaakt overlast, gevaarlijke situaties en schade aan de bomen. Gezien de vertraging die is 
ontstaan in de aanleg van kunstgrasveld en parkeerplaats, is het logisch en realistisch om de aanleg 
van het kunstgrasveld en parkeerplaats uit te stellen naar 2010. De wegreconstructie verloopt wel 
conform planning in 2009.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Investeringen deel 
Warandelaan uitstellen  

€ 98.000 - - - 
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Programma Productondersteuning 
 
� Kosten bedrijfsrestaurant / catering verlagen 
De kosten voor het bedrijfsrestaurant / catering bedragen op dit moment circa € 300.000 per jaar. Op 
basis van gemaakte inschattingen moet een besparing op de kosten mogelijk zijn, mede gezien het 
feit dat het contract met de huidige aanbieder dit jaar opnieuw aanbesteed moet worden.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Bedrijfsrestaurant / 
catering  

 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

 
 
� Afschaffen deel extra leerbudget 
Afschaffen van het leerbudget leidt tot een korte termijn voordeel. Het structureel leerbudget ter 
hoogte van € 156.000 is in 2007 toegekend als uitvloeisel van de doorontwikkeling. Op dat moment 
is gesteld dat d.m.v. de uitgangspunten uit Leren in Oosterhout er een wezenlijke bijdrage geleverd 
wordt aan de ontwikkeling van de organisatie en het bereiken van de organisatiedoelstellingen. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Afschaffen deel extra 
leerbudget  

€ 78.000 € 78.000 € 78.000 € 78.000 

 
 
� Digitale personeelskrant 
Ravelijn wordt nu 8 maal per jaar in papieren vorm uitgegeven. Indien Ravelijn in digitale vorm wordt 
uitgegeven levert dat een besparing op in de drukkosten. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Personeelskrant alleen 
digitaal uitgeven  

€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

 
 
Programma Algemene dekkingsmiddelen 
 
� Samenwerking belastingen meer efficiencyvoordeel 
Voor 2008 is gebleken dat de samenwerking met Breda een voordeel oplevert van € 100.000. Dit los 
van de extra aanloopkosten die in 2008 zijn gemaakt. Het is op dit moment nog niet helder of dat 
inderdaad een structureel karakter gaat krijgen omdat dat ook afhankelijk is van o.a. het aantal 
bezwaarschriften. Gelet op de economische omstandigheden is het heel goed mogelijk dat dit aantal 
stijgt. Gebleken is dat de samenwerking met Breda voordelen oplevert. Dit kan nog verder groeien 
als de regionale belastingorganisatie samen met het waterschap en de 5 andere gemeenten (wo 
Oosterhout) gestalte krijgt volgens de ramingen van Berenschot. Een en ander is wel afhankelijk van 
of de aannames ook geconcretiseerd worden. Een gedeelte van het voordeel komt dan echter ten 
goede van de burgers d.m.v. afvalstoffenheffing, reinigingsrecht (kostendekkendheid heffingen). 
Wanneer de samenwerking in de regio meer vorm krijgt, is het mogelijk dat vanaf 2012 een voordeel 
te behalen is. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Samenwerking 
belastingen  

  € 100.000 € 100.000 

 
 



Perspectiefnota 2010 28 

� Verhogen hondenbelasting 
De afgelopen jaren is door de gemeente fors geïnvesteerd in hondenuitlaatbeleid, via de aanleg van 
hondenuitlaatplaatsen. De bijkomende beheerkosten en ook de handhaving hierop zorgen voor 
kostenstijgingen. Voorgesteld wordt het tarief van de hondenbelasting te verhogen met circa 33% 
van € 56 per hond naar € 75. Opgemerkt wordt overigens dat de gemeente Breda een tarief hanteert 
van circa € 90.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Verhogen 
hondenbelasting 

€ 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000 

 
 
� Taakstelling op externe kosten  
Het accres in het gemeentefonds groeit in 2009 minder hard dan verwacht, vanwege de lagere 
inflatie. Dit is in het financiële kader begroot op € 900.000. Van dit bedrag kan op voorhand                         
€ 500.000 binnen de gemeentelijke begroting bespaard worden door de stelpost prijscompensatie te 
verlagen. Voor het restant wordt voorgesteld om dit als taakstelling op de externe kosten derden te 
leggen. De lagere inflatie leidt tot voordelen binnen deze producten. Voorbeelden hiervan zijn diverse 
onderhoudskosten, aanbestedingen e.d.  
Voor 2010 wordt overigens uitgegaan van de nullijn qua prijsinflatie voor kosten derden. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Taakstelling externe 
kosten  

€ 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 

 
 
� Ombuiging op de personele lasten en inhuur 
Door concernbreed kritisch te kijken naar de inhuur van tijdelijke krachten en op vacature-invulling is 
het mogelijk om op de personele kosten te besparen. Hiertoe is het noodzakelijk dat er een goed 
beeld ontstaat over de totale inhuur van de gemeente; dus zowel binnen PBS als op de producten.  
Dit gaat onder andere bereikt worden door op een andere manier om te gaan met ontstane 
vacatures. De afdelingen dienen bij een ontstane vacature eerst twee maanden inspanningen te 
verrichten om de vacature op een reguliere wijze gevuld te krijgen, na deze periode mag er pas op 
worden ingehuurd. Omdat deze werkwijze niet voor alle functies mogelijk is (kritische functies) zal 
een beschrijving van de handelingswijze bij nieuwe vacatures opgesteld gaan worden.  
Overigens zal deze beleidslijn wel betekenen dat er vertraging in de uitvoering gaat optreden bij 
vertrek van medewerkers.  
 

 2010 2011 2012 2013 

Inhuur tijdelijke krachten 
/ kritische vacature-
invulling  

€ 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 

 
 
� Subsidies corrigeren voor inflatie 
In de begroting 2009 zijn de subsidies met 3,23% verhoogd. Dit is hoger dan de feitelijke loon- en 
prijsontwikkelingen in 2009 zoals die op dit moment door het Centraal Planbureau wordt 
aangegeven. Huidige inflatie wordt ingeschat op ruim 1%, zodat een korting van 2% reëel is.  
 
 2010 2011 2012 2013 

Subsidies corrigeren 
voor inflatie  

€ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 
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Programma jong 
 
� Halveren werkbudget programma Jong  
Binnen het programma Jong wordt een structuur voorbereid, die er voor moet zorgen dat jongeren 
permanent hun invloed op het gemeentelijk beleid en op de aantrekkelijkheid van de stad kunnen 
uitoefenen. Daarnaast heeft het programma Jong budget om de stad incidenteel aantrekkelijker te 
maken voor jongeren, door bijvoorbeeld bij te dragen aan zomeractiviteiten, de ijsbaan, 
jongerenfestivals en kleine projecten. Het werkbudget van Jong is tot en met 2010 vastgesteld op              
€ 100.000 per jaar. Na het jaar 2010 zouden van het programma Jong de structurele elementen 
bewaard moeten blijven: zapbudgetten, jeugdparticipatie (jeugdraad), website en dergelijke.  
Deze taken moeten dan ondergebracht zijn binnen de reguliere afdelingen, zodat een programma 
Jong niet langer nodig is. Er is dan echter binnen die afdelingen wel € 50.000 per jaar nodig om die 
voorzieningen structureel te houden. Te starten met een deel al in 2010.  
 
 2010 2011 2012 2013 

Halveren werkbudget  € 25.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 
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6.2 Uitwerkingsopdrachten 
 
Het doel van de perspectiefnota is met name ook om vooruit te kijken naar de toekomst. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij is om nu al ontwikkelingen in gang te zetten, die ervoor zorgen dat eventuele 
risico’s opgevangen kunnen worden en ook die ervoor zorgen dat er ruimte voor nieuw beleid ook in 
de toekomst mogelijk is. Hierdoor blijft het mogelijk om te investeren in de toekomst.  
Om deze ontwikkelingen in gang te zetten zijn de volgende uitwerkingsopdrachten geformuleerd:  
 
 
� Kostenvoordeel als gevolg van invoering BIZ 
De invoering van de experimentenwet BIZ biedt de mogelijkheid om – bovenop de WOZ-waarde van 
een onderneming – een extra heffing toe te voegen om daarmee vooraf afgesproken verbeteringen 
(of extra onderhoud) in de openbare ruimte aan te brengen, net als andere collectieve acties. Het 
eventuele financieel voordeel is moeilijk te concretiseren omdat het een experimentenwet betreft 
waarmee in 2010 gestart kan worden. Afhankelijk van het gekozen programma is wellicht op termijn 
een kostenbesparing voor onderhoud in de openbare ruimte te realiseren, maar het is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling van BIZ dat de nieuwe heffing kosten gaat betalen die tot dan toe door de 
gemeente betaald werden. BIZ kan een mogelijkheid zijn bij bijvoorbeeld investeringen voortkomend 
uit het actieplan stadshart.  
 
 
� Invoeren bestuurlijke strafbeschikking  
De gemeente heeft de keuze om of het instrument bestuurlijke boete of het instrument bestuurlijke 
strafbeschikking in te voeren. In geval van bestuurlijke boete zijn zowel de kosten als de opbrengsten 
volledig voor de gemeente. In geval van bestuurlijke strafbeschikking is een gedeelte van de 
opbrengsten voor de gemeente, maar zijn ook minder uitvoeringskosten gemoeid. Op het uitvoeren 
van de bestuurlijke boete (wettelijk mogelijk vanaf 2009) is de gemeente momenteel niet ingericht; dit 
zal hoge invoeringskosten met zich meebrengen. De invoering van strafbeschikking (wettelijk 
mogelijk vanaf 2010) kan met een kleine aanpassing van het huidige systeem worden ingevoerd. Dit 
gebeurt nu al op basis van de wet Mulder. Hierbij ontvangt de gemeente een bijdrage voor elke 
ingediende beschikking. Mogelijke financiële voordelen worden meegenomen met de dekking voor 
de uitbreiding van de formatie op het gebied van handhaving (zie speerpunt veiligheid, vergunningen 
en handhaving).  
 
 
� Exploitatie parkeren verbeteren 
Eind 2009 stelt de Raad het geactualiseerde parkeerbeleid vast. Binnen dit parkeerbeleid is het van 
belang om de inkomsten uit parkeren te optimaliseren. Reden hiervoor is om op deze manier 
voldoende financiële ruimte te creëren om toekomstige lasten van parkeren af te dekken (vooral voor 
project Santrijn). Mogelijke maatregelen daarbij kunnen zijn:  

- Situatie parkeren op Slotjesveld bezien.  
- Aanpassen parkeertarieven: dit betreft het aanpassen van zowel de hoogte van de tarieven 

als ook de tijdsduur van het betaald parkeren, waaronder betaald parkeren op zondag. Als 
onderdeel van de actualisatie van het parkeerbeleid zal gekeken worden wat de te 
verwachten (financiële) effecten zijn van een aanpassing van de parkeertarieven evenals de 
reguleringstijden en het gereguleerd gebied.  

- Tarief instellen voor bewonersvergunningen parkeren: basisuitgangspunt van de gemeente is 
dat de veroorzaker van een administratieve handeling hiervoor betaalt. Het is dan ook te 
overwegen om een kostendekkend tarief voor het verstrekken van bewonersvergunningen 
parkeren te hanteren 

Aangezien uitgegaan wordt van een “gesloten” financieel systeem via een zogenaamd parkeerfonds, 
leveren deze maatregelen geen begrotingsvoordeel op.  
 



Perspectiefnota 2010 31 

� Leges bouwvergunningen 
Uitgangspunt is de kostendekkendheid van leges. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar 
de mate van kostendekkendheid van de bouwleges. Op basis van deze bevindingen zullen 
voorstellen gedaan worden over de tariefstelling voor 2010. Deze ombuiging heeft een directe relatie 
met het speerpunt veiligheid, vergunningen en handhaving.  
 
 
� Uitsterfconstructie individuele woonkostensubsidie 
De woonkostensubsidie is een aanvullende regeling bovenop de huurtoeslag voor personen met een 
laag inkomen die in een serviceflat of aanleunwoning wonen. De woonkostensubsidie is een 
specifieke gemeentelijke regeling, die beschouwd kan worden als een ‘plusje’ bovenop de landelijke 
huurtoeslag. De wetgever beschouwd de wet op de huurtoeslag als een toereikende voorziening 
voor personen met een laag inkomen die te maken hebben met hoge huurkosten. Het gaat op dit 
moment om 33 personen die een woonsubsidie ontvangen. Het bedrag dat wordt verstrekt varieert 
van € 14,80 tot € 97,80 per maand. Het gemiddelde bedrag is € 63,60. Totaalbedrag circa € 27.000 
per jaar. Voorgesteld wordt deze regeling stop te zetten voor nieuwe aanvragers.  
 
 
� Kermis kostendekkend / winstgevend maken 
De kermis heeft het afgelopen jaar (2008) bijna € 30.000 gekost, terwijl er in de begroting een 
voordeel werd verwacht van circa € 28.000. Op dit moment is er dus een behoorlijk verschil tussen 
begroting en werkelijkheid. Om een goede keuze te kunnen maken over de kostendekkendheid van 
de kermis, moet e.e.a. nader uitgewerkt worden. Hierbij is het van belang te komen tot een evenwicht 
tussen aantrekkelijkheid van de kermis en de tariefstelling richting de exploitanten. Uitgangspunt 
daarbij is dat de kermis minimaal kostendekkend moet zijn en zelfs voordeel op moet kunnen 
leveren.  
 
 
� Exploitatie de Bussel verbeteren 
De afgelopen jaren is er binnen de Bussel steeds sprake geweest van een tekort in de jaarrekening 
ten opzichte van de begroting. In 2008 bedroeg het tekort circa € 200.000. Op basis van een op te 
stellen ondernemingsplan de Bussel, waarvan de eerste contouren gereed zijn, is het de opdracht 
om te komen tot een betere exploitatie en tot een grotere buffer binnen de organisatie van de Bussel 
om zelf tegenvallers op te vangen. Mogelijkheden hiervoor zijn het terugbrengen van het aantal 
voorstellingen, de samenstelling van het programma, betere verhuur e.d. Deze uitwerkingsopdracht 
levert overigens geen direct begrotingsvoordeel op.  
 
 
� Buurthuizen  
Er wordt een uitwerkingsopdracht verstrekt om te bezien of een besparing mogelijk is op de kosten 
voor de buurthuizen. Deze opdracht gaat verder dan het alleen kritisch kijken naar de spreiding van 
de bestaande buurthuizen en de mogelijkheden om een aantal van deze voorzieningen samen te 
voegen. Er zal namelijk ook nadrukkelijk gekeken worden naar de samenhang en overlap met 
andere buurtgerichte voorzieningen die inmiddels elders in onze gemeente tot stand zijn gebracht. 
Tegen die achtergrond zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden de verantwoordelijkheid voor 
de buurthuizen meer op afstand van de gemeente te plaatsen. 
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� Combifuncties 
De realisatie van de combifuncties, zoals verwoord binnen het programma Sport van deze 
perspectiefnota, behoeft nog een nadere uitwerking.  
 
 
� Exploitatie zwembaden en sportaccommodaties 
Het begrote tekort van de zwembaden bedraagt jaarlijks zo’n € 1,3 miljoen en van de 
sportaccommodaties € 1,5 miljoen. Dit is het verschil tussen de begrote inkomsten en de begrote 
uitgaven. Afgelopen jaren is er echter sprake geweest van structureel hogere exploitatielasten op de 
zwembaden (tekort in 2008 ten opzichte van de begroting circa € 260.000). Om dit tekort terug te 
dringen wordt er een uitwerkingsopdracht verstrekt met als doel om of de kosten terug te dringen 
en/of de inkomsten te verhogen. Het kader blijft de huidige begroting. 
 
 
Zoals al eerder aangegeven zijn bovenstaande uitwer kingsopdrachten essentieel om 
voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om de ges chetste risico’s uit hoofdstuk 3 op 
te kunnen vangen. Daarnaast zijn deze essentieel om  ook voor de toekomst voldoende ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen te houden.  
Wanneer de uitwerkingsopdrachten onvoldoende ruimte  opleveren, voorziet het college dat er 
geen andere mogelijkheden zijn dan de inkomsten van  de gemeente te verhogen via een OZB 
verhoging.  
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7. Samenvattend beeld toekomstige financiële koers 
 
 
In dit hoofdstuk is een samenvattend financieel beeld geschetst, waarbij rekening is gehouden met: 

� Financiële kader (hoofdstuk 3); 
� Speerpunten van beleid (hoofdstuk 5); 
� Ombuigingen: een pas op de plaats (hoofdstuk 6).  

 
 
Post Jaar 

2010 
Jaar 
2011 

Jaar 
2012 

Jaar 
2013 

Financieel kader -642 -680 -238 -453 

Speerpunten van beleid -1.299 -879 -979 -1.079 

Tekort -1.941 -1.559 -1.217 -1.532 

Ombuigingen: een pas op de plaats 1.356 1.498 1.478 1.488 

Totaal -585 -61 261 -44 
 
Conclusie hieruit is dat:  

1. Na doorvoeren van de speerpunten ontstaat er een tekort in 2010 van € 1,9 miljoen en de 
jaren erna circa € 1,5 miljoen. Dit betekent dat een structurele ombuiging van € 1,5 miljoen 
nodig is.  

2. Na verwerking van de voorgestelde ombuigingen wordt dit tekort teruggebracht, waarbij er 
sprake blijft van een financiële spanning ten opzichte van de financiële kaders uit hoofdstuk 
3; 

3. De geschetste uitwerkingsopdrachten zijn dus essentieel om een echt evenwicht tussen de 
kosten en opbrengsten te realiseren. Zeker gezien de risico’s en de toekomstige wensen.  

4. Een sluitstuk om de begroting 2010 structureel sluitend te maken is een verhoging van de 
OZB, die alleen ingezet wordt op het moment dat de ombuigingen en/of de 
uitwerkingsopdrachten onvoldoende voordeel opleveren.  

5. Het meerjarenbeleid onder druk blijft staan en dat er voor de toekomst een kritische blik op 
de hoogte van de uitgaven noodzakelijk blijft. Ook voor de komende jaren mag niet verwacht 
worden dat het financiële beeld anders wordt, wat dus betekent dat nieuw beleid alleen 
mogelijk is door het bestaande ter discussie te stellen. Dit is de uitdaging voor de toekomst 
om hierin echte keuzes te maken.  
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8. Programmaplan 
 
De programmastructuur is identiek aan de gehanteerde structuur in het meerjarenbeleidsplan en 
bestaat uit zeventien uitvoeringsprogramma’s: veertien vaste en drie flexibele programma’s. Een 
dergelijke aanpak maakt het voor het college en de Raad eenvoudiger te sturen op samenhang en 
integraliteit, terwijl voor de overzichtelijkheid en de mogelijkheid op hoofdlijnen te sturen, toenemen.  
 
De vaste programma’s zijn:  

 
Programma 1 Bestuur/ Gemeenteraad  

Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening 

Programma 3 Woonomgeving (openbare ruimte en buurtgericht werken) 

Programma 4 Veilig (Openbare orde en veiligheid) 

Programma 5 Verkeer en Mobiliteit 

Programma 6 Natuur, milieu en afval 

Programma 7 Bouwen en Wonen (Ruimtelijke ordening, wonen en grondexploitatie) 

Programma 8 Werk & Inkomen 

Programma 9 Programmering van de Stad (Cultuur) 

Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool 

Programma 11 Maatschappelijke Zorg 

Programma 12 Sport 

Programma 13 Productondersteuning 

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen 
 
De drie flexibele programma’s zijn:  
 

I. Centrum+ 

II. Jong 

III. Samenleving 
 
 
Elk programma is als volgt opgebouwd: 

- Wat willen we bereiken?  
o Algemene doelstelling (uit MJBP 2006-2010); 

- Welke speerpunten zijn er voor 2010? 
- Wat zijn de kosten voor deze speerpunten?  
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Programma 1  Bestuur/ Gemeenteraad 
Portefeuillehouder: Gemeenteraad/ Burgemeester  
 
 

WWWWat willen we bereiken? 

Overeenkomstig het MJBP 2006-2010 is de volgende 
algemene doelstelling voor dit programma verwoord: “De 
gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid 
en controleert het college van b. en w. op de uitvoering 
hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de 
volksvertegenwoordigende rol”. 
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen benoemd: 

- Een modern en goed functionerend democratisch  
proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een 
kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende taak heeft. 

- Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en 
besluitvorming.  

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Voor dit programma zijn door de Raad voor 2010 nog geen speerpunten vastgesteld.  
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Programma 2  Bestuur/ College en Dienstverlening 
Portefeuillehouder: Burgemeester  
 
 

WWWWat willen we bereiken? 
Voor dit programma is in het MJBP 2006-2010 de 
volgende algemene doelstelling verwoord: “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”. 
 
Verschillende effectdoelstellingen zullen bijdragen aan  
bovenstaande algemene doelstellingen. De 
onderstaande effectdoelstellingen zijn concreet 
benoemd: 
- 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. 

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

wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad”. 

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Programma Sterk in Dienstverlening/ Oprichting Klant Contact Centrum 
De gemeente Oosterhout heeft een goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en bezoekers hoog 
in het vaandel staan. We willen een organisatie zijn die sterk is in dienstverlening. Deze ambitie is 
verwoord in het huidige collegeakkoord en als één van de drie bouwstenen benoemd in de 
organisatievisie. Er is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionalisering van de 
dienstverlening. Klanttevredenheidsonderzoeken geven aan, dat de gemeente Oosterhout 
momenteel op een gemiddeld niveau functioneert. In het jaar 2008 heeft het college een 
dienstverleningsvisie vastgesteld die aangeeft hoe de gemeente Oosterhout haar professionele 
dienstverlening tot het jaar 2012 wil staande houden in een omgeving (burgers, bedrijven, bezoekers, 
landelijke overheid) die steeds meer eisen gaat stellen aan professionaliteit. Momenteel is de 
gemeente Oosterhout volop aan de slag met het verbeteren van de dienstverlening en het 
professionaliseren van de bedrijfsvoering als ondersteuning van die dienstverlening. Uitgangspunt is 
dat het verbeteren van dienstverlening hand in hand gaat met het professionaliseren van de 
bedrijfsvoering en het slim gebruik maken van moderne ICT-oplossingen. De eerste stappen (fasen) 
zijn gericht op een snelle en soepele dienstverlening via alle kanalen (fysiek bezoek, digitaal, 
telefonisch, post). Vooral digitale dienstverlening krijgt in de jaren 2009 t/m 2011 een 'boost'. Het is 
de bedoeling dat aan eind 2011 een Klant Contact Centrum (KCC) het grootste deel (80%) van de 
dienstverlening verzorgt. Dit vindt plaats op basis van vooraf bepaalde servicenormen. Dit KCC staat 
middenin de organisatie, met een eigen aansturing. Het KCC-in-oprichting start al op 1 januari 2010 
als pilot, zodat we er in het jaar 2011 er zeker van kunnen zijn dat de ambities in de 
dienstverleningsvisie 2008-2011 worden gerealiseerd. Om dit te bereiken moet in voornoemde jaren 
worden geïnvesteerd in de optimalisatie van kanalen, de inrichting van dienstverleningsprocessen en 
de digitalisering van dienstverlening. Het jaar 2010 wordt het jaar van het KCC-in-oprichting en 
daarbij moet er flink worden geïnvesteerd in processen en digitalisering.  
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Regionale samenwerking 
In 2010 wordt, op het niveau van de negentien gemeenten in West-Brabant, verder gegaan op de 
weg die met de Strategische Agenda West-Brabant in de afgelopen bestuursperiode is ingeslagen. 
Daarbij is het vooral belangrijk een verbinding te leggen tussen de opgaven voor de regio en de 
collegeakkoorden zoals die in het voorjaar van 2010 in de negentien gemeenten worden gesloten. 
Vanuit de regionale samenwerking zal hiervoor een voorzet worden gegeven.  
Daarnaast hebben in 2010 de volgende onderdelen van samenwerking op het niveau van West-
Brabant de aandacht: 

- de implementatie van de voorstellen zoals die worden ontwikkeld in het kader van de 
stroomlijningsdiscussie. De belangrijkste vraag die daarin wordt beantwoord, is hoe de 
ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op een zo efficiënt mogelijk wijze kan worden 
vormgegeven. 

- de realisatie van een West-Brabant Huis, waarin de regionale samenwerking ook in fysieke 
vorm gestalte krijgt; 

- de verdere uitvoering van de bestuursopdrachten die voortvloeien uit de Strategische 
Agenda West-Brabant en een (mogelijke) herijking van diezelfde agenda. 

 
 

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: (Digitale) 
Dienstverlening  

Totaal  
 

 

Voor het jaar 2010 is een eenmalig bedrag noodzakelijk van € 350.000. Dit bedrag is nodig om 
processen her in te richten en te optimaliseren voor het nieuwe KCC.  
Daarnaast worden dossiers gedigitaliseerd binnen Werk, Inkomen en Zorg en binnen 
Vergunningverlening.  

 
 
Speerpunt: Regionale Samenwerking  
Samenwerking West-Brabant “contributie” aan samenwerking € 7.000,- 

Reeds opgenomen in de begroting.  
De daadwerkelijke inzet van Oosterhout voor de samenwerking gaat echter aanzienlijk verder, 
onder andere door de inzet van ambtelijke capaciteit, bijvoorbeeld ten behoeve van het 
Programmabureau West-Brabant. Tot nu toe hebben de deelnemende gemeenten er niet voor 
gekozen de kosten hiervan op enigerlei wijze te verrekenen. De discussie over de stroomlijning 
zou hier tot andere inzichten kunnen leiden. 
Overigens levert de samenwerking in West-Brabant de gemeente ook geld op. Zo is en blijft de 
strategische samenwerking ook een instrument om, voor de uitvoering van majeure projecten in 
de regio, middelen vrij te krijgen bij andere overheden (provincie, rijk, Europa). 
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Programma 3   Woonomgeving  
Portefeuillehouder: J.W.A. Boers 

 

WWWWat willen we bereiken? 
De algemene doelstelling van dit programma luidt: 
“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”.  
 
Om bovenstaande algemene doelstelling uit het MJBP 2006-2010 te bereiken zijn de volgende 
effectdoelstellingen benoemd:  

- 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. 

 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Buurtbeheer/ buurtbudgetten 
In het meerjarenbeleidplan 2006-2010 is een belangrijke plaats ingeruimd voor een kwaliteitsimpuls  
op het gebied van buurtbeheer, buurtgericht werken en buurtbudgetten. Het meer en intensiever 
betrekken van bewoners bij de inrichting en vormgeving van hun buurt past binnen het streven om 
optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring die in de Oosterhoutse samenleving leeft. Juist 
bewoners zijn vaak de beste experts als het om hun eigen leefomgeving gaat. In januari 2009 is 
besloten de kwaliteit van het buurtgericht werken in eerste instantie een impuls te geven door te 
starten met buurtschouwen, om de burgers meer bij hun directe leefomgeving te betrekken en de 
vraag op te halen. Maar zeker ook om uitleg te geven wat de burgers van de gemeente mogen 
verwachten als basisinspanning, zoals de Kwaliteitsvisie openbare ruimte. Deze buurtschouwen 
vinden eenmaal per maand plaats, steeds in een andere buurt. De buurtschouw wordt gevolgd door 
een “buurt van de week”, twee weken nadat de buurtschouw  in de betreffende buurt is geweest. 
Tijdens deze “buurt van de week” word de bevindingen teruggekoppeld en worden de kleine 
ergernissen direct verholpen. Grotere zaken worden voorzien van bericht over afhandelingtermijnen. 
Deze in 2009 ingezette werkwijze, zal in 2010 worden gecontinueerd. In 2010 zullen er 10 
buurtschouwen plaatsvinden. 
Deze werkwijze is bovendien een middel om uitleg te geven over de (basis-) inspanningen van de 
gemeente, politie, Cires, Merites. Met andere woorden: wat mogen inwoners van de professionele 
organisaties in hun buurt verwachten en wat niet.  
 
Monumentale bomenlijst 
Mooie, veilige en beeldbepalende bomen met cultuurhistorische waarde worden behouden voor de 
stad. De lijst wordt geactualiseerd, waarbij het onderhoudsprogramma zal worden aangepast. Op 
basis van deze nieuwe lijst zal daarna een structurele monitoring plaatsvinden. 
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Onkruidbestrijding verhardingen 
In de Kwaliteitsvisie openbare ruimte, die in mei 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat 
beschreven welke kwaliteitsniveaus voor de verschillende maatregelen en gebieden moeten worden 
gehaald. Voor de onkruidbeheersing verhardingen is dat, net als voor alle anderen maatregelen en 
gebieden binnen de gemeente Oosterhout, kwaliteitsniveau B en voor het Centrum en de wijkwinkel-
centra Arkendonk en Zuiderhout kwaliteitsniveau A. Daarnaast is in 2002 besloten de 
onkruidbeheersing op verhardingen niet meer chemisch maar mechanisch uit te voeren.  
 
Buitenspelen  
De uitvoering van de nota Buiten spelen is één van de pijlers om de ambitie Oosterhout Familiestad 
te ondersteunen. Kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen. De huidige speelvoorzieningen 
zijn gedateerd, onevenredig verdeeld over de stad en er is sprake van achterstallig onderhoud. Om 
dit aan te pakken heeft de gemeenteraad op 19 september 2007 de beleidsnota “Buitenspelen in 
Oosterhout” vastgesteld. Een element van de nota is dat de speelvoorzieningen samen met de 
Oosterhoutse bevolking worden verbeterd. In dit kader heeft inspraak plaatsgevonden op de 
spreidingskaart voor speelvoorzieningen. In 2010 zal verder gegaan worden met het proces om 
speelvoorzieningen te plaatsen.  
 
Landschapspark Oosterhout- Breda  
In nauwe samenwerking met de provincie, de gemeente Breda en Natuurmonumenten worden de 
belangrijkste maatregelen om de groenzone tussen Oosterhout en Breda te behouden en versterken 
in kaart gebracht. Behoud en versterking van de groenzone tussen Oosterhout en Breda biedt de 
bewoners van Oosterhout veel mogelijkheden voor recreatie (wandelen, paardrijden, sporten e.d.) in 
de directe nabijheid. In juli 2009 wordt de visie op het landschapspark ter behandeling voorgelegd 
aan de raad. In deze visie zal eveneens een realisatiestrategie zijn opgenomen.  
Afhankelijk van de besluitvorming hierover in de raad, kan mogelijk in 2010 gestart worden met een 
van de projecten (Flessenhals) ter realisatie van de visie op het landschapspark.  
 
Groenfonds 
Het groenfonds moet erin voorzien dat een deel van de middelen die beschikbaar komen bij 
stedelijke ontwikkelingen – op zowel gemeentelijke als private gronden -  aangewend kunnen worden 
voor projecten die gericht zijn op een kwaliteitsverbetering in het buitengebied.  
Met het groenfonds wordt een deel van de grondopbrengsten per vierkante meter uitgeefbaar 
stedelijk gebied afgezonderd ter dekking van de uitgaven ter realisering van nieuw aan te leggen 
groenstructuren.  
 
Slotbossetorenpark 
Realisatie van een deel van het Slotbossetorenpark wordt uitgesteld tot het moment dat er zekerheid 
bestaat of het Slotbossetorenpark conform de visie, zoals in mei 2007 is vastgesteld, ook 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. In 2010 wordt het te handhaven gedeelte van het park 
ingericht. Voorstel aan de raad voor een integrale herinrichting zal nog in 2009 worden gedaan.  
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WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: buurtbeheer 
De bestaande buurtbudgetten zullen worden ingezet voor het buurtgericht werken. De budgetten 
zullen worden aangevuld met reguliere onderhoudsbudgetten, waarbij werk met werk wordt 
gemaakt. Voor initiatieven vanuit burgers en/of (bewoners-) organisaties om de sociale 
samenhang in de buurt, wijk of dorp te vergroten wordt ook in 2010 het buurtzapbudget en de 
subsidieregeling “lokaal sociaal beleid” vanuit de WMO ingezet. Daarnaast is door verschuiving 
binnen de formatie 3 fte buurtcoördinator beschikbaar gekomen voor het buurtgericht werken. 

 
 
Speerpunt: Onkruidbestrijding verhardingen  
Hiervoor is in de begroting 2010 een bedrag beschikbaar van € 225.000. Bij de aanbesteding van 
dit werk voor 2009 is gebleken dat er € 325.000 nodig is. Voor 2010 wordt bezien of er ruimte is te 
vinden binnen de budgetten van de openbare ruimte. Indien niet, dan zal er een nieuwe afweging 
moeten plaatsvinden over het beschikbare budget en/of het uit te voeren beleid.  

 
 
Speerpunt: monumentale bomenlijst  
In de huidige begroting zijn middelen voorzien voor het actualiseren en vaststellen van de 
monumentale bomenlijst (in totaal € 70.000). De actualisatie kan mogelijk gepaard gaan met een 
aanpassing van de onderhoudsbegroting na 2010.  

 
 
Speerpunt: Buitenspelen  
In de begroting 2007 is over de jaren 2007 tot en met 2010 een totaalbedrag opgenomen van             
€ 700.000. In principe zullen de investeringen in de speeltoestellen ingepast worden in dit totale 
budget. De inspraak op de spreidingskaart heeft ertoe geleid dat meer speellocaties behouden 
dienen te blijven. Uit de inspecties van bestaande speelvoorzieningen is gebleken dat de 
achterstalligheid in het onderhoud groter is dan gedacht. Dit heeft een financieel tekort tot gevolg 
voor de uitvoering van de beleidsnota. Tegen het einde van 2009 zal de hoogte van het tekort 
bekend worden. Alternatieve dekkingsmiddelen zullen dan gevonden en aangewend moeten 
worden. 

 
 
Speerpunt: Landschapspark Oosterhout- Breda 
Momenteel nog geen inzicht in kosten realisering diverse deelprojecten. In de vrije reserve is voor 
de groenzone Oosterhout- Teteringen op dit moment een bedrag van € 745.000 geraamd. 
Daarnaast kan een beroep gedaan worden op het nog in te stellen Groenfonds, dat specifiek in 
het leven wordt geroepen om dit soort groene opgaven tot stand te brengen. Vast staat dat dit 
bedrag niet toereikend is voor de realisering van de totale groene opgave. Alle partners uit het 
gebied dragen bij aan de financiering (gemeente Breda, Natuurmonumenten, Waterschap en 
provincie). De uitvoering zal gefaseerd over een groot aantal jaren tot stand moeten komen.  

 
 
Speerpunt: Groenfonds 
Afzonderen van een vast bedrag per vierkante meter te verkopen grond ter dekking van de 
uitgaven ter realisering van nieuw aan te leggen groenstructuren (dekking via grondverkopen).  
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Programma 4   Veilig  
Portefeuillehouder: Burgemeester / C.P.W. Bode- Zop fi  
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
 
“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 handhaven van de openbare orde en het 
bevorderen van de veiligheid in de stad. Veiligheid 
- en de beleving daarvan – is een essentiële 
basisvoorwaarde voor het functioneren van stad 
en samenleving” is overeenkomstig het MJBP 
2006-2010 de algemene doelstelling van dit 
programma.  
 
Om aan deze algemene doelstelling verder inhoud te geven, zijn de volgende effectdoelstellingen 
benoemd:  

- In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als 
er een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt (inclusief 
rampenbestrijding). 

- In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten 
voordoen blijft schade beperkt (inclusief rampenbestrijding). 

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Verbetertraject Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 
De zorg voor een veilige en leefbare stad is een belangrijke taak voor de gemeente Oosterhout. 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving en de lokale veiligheidszorg zijn de belangrijkste 
instrumenten waarmee deze taak wordt uitgevoerd. De inzet van deze instrumenten kennen een 
wettelijke basis. Dat betekent dat uitvoering van deze taken dus wettelijk verplicht zijn. Voor de 
inwoners en gebruikers van onze stad betekent dit dat door o.a. het toetsen van 
vergunningaanvragen (bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, 
milieuvergunning, horecavergunning, kapvergunning, etc.), het controleren van burgers en bedrijven 
op naleving van de gestelde regels en het ontwikkelen en implementeren van uitvoeringsbeleid op 
deze vakgebieden de veiligheid en de leefbaarheid in onze stad wordt bewaakt. Het volgende 
uitgangspunt wordt hierbij gehanteerd:  ‘het stellen, toezien op en handhaven van de wettelijke 
kaders en voorwaarden die bijdragen aan een veilige en leefbare gemeente’. Naast een wettelijke 
plicht zijn de genoemde taken een belangrijke vorm van dienstverlening aan de inwoners en de 
gebruikers van de stad. Een belangrijk verschil is wel dat er niet alleen sprake is van een klant die 
om een product of een dienst vraagt. Er is op dit gebied ook steeds sprake van een niet vragende 
klant, namelijk het algemeen belang. Deze vorm van dienstverlening is een constante 
belangenafweging tussen het individuele klantbelang en het algemeen belang, de zorg voor een 
veilige en leefbare stad. Hierbij moet de gemeente Oosterhout een betrouwbare overheid zijn die 
zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en veiligheidszorg op het wettelijk verplichte 
niveau.  
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Met behulp van het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties, een objectief instrument dat is 
afgeleid van het INK-model, is bepaald welke capaciteit nodig is om de zorg voor een veilige en 
leefbare stad op het wettelijk niveau te houden c.q. te brengen. Een niveau dat als bestaand beleid is 
vastgelegd in de begroting. 
 
Jeugdveiligheid 
Rekening moet worden gehouden met continuering in 2010 van het in 2009 in gang gezette actieplan 
jeugdveiligheid, met een doorloop naar de jaren daarna. In 2010 zal een significante afname van 
overlast waarneembaar zijn. Voorts zullen de voor jeugd bestemde centra uitgelicht zijn en als 
zodanig opgewaardeerd zijn. Wanneer niet of in onvoldoende mate het actieplan kan worden 
uitgevoerd zal dit leiden tot een ongeremde doorstroming van de overlastgevende en hinderlijke 
groepering jongeren naar het criminele circuit. De criminaliteit in woonwijken en winkelcentra zal 
toenemen. De plannen die voorliggen zijn ambitieus en vergen naast een grote financiële investering 
ook veel inzet van medewerkers van de gemeente en van alle andere betrokken partners in 
veiligheid, welzijn, onderwijs etc.  
 
Regionalisering brandweer 
Regionalisering van de brandweer, inclusief overdracht door gemeenten van de basisbrandweerzorg 
aan de Brandweer Midden- en West Brabant, is een noodzakelijke voorwaarde voor verdere 
samenwerking en professionalisering van de brandweerzorg en voor het kunnen blijven voldoen aan 
steeds hogere kwaliteitsnormen. De regionalisering van de brandweer met ingang van 1 januari 2010 
gaat gepaard met hogere kosten voor de gemeente.  
 
Verbeteren paraatheid brandweer  
In de begroting 2008 zijn gelden opgenomen om in de komende jaren (2008 tot en met 2011) de 
verbetering van de paraatheid van de brandweer gestalte te geven. De paraatheid van het 
brandweerkorps moet verbeterd worden, zodat de brandweer weer tijdig en met voldoende personeel 
de juiste hulp kan bieden. De maatregelen die genomen worden tot 2011, naast de nieuwe 
brandweerkazerne, zijn gericht op het overdag kazerneren van zowel de vaste medewerkers als 
vrijwilligers waardoor de 1e tankautospuit binnen de norm kan uitrukken. Nadat in 2008 en 2009 fase 
1 t/m 3 (resp. het aannemen van personeel in vaste dienst en het kazerneren/inroosteren van zowel 
de huidige vaste medewerkers als vrijwilligers) zullen in 2010 fase 4 en 5 worden ingevoerd (het 
evalueren van fase 1 t/m 3 en het uitbreiden van de dagdienstbezetting op de nieuwe kazerne aan 
de Statendamweg). 
 
Cameratoezicht 
Het cameratoezicht in de binnenstad zal in 2010 worden gecontinueerd.  
De driehoek zal medio 2009 een besluit nemen over de wenselijkheid van de toepassing van 
cameratoezicht in de winkelgebieden, al dan niet in een publiek- private samenwerking. 
Cameratoezicht moet leiden tot een afname van het aantal incidenten en tot een toename van het 
veiligheidsgevoel van bezoekers en bewoners.  
 
Veiligheidshuis 
In de districtelijke driehoek is de wens uitgesproken om een Veiligheidshuis te realiseren. Een 
veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende 
veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte aanpak om de objectieve en 
subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. In het Veiligheidshuis werken verschillende organisaties 
samen die bij veiligheid en handhaving zijn betrokken en nu letterlijk onder een dak de 
werkzaamheden verrichten. Hierdoor vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats over 
zorg- en risicojongeren. Er is ter voorbereiding van het veiligheidshuis in het district Oosterhout een 
medewerkster van het Openbaar Ministerie gedetacheerd bij de afdeling ABV. Momenteel wordt 
bekeken of alle gemeenten bereid zijn hierbij aan te sluiten en een bijdrage hiervoor beschikbaar te 
stellen.  
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Veiligheidsplan 
Er wordt begin 2010 een nieuw meerjarenplan veiligheid vastgesteld voor de periode 2010 t/m 2013. 
Hierbij zullen de evaluaties van de uitwerkingsplannen en de wijkscans van de Politie uit voorgaande 
jaren worden betrokken. Naar verwachting zullen de huidige speerpunten (veiligheid binnenstad en 
jeugdveiligheid) ook hierin weer terugkeren.  

    

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: Verbeterplan Veiligheid, Vergunningen en  Handhaving  
Om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, vergunningen en handhaving 
is een formatie-uitbreiding noodzakelijk. De totale kosten hiervoor bedragen circa € 700.000. 
Aangezien hiervan een deel te koppelen is aan bouwvergunningen/ APV (€ 410.000) en parkeren 
(40.000) zitten hierin uitwerkingsopdrachten. 

1. Onderzoek naar de mate van kostendekkendheid van de APV en bouwleges, waarbij 
uitgangspunt is dat de extra te maken kosten opgevangen moeten worden binnen deze 
inkomsten.  

2. Analyse in hoeverre de extra te maken kosten van handhaving gefinancierd kunnen 
worden uit de extra inkomsten vanuit parkeren (parkeerfonds).  

 
Op basis van de resultaten van deze uitwerkingsopdrachten kan formatie daadwerkelijk 
(gefaseerd) uitgebreid worden.  

 
 
Speerpunt: Jeugdveiligheid 

Coördinator veiligheid: € 90.000 
Jongerenwerker: € 80.000 
Contactpersoon jongeren: € 60.000 
Buurtouderprojecten: € 25.000 

De totale kosten worden geschat op € 360.000. 
Hiervan kan ongeveer € 110.000 gedekt worden 
uit bestaande middelen.  
Aangezien wordt ingezet op het verkrijgen van 
extra landelijke gelden vanuit het ministerie is het 
bedrag alleen voor 2010 opgenomen.  

Individuele projecten: € 60.000 

 Toezicht door jongeren: € 10.000 
 Activiteitenbudget: € 20.000 
 Communicatie: € 5.000 
 Overige kosten: 10.000 

 
 
Speerpunt: Paraatheid Brandweer (al volledig opgeno men in de begroting 2009) 

2009    €  225.000 
2010    €  325.000 
2011    €  425.000 
 

Benodigd voor formatie-uitbreiding van 8 fte. 
kazerneren van 2 fte met vrijwilligers en bijkomende kosten.  
8 fte is gebaseerd op vaste bezetting van 12 uur per dag door 
de week. 

Al opgenomen in begroting 
vrije reserve  
In verband met de nieuwbouw van de brandweerkazerne 
(exclusief BTW).  

 
€ 6.378.000 
Dit krediet is al verstrekt 
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Speerpunt: Regionalisering brandweer  
Door de regionalisering wordt de gemeente geconfronteerd 
met achterblijvende frictiekosten.  

€ 292.000 structureel.  

Op dit moment wordt nader onderzoek gedaan naar de problematiek met betrekking tot het BTW 
compensatie aspect. Ook wordt nog nader onderzoek gedaan naar de overheadkosten van de 
nieuwe brandweerorganisatie evenals naar de financieringssystematiek. 

 
 
Speerpunt: Cameratoezicht  
Exploitatielasten uitgaansgebied € 70.000  

Al volledig gedekt binnen de begroting. De gelden 
vanuit centrum+ moeten nog worden 
overgedragen.  
Kosten in 2010 mogelijk hoger nu duidelijk is 
geworden dat Regionale Toezichtruimte in het 
Politiebureau te Oosterhout geen doorgang heeft.  

Kosten winkelcentra  Investering geschat op € 300.000 en € 100.000 
voor jaarlijkse exploitatie. Mogelijk kan een beroep 
worden gedaan op de nieuwe BIZ regeling.  

 
 
Speerpunt: Veiligheidshuis  
Bijdrage in de kosten (circa € 1 per inwoner) € 54.000 

 
 
Speerpunt: Veiligheidsplan  
Het beschikbare budget voor Integrale Veiligheid bedraagt: 
€ 10.000- voor buurtbemiddeling 
€ 10.000 voor Bureau Slachtofferhulp 
€ 20.000 voor Bureau Halt 
€ 54.000 voor Veiligheidsregio / rampenbestrijding  
€ 10.000 voor rampenbestrijding lokaal 
€   4.250 BIBOB (juridische zaken) 
 
Noodzakelijke extra middelen zijn:  
€ 27.000 voor Bureau RADAR (wettelijke verplichting) / panel deurbeleid  *1 
€ 33.000 voor Regionaal Informatie – en Expertisecentrum  
€ 25.000 voor verdere uitvoering veiligheidsplan (restant vroegere stelpost Integrale Veiligheid)  
*2 
 
Toelichting: 
* 1  Voor een Anti-discriminatievoorziening is per 1 januari 2009 een bedrag opgenomen in het 
gemeentefonds van ca € 20.000. Daarnaast zal voor het secretariaat van het Paneldeurbeleid             
(Veilig Uitgaan) een bedrag van ca € 7.000 gereserveerd moeten worden. Een totaal bedrag van 
ca € 27.000 zal op jaarbasis nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting en hiertoe de 
noodzakelijke diensten in te kopen van bureau RADAR.  
 
*2  Gemeenteaandeel in salariskosten Programmanager District Oosterhout (€  5.000),  
gemeenteaandeel 5 KVO Projecten hercertificering en out of pocketkosten, bebording (€ 10.000),  
gemeenteaandeel regiokosten Huisverbod en Steunpunt Huiselijk Geweld € 2.500),  
politiekeurmerk Veilig Wonen Voorlichting  (€ 2.500), incidenten openbare orde ( € 5.000) 
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Programma 5   Verkeer & Mobiliteit 
Portefeuillehouder: J. van Brummen 
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
Dit programma kent op basis van het MJBP 2006-2010 
de onderstaande 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” minimaal te 
waarborgen en waar mogelijk verbeteren”. 
 
Om hieraan inhoud te geven zijn, zoals in de 
perspectiefnota 2008 staat verwoord, verschillende 
effecten beoogd, namelijk: 

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

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Uitvoering mobiliteitsplan 
Eind 2007 is het mobiliteitsplan vastgesteld. In het mobiliteitsplan is een lijst van projecten 
opgenomen. Begin 2009 is via een voortgangsrapportage gerapporteerd over de stand van zaken 
van de diverse projecten. In 2010 zal de aansluiting van de Bovensteweg op de Pasteurlaan / Burg. 
Elkhuizenlaan worden gereconstrueerd en zullen capaciteitsverruimende maatregelen bij de 
aansluiting Oosterhout Zuid, inclusief het nabijgelegen kruispunt van de Beneluxweg en Europaweg, 
worden getroffen. Daarnaast moeten de maatregelen voor de HOV richting Breda worden afgerond 
en wordt Oosterhout aangesloten op het nachtbusnet van Breda (verzoek is gedaan). 
 
HOV 
Verbetering van het openbaar vervoer (zowel HOV als toegankelijk- en fijnmazig openbaar vervoer) 
draagt bij in de gewenste toename van de mobiliteit van de burger. Zeker in samenhang met 
goedkoop openbaar vervoer wordt het openbaar vervoer een goed en betrouwbaar alternatief voor 
een grote groep bewoners. Na de investeringen in 2008 en 2009 zullen in 2010 de volgende 
infrastructurele maatregelen worden uitgevoerd: 

- Nieuwe verkeerslichtenregeling Ridderstraat/Keiweg. Dit project is gekoppeld aan de 
rioolvervanging van de Ridderstraat. 

- Opheffen van 2 haltes in de Ridderstraat. De uitvoering hangt ook samen met het project 
rioolvervanging Ridderstraat. 

- Nieuwe verkeerslichtenregeling Bredaseweg/Burg. Materlaan. Ten aanzien van deze 
maatregel bestaat een koppeling met de herinrichting van de Bredaseweg. I.v.m. ruimtelijke 
ordeningsprocedures is aanpassing van deze kruising doorgeschoven naar 2010. 

- Inrichting 2 bushaltes Burg. Materlaan. Deze maatregel is eveneens gekoppeld aan het 
project Bredaseweg. 
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Parkeerbeleid, inclusief parkeertarieven 
In 2009 wordt het parkeerbeleid geactualiseerd. Dit gezien de uitkomsten van de evaluatie en de 
bestuurlijke ambities, zoals die zijn vastgelegd in de perspectiefnota 2009. Daarnaast heeft het 
college bij de vaststelling van de begroting 2009 de wens uitgesproken de ambities op het gebied 
van gebouwde parkeervoorzieningen vanuit het parkeerbeleid te financieren. 
2010 zal in het teken staan van de uitvoering van het parkeerbeleid, waarbij gedacht kan worden aan 
het aanpassen van de omvang van het gereguleerde gebied, evenals aanpassingen van het 
uitgiftebeleid van parkeervergunningen. In 2010 zijn de nieuwe parkeermeters in gebruik en vindt 
introductie plaats van sms-parkeren en bel-parkeren. 
 
Inhaalslag onderhoud fietspaden 
Evenals voorgaande jaren zullen een aantal knelpunten (of ontbrekende schakels) in het 
gemeentelijk fietsnetwerk worden aangepakt. De keuze voor de projecten in 2010 zal in het kader 
van het meerjarenplan openbare ruimte worden bepaald. Het “programmaplan fiets 2008-2015” 
vormt daarvoor een belangrijk basisdocument. 
 
Warandelaan (parkeren en sport) 
Betreft de herinrichting Warandelaan, aanleg van een parkeerterrein en van een kunstgrasveld. De 
huidige planning voorziet in start herinrichting in september 2009. Er is een alternatieve oplossing 
gevonden voor de parkeerproblematiek, zodat herinrichting van de Warandelaan in gang kan worden 
gezet. De aanleg van parkeerterrein en kunstgrasveld is afhankelijk van het bereiken van 
overeenstemming met TSC over de oplossing van het veldentekort. 
 

    

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: Uitvoering mobiliteitsplan  
De maatregelen aan de aansluiting van de Bovensteweg, de aansluiting Oosterhout Zuid en de 
maatregelen voor de HOV (oa. reconstructie Bredaseweg) worden gefinancierd via het jaarplan 
en het achterliggende meerjareninvesteringsprogramma openbare ruimte.  
De kosten van de nachtbussen zullen, indien verzoek wordt gehonoreerd, ten laste worden 
gebracht van de begrotingspost openbaar vervoer. Daar ontstaat financiële ruimte als de 
provincie in 2010 de kosten van de wijkbussen voor haar rekening gaat nemen. De kosten voor 
promotie en marketing van de nachtbussen komen ten laste van het actieprogramma Jong.  
• Aansluiting Bovensteweg – Pasteurlaan / Burg. Elkhuizenlaan: € 1.500.000 
• Reconstructie aansluiting Oosterhout Zuid: € 800.000 
• Maatregelen HOV Oosterhout – Breda (- Etten Leur): zie speerpunt HOV. 
• Nachtbussen: € 25.000 
De kosten van de nachtbussen kennen nog een mate van onzekerheid daar een aantal aspecten 
(o.a. de exacte route en de halteplaatsen) in 2009 nog nader dient te worden uitgewerkt.  
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Speerpunt: Inhaalslag onderhoud fietspaden 
Binnen het investeringsprogramma openbare ruimte is voor de verbetering van 
fietsvoorzieningen in 2010 voor de laatste maal € 500.000 beschikbaar. Tevens zal een 
subsidieaanvraag worden ingediend bij de provincie voor verbetermaatregelen.  

 
  
Speerpunt: Warandelaan 
In de begroting van 2009 is voor het project € 1.110.000 opgenomen. Een deel daarvan (sport 
en parkeeraangelegenheden) wordt meegenomen naar 2010.  
  

 
 
 

Speerpunt: Parkeerbeleid  
Uitgangspunt voor de actualisatie van het parkeerbeleid is dat het parkeren kostenneutraal moet 
zijn. De eventuele extra kosten ten gevolge van de actualisatie van het parkeerbeleid zullen 
bekostigd moeten worden uit inkomsten parkeergelden en parkeervergunningen. Dit kan leiden 
tot verhoging van de tarieven van betaald parkeren en hogere kosten voor parkeervergunningen. 
De gevolgen voor de inkomsten als gevolg van de invoering van sms- en belparkeren zullen pas 
in de loop van 2010 blijken. Uit landelijke ervaringsgegevens is op te maken dat de invoering van 
real-time parkeren kan leiden tot een reductie van 10 tot 15% van de parkeeropbrengsten (men 
betaald immers op de minuut af voor de parkeertijd). Dit zal kritisch bezien worden binnen de 
P&C-cyclus.  

Speerpunt: HOV 
Middelen zijn voorzien in de provinciale subsidie HOV en het investeringsprogramma Openbare 
Ruimte. 
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Programma 6   Natuur, Milieu & Afval 
Portefeuillehouder: J.W.A. Boers/ Y.C.M.G. de Boer  
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
“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” is de algemene doelstelling van dit 
programma. 
 
Via onderstaande effectdoelstellingen wordt aan 
bovenstaande algemene doelstelling veder inhoud 
gegeven:  

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

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

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 

Slotje en Park Brakestein 
Slotje en het naastgelegen park zijn eigendom van de gemeente. Zowel voor het Slotje zelf als voor 
het naastgelegen park moet een zo openbaar mogelijke bestemming worden gerealiseerd. De 
herinrichting van het park zal in 2010 gerealiseerd worden en zal er ook duidelijkheid zijn over de 
uiteindelijke bestemming van het Slotje.  
 

Kunststof verpakkingsafval 
Met ingang van 1 januari 2010 heeft iedere gemeente in Nederland een inspanningsverplichting om 
kunststof verpakkingsafval gescheiden in te zamelen. In 2010 is dit dus ook operationeel in onze 
gemeente.  
 
Milieustraat 
In 2009 vindt een onderzoek plaats naar de optimalisatie van de milieustraat met als doel een 
milieustraat te ontwikkelen die voor de komende twintig jaar met de verwachte groei van de 
gemeente Oosterhout het afval van de burgers op een hoog serviceniveau kan accepteren en 
bedrijfsmatig te exploiteren is. Voorwaarde daarbij is dat voldaan wordt aan alle bepalingen uit de 
milieuvergunning.  
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) loopt tot en met 2009. In navolging van de Waterwet 
moet de gemeente werken aan een verbreed GRP. Daarin wordt alle aanwezige beleidsinformatie 
geïntegreerd in een zogenaamd kaderstellend waterbeleidsplan. Het gaat hier over de volgende 
beleidsstukken of operationele informatie: 
• Beleidsnotities hemelwaterzorgplicht, grondwaterzorgplicht en afvalwaterzorgplicht; 
• De resultaten uit de Optimalisatiestudie van het AfvalwaterSysteem (OAS); 
• De uit te voeren maatregelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW); 
• De evaluatie van het vigerende GRP; 
• De vervangingsplanning van het rioolstelsel; 
• De uitvoeringsstrategie en uitvoeringsplanning; 
• Het geactualiseerde beleid. 
In het 2e-3e kwartaal van 2009 worden de resultaten van de OAS Dongemond bekend. 
Het nader concretiseren en uitwerken van de maatregelen en verankeren in het verbreed GRP 
geschiedt in 2009. Bij de maatregelen moet gedacht worden aan: afkoppelprojecten; aanleg van 
waterberging; de aanleg van een waterader door koppeling van vijverpartijen en de eventuele aanleg 
van een oostelijke persleiding. 
 

 

 

WWWWat mag het kosten? 
 

Speerpunt: Slotje en park Brakestein  
Het Slotje zal moeten worden gerenoveerd. Hiertoe zal 4e kwartaal 2009/1e kwartaal 2010 een 
krediet worden gevraagd van circa € 200.000 tot € 300.000. Voor de herinrichting van het park 
(inclusief verbinding tussen stadhuis aan het Slotjesveld en het centrum via Brakestein) zal op 
korte termijn een uitvoeringskrediet worden gevraagd van € 300.000 tot € 400.000 

 

 

Speerpunt: Kunststof verpakkingsafval  
De investeringen en exploitatielasten die gemoeid zijn met het opzetten van gescheiden 
kunststofinzameling zullen worden bekostigd uit de afvalstoffenheffing. De verwachting is dat de 
gescheiden inzameling zal leiden tot een voordeel van ± € 100.000 (de kosten voor het inzamelen 
zijn naar verwachting lager dan de opbrengst van het verkopen van ingezamelde kunststof. 
Daarnaast wordt een daling van de verwerkingskosten van restafval verwacht, omdat het 
kunststof er al uit is), dit is ongeveer € 4,40 per huishouden. 

 

 

Speerpunt: Milieustraat  
Er is nog geen besluit genomen over de te nemen maatregelen. De kosten zijn hierdoor nog 
onzeker.  

 
 

Speerpunt: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
De precieze maatregelen zijn nog niet bekend. De investeringen die voortvloeien uit het verbreed 
GRP hebben ongetwijfeld invloed op de hoogte van de rioolheffing. Het is nog niet duidelijk in 
welke mate. De maatregelen zullen op de korte en middenlange termijn worden gerealiseerd 
(2010 - 2020). Hierdoor kunnen de kosten worden verdeeld over meerdere jaren.  
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Programma 7  Bouwen & Wonen 
Portefeuillehouder: Y.C.M.G. de Boer / J. van Brumm en / C.P.W. Bode-Zopfi 
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
In het MJBP 2006-2010 staat de navolgende algemene  
doelstelling voor dit programma verwoord: “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: 

- Meer bouwen naar behoefte. 
- Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden. 
- Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad. 
- Een optimaal economische vestigingsklimaat. 

 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Antoniusstraat 
Realiseren van 30 sociale huurwoningen aan de Antoniusstraat eventueel in combinatie met een 
supermarkt en herinrichting openbaar gebied. Planning van de start van de bouw is eind 2009/ begin 
2010. Op zijn vroegst zal eind 2010 de nieuwbouw worden opgeleverd. In 2011 zal het openbaar 
gebeid worden heringericht en zal er een aanpassing van de Antoniusstraat moeten plaatsvinden.  
 
Dorst   
In het Structuurplan wordt weergegeven hoe de geïntegreerde ontwikkeling van Dorst vorm krijgt in 
drie componenten: 

 rood in de vorm van woningbouw (circa 350 woningen) aan de oost- en westzijde van de huidige 
kern Dorst inclusief eventuele voorzieningen (sport en maatschappelijk) indien dat als gevolg 
van de toename van het aantal woningen/inwoners uitbreiding behoeft; 

 groen in de vorm van het realiseren van een groene landschapszone aan de zuid-oostzijde van 
het plangebied als verbinding tussen de bosgebieden van Dorst en Chaam en het ontwikkelen 
van een beekdalzone aan de zuidzijde van het plangebied; 

 grijs (infrastructuur) door het oplossen van (vooral) de nadelige effecten op het gebied van 
leefbaarheid van de N282, bij voorkeur door het realiseren van een tangent aan de zuid-
oostzijde van het plangebied. 

 
In 2010 zal het bestemmingsplan (inclusief exploitatieplan) en beeldkwaliteitsplan voor de 
ontwikkeling van woningen aan de oost- en westzijde van de bestaande kern door de gemeenteraad 
worden vastgesteld. Daarna wordt gestart met de voorbereidingen ten behoeve van het 
bouwrijpmaken en de bouwplanontwikkeling. Start bouw in 2011, circa 50 woningen per jaar, fasering 
in 7 jaar. Tevens zal eind 2010 de planstudie/MER naar een mogelijke omlegging van de N282 
worden afgerond.  
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Slotjesveld/ Stadhuis 
Er speelt op het Slotjesveld een aantal ontwikkelingen :  

- de bouw van een verpleeghuis op de voormalige locatie van de Nazarethkerk; 
- het herinrichten van Slotjesveld west  (na opheffing van het parkeerterrein) inclusief de 

realisering van een waterberging; 
- keuze voor een parkeeroplossing na opheffing van het parkeerterrein; 
- herontwikkeling van de locatie van de huidige brandweerkazerne (welke  locatie naar 

verwachting 2e kwartaal 2010 vrij komt).  
Met name vanwege de samenhang tussen deze ontwikkelingen, ontstaat een unieke kans een 
kwaliteitsimpuls aan dit gebied te geven. Ten behoeve van deze ontwikkelingen en de beoogde 
kwaliteitsimpuls zal, met als vertrekpunt de door de raad in 2005 vastgestelde kaders, een 
masterplan worden opgesteld. Door het (doen) opstellen van een masterplan voor dit gebied, waarbij 
ook met de (ver)nieuwbouwplannen voor het stadhuis rekening gehouden kan worden, ontstaat 
samenhang en structuur, een duidelijke hiërarchie in ruimte en gebruik en wordt een flexibele 
invulling mogelijk. Tevens kunnen veranderingen in de tijd worden meegenomen en kan rekening 
worden gehouden met faseerbaarheid tijdens de uitvoeringsperiode van het project. Hoewel er een 
nadrukkelijke relatie is met de restauratie van park Brakestein, is het wenselijk de  plannen voor 
restauratie van het park nog dit jaar uit te (doen) voeren. Immers het park heeft op dit moment geen 
enkele meerwaarde voor de stad en het hekwerk raakt steeds verder in verval, waardoor het risico 
van vandalisme en vernielingen toeneemt. Gelet op de ruimtelijke en stedenbouwkundige 
samenhang tussen slotje en park enerzijds en Slotjesveld/Stadhuis anderzijds, dienen de plannen 
voor slotje en park als randvoorwaarde bij het op te stellen masterplan te worden meegenomen. 
 
 
Oosterhout Oost 
In samenhang met de landbouw zal in het gebied tussen Oosteind en het Wilhelminakanaal een 
parkachtig en kleinschalig woon- en werklandschap ontstaan, waarbij de mensen wonen en werken 
in clusters en buurtschappen te midden van de velden en natuur. Naast de uitbreiding van 
bedrijventerrein en ontwikkeling van bedrijvenclusters, een duurzame toekomst voor de landbouw, de 
aanleg van een landschappelijke zone en woningbouw, dient de toegankelijkheid van het gebied en 
het doorgaande verkeer te worden gefaciliteerd. In 2010 zal het bestemmingsplan (inclusief 
exploitatieplan) en beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg Oost en een 
actualisatie van het bestemmingplan van het bestaande Everdenberg door de gemeenteraad worden 
vastgesteld. Ook wordt in 2010 gestart met het bouwrijpmaken en de uitgifte. Ten behoeve van de 
realisatie van de nieuwe N629 wordt in 2010 een bestemmingsplan opgesteld. Voor het lint Oosteind 
zal in 2010 eveneens een bestemmingplanprocedure worden gevolgd. De ontwikkeling van 
woonclusters in het gebied tussen het lint Oosteind en de N629 zal naar verwachting niet eerder 
plaatsvinden dan 2017. Eind 2009/begin 2010 kan de visie voor de landschapszone tussen 
Oosterhout en Dongen worden vastgesteld, waarna gestart kan worden met de uitvoering.  
 
Santrijn en het Huis voor Cultuur 
Met het huisvesten van theater De Bussel, Theek 5, H19 en het filmtheater in een gezamenlijk Huis 
van Cultuur krijgt de “culturele pool”, zoals verwoord in de perspectiefnota 2008, van het stadshart 
een gezicht. In 2010 is via een Europese aanbesteding een architect geselecteerd en daarnaast is 
het bestemmingsplan door de Raad vastgesteld. Ook het beheer- en exploitatieplan voor het Huis 
voor Cultuur is vastgesteld. Verwachte start van de bouw is voorzien in 2011.  
 
Slotjes-Midden  
Verbetering van de leefbaarheid van de wijk staat centraal. In 2010 worden geen uitgaven in zowel 
beheersgebied als in ontwikkelinggebeid verwacht. In 2011 dient de omgeving van nieuwbouw Dija-
terrein en eventueel nieuwbouw Oldenneellaan te worden heringericht (woonrijp maken) en 
eventueel de Loevesteinlaan ter hoogte bij Vd Madeterrein bouwrijp.  
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De Contreie 
De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met circa 800 woningen en een Multifunctionele 
accommodatie (MFA), een sportcomplex en een ecologische verbindingszone (EVZ). Het 
bestemmingsplan dient in 2009 te worden vastgesteld en de grondexploitatie dient ook in dit jaar te 
worden geopend. In 2010 zal in het teken staan van:  

- Afronding verwervingen, mogelijk start van onteigeningen;  
- Start bouwrijpmaken van de eerste fase woningbouw (gebied noordelijk van de centrale as 

en de Vrachelsestraat), inclusief terrein ten behoeve van de multifunctionele accommodatie 
en van het CPO-deel (collectief particulier opdrachtgeverschap); 

- Start ophoging sportcomplex 
- Archeologisch onderzoek 

Afzet woningen in 5 jaar (eventuele aanpassing aan gewijzigde marktomstandigheden is nog niet in 
de planvorming verwerkt). 
 
Zwaaikom 
De plannen omvatten in totaliteit 560 woningen binnen deelgebied “Het Eiland” 184 woningen binnen 
deelgebied “Twickel” en 200 woningen binnen deelgebied “Struyk”. In april 2009 heeft de provincie 
een goedkeuringsbesluit genomen omtrent het herziene bestemmingsplan. De start van het bouwrijp 
maken op het Eiland wordt in 2010 verwacht, als de verwerving van Struyk tijdig wordt gerealiseerd.  
 
Paterserf 
Herontwikkeling voormalige schoollocatie en gronden van derden. Programma omvat 109 woningen 
waarvan 37% sociaal (huur en koop) 27% middeldure koop en 36% dure koop. De 
koopappartementen kunnen eventueel worden omgezet in huurappartementen. Omdat er een 
gedeelte eigendom is van Cires, is met deze partij overleg om de totale ontwikkeling door Cires te 
laten realiseren. Streven is om de start van de bouw in het voorjaar van 2010 te laten plaatsvinden.  
 
Ontwikkeling St. Josephstraat 
Herontwikkeling in de binnenstad, waar inmiddels nieuwe school Touwbaan is gerealiseerd. Planning 
gesplitst in twee delen: 

- Deel A, ten westen van de St. Josephstraat, inclusief realiseren modern busstation, waarover 
met de eigenaar van de gronden vrijblijvend wordt gesproken. 

- Deel B, ten oosten van de St. Josephstraat waarvoor inschrijvingsprocedure in 2009 wordt 
gestart. Planning is om in 2010 de benodigde planologische procedure op te starten, zodat in 
2011 gestart kan worden met de realisatie van het plan.  

 
Handhavingsprioriteiten 
Aan de hand van een risico afwegingsmodel worden er handhavingsprioriteiten vastgesteld. Samen 
met de bestuurlijke keuzes vormt dit de input voor het handhavingsbeleid van de gemeente 
Oosterhout. Jaarlijks zal er een uitvoeringsprogramma worden voorbereid en vastgesteld. Uit dit 
programma blijkt welke handhavingstaken – in welke mate en samenhang – jaarlijks worden 
uitgevoerd.  
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Monumentenbeleid 
Oosterhout heeft vele archeologische bodemschatten, monumentale gebouwen en plekken met een 
rijke cultuurhistorie, die in belangrijke mate de sfeer en identiteit van de stad bepalen. Dit vraagt om 
een integraal erfgoedbeleid voor Oosterhout. Op 20 januari 2009 heeft de raad de Beleidsnota 
Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie vastgesteld, waarin 20 actiepunten worden omschreven 
waarmee wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de zorg voor cultuurhistorisch erfgoed. 
In 2010 wordt een Cultuurhistorische Waardekaart / Beleidsadvieskaart ontwikkeld, die inzicht geeft 
in de cultuurhistorische waarden en aandachtsgebieden in Oosterhout. In combinatie met de 
Cultuurhistorische Waardenkaart / Beleidsadvieskaart wordt eveneens een (digitale) Archeologische 
Waardenkaart / Beleidsadvieskaart ontwikkeld. Voor een vereenvoudiging van de procedures en 
regelgeving wordt de gemeentelijke monumentenverordening herzien. In 2010 wordt het huidige 
financieringssysteem voor restauratie en onderhoud aan monumenten herzien en de gemeentelijke 
subsidieverordening voor monumenten wordt hiervoor aangepast.  

    

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: Diverse projecten  
De meeste projecten hebben een sterke relatie met de vrije reserve. Voor de financiële 
consequenties wordt dan ook verwezen naar het overzicht van de vrije reserve, zoals deze 
opgenomen is in deze perspectiefnota.  

 
 
Speerpunt: Slotjesveld en Stadhuis  
De gereserveerde bedragen (€ 15,5 miljoen) betreft de minimumvariant. Keuze voor een andere 
variant heeft ruimtelijke en financiële consequenties.  

 
 
Speerpunt: Santrijn  

- De planvoorbereidingskosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor het 
Huis van Cultuur.  

- Gronduitgifte levert middelen op voor de herinrichting van het openbare gebied.  
- Waarschijnlijk zal in 2009, bij de vaststelling van het bestemmingsplan, een 

grondexploitatie voor het totale plangebied worden geopend. De huidige financiële 
verkenningen geven aan dat de grondexploitatie budgettair neutraal kan zijn. 

- De investeringen voor de feitelijke bouw van het huis van cultuur worden gemaakt 
vanaf start bouw. De planontwikkelingsfase wordt uit beschikbaar gesteld 
planvoorbereidingskrediet betaald. 

 
Vrije reserve 
Ten laste van vrije reserve is thans gereserveerd € 22,5 miljoen voor realisatie Huis van Cultuur. 
Deze kosten zijn berekend op een actueel prijspeil.  

 
 
Speerpunt:  Zwaaikom  
Er is een voorziening van € 8 miljoen getroffen voor eventuele verliezen. 
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Speerpunt:  St. Josephstraat (Textap terrein)  
Er is een voorziening van € 1,5 miljoen getroffen voor eventuele verliezen. 
Op dit moment o.b.v. quick scans een negatief resultaat te verwachten van tussen de € 4,7 en            
€ 6,7 miljoen, afhankelijk van aantal woningen en gymzaal of niet.  

 
 
Speerpunt: Handhavingsprioriteiten  
Zie verbeterplan Veiligheid, Vergunningen en Handhaving binnen het programma “Veilig”.  

 
 
Speerpunt: Monumentenbeleid   

Opstellen van een cultuurhistorische Waardenkaart/ 
Beleidsadvieskaart en een (digitale) Archeologische 
Waardenkaart/ Beleidsadvieskaart 

€ 60.000 
Dekking via bestaande budgetten 
monumentenbeleid 
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Programma 8   Werk & Inkomen 
Portefeuillehouder: C.P.W Bode-Zopfi / Y.C.M.G. de Boer / J.W.A. Boers/ J. van Brummen 
    

WWWWat willen we bereiken?  
“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 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” is de algemene doelstelling van dit programma.  
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd: 

- een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor 
bedrijven en als toeristische bestemming (relatie met het bijzondere programma “Vitale en 
attractieve binnenstad”). 

- een sterke economische structuur. 
- een optimaal economische vestigingsklimaat. 
- tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening. 
- 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. 

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

 

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Everdenberg Oost 
Ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein grenzend aan huidig bedrijventerrein Everdenberg. In 
totaal bruto plangebied 30 ha en uitgeefbaar circa 17,5 ha. Ten laste van dit plan wordt gelijktijdig 
aanleg van aangrenzend groen en de aansluiting op de verlegde Heistraat gebracht. De start van de 
uitgifte is gepland voor 2010/ 2011.  
 
WSW 
De gemeente ontvangt van het Rijk een taakstelling voor het aantal te realisering Wsw-plaatsen en 
het hierbij behorende budget. Deze taakstelling zal, uitgedrukt in arbeidsjaren, voor het jaar 2010 
tussen 220 en 225 liggen. Het hierbij behorende budget zal ongeveer € 5,9 miljoen bedragen. De 
middelen die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Wsw blijken voor de Oosterhoutse 
situatie niet toereikend te zijn. Daarom is in december 2006 besloten naast het rijksbudget een 
aanvullende gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen aan WAVA. Deze aanvullende 
gemeentelijke bijdrage bedraagt ongeveer € 550.000 per jaar. De afgelopen jaren is WAVA 
geconfronteerde geweest met aanvullende tekorten, waardoor de in WAVA deelnemende gemeenten 
genoodzaakt waren om nog een extra bijdrage in dit tekort te leveren. De meerjarenbegroting van 
WAVA laat echter zien dat er in 2010 geen sprake zal zijn van een aanvullend tekort. 
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Minimabeleid (schuldhulpverlening) 
Sinds 2006 is de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Stadsbank Midden-Nederland. Dankzij de 
inzet van de Stadsbank kunnen meer aanvragen worden verwerkt. Dit is te zien aan de uitgaven voor 
schuldhulpverlening vanaf 2007. De uitgaven overstijgen vanaf 2007 de beschikbare budgetten, 
doordat het aantal aanvragen schuldhulpverlening zijn gestegen. Vanuit het kabinet worden een 
groot aantal maatregelen rondom de keten van schuldenproblematiek genomen. Er is een 
wetsvoorstel in voorbereiding die vanaf 1 januari 2010 de gemeentelijke schuldhulpverlening                    
(= minnelijke traject) aan nieuwe wettelijke regels zal verbinden. Deze regels zijn onder andere 
gericht op: 

1. Preventie van problematische schulden. 
2. Integrale benadering van schuldhulpverlening. 
3. Brede toegankelijkheid van schuldhulpverlening. 
4. Handen en voeten geven aan de regierol van gemeenten.  

In 2010 zal minimaal 12 keer per jaar een budgetteringstraining gegeven worden. Daarnaast zal de 
vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problematische schulden door het 
schuldenpreventieproject opgepakt worden in samenwerking met Merites.  
 
Werkgelegenheid 
Voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden ontvangen wij als onderdeel van het participatiefonds 
middelen van het rijk. Het participatiefonds in niet alleen bedoeld voor re-integratieactiviteiten maar 
ook voor inburgering en educatie. Het totale participatiebudget bedraagt ongeveer € 4 miljoen. 
Hiervan is ongeveer € 2,7 miljoen afkomstig uit het re-integratiebudget van het ministerie van SZW. 
Gelet op de verwachte stijging van het beroep op WWB zullen de uitgaven voor reintegratie- 
activiteiten hoger liggen dan de middelen die voor re-integratie in het participatiebudget zitten. Omdat 
er in het verleden sprake was van een overschot op het re-integratiebudget kan in deze hogere 
kosten worden voorzien door de hiermee gevormde voorziening aan te spreken. 
 
 

WWWWat mag het kosten? 
 
Speerpunt: Modernisering WSW  

uitvoering van de Wsw (ontvangen vanuit Rijk) € 5.9000.000 

Extra structurele gemeentelijke bijdrage  €    550.000 (al begroot) 

 
 
Speerpunt: Minimabeleid (schuldhulpverlening)   

Reguliere stijging van de kosten € 275.000 
(zie financieel kader) 

Budgetteringstrainingen € 50.000 

Schuldenpreventie met Merites € 40.000.  

De extra kosten voor trainingen en preventie (€ 90.000) kunnen naar verwachting gefinancierd 
worden vanuit het Stimuleringsprogramma vanuit het Rijk. In dit programma worden door het Rijk 
extra gelden uitgetrokken ter hoogte van € 20 miljoen in 2009 en € 50 miljoen in 2010 en 2011. Dit 
geld komt naar verwachting volledig ten gunste van gemeente. Voor Oosterhout gaat dit om een 
bedrag van ruwweg € 125.000 in 2010.  
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Programma 9  Programmering van de Stad 
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi / J.W.A. Boer s  
 

    

WWWWat willen we bereiken?  
“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)” is als 
algemene doelstelling voor dit programma in het 
MJBP 2006-2010 opgetekend.  
 
Onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen 
aan bovenstaande algemene doelstelling:  

- 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 de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse 
verenigingen (relatie met programma Centrum+). 

- De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en 
evenementen.  

 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Cultuurnota 
In de geactualiseerde cultuurnota ‘Laat duizend bloemen bloeien’ wordt het beleid op het gebied van 
kunst en cultuur voor de periode 2009-2012 vastgelegd. Het beleid is gebaseerd op de 3 
uitgangspunten: 

• Participatie 
• Innovatie 
• Cultureel ondernemerschap 

Deze uitgangspunten zijn doorvertaald in 21 actiepunten, die afhankelijk van de ambitie en financiële 
middelen voor 2012 gerealiseerd kunnen worden. 
 
Concrete resultaten voor 2010 zijn: 

- Het Openluchttheater wordt aantrekkelijk gemaakt voor een groter publiek en zodanig 
ingericht dat meerdere culturele organisaties en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen 
maken. Hiervoor wordt door de gemeente een plan opgesteld. Dit plan wordt gefaseerd 
uitgevoerd. Verbetering van de accommodatie van het openluchttheater ‘sec’ heeft prioriteit. 

- Theek 5, H19, Theater de Bussel en Filmtheater bereiden zich voor op de samenwerking in 
2012, door in 2010 al over te gaan op een gezamenlijke baliefunctie en afspraken te maken 
over dubbels in bedrijfsvoering op het gebied van middelen en personele bezetting. 

- De gemeente onderzoekt de doelmatigheid en doeltreffendheid van activiteiten van de 
professionele instellingen Theek 5 (inclusief Uitpunt), H19, Filmtheater, Theater de Bussel en 
Outflow.  

- Theek 5 doet onderzoek naar de bereikbaarheid van haar informatie en dienstverlening voor 
geheel Oosterhout en naar de efficiency van de uitleenservices voor alle inwoners. 
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- H19 doet onderzoek naar de tevredenheid van amateurs over de deskundigheidsbevordering 
en ondersteuning van H19. 

- In 2010 wordt gestart met een jaarlijkse Culturele Manifestatie. 
- Speelgoedmuseum Op Stelten krijgt gemeentelijke ondersteuning bestaande uit huisvesting 

in een aangepast gebouw enerzijds en een exploitatiesubsidie anderzijds. 
- Er wordt, samen met de gebruikers van Schervenheuvel, onderzocht of de Schervenheuvel 

een Huis voor Amateurs kan zijn, waarin bundeling van krachten binnen het amateurveld 
centraal staat. 

- Onderzoek naar mogelijke eenmalige investering in apparatuur voor theater de Bussel 
waardoor men meer faciliteiten krijgt voor dezelfde huurprijs. 

 
 

WWWWat mag het kosten? 
 
Speerpunt: Cultuurnota  
Exploitatiesubsidie speelgoedmuseum € 15.000 
Openluchttheater € 50.000, te dekken via bestaand investeringsvolume 
Culturele manifestatie € 10.000 per jaar, te dekken via bestaande budgetten.  
Investering apparatuur de Bussel € 50.000, te dekken via bestaand investeringsvolume 
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Programma 10   Onderwijs, Jeugd & Voorschool  
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ J. van Brumm en 
 
 

WWWWat willen we bereiken?   

De volgende algemene doestelling van dit 
programma is afkomstig uit het MJBP 2006-2010 
en luidt: “Het zorgdragen voor een optimale 
onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn 
talenten kan ontwikkelen met als doel 
volwaardige deelname aan de samenleving”. 
 
Onderstaande effectdoelstellingen zijn uit 
bovenstaande algemene doelstelling 
gedestilleerd:  

- Alle kinderen krijgen de kans om 
educatie te volgen. 

- Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen. 
- Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger 

geworden. 
- Terugdringen criminaliteit en ernstige overlast onder jongeren en bieden. 
- Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en 

ouders. 
 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Onderwijshuisvesting 
De uitvoering van het IHP 2010-2013 wordt ter hand genomen. Belangrijke stappen, die daarbij 
worden gezet, zijn de herschikking van de onderwijshuisvesting in Oosterheide, Dommelbergen en 
centrum. De samenhang met de huisvesting ten behoeve van de andere partners binnen het brede 
terrein van jeugdzorg wordt daarbij nadrukkelijk in beeld gebracht.  
Doelstellingen voor 2010 zijn tevens:  

- Realisatie van een nieuwe huisvesting voor De Vrije School; 
- Goede organisatie van de huisvesting van het PC-onderwijs; 
- Start van de bouw van het MFA in De Contreie. De Brede School Vrachelen zal daar een 

prominente plaats krijgen.  
Het jaar 2009 is duidelijk een overgangsjaar ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van de 
onderwijshuisvesting. Per 31 mei 2009 is SHOO ontbonden. Met de onderscheidenlijke partners 
vindt, onder regie van de gemeente bilateraal én plenair overleg plaats over de toekomstige 
samenwerkingsvormen. De volledige doordecentralisatie van het voortgezet onderwijs zal vooral in 
financiële zin nog indringend moeten worden verkend en tot instemming van beide zijden moeten 
leiden. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen zal de zorg voor de 
onderwijshuisvesting bij de gemeente blijven en om de nodige investeringsruimte vragen. 
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Onderwijskansen 
Het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten is een belangrijke doelstelling in het 
uitwerkingsplan onderwijskansen 2008-2010. De RMC-regio heeft een convenant met het ministerie 
van OC en W afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van het aantal 
voortijdige schoolverlaters in de schooljaren 2007-2008 tot en met 2010-2011 met uiteindelijk 40%. 
Onlangs is duidelijk geworden dat  een extra inspanning moet worden geleverd (het aantal 
schoolverlaters in de regio is  in de periode 2007-2008 niet met de afgesproken 10% gedaald, maar 
slechts met 2,4%). Ook in de gemeente Oosterhout is niet de afgesproken vermindering behaald. 
Omdat we in 2011 de afgesproken daling van het aantal voortijdig schoolverlaters willen behalen 
zullen we in de regio, en dus ook in Oosterhout, een extra inspanning moeten leveren om het 
afgesproken aantal schoolverlaters te behalen dat in het convenant is afgesproken. Eén van de 
mogelijkheden is het uitvoeren van het mentorproject School’s Cool.  
 
 
Centrum jeugd en gezin 
Een Centrum voor Jeugd en Gezin is voor ouders, kinderen en jongeren een herkenbaar en 
laagdrempelig centraal punt voor opgroei- en opvoedvragen, adequate en passende hulp, en 
coördinatie van die hulp. Een dergelijk centrum is er voor alle ouders, kinderen en jongeren van 9 
maanden tot 23 jaar.  
Het centrum is ook een centraal punt voor professionals bij vroegtijdige signalering. Hiermee bundelt 
en versterkt het centrum diverse instanties en functies samen, en levert hiermee een belangrijke 
bijdrage aan het welzijn van alle kinderen en jongeren in Oosterhout.  
Eind 2009/ begin 2010 is er een basismodel voor het Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. 
Het centrale fysieke inlooppunt is dan opengesteld voor ouders, jongeren en professionals. 
Inlooppunten in de verschillende wijken worden na besluitvorming hierover volgens een nog vast te 
stellen planning gerealiseerd (gedeeltelijk in 2010). Tevens is er een goede aansluiting gerealiseerd 
met het onderwijs en met bureau Jeugdzorg en heeft ketencoördinatie een logische plaats 
ingenomen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
 
 

WWWWat mag het kosten? 
 
Speerpunt: Onderwijshuisvesting   

2010: € 320.000 
2011: € 500.000 
2012: € 600.000 

Voor het IHP 2010- 2013 zijn nog geen budgetten beschikbaar. 
Voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs worden de 
volgende investeringslasten verwacht.  
Het gaat om globaal om een totaalinvestering van circa € 11 
miljoen in 2010- 2013.  

2013: € 700.000 

Vervanging gymzaal Santrijn € 1.000.000 
Permanente school De Contreie kosten bouw  
Inrichting Brede School  

€ 3.700.000 
€    400.000  
 
€ 750.000 nog dekking uit 
IHP, de rest tlv van vrije 
reserve € 3.350.00 (al 
opgenomen). 

Hans Berger Kliniek Al € 1,98 miljoen 
beschikbaar gesteld.  
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Speerpunt: Onderwijskansen 
Naast de daarvoor bestemde RMC-gelden worden ook de nog niet ingevulde gemeentelijke 
middelen onderwijsachterstanden ingezet (€ 59.000). 

 
 
Speerpunt: Centrum Jeugd en Gezin 
De kosten van realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn uiteraard afhankelijk van de 
keuzes die er gemaakt worden ten aanzien van vorm en inhoud.  
Vanuit het Rijk wordt dit centrum op twee wijze gefinancierd. Enerzijds door een Brede 
Doeluitkering, die in 2010 € 943.588 bedraagt. Dit is incl. de voormalige Regeling specifieke 
uitkering jgz (Rsu jgz) (€ 618.534) en de extra middelen preventief jeugdbeleid. 
Daarnaast is vanuit de gelden in de algemene uitkering in de begroting 2009 € 200.000 
structureel geraamd.  
 
De kosten van realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin zijn uiteraard afhankelijk van de 
keuzes die er gemaakt worden ten aanzien van vorm en inhoud. In 2010 zullen minimaal de 
beschikbare middelen vanuit de BDU CJG worden aangewend voor het CJG in Oosterhout. In 
2010 worden de kosten voor de pilot ketencoördinatie en de kosten voor Zorg voor Jeugd betaald 
uit de BDU CJG (€ 56.973). 
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Programma 11   Maatschappelijke Zorg  
Portefeuillehouder: J. van Brummen / J.W.A. Boers /  C.P.W. Bode-Zopfi 
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
“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” is  
overeenkomstig het MJBP 2006-2010 als algemene 
doelstelling voor dit programma verwoord.   
 
Onderstaande effectdoelstellingen zijn, om de bovenstaande algemene doelstelling te bereiken, in de 
perspectiefnota 2008 onderscheiden: 

- Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt 
hulpbehoevendheid voorkomen. 

- Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie 
tussen inwoners. 

 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Oosterhoutpas 
De Oosterhout Pas is een pasje waardoor Oosterhouters meer ‘mee gaan doen’ aan de activiteiten in 
de stad. Het pasje levert daarnaast financiële voordelen op, vooral voor de minima, die de pas gratis 
krijgen. Na de introductie van de pas in 2009, wordt de pas in 2010 uitgebreid met zo veel mogelijk 
diensten op cultureel, sportief en sociaal gebied.  
 
WMO individuele voorzieningen 
Iedere inwoner van Oosterhout moet in staat gesteld worden om op een volwaardige manier deel te 
nemen aan Oosterhout Familiestad. De Wmo is hierbij het instrument om mensen die beperkingen 
ondervinden te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving. Het huidige Wmo-beleid met 
betrekking tot individuele voorzieningen heeft voor een belangrijk deel voortgeborduurd op de Wvg, 
AWBZ en Welzijnswet. Het moment is aangebroken om de Wmo door te ontwikkelen en tot een 
kanteling in denken te komen langs de volgende uitgangspunten: 
- Van voorzieningenpakket naar maatwerk: tot op heden was de Wmo, onderdeel individuele 

voorzieningen, als voortzetting van de oude Wvg en AWBZ vooral claimgericht. De komende 
jaren moet een ontwikkeling plaatsvinden van deze claimgerichte aanpak naar een aanpak 
waarbij en compensatiebeginsel leidend wordt. Maatwerk wordt hierbij het sleutelwoord. Er wordt 
een compensatievorm gezocht die het meest bij de situatie van de individuele cliënt past. 

- Van individueel naar algemeen: er moet een ontwikkeling plaatsvinden van individuele 
voorzieningen naar meer collectieve en algemene voorzieningen. Dit kunnen we beschouwen als 
een vorm van inclusief beleid. Hierbij is er sprake van een algemeen voorzieningenniveau 
waardoor compensatie voor beperkingen wordt geboden zonder een uitgebreid aanvraag- en 
indicatieproces. Hiermee worden burgers met beperkingen beter in staat gesteld om mee te doen 
in Oosterhout Familiestad. De aanpassing van openbare gebouwen kan in dit kader geplaatst 
worden. 
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- Van reactief naar proactief: voor de gemeentelijke uitvoering betekent dit een beweging van een 
reactieve houding naar een proactieve houding. Deze proactieve houding heeft zowel betrekking 
op het cliëntniveau als op het collectieve niveau. Op cliëntniveau betekent dit dat samen met de 
cliënt actief gezocht wordt naar de beste compensatiemogelijkheden. Voor het collectieve niveau 
betekent dit dat de gemeente een actieve rol op haar neemt bij de ontwikkeling van algemene en 
collectieve voorzieningen. 

 
De kanteling van Wvg naar Wmo zal niet in één keer gerealiseerd kunnen worden. Het zal een 
meerjarig proces zijn, waarbij er sprake is van een geleidelijk overgang van de oude naar de nieuwe 
systematiek. De kanteling zal in ieder geval vorm krijgen via een aanpassing van de Wmo-
verordening. Zoals al is aangegeven, zal er sprake moeten zijn van een geleidelijke overgang. Dit 
betekent dat ook de wijziging van de verordening in een aantal stappen zal gaan. Ook zal het 
verstrekkingen beleid op een aantal onderdelen wijzigingen moeten ondergaan.  
 
 
WMO prestatievelden 
De Wmo beleidsnota “Oosterhout is van iedereen” is op 22 januari 2008 door de raad vastgesteld en 
heeft een doorlooptijd tot en met 2011. Om een reëel beeld te krijgen van de resultaten uit de jaren 
2008/2009 wordt begin 2010 per prestatieveld een evaluatiemoment ingepland. Aan de hand van die 
tussenevaluatie kan eventuele bijstelling en aanscherping voor het vervolg in het jaar 2011 volgen.  
Onderstaand wordt kort per prestatieveld de belangrijkste speerpunten benoemd zoals die voor het 
jaar 2010 zijn opgenomen in eerder genoemde beleidsnota Wmo. 
Prestatieveld 1 sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten  

• In 2010 hebben burgerinitiatieven vorm gekregen binnen de drie bijzondere programma’s en 
worden burgerinitiatieven ondersteund 

• In 2010 heeft de visie op sociale ontmoeting een plek gekregen binnen de buurt- en 
dorpshuizen 

Prestatieveld 2 preventieve ondersteuning jeugd 
Aangezien het Centrum voor Jeugd en Gezin als apart speerpunt is benoemd en beschreven wordt 
daarnaar verwezen. 
Prestatieveld 4 het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

• In 2010 weten vrijwilligersorganisaties hoe zij de kwaliteit van hun werk kunnen verbeteren. 
Dan zullen de behoeftes en wensen van vrijwilligersorganisatie en burgers beter bekend zijn 
en is er in een plan van aanpak vastgesteld zijn met activiteiten specifiek gericht op de 
verschillende disciplines. 

Prestatievelden 7, 8, 9 het bieden van MO, het bevorderen van OGGZ en het verslavingsbeleid 
In 2010 is in het kader van de Maatschappelijke Opvang en in relatie tot de uitvoering van het 
Stedelijke Kompas (Centrumgemeente Breda) een plan opgesteld voor het beschikbaar stellen van 
woningen voor (ambulante) woonbegeleiding en zelfstandig wonen. 
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Inburgering  
De Wet inburgering is op 1 januari 2007 in werking getreden. In het Deltaplan Inburgering heeft het 
kabinet een aantal toekomstige maatregelen afgekondigd, waarmee een kwaliteitsverbetering van de 
Wet inburgering wordt beoogd. De beoogde doelstelling van het Deltaplan is: “Meer mensen hun 
inburgering laten afronden met een hoger niveau en economisch, sociaal en cultureel laten 
participeren in de samenleving.”  
Beoogde resultaten van het Deltaplan zijn volumeverhoging van het aantal 
inburgeringsvoorzieningen per jaar, meer maatwerk en participatiebevordering door o.a. duale 
trajecten en taalkoppels. In 2010 zal daarom ingezet worden op: 

1. Minimaal 180 inburgeringsvoorzieningen opstarten. 
2. Minimaal 75 procent van de inburgeringsvoorzieningen heeft een duaal karakter. 
3. Minimaal 10 taalkoppels vormen. 
4. Minimaal 4 fietscursussen organiseren. 

 
Multifunctionele Accommodatie Oosterheide  
Ter afsluiting van het project “Oosterheide, Wel zo goed wonen” heeft het college besloten tot een 
aantal ingrepen die de leefbaarheid in deze wijk moeten vergroten: 

• Er komt een appartementencomplex op de hoek van de Burg. Holtroplaan aan de 
Europaweg in de betaalbare sector (huur of koop). Met deze ingreep zal de entree van de 
wijk in stedenbouwkundige zin worden verbeterd en kan er tegemoet gekomen worden aan 
de behoefte aan nieuwe huisvesting voor doelgroepen met een smallere beurs.  

• De Wingerd wordt definitief een Brede school waarin gemeente en onderwijs zullen 
investeren in naschoolse- en sociale activiteiten.  

• Als alternatief voor Accent-Zuid komt vervolgens verhuizing van deze voorziening naar het 
gebouw van de basisschool De Wingerd in beeld. Daar is voldoende ruimte om Accent-Zuid 
te kunnen accommoderen. Wel zal als dan nog moeten worden nagegaan hoe een dergelijke 
verhuizing uitpakt voor de senioren in de wijk Oosterheide.  

 
 
Volwasseneducatie 
Binnen de volwasseneneducatie worden cursussen aangeboden om laaggeletterdheid te bestrijden 
bij zowel allochtone als autochtone Nederlanders. Landelijk is circa 13% van de personen in de 
leeftijdscategorie 15 – 74 jaar laaggeletterd, in totaal 1,5 miljoen laaggeletterden (0,5 miljoen 
allochtonen en 1,0 miljoen autochtonen). In Oosterhout wordt het aantal laaggeletterden op 5.300 
geschat. Laaggeletterdheid heeft in onze complexe samenleving meer dimensies gekregen dan 
alleen het niet kunnen lezen en schrijven. Er is sprake van functionele ongeletterdheid, die zich ook 
steeds meer richting digitalisering verplaatst (het niet kunnen omgaan met automaten, en de 
communicatie via digitale media).  
Het niet kunnen bijhouden van de ontwikkelingen in onze maatschappij, leidt tot sociale en 
maatschappelijke uitsluiting. Dit past niet binnen de gedachte van Oosterhout familiestad om 
maatschappelijke uitval te voorkomen. Daarnaast bemoeilijkt laaggeletterdheid de arbeidsparticipatie. 
De aanpak van laaggeletterdheid blijft daarom binnen de volwasseneneducatie een 
aandachtsgebied.  
Acties in 2010 zijn gericht op:  

1. Voortzetten bestaand onderwijsaanbod t.b.v. laaggeletterdheid als onderdeel van de 
volwasseneneducatie.  

2. Lokale aandacht voor de week van de alfabetisering (jaarlijks week 36). 
3. Workshop herkennen en doorverwijzen voor baliemedewerkers en consulenten van de 

gemeente. 
4. Leesbevordering van kinderen en jongeren in samenwerking met de lokale bibliotheek. 
5. Toetsen van nieuwe WWB cliënten op laaggeletterdheid (vloeit voort uit de workshop voor 

consulenten). 
 



Perspectiefnota 2010 65 

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: Oosterhout pas  

De pas wordt uitgegeven door de stichting Gemeentepas Oosterhout. 
Deze wordt gesubsidieerd door de gemeente.  

€ 142.000  
(al begroot) 

 
 
Speerpunt: WMO  

Individuele vestrekkingen WMO € 7,2 miljoen 
(circa beschikbaar in de begroting) 

De totale WMO wordt gezien als een gesloten financiering. De overschotten worden gereserveerd 
en ingezet voor uitvoering van diverse acties. Ook de aanwezige reserves voor de implementatie 
en uitvoering van de WMO invoering worden ingezet.  

 
 
Speerpunt: Inburgering  

Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. De budgetten van inburgering 
(€ 645.000,-), educatie (€ 600.000,-), en re-integratie (€ 2,7 miljoen) zijn hierdoor gebundeld. De 
gemeente krijgt meer beleidsvrijheid, omdat de eisen aan de besteding zich beperken tot een 
vastgestelde doelgroep en de besteding aan een participatievoorziening. Binnen het 
participatiebudget zijn een aantal prestatiestimulansen op de verschillende beleidsterreinen 
ingebouwd en de hoogte wordt mede bepaald door specifieke outputverdeelmaatstaven. 
Gemeenten worden hierdoor gestimuleerd in te zetten op de in de outputverdeelmaatstaven 
opgenomen prestaties. 
Beschikbare inkomsten: 

1. Beschikbaar gesteld participatiebudget + eventueel overschot 2009 (maximaal 60% van 
overschot 2009 mag meegenomen worden voor participatievoorzieningen in 2010) 

2. Budget voor uitvoeringskosten inburgering: € 127.000,- ( 50.000 aangedragen bij de 
ombuigingen). 

Uitgaven inburgering: 
1. Minimale kosten taalkoppels: € 15.000,- 
2. Kosten inburgeringstrajecten: € 1.250.000,- 
3. Kosten maatschappelijke begeleiding: € 40.000,- 
4. Minimale kosten fietscursussen € 15.000,- 

 
 
Speerpunt: Multifunctionele accommodatie Oosterheid e  

De gereserveerde gelden binnen de vrije reserve kunnen hierdoor vrijvallen € 2.550.000 

 
 
Speerpunt: Volwasseneducatie   

Verwachte inkomsten: 
1. Beschikbaar gestelde middelen afkomstig van het ministerie van OCW opgenomen in het 

Participatiebudget (€ 600.000). Tot 2011 geldt voor deze middelen een bestedingsverplichting 
bij het ROC. De kosten van de gehele volwasseneneducatie worden hieruit gefinancierd, 
inclusief cursussen gericht op laaggeletterdheid voor de Oosterhoutse burger. 

2. Budget volwasseneneducatie € 80.465.  
De beschikbare budgetten zijn voldoende om de kosten voor de aanpak van laaggeletterdheid te 
dekken. 
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Programma 12   Sport  
Portefeuillehouder: J.W.A Boers 
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
Als algemene doelstelling voor dit programma is 
de volgende doelstelling in het MJBP  2006-2010 
verwoord: “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: 

- Inwoners zijn tevreden over de 
sportaccommodaties in de stad.   

- Bevorderen van sportdeelname. 
 
 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Combifuncties 
Op 17 november 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot ondertekening 
van de intentieverklaring ‘Impuls (brede) School, Sport en Cultuur’. Daarmee sprak het college uit er 
naar te streven om in 2012 9 FTE combinatiefunctionarissen gerealiseerd te willen hebben. Eerder 
heeft het college ingestemd met de uitvoering van een pilot combinatiefuncties in het 
Warandegebied. Deze pilot wordt uitgevoerd onder de regie van Oosterhout in Beweging. In de pilot 
wordt samengewerkt tussen een aantal sportverenigingen uit het Warandegebied, het primair 
onderwijs uit Oosterheide, de stichting kinderopvang Oosterhout en OiB. Deze samenwerking is 
bekrachtigd in een convenant dat de gemeente afsloot met genoemde partijen. De rijksoverheid 
beoogt de volgende doelen te bereiken met de impuls: 
• de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als 

het voortgezet onderwijs, zodat een rijke leeromgeving kan worden gecreëerd waarin kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen, waarbij een dekkend aanbod wordt gerealiseerd.  

• de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van 
sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;  

• het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 
leerlingen;  

• het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen;  

• de realisering van circa 2500 combinatiefuncties tussen (brede) scholen, sportverenigingen en 
culturele instellingen.  
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Vanuit de Oosterhoutse situatie en redenerend vanuit het bestaande beleid is daar het volgende aan 
toegevoegd: 
• De gemeente Oosterhout biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar een 

rijke leeromgeving waarin zij de kans krijgen om hun talenten (intellectueel, fysiek of creatief) 
optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben zodat zij optimaal 
kunnen deelnemen in de maatschappij;  

• Professionaliseren en uitbreiding van een samenhangend en structureel aanbod van sport- en 
cultuuractiviteiten tijdens en na schooltijd; 

• Versterken van de sportverenigingen en culturele instellingen (zowel op professioneel als 
amateurniveau); 

• Een optimale deelname van de Oosterhoutse jeugd aan naschoolse activiteiten; 
• Kwalitatief versterken en ondersteunen van het bewegingsonderwijs in het PO; 
• Stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen aanbieders; 
• Bevorderen van integratie en het voorkomen en tegengaan van segregatie. 
Op basis van onder meer de ervaringen van de pilot in het Warandegebied heeft uitrol naar andere 
gebieden plaatsgevonden. Daarmee wordt de inzet van 5,6 FTE combinatiefunctionarissen 
gerealiseerd. 
 
 
Gymzaal Santrijn 
Door de uitvoering van de plannen in het Santrijngebied zal de bestaande gymzaal niet kunnen 
worden gehandhaafd. De zaal kan niet worden gemist ten behoeve van het geven van 
bewegingsonderwijs, vervanging is dus noodzakelijk. Volgens de –concept- planning voor de bouw 
van het Huis voor Cultuur zou hiermee in 2011 moeten worden begonnen. Dat betekent dat dan de 
nieuwe zaal gereed moet zijn. Uitvoering zal plaats vinden in 2010. De planologische procedure zal 
in 2009 worden gevoerd op basis van een definitieve locatiekeuze door het college. 
 
 

WWWWat mag het kosten?  

 
Speerpunt: Combifuncties   

In totaal bedragen de kosten voor de aanstelling van 5,6 fte combifunctionarissen € 252.221.  
Dit wordt als volgt gedekt:  

- deel rijksbijdrage 2009: € 80.000 
- inzet KNAP middelen: € 60.000 
- rijksbijdrage 2010: € 97.000 
- middelen outputcontract H19: € 20.000 

 
De huisvestingskosten zijn uitgaande van de situatie in de pilot waarschijnlijk verwaarloosbaar.  
Voor de activiteitenkosten (schatting € 56.000) is het de verwachting dat deze uit bestaande 
budgetten gefinancierd kan worden (KNAP, onderwijsachterstandenbeleid, 
cultuureducatiegelden). 

 
 
Speerpunt: Gymzaal Santrijn  

In de vrije reserve is € 1 miljoen gereserveerd voor de uitvoering.  € 1.000.000  
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Programma 13   Productondersteuning 
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ Y.C.M.G. de Boer/ Burgemeester  
 

WWWWat willen we bereiken? 

 
“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: 
- 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. 

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

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Geen specifieke speerpunten. Hiervoor wordt verwezen naar de speerpunt (digitale) dienstverlening.  
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Bijzonder programma  Centrum+   
Portefeuillehouder: J.W.A. Boers/  Burgemeester  
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
De algemene doelstelling van dit programma luidt: 
“Voeren van de regie op de vitale en attractieve 
binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor 
op één punt samen te brengen.”  
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstelling 
gedestilleerd: 

- Binnenstad vormt het maatschappelijke, 
culturele en economische hart van 
Oosterhout familiestad. 

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

    

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Actieplan Stadshart  
Doel van het Actieplan Stadshart is het bereiken van een kwaliteitsimpuls van het centrum. Daarmee 
wordt bereikt dat de stad aantrekkelijk blijft voor bewoners, bezoekers en ondernemers en de 
concurrentiepositie van Oosterhout ten opzicht van omliggende steden gehandhaafd blijft. Omdat dit 
actieplan nog wordt opgesteld in 2009 kan niet worden voorzien welke acties hieruit voortkomen.  
Uitvoering van het Actieplan zal zeker kosten met zich meebrengen. Uitdaging is het centrum 
opgeplust te hebben op het moment dat de economie weer aantrekt zodat Oosterhout direct kan 
profiteren van een aantrekkende bedrijvigheid en koopkracht. Nu investeringen achterwege laten zet 
de concurrentiepositie van Oosterhout (in ieder geval )op achterstand en zal er toe leiden dat binnen 
de horeca en detailhandel meer bedrijven dan nodig in zwaar weer komen.  
Overigens zal in het Actieplan Stadshart ook nadrukkelijk gezocht worden naar andere wegen om het 
centrum op te plussen, te denken valt aan verantwoordelijkheden delen met derden, werk met werk 
maken, inhaken op initiatieven van derden.  
 
Programma Centrum+ 
Het behalen van een gemiddeld waarderingscijfer van een acht in 2010 zal al in 2009 investeringen 
in het Stadshart vragen die nu niet begroot zijn. De beschikbare budgetten van Centrum+ worden 
inmiddels aangewend om het centrum schoon, heel en veilig te houden waardoor de budgettaire 
ruimte voor extra inspanningen ontbreekt. Het Actieplan Stadshart zal pas in november 2009 door de 
gemeenteraad vastgesteld worden en afhankelijk van de prioriteiten voor 2010 zal er pas in dat jaar 
geld zijn voor een extra impuls in het centrum. Een gemiddeld cijfer van een 8 is achteraf te 
ambitieus geweest. Overigens laat de centrumscan wel een stijging van de waarderingscijfers zien, 
dus de ingeslagen weg leidt wel tot een schoner, heler en veiliger centrum.  
Het bijzondere programma Centrum plus kan eind 2009 afgesloten worden. Het aanstellen van een 
projectleider ‘Veilig uitgaan’, het feit dat een aantal medewerkers in hun aanpak alliantiekwaliteiten 
ontwikkeld hebben, de doorontwikkeling van buurtbeheer en de daaraan gekoppelde komst van 
buurtcoördinatoren nieuwe stijl en de komst van het Actieplan Stadshart waarborgen dat de bereikte 
resultaten van de afgelopen jaren niet verloren gaan maar juist versterkt worden.  
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Het verdient wel aanbeveling om voor een relatief kwetsbaar gebied als het centrum na beëindiging 
van het programma Centrum plus een vast aanspreekpunt/persoon te houden voor alle partijen die 
actief zijn in dit gebied. Tot het moment dat dit goed ingevuld is moet de huidige alliantiemanager 
aanspreekpersoon blijven om continuïteit in de contacten te garanderen.  
    

    

WWWWat mag het kosten?  

 
Na 2010 zijn er binnen de huidige begroting geen gelden meer opgenomen voor de personele 
capaciteit voor het programma.  
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Bijzonder programma Jong    
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi  
 
 

WWWWat willen we bereiken?  
De algemene doelstelling van dit bijzondere programma 
luidt: “Het waar mogelijk versterken van de 
aantrekkelijkheid  van Oosterhout voor jongere 
categorieën inwoners. Dat  is nodig om tegenwicht te 
bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de 
komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de 
toekomst verzekerd weten van een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze 
jonge mensen aan Oosterhout te binden”. 
 
Hieruit zijn verschillende effectdoelstelling gedestilleerd, 
namelijk: 
Externe effectdoelstelling 
- Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en 

ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook 
jonge inwoners zich er thuis voelen.  

- Een aantal projecten in de stad moet leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners. De 
projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten 

 
Interne effectdoelstelling 
De gemeentelijke organisatie gaat beter luisteren naar wat de jonge inwoners willen. Samen met die 
jonge inwoners gaat de gemeente werken aan de uitvoering van een aantal concrete wensen, 
waarbij de gemeente vooral faciliterend zal optreden.  
 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010?  
 
Actieprogramma 2010 
De belangrijkste programmapunten van Jong worden in 2010 structureel opgenomen in de reguliere 
werkzaamheden van de afdelingen of overgenomen door maatschappelijke instellingen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het CJG, de zapbudgetten, jongerenparticipatie, speelvoorzieningen, 
zomer- en winteractiviteiten, jeugdveiligheid, de website en starterswoningen. 
Het programma Jong is vier jaar een impuls geweest voor de participatie van jongeren aan het 
gemeentelijk beleid. In 2010 moet een aantal initiatieven die aantoonbaar gewerkt hebben, 
structureel gemaakt worden, zodat jonge mensen in Oosterhout blijvende invloed op het beleid van 
de gemeente kunnen hebben. 
Het gevaar bestaat dat de bijzondere aandacht, die er de afgelopen jaren op beleidsniveau voor 
kinderen en jongeren is geweest, weer snel verdwijnt als er niemand verantwoordelijk is voor de 
coördinatie ervan. 
 

WWWWat mag het kosten? 
 
Speerpunt: actieprogramma 
Als het programma Jong na 2010 stopt, blijft er de helft van het werkbudget beschikbaar voor 
speerpunten op het beleidsterrein Jong.  
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Bijzonder programma Samenleving   
Portefeuillehouder: J. van Brummen  
 
 

WWWWat willen we bereiken?  

De kwaliteit van Oosterhout wordt voor een deel  
bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen,  
bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de 
stad; minstens zo belangrijk is de manier waarop 
de samenleving zelf functioneert. Het college staat 
voor een actieve samenleving waaraan iedere 
Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en 
waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen.  
 
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen 
gedestilleerd: 
▪ Externe effectdoelstelling: 
Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker te maken. Mensen moeten trots 
zijn op hun stad, het organiserend vermogen is groot en iedereen doet mee. In een dergelijk 
samenleving is de tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het bijzondere 
programma Samenleving worden stappen gezet om een dergelijk samenleving te verwezenlijken.          
Bij de invulling van het programma heeft de samenleving zelf een belangrijke rol. 

 
▪ Interne effectdoelstelling: 
De houding van de gemeentelijke organisatie moet zich in het kader van het programma 
Samenleving wijzigen. Meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de Samenleving.  
De rol van de gemeente wordt meer faciliterend. Minder beleid en meer uitvoering. 
 
 

WWWWat zijn de speerpunten in 2010? 
 
Programma Samenleving 
Het programma Samenleving loopt, net als de andere twee bijzondere programma’s, in 2010 aan het 
eind van de huidige bestuursperiode af. Dit betekent dat de “producten” die het programma in 2009 
gaat opleveren, in dat jaar op eigen kracht, zonder aansturing van een programmamanager, zich 
verder moeten kunnen ontwikkelen. Concreet gaat het dan om drie initiatieven: 

• De Stichting Samen voor Oosterhout, waarvan de kosten worden gedragen door de 
gemeente en een aantal Oosterhoutse bedrijven en instellingen. De stichting gaat in 
Oosterhout een impuls geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, door het 
bijeenbrengen van maatschappelijke initiatieven en middelen uit het bedrijfsleven. Dit krijgt 
vooral vorm in het eens per jaar organiseren van een “beursvloer”, maar ook los daarvan 
zullen het hele jaar door verbindingen tussen organisaties en verenigingen enerzijds en het 
bedrijfsleven anderzijds tot stand worden gebracht. 
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• De Idee(a)le Fabriek. Dit is een website, die in september 2009 wordt gelanceerd, waarop 
Oosterhoutse organisatoren met vragen en ideeën terecht kunnen. Achter de website is een 
groep Oosterhouters actief die ruime ervaring hebben opgedaan binnen maatschappelijk 
Oosterhout en “starters” met raad en daad terzijde kunnen staan. Als de website eenmaal 
naar tevredenheid draait, zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is een koppeling te 
maken met een aantal relevante gemeentelijke processen (subsidie- en 
vergunningaanvraag). 

• Het invoeren van “samenlevingsaccounts” binnen relevante afdelingen van de gemeentelijke 
organisatie, waarbij maatschappelijke initiatiefnemers maar op één plaats in het stadhuis met 
hun vraag of verzoek terecht hoeven. Een dergelijke aanpak wordt nu al ontwikkeld in het 
kader van buurtgericht werken.  

 

WWWWat mag het kosten?     
 

Speerpunt: programma samenleving  

Na 2010 zijn er binnen de huidige begroting geen gelden meer opgenomen voor de personele 
capaciteit voor het programma. 
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9. Investeringsvolume  
 

9.1 Reguliere investeringsruimte 
In de meerjarenbegroting 2009 is opgenomen dat het structurele investeringsniveau in principe 
gemaximaliseerd is op € 4,7 miljoen, exclusief investeringen op het gebied van riolering en 
afvalverwijdering. Deze investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een 
kostendekkend tarief.  
 
Per beleidsveld leidt dit tot de volgende investeringsplafonds: 
  

Openbare ruimte 2.950.000        
Sport 450.000           
Informatisering 170.000           
Accommodatiebeheer 270.000           
Tractiemiddelen 300.000           
Incidentele (bijzondere) investeringen 560.000           
Totaal 4.700.000        

Beleidsterrein Structureel 
plafond

 
 
Jaarlijks wordt via de vaststelling van de begroting bepaald welke concrete projecten worden 
uitgevoerd binnen deze plafonds. Dit structurele plafond kan incidenteel verhoogd worden op basis 
van aanvullende prioriteiten.  
 
 

9.2 Vrije reserve  
 
De vrije reserve wordt in principe gevoed vanuit de winsten van de diverse grondexploitaties/ 
grondverkopen. Daarnaast is in het verleden een aanzienlijk bedrag in de reserve gestort vanwege 
de verkoop van het leveringsbedrag van Intergas en door de herkapitalisatie van Intergas.  
Een belangrijk kader voor de vrije reserve is dat investeringen alleen voor dekking vanuit reserves in 
aanmerking komen indien wordt voldaan aan de volgende criteria: 
a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd; 
b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op 

termijn te worden vervangen.  
c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden; 
d. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten, 

aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem).  
 
In de bijlage is de stand van de vrije reserve weergegeven. Hierin is de laatste besluitvorming van de 
gemeenteraad verwerkt. Het saldo, na verwerking van de kredietvoteringen door de Raad bedraagt 
circa € 25,8 miljoen. Deze ruimte is uiteraard niet vrij beschikbaar meer, aangezien hierop diverse 
claims liggen.  
In het saldo is onder andere al rekening gehouden met investeringen in: 

- Reconstructie Bredaseweg Zuid; 
- Slotbossentorenpark; 
- Onderwijshuisvesting Hans Berger kliniek; 
- Voorbereidingskrediet project Santrijn 
- Ontwikkelingsstrategie Oosterhout Oost 
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- Nieuwbouw de Touwbaan (inrichting terrein); 
- Brandweerkazerne; 
- Zandheuvelschool; 
- Actieplan Stadshart.  
 

9.2.1 Verwachte inkomsten vrije reserve 
De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Hierbij is de 
saldobestemming van de jaarrekening 2008 apart gepresenteerd. Diverse projecten zijn hierbij 
geactualiseerd (zie hiervoor nadere toelichting). Voor de periode 2009-2010 is er circa € 36 miljoen 
beschikbaar. Voor de jaren erna worden nog inkomsten verwacht van circa € 36 miljoen.  
Over de saldobestemming van het rekeningresultaat 2008 wordt overigens bij de vaststelling van de 
jaarrekening besloten. Het onderstaande beeld geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de 
verwachte inkomsten verder in de toekomst meer onzekerheid en risico in zich hebben.  
 
Project  
Inkomsten 

Jaar               
2009-2010 

Jaar                
2011-2012 

> Jaar 
2013 

Saldobestemming jaarrekening 2008 6.442.793     

Vlinderbuurt   0   

Industrieterrein Weststad 3e fase 650.000     

Industrieterrein De Wijsterd 650.000     

Antoniusstraat 500.000     

Veerseweg   0   

Beneluxweg (kantoorlocatie)   1.500.000   

Locatie Zuiderhout (noord van winkelcentrum)     PM 

Schoollocaties tgv IHP (o.a. Dommelbergen, 
Strijen) 

  0   

Everdenberg Oost   neutraal   

Uitbreidingslocaties 
- uitbreiding Dorst 
- De Contreie, inclusief subsidieaanleg 

ecozone 
- Uitbreiding Oosterhout Oost 

    18.000.000 

Voormalige locatie brandweerkazerne   PM   

Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken     4.500.000  

herontwikkeling Paterserf  1.000.000     

Torenschouw 600.000     

Santrijn, grondexploitatie       5.810.000  

Parkeerfonds   4.530.000   

Subsidie Santrijn   2.320.000   

Totaal 9.842.793 8.350.000 28.310.000 

Stand per 1-1-2008 25.821.010     

Beschikbaar 35.663.803 8.350.000 28.310.000 

Over gehele periode  72.323.803     
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Conclusie: 
Totaal wordt het saldo van de inkomsten op dit moment begroot op zo’n € 72,3 miljoen. Uiteraard is 
een belangrijk risico hierin de afzetmogelijkheid van locaties (industrieterrein) en woningen. Dit risico 
wordt strak gemonitored en zal tussentijds kunnen leiden tot herijkingen van bovenstaande financiële 
bedragen.  
Reëel risico is dat de begrote inkomsten onder druk komen te staan door vertraging in de uitgifte, 
waardoor er renteverliezen ontstaan.  
 
 
Nadere toelichting: 

• Op basis van de laatst geactualiseerde grondexploitatie zijn er voor de Vlinderbuurt geen 
aanvullende winsten meer te verwachten; 

• Binnen industrieterrein Weststad fase 3 is nog één perceel in 2009 te verkopen. Na deze 
verkoop kan laatste deel van het positieve resultaat als winst genomen worden; 

• Industrieterrein de Wijsterd: betreft de verkoop van nog twee beschikbare percelen op 
bedrijventerrein De Wijsterd, alsmede stroken grond grenzend aan gevestigde bedrijven. De 
verkoop verloopt traag omdat een perceel gereserveerd is voor een te verplaatsen bedrijf en 
een perceel lange tijd door een ontwikkelaar “geclaimd” werd. Betreft in totaal 6.636 m2 nog 
te verkopen, met een opbrengst van bijna  € 800.000; 

• Antoniusstraat: betreft het realiseren van 30 sociale huurwoningen aan de Antoniusstraat 
eventueel in combinatie met een supermarkt en herinrichting openbaar gebied. Verwachte 
winst te realiseren bij verkoop van de grond voor de sociale huurwoningen en bijdrage in de 
kosten. Verwachting eind 2009.   

• Veerseweg: betreft de uitbreiding van de begraafplaats. Als gevolg van het niet doorgaan 
van de bouw van een nieuw uitvaartcentrum / crematorium en de aankoop van gronden aan 
de Veerseweg is er geen sprake meer van een positief resultaat van de grondexploitatie. In 
het bijzonder vervalt de geraamde meeropbrengst van gronden, waarop die nieuwe 
voorziening zou worden gerealiseerd. De verkoop van de grond aan SBO en doorverkoop 
van het perceel aan de Veerseweg aan SBO vindt maart / april 2009 plaats. De afronding 
vindt in 2009 plaats. Ruim 15.000 m2 wordt aan de voorraad toegevoegd voor uitbreiding op 
langere termijn.  

• Beneluxweg: Betreft strook grond aan de Beneluxweg, grenzend aan de A 27. In 2008 is hier 
een strook grond uitgegeven ten behoeve van de bouw van een Moskee. De overige 
gronden hebben de bestemming bedrijventerrein. Deze locatie is geschikt voor een 
kantoorlocatie en hiermee is globaal gerekend voor opbrengst.  

• Schoollocaties: betreft de herontwikkeling van de locaties Sterrendonk en regenboog. De 
uitvoering hiervan is onzeker, vandaar dat er geen inkomsten meer zijn opgenomen.  

• Drie grote uitbreidingslocaties zijn in de perspectiefnota samengevoegd. Reden hiervoor is 
dat het niet verstandig is om financiële cijfers per project naar buiten te brengen. Dit in 
verband met onderhandelingen met grondeigenaren en in het kader van de komende nieuwe 
grondexploitatiewet.  

• Everdenberg Oost: verwachting budgettair neutraal door het opnemen van kosten buiten de 
plangrens, als onderdeel van het landschappelijk raamwerk.  

• Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken: betreft de herontwikkeling van het huidige 
sportcomplex van VVO aan de Vijf Eiken nadat deze vereniging is verhuisd naar het nieuwe 
sportcomplex bij De Contreie. Het bedrag is gebaseerd op een eerste financiële quick scan.  

• Herontwikkeling Paterserf: betreft de herontwikkeling van een voormalige schoollocatie en 
gronden van derden.  

• Torenschouw: betreft de uitgifte van de voormalige schoollocatie voor de bouw van circa 33 
starterswoningen en bouw- en woonrijp maken van het gebied.  
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9.2.2 Verwachte uitgaven vrije reserve 
De volgende toekomstige projecten komen ten laste van de vrije reserve. Hierbij is net als bij de 
verwachte inkomsten een schatting gemaakt van de periode waarbinnen de projecten uitgevoerd 
worden. De periode van uitvoering is uiteraard afhankelijk van de bestuurlijke prioritering hierin.  

 
In totaliteit is er sprake van een totaal te verwachten claim ten laste van de vrije reserve van € 77 
miljoen.  
 
Project  
Uitgaven 

Jaar               
2009-2010 

Jaar                
2011-2012 

> Jaar 2013 

Slotjes Midden       4.905.000      

Ontwikkeling Textap terrein          4.700.000    

Slotjesveld          4.925.000  

Derde fase Stadhuis        10.000.000  

Huis van Cultuur         31.642.000    

Groenzone Oosterhout- Teteringen         745.000      

Schervenheuvel         600.000      

Sportcomplex de Contreie          6.950.000    

Permanente school de Contreie        3.350.000      

Vrachelen Ecozone          4.900.000  

Gymzaal Santrijn       1.000.000      

Park Brakestijn         575.000      

Totaal  11.175.000 43.292.000 19.825.000 

 74.292.000   
 
 
Nadere toelichting: 

• Slotjes Midden: het bedrag is gebaseerd op de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst; 
• Inzake herontwikkeling Textap terrein is een negatief resultaat te verwachten tussen € 4,7 en 

€ 6,7 miljoen; 
• Voor Slotjesveld is een principebesluit genomen waarop de kosten gebaseerd zijn, maar dit 

is nog niet verder in detail uitgewerkt. 
• Binnen het MJBP 2006-2010 is voor de periode 2008-2010 een bedrag van € 10 miljoen 

gereserveerd voor de 3e fase renovatie stadhuis. Pas als duidelijk is wat de uitkomst is van 
de visie Slotjesveld (kosten/opbrengsten) dan pas wordt duidelijk wat de werkelijke kosten 
zullen bedragen voor de 3e fase renovatie stadhuis. Vandaar dat het bedrag is gehandhaafd 
op € 10 miljoen.  

• De kosten voor het Huis voor Cultuur bedragen conform vastgestelde kaders € 35,2 miljoen. 
Hierop is het beschikbaar gestelde krediet voor de voorbereiding in mindering gebracht.  

• Kosten sportcomplex de Contreie zijn berekend, waarbij rekening is gehouden met een 
ophoging van het gehele terrein. Ook de niet verrekenbare BTW is in de huidige 
berekeningen opgenomen.  

• De kosten voor de aanleg Ecozone in de Contreie zijn berekend. Bij de aanleg van de 
ecozone is rekening gehouden met subsidiemogelijkheden (zie inkomsten); 

• Gymzaal Santrijn door de uitvoering van de plannen in het Santrijngebied zal de bestaande 
gymzaal niet kunnen worden gehandhaafd. De zaal kan niet worden gemist ten behoeve van 
het geven van bewegingsonderwijs, vervanging is dus noodzakelijk. 

• Park Brakestein: betreft voorstel voor opknappen park ter hoogte van € 575.000.  
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9.2.3 Confrontatie beschikbare en benodigde middele n 
 
Wanneer de geactualiseerde kosten en opbrengsten binnen de vrije reserve worden afgezet 
tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld.  
 
Project Jaar               

2009-2010 
Jaar                

2011-2012 
> Jaar 2013 Totaal 

Totale ruimte, inclusief 
toekomstige inkomsten 35.663.803 8.350.000 28.310.000 72.323.803 

Totale toekomstige uitgaven 11.175.000 43.292.000 19.825.000 74.292.000 

Saldo inkomsten uitgaven 24.488.803 -34.942.000 8.485.000 -1.968.197 

Ontwikkeling vrije reserve 24.488.803 -10.453.197 -1.968.197  
 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt een financiële spanning tussen de verwachte inkomsten en 
uitgaven. De spanning is op basis van de huidige inzichten circa € 2 miljoen. 
 
Na actualisering van de toekomstige uitgaven en inkomsten kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden:  
1. Er is sprake van een té grote spanning tussen de verwachte inkomsten en uitgaven. Dit wordt 

versterkt door:  
� De inkomsten uit grondverkopen komen onder druk te staan als gevolg van de 

economische ontwikkelingen. In de inkomsten (met name de Contreie) zit een behoorlijk 
risico qua afzetmogelijkheden. Dit moet goed gemonitored worden. Risico voor 
renteverliezen.  

� De (nog) onzekere dekking binnen het project Santrijn vanuit het parkeerfonds (€ 4,5 
miljoen) en subsidies (€ 2,3 miljoen). Deze extra middelen ter hoogte van in totaliteit van             
€ 6,8 miljoen zijn essentieel voor een gezond verloop van de vrije reserve; 

2. Er zit een tempoverschil tussen de inkomsten en uitgaven binnen de vrije reserve. De uitgaven 
zijn op basis van de geactualiseerde plannen eerder te verwachten dan de inkomsten, waardoor 
de vrije reserve op basis van de huidige plannen gedurende een periode ‘negatief’ zal uitvallen. 
Omdat dit uiteraard zeker niet mogelijk is, zal er een fasering in de projecten moeten 
plaatsvinden.  

 
De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:  

� In de spanning is rekening gehouden met inkomsten voor het Santrijnproject uit het 
zogenaamde parkeerfonds (€ 4,5 miljoen) en subsidies (€ 2,3 miljoen). Zonder deze 
inkomsten zou het tekort stijgen met € 6,8 miljoen, wat zou leiden tot een fors financieel 
probleem. De inkomsten voor Santrijn en dan vooral de inkomsten uit parkeerfonds ziet het 
college als taakstellend voor de uitvoering van het project.  

� Binnen de vrije reserve zijn geen gelden meer gereserveerd voor de Nieuwe Bunthoef.  
� De verwachte uitgaven voor park Brakestein en aanpassing gebouw vormen qua geldbedrag 

onderdeel van de gereserveerde gelden voor het Slotjesveld. Dit betekent dat de 
beschikbare middelen voor het Slotjesveld hiermee zijn verlaagd.  

� Koppeling qua uitvoering en financiele middelen van de projecten Stadhuis/ Slotjesveld met 
de winsten uit de Contreie. Winstnemingen vanuit de woningbouw de Contreie worden 
verwacht in 2014, 2015 en 2016. Dit betekent dus ook dat het project stadhuis en Slotjesveld 
pas in de uitvoering in die jaren kan plaatsvinden. Eerder is er simpel gezegd geen geld 
beschikbaar. Dit geeft tevens de kans om de financiële middelen qua inkomsten te monitoren 
en de uitgaven hierop af te stemmen. Zeker gezien de onzekere uitgiftemogelijkheden is dit 
noodzakelijk. Gevolg hiervan is wel dat tussentijds noodzakelijke (niet uitstelbare) 
investeringen in het stadhuis moeten plaatsvinden (in principe vanuit het reguliere 
investeringsprogramma). 
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� De aanleg van de eco zone de Contreie grotendeels aan te leggen na realisatie van de 
woningbouw (na 2012). 

 
Daarnaast is het van belang binnen de bestaande posten kritisch te kijken zoals naar het groenplan 
in de Vlinderbuurt, optimaliseringslag (versobering) uitvoering binnen de Contreie (ecologische zone, 
sportcomplex).  
 
Tot slot zal nog bezien worden of toekomstige opbrengsten verhoogd kunnen worden door 
onbebouwde locaties, in eigendom van de gemeente, via een bestemmingswijziging te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld zuidrand Lukwelpark, Beneluxweg, v.m. KTS langs het Wilhelminakanaal).  
 
 

9.3  Reserve Bovenwijkse voorzieningen 
 
Doel van de reserve bovenwijkse voorzieningen is het uitvoeren van werkzaamheden in de 
infrastructuur, waarbij er een meer of mindere relatie is te leggen met grondexploitaties. Vanuit 
grondexploitaties wordt deze reserve dan ook gevoed. Per 1-1-2009 is er een bedrag beschikbaar 
van € 11,5 miljoen. Vanuit deze reserve bovenwijkse voorzieningen worden projecten gefinancierd 
afkomstig uit de concrete uitwerking van het vastgestelde mobiliteitsplan.  
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Bijlage 1 Stand vrije reserve 1-1-2009 
 
 
 
Stand per 1-1-2009 40.562.015

Toevoegingen:
- voordeel kapitaallasten door extra afschrijving in kader van BBV 89.547

89.547 +

Onttrekkingen ten gunste van investeringen (reeds b esloten):

- verbouwing stadhuis (2002) 2.515

- duurzame revitalisering Vijf Eiken (2003) 13.592

- Krediet Revitalisering Vijf Eiken (werken westelijk deel) -1.057.539

- Reconstructie Bredaseweg Zuid 3.997.777

- Onderwijshuisvesting Hans Berger Kliniek 981.820

- Inrichting Slotbossentorenpark (2006) 160.000

- Onderzoek en optekening Oosterhoutse geschiedschrijving 38.333

- Opstellen bestemmingsplan N629 38.485

- Ontwikkelstrategie Oosterhout oost 206.664

- Nieuwbouw De Touwbaan 154.425

- Brandweerkazerne 5.695.784

- Kosten invoering omgevingsvergunning 92.850

- Studie spoor A27 46.900

- Zandheuvelschool 700.000

- Visie Slotjesveld, inclusief park 10.000

- Actieplan Stadshart 233.946

- Voorbereidingskrediet Santrijn 3.515.000

14.830.552 -

Stand per einde planperiode 25.821.010

 

 
 


