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1. Inleiding
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1. Inleiding

Het jaarverslag van de gemeente Oosterhout is het uitgelezen moment van verantwoording afleggen
voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar aan de Gemeenteraad, maar ook zeker aan alle
burgers van Oosterhout! Dit jaarverslag is bijzondee, omdat het een logische afronding is van de
ambities die dit college heeft geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Het jaarverslag
is de logische afronding van de cyclus Politiek akkoord, Meerjarenbeleidsplan, Concernbegroting en
de Concernrapportages, die een inzicht hebben verschaft in de financiële en beleidsmatige stand van
zaken van de gemeente Oosterhout.

Zoals aangekondigd in de begroting 2009 was 2009 een belangrijk jaar voor onze stad. Het is een
jaar waarin in een aantal, voor de toekomst van onze stad belangrijke dossiers- Santrijn/ Huis voor
Cultuur, de Contreie- cruciale stappen op weg naar uitvoering zijn gezet. Het was ook een jaar waarin
we verder vorm en inhoud hebben gegeven aan onze relatie met de lokale samenleving, bijvoorbeeld
via de drie bijzondere programma's Centrum+, Jong en Samenleving. Ook is in 2009 fors geinvesteerd
in de gemeentelijke dienstverlening, onder andere via een nieuwe gemeentelijke website.

Het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 had terecht de titel "Investeren in ambitie". Van dit ambitieuze
plan zijn vrijwel alle beleidsvoornemens uitgevoerd en daarnaast heeft het college ook verder gekeken
naar de toekomst. In deze bestuursperiode zijn, vertrekkend vanuit het gedachtegoed van Oosterhout
Familiestad, er een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, die pas na 2010 tot afronding
zullen komen. Ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn om in onze stad de kwaliteitsslag te kunnen
afronden die college en raad in 2006, met het vaststellen van de visie op Oosterhout Familiestad, zijn
begonnen.

Het meest prominent komt deze opdracht tot uiting in de opgaven voor de binnenstad, zoals verwoord
in het Actieplan Stadshart. Met het Actieplan hebben raad, college, organisatie en stad een, door vele
partijen gedragen, leidraad voor de ontwikkeling van het centrum. Een ontwikkeling waarvan iedereen
in Oosterhout, ongeacht buurt, wijk of kerkdorp, zal profiteren; het Stadshart is immers bij uitstek
de woonkamer van Oosterhout Familiestad. Om die reden is het ons inziens gewenst ook in een
volgende bestuursperiode extra aandacht te blijven besteden aan het gebied tussen de tangenten.
Niet alleen omdat gebleken is dat die extra aandacht heeft geleid tot een aanzienlijke vergroting van
de waardering voor de binnenstad. Zeker zo belangrijk is dat het ook in de komende bestuursperiode
nodig is te blijven sturen op een integrale ontwikkeling van ons stadscentrum, in samenspraak met
de partners in de stad. Daarbij zal het met name de uitdaging zijn ook die partners aan onze opgaven
voor de toekomst te binden; niet in de laatste plaats omdat de gewenste kwaliteitsslag alleen te
realiseren is in sterk samenspel tussen overheid, ondernemers en ontwikkelaars. Ten slotte is de rol
die het centrum speelt voor de werkgelegenheid van heel Oosterhout, een belangrijke argument om
blijvend aandacht voor dit deel van de stad te hebben.

Cruciaal voor de doorontwikkeling van het Stadshart is de realisatie van het Huis voor Cultuur
en de herontwikkeling van het Santrijngebied. Daar krijgt de binnenstad zijn belangrijkste impuls.
De effecten van de bouw van het Huis voor Cultuur voor de gehele Oosterhoutse samenleving
kunnen ons inziens niet genoeg worden benadrukt. Het legt met name de klemtoon op de laatste
lettergreep van Oosterhout Familiestad. Met een voorgenomen opleveringsdatum van 12-12-2012
zullen wij hiervoor in deze bestuursperiode nog belangrijke stappen zetten (architectenkeuze,
bestemmingsplanprocedure).
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Een andere lijn die wij onze opvolgers graag willen meegeven is het blijvend vergroten van de
externe oriëntatie van bestuur en college. Bij uitstek kreeg deze Oosterhoutse aanpak vorm via het
alliantiemanagement in de drie bijzondere programma's JONG, Centrum+ en Samenleving. Maar
ook op andere beleidsterreinen is er de afgelopen jaren intensief met partners in de stad gewerkt
aan beleid en uitvoering. Of het nu om cultuur, leefomgeving (buurtgericht werken), archeologie en
monumenten of buiten spelen gaat, kenmerk is steeds geweest dat het beleid is vormgegeven met
behulp van de kennis die in onze lokale samenleving zo ruimschoots aanwezig is. Deze aanpak
heeft naar onze mening zijn waarde meer dan bewezen. De gemeenteraad heeft dat nog eens
bevestigd door nadrukkelijk uit te spreken dat in ieder geval het programma JONG dient te worden
gecontinueerd. Tegelijkertijd willen wij daarbij ervoor pleiten dat alliantiemanagement ook na maart
2010 breder zal worden ingezet, in een aantal andere door raad en college vast te stellen bijzondere
programma's.

Het jaar 2009 heeft uiteraard ook in het teken gestaan van de economische ontwikkelingen. In dit
jaarverslag worden de eerste financiele gevolgen daarvan ook zichtbaar. De gemeente heeft te maken
met stijgende kosten voor bijvoorbeeld inkomensondersteuning/ reintegratie en met afnemende
opbrengsten van bijvoorbeeld bouwleges. Het saldo van de jaarrekening 2009 bedraagt weliswaar €
2,5 miljoen positief, maar hierbij dient te worden aangetekend dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt
door de winstnemingen binnen de grondexploitatie en een voordeel op de investeringslasten.

Oosterhout, mei 2010

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT
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Leeswijzer

 1.       Samenstelling College van burgemeester en Wethouders 

Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout.

 

 2.       Financiële positie 2009

In hoofdstuk 2 is op hoofdlijnen het financiële beeld voortkomend uit de jaarrekening geschetst. Ook
wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven naar de toekomstige financiële positie.

 

 3.       Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording hebben we consequent de 3-W vragen doorgevoerd. Dit betekent
dat per programma eerst ingegaan wordt op de vraag 'Wat willen we bereiken'. Vervolgens wordt
verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt
per programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in 2009 zijn geweest en wat belangrijke
afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2009.

 

 4.       Paragrafen

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

 

 5.       Jaarrekening

Dit onderdeel is het financiële deel van de jaarverantwoording met de toelichting van de afwijkingen
per programma, de investeringen, balans en bijzondere onderwerpen zoals de Algemene Uitkering
Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma's heenlopen worden hier centraal toegelicht in
plaats van op de programma's zelf. Dit betreft de personele lasten en de kapitaallasten.

 

 Bijlagen

In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten en de afkortingenlijst opgenomen.
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2. Financiele positie 2009

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

Overzicht van baten en lasten

De jaarrekening 2009 sluit met een totaal positief saldo van€ 2,5 miljoen. Overeenkomstig de BBV  is
het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans. De actuele begroting 2009 sloot met een overschot
van € 194.000. Ten opzichte van deze aangepaste begroting is het totale rekeningresultaat € 2,3
miljoen positiever  dan geraamd. In de onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de
bijgestelde begroting na wijzigingen in 2009.

bedragen * € 1000
Exploitatie Rekening 2009 Begroting 2009

na wijzigingen
Verschil

Lasten 153.934 142.182 11.752
Baten 151.459 140.626 10.833
Subtotaal programma's 2.475 1.556 919
Storting in reserves 2.245 2.624 -379
Onttrekking aan reserves 7.245 4.374 2.871
Saldo na reserves 2.525 194 2.331
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2.1. Gewijzigde begroting

De programmabegroting 2009, zoals deze in november 2008 is vastgesteld, sloot met een negatief
saldo van € 52.000. Nadien heeft de Raad besloten tot een aantal wijzigingen van de begroting 2009,
waarna het positieve begrotingssaldo op dit moment € 194.000 bedraagt. Onderstaande tabel geeft
inzicht in de betreffende wijzigingen:

Bedragen * 1.000
Item
Saldo aangeboden programmabegroting 2009 -52 Negatief
Amendement Oosterhoutpas -42 Negatief
Amendement verhoging OZB tarieven -200 Negatief
Amendement Oosterhout in Beweging -93 Negatief
Gewijzigde vastgestelde begroting 2009 -387 Negatief
Netto effect septembercirculaire 2008 1.343 Positief
Samenstelling College van B&W 100 Positief
Inzet budgetten sport t.b.v. OiB 43 Positief
Gewijzigd saldo begroting 2009 1.099 Positief
Toekenning 2e concernrapportage 2008   
Verlaging efficiencykorting subsidies -57 Negatief
Extra gelden WMO -139 Negatief
Uitvoeringskosten Wet Inburgering -127 Negatief
Tekort Wava 2009 -120 Negatief
Extra capaciteit grondzaken -73 Negatief
Structurele doorwerking concernrapportage 2008 -204 Negatief
Centrum voor jeugd en gezin -200 Negatief 
Personele kosten buurthuizen 11 Positief
Afrondingen 4 Positief
Actueel begrotingssaldo 2009 194 Positief
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2.2. Incidentele voor- en nadelen

Om een goed beeld te geven omtrent het structurele karakter van het rekeningresultaat, is
onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele voor- en nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere
incidentele posten (> € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door deze te
onttrekken aan het rekeningresultaat ontstaat onderstaand beeld.

Cijfermatig overzicht structureel resultaat:

bedragen * €1.000
Totale rekeningsresultaat 2009 2.525 +
Incidentele voordelen  12.660 -/-
Incidentele nadelen           4.817 +
Structureel rekeningresultaat            -5.318 -

Het totale resultaat over het 2009 bedraagt € 2.525.000 . Dit is het resultaat waarbij incidentele
voordelen en nadelen zijn meegenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van €
12.660.000 en nadelen van € 4.817.000. Het "structurele" exploitatieresultaat bedraagt € 5.318.000
negatief.

 

De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het
rekeningresultaat:

Bedragen * € 1.000
Incidentele voordelen
Winstnemingen grondexploitatie 2.065
Onttrekking Algemene bedrijfsreserve Grondexploitatie 4.000
Inzet reserve werkdeel WWB voor tekort reintegratie 1.682
Inzet reserve inkomensdeel WWB 120
Voordeel kapitaallasten 2.794
Opheffing en liquidatie SHOO 938
Lagere kosten IHP onderwijs          261
Liquidatie IZA zorgverzekering       554
Vrijval voorzieningen        42
Vrijval "oude" balansposten          204
Totaal       12.660

 

De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het
rekeningresultaat:

Bedragen * € 1.000
Incidentele nadelen
Vorming voorziening verlies Textap terrein 4.000
Afrekening leerlingenvervoer voorgaande jaren 137
Storting in parkeerfonds         85
Storting IZA gelden in voorziening 554
Extra storting in de voorziening non-activiteit  41
Totaal  4.817

 Het "structurele" resultaat in 2009 bedraagt dus circa € 5,3 miljoen negatief.
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2.3. Financieringspositie

De financieringspositie geeft aan dat er per ultimo 2009 een financieringsoverschot bestaat van € 15
miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven:

Bedragen * € 1.000
 Ultimo 2009 Ultimo 2008
- Reserves 125.890 123.705
- Resultaat jaarrekening 2.525 7.190
- Voorzieningen 6.591 7.889
- Langlopende geldleningen 28.274 31.550
Subtotaal 163.281 170.334

 
- Materiële vaste activa 123.138 113.537
- Immateriële vaste activa 518 535
- Financiële vaste activa 24.611 27.873
Subtotaal 148.267 141.945

 
Financieringsoverschot 15.014 28.389

Het financieringsoverschot is in 2009 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename
van de vaste activa (uitgevoerde investeringen). Daarnaast is het saldo van langlopende leningen
door aflossingen afgenomen.
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2.4. Reserves en voorzieningen

De reservepositie geeft het volgende beeld:

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Ultimo 2009 Ultimo 2008
- Algemene reserves (kernreserves) 64.419 80.940
- Reserves grondexploitatie 21.184 24.529
- Bestemmingsreserves 40.333 18.236
- Egalisatierekeningen 3.475 1.826
- Voorzieningen 3.116 6.063
- Exploitatiesaldo 2.525 7.190
Totaal 135.052 138.784

Er is een verschuiving van de reservepositie zichtbaar van algemene reserves naar
bestemmingsreserves. Dit wordt veroorzaakt door de vorming van de bestemmingsreserve voor het
Huis voor Cultuur ten laste van de vrije reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
toelichting op de balans, onderdeel reserves en voorzieningen.
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2.5. Toekomstige financiele positie

Voor de bestrijding van de economische crisis heeft het rijk € 6 miljard in stimuleringsmaatregelen voor
de economie gestoken. Daarnaast vallen de belastingopbrengsten tegen en nemen de uitgaven voor
bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen toe. In het aanvullend beleidsakkoord van het kabinet met de
gemeenten van 25 maart 2009 zijn de volgende afspraken gemaakt:

▪ Geen bezuinigingen in 2009 en 2010
▪ Stimuleringspakket van € 6 miljard
▪ Bezuinigingen vanaf 2011 (als de economie dit toelaat)
▪ Inzetten op loonmatiging
▪ De accressystematiek wordt in 2009, 2010 en 2011 niet toegepast. Ook niet in relatie tot het

stimuleringpakket van het rijk. 

De vertaling van de afspraken is ondermeer zichtbaar in de mei- en septembercirculaire 2009 van
het Gemeentefonds. De ontwikkelingen van de accressen voor de jaren 2010 en 2011 is geraamd op
0,5% nominaal en 0,0% voor reëel. Voor de jaren 2012 en 2013 is in de begroting 2010 vooralsnog
uitgegaan van een pm-raming. Naar aanleiding van deze in de septembercirculaire opgenomen
ontwikkeling verandert het financieel perspectief zoals opgenomen in de begroting 2010 dus niet.
Al voor de presentatie van de rijksbegroting 2010 op Prinsjesdag werd duidelijk dat bij het rijk wordt
gesproken over bezuinigingen van ongekende omvang. Ambtelijke werkgroepen (20 stuks) hebben
opdracht gekregen fundamentele beleidskeuzes en besparingsopties te onderzoeken op de hele
collectieve sector. Uitgangspunt is een kostenreductie van 20% op de departementale begrotingen,
zonder politieke taboes op voorhand. Inmiddels zijn (voorjaar 2010) de ambtelijke voorstellen aan
het kabinet worden voorgelegd. De vertaling en politieke besluitvorming zal gestalte krijgen in de
rijksbegroting 2011. De pm-raming in de septembercirculaire voor de accressen 2012 en 2013 zal dan
ook worden omgezet in werkelijke ramingen.

Vrij snel na het verschijnen van de septembercirculaire verschenen berichten over mogelijke effecten
van bezuinigingen bij het rijk voor de gemeenten. Zo geeft de directeur directie Openbaar Bestuur
en Democratie van het ministerie van BZK aan dat hij uitgaat van een krimp van het Gemeentefonds
van 3,5 a 4% hetgeen uitkomt op een verlaging met circa € 3 miljard. Ook de VNG gaat uit van een
dergelijke neerwaartse bijstelling, waarbij de signalen ondertussen steeds duidelijker worden dat een
bezuiniging van € 3 miljard veel te pessimistisch is. Hierbij wordt tevens aangetekend dat de kans
groot is dat het een geleidelijk bezuinigingsproces zal zijn, waardoor de verlaging met € 3 miljard
(=-/-20%) pas over enkele jaren wordt bereikt. Een bezuiniging op de rijksbegroting heeft een direct
effect op de gemeentelijke begrotingen. Enerzijds door een koppeling van het Gemeentefonds aan
(een deel van) de rijksuitgaven, anderzijds door bezuinigingen op specifieke onderwerpen waardoor
specifieke uitkeringen onder druk kunnen komen te staan. Verder kan er sprake zijn van indirecte
effecten zoals een verlaging de consumentenuitgaven waardoor ook gemeenten minder inkomsten
zullen realiseren onder andere door uitstel van bouwaanvragen en verlaging van parkeerinkomsten.
De ontwikkelingen binnen de grondexploitaties komen onder druk te staan waardoor belangrijke
risico`s worden gelopen door vertragingen en mogelijk lagere opbrengsten. Ook zullen er hogere
uitgaven zijn, zoals bijstandsuitkeringen en kwijtscheldingen.

 

Ter indicatie: de gemeente Oosterhout heeft een aandeel van circa 0,3% op het gemeentefonds. Een
bezuiniging van € 3 miljard betekent voor Oosterhout een lagere algemene uitkering van € 9 miljoen.
Dit bedrag is onderstaand opgenomen in worst case scenario (rijksbezuiniging op de algemene
uitkering). Onze totale algemene uitkering bedraagt in 2010 € 47,5 miljoen.



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 12

Om een beeld te krijgen van de operatie, die ons te wachten staat, wordt gedacht in meerdere
scenario's, zoals:
▪ Best-case scenario;
▪ Midden scenario;
▪ Worst-case scenario.

 

Voor de bezuiniging vanaf 2012/ 2013 moet in deze bandbreedtes rekening gehouden worden met de
volgende taakstellingen:

Bedragen * € 1.000.000
Omschrijving Best case Midden Worst case

1 Nog resterende taakstelling 1,4 1,4 1,4
2 Gevolgen rijksbezuiniging op algemene uitkering 2,2 4,5 9,0
3 Effecten hogere uitgaven bijstand etc. 0,1 0,2 0,3
4 Lagere inkomsten bouwvergunningen 0,2 0,4 0,6
5 Grotere projecten niet meer uit vrije reserve 0,2 0,5 1,0
6 Geen compensatieloon- en prijscompensatie 1,0 2,0 2,0

Totaal 5,1 9,0 14,3

In deze berekening is geen rekening gehouden met reguliere actualiseringen en ruimte voor nieuw
beleid.

Toelichting:
▪ De resterende taakstelling is het bedrag opgenomen van € 1,4 miljoen wat op dit moment het

begrote tekort in 2013 is.
▪ Voor Oosterhout geldt dat wij uitgaan van circa 0,3% van de omvang van het Gemeentefonds

Zoals aangegeven bij het aanvullend beleidsakkoord van het rijk met de gemeenten is voor de
jaren 2012 en 2013 vooralsnog uitgegaan van een pm-raming. Inmiddels wordt het duidelijk
dat de omvang van de rijksbezuinigingen substantieel zal zijn. Bedragen tussen de € 1 miljard
en € 3 miljard worden genoemd als effect voor het Gemeentefonds. Ook worden er steeds meer
signalen ontvangen dat de gemeenten op de één of ander wijze al vanaf 2011 een bijdrage
moeten gaan leveren in de rijksbezuinigingen. Er is geen duidelijkheid over de fasering en de
uiteindelijke taakstellingen. Scenario 'Worst case'  is gebaseerd op een korting van € 3 miljard
op het gemeentefonds (€ 9 miljoen voor Oosterhout) . Het best case scenario is gebaseerd
op berekeningen om het EMU tekort terug te dringen naar 3% in 2013. De drie verschillende
scenario`s zijn gebaseerd op de huidige informatie.  

▪ De stijging van de werkloosheid brengt met zich mee dat de komende jaren de kosten van de
bijstandverlening zullen stijgen. In de begroting 2010 is uitgegaan dat we in 2010 € 120.000
nadeel zullen hebben binnen de WWB (jonger dan 65). Voor dit jaar kan dit nadeel nog worden
opgevangen binnen de reserve WWB. Risico bestaat dat de jaren erna het nadeel 'structureel'
wordt, danwel oploopt.  

▪ De inkomsten voor bouwvergunningen lopen terug. In 2009 zijn de inkomsten circa € 0,7 miljoen.
In de begroting 2010 is een bedrag begroot van € 1,1 miljoen en voor de jaren erna weer € 1,5
miljoen. Risico bestaat dat de inkomsten structureel onder niveau van de begroting blijven.  

▪ De afgelopen jaren zijn diverse ontwikkelingen in de stad gerealiseerd vanuit de vrije reserve.
Deze reserve wordt voor het overgrote deel gevoed vanuit winstnemingen uit de diverse
grondexploitaties. Binnen de vrije reserve is er sprake van een spanning van € 5 miljoen, hetgeen
reeds enkele jaren kritisch wordt gevolgd in perspectiefnota's en begrotingen. Risico is dat dit
bedrag door tegenvallende inkomsten verder stijgt en dat investeringen binnen de reguliere
begroting gerealiseerd moeten worden.  

▪ Binnen de algemene uitkering is de kans groot dat loon- en prijsstijgingen niet meer
gecompenseerd worden door de toepassing van een nominaal accres van 0%. Dit betekent echter
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dat reguliere loon- en prijsstijgingen opgevangen moeten worden binnen de reguliere begroting. In
de scenario`s opgenomen bedragen is uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van 2% per
jaar (2012 én 2013) waarvoor geen compensatie van het rijk wordt ontvangen.

Conclusie uit de bovenstaande analyse is dat in het voorjaar, richting het opstellen van het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan 2010-2014, gestart wordt met een nieuwe ombuigingsoperatie. In eerste
instantie zullen vanuit de ambtelijke organisatie diverse scenario's weergegeven worden, waarna
na het aantreden van het nieuwe college deze scenario's in het politieke domein tot keuzes kunnen
leiden.
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3.
Programmaverantwoording

18 1. Bestuur & Gemeenteraad

24 2. Bestuur, College & Dienstverlening

37 3. Woonomgeving

49 4. Veilig

58 5. Verkeer & Mobiliteit

69 6. Natuur, Milieu & Afval

81 7. Bouwen & Wonen

93 8. Werk & Inkomen

106 9. Programmering van de Stad

116 10. Onderwijs, Jeugd & Voorschool

127 11. Maatschappelijke zorg

138 12. Sport

147 13. Productondersteuning

155 14. Algemene dekkingsmiddelen

162 BP1 Centrum+

168 BP2 Jong

176 BP3 Samenleving
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3. Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 programma's (13 beleidsprogramma's en
1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma's het programmaplan van de
gemeente Oosterhout.

Onderstaand zijn de rekeningcijfers per programma vergeleken met de bijgestelde begroting na
wijzigingen in 2009.

Programma Rekening 2009 Begroting 2009
na wijzigingen

Verschil

Bestuur/ Gemeenteraad 1.157 1.018 139
Bestuur/ College & Dienstverlening 4.155 4.744 -589
Woonomgeving 13.033 11.685 1.348
Veilig 3.786 3.638 148
Verkeer & Mobiliteit 1.334 1.180 154
Natuur, Milieu & Afval 1.106 451 655
Bouwen en Wonen 4.139 1.538 2.601
Werk & Inkomen 4.908 7.648 -2.740
Programmering van de Stad 5.123 5.187 -64
Onderwijs, Jeugd & Voorschool 5.543 7.318 -1.775
Maatschappelijke Zorg 13.410 12.901 509
Sport 4.535 3.496 1.039
Productondersteuning 1.958 1.133 825
Algemene dekkingsmiddelen -62.213 -60.790 -1.423
Centrum+ 271 233 38
Jong 147 117 30
Samenleving 83 59 24
Subtotaal programma's 2.475 1.556 919
Stortingen in reserves 2.245 2.624 -379
Onttrekking aan reserves 7.245 4.374 2.871
Totaal resultaat -2.525 -194 -2.331

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen uitgewerkt:

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2009?

Geformuleerd in de volgende onderdelen:

▪ Gerealiseerde activiteiten
▪ Output- indicatoren

Wat  heeft het gekost?

Geformuleerd in de volgende onderdelen:
▪ Kosten en Opbrengsten



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 16

▪ Specificatie saldo naar beleidsonderdelen
▪ Specificatie van het resultaat per programma

Voor het specificatie van het resultaat binnen het programma is tevens in beeld gebracht de meer
of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten. De inzet van het eigen
personeel betreft het aantal uren welke op dit programma is geschreven maal het geldende uurtarief.
Over een groot deel van de hele linie is merkbaar dat personeel binnen onze gemeente meer
productieve uren heeft dan waar we in de begroting vanuit gaan. Als gevolg hiervan zie je op de
programma's veelal een nadeel op de personele inzet. Dit betekent dat er in werkelijkheid meer
productieve en minder productieve uren zijn gemaakt. Het resultaat op de kapitaallasten wordt
separaat verklaard in paragraaf 5.4.2. Analyse kapitaallasten.

Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk:
V: voordelig
N: Nadelig
B: Baten
L: Lasten

In de financiële overzichten op de programma's is in de kolom `Begroting 2009' de geactualiseerde
begroting na wijzigingen opgenomen. Voor een integraal overzicht van de begrotingswijzigingen per
programma, verwijzen we u naar bijlage 6.

Conform het advies van de accountant is net als vorig jaar per programma voorzien van een overzicht
welke het verloop van de reserves en voorzieningen laten zien.
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1. Bestuur & Gemeenteraad
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Beleidsonderdelen

Raad
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Wat 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".

 

Dat alles moet leiden tot een modern en goed functionerend democratisch proces in Oosterhout,
waarin de gemeenteraad een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft.

Wat hebben we ervoor gedaan?

▪ De raad heeft in 2009 12 'reguliere' raadsvergaderingen gehouden, inclusief de vergadering
waarin de perspectiefnota werd behandeld en de begroting en een  vergadering die geheel gewijd
was aan het Santrijnproject.

▪ Daarnaast waren er een tweetal bijzondere vergaderingen. In januari nam de raad afscheid van
burgmeester Huijbregts-Schiedon en in mei werd haar opvolger, de heer mr drs S.W.Th. Huisman
geïnstalleerd tot burgemeester van Oosterhout.  

▪ Als voorbereiding op de raadsvergadering vinden er Informatiebijeenkomsten plaats om de raad
te voorzien van die informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Zo bracht de raad dit
jaar een werkbezoek aan de werf omdat die aangepast moet worden en de raad daar geld voor
vrij moet maken.

▪ Voor zijn controlerende rol staan de raad diverse instrumenten ter beschikking. Een daarvan
is de Rekenkamer die in 2009 de raad drie onderzoeken presenteerde, nl. over het inkoop- en
aanbestedingsbeleid, de digitale dienstverlening en de subsidieverlening Maatschappelijke Zorg.

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

▪ Er is een nieuw RaadsInformatieSysteem (RIS) gebouwd. Dit RIS bevat alle raadstukken die de
raad gebruikt bij de besluitvorming maar ook moties en amendementen. Verder zijn via het RIS
notulen te raadplegen en vragen aan het college en de antwoorden erop. 

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 1.028 1.018 1.157 -139
Baten - - - -
Subtotaal product 1.028 1.018 1.157 -139
Storting in reserves - - - -
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Exploitatie Rekening
 2008

Begroting
 2009

Rekening
 2009

Saldo
 2009

Onttrekking aan reserves - - 50 50
Saldo na reserves 1.028 1.018 1.107 89

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Kosten van de gemeenteraad 569 - 569 526
Griffie 532 - 532 417
Rekenkamer 56 - 56 75
Totaal 1.157 - 1.157 1.018

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr: Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 70
1. Hogere kosten Raadsinformatiesysteem L neutraal -
2. Hogere salariskosten raadsleden L N 42
3. Lagere kosten rekenkamerfunctie L V -19

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves  
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Vrije reserve t.b.v. het RIS (onderdeel van saldobestemming jaarrekening 2008) 50

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag

n.v.t.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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2. Bestuur, College & Dienstverlening
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Beleidsonderdelen

College

Intergemeentelijke samenwerking

Publieksdiensten

Bestuurs- en managementondersteuning
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Wat 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".

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling
Waardering aanbod en kwaliteit van
gemeentelijke info

7,3 7,5  7,5

Behandeling aan de telefoon 6,8 7,7 7,2 7,7
Snelheid inhoudelijke afdoening brief 5,3 5,5 6,0 6,5
Behandeling in het stadhuis 7,6 7,7 8,1 7,7
Wachttijd balies in de publiekshal 5,5 6,2 6,2 6,5
Dienstverlening door de gemeente. 6,9 6,9 6,9 7,0
De huidige dagopenstelling van de
balies in de publiekshal zijn voldoende.

6,5 7,1 7,2 7,1

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

7,0 7,9 7,9 7,9

Aandeel dat ontvangstbevestiging
heeft gehad op brief aan de gemeente.

82% 82% 84% 95%

Prioriteiten informatie aan de inwoners
*

€ 3,48 € 2,42 € 3,22 --

Vertrouwen in de overheid algemeen** 4,7 - -- p.m.
Vertrouwen in de lokale overheid 4,7 4,8 4,7 4,8
Beoordeling gemeentelijke regels 6,5 6,4 6,5 6,4
Beoordeling gemeentebestuur 5,4 5,8 5,6 5,8
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Noot: ** vanwege het feit dat, blijkende uit de afgelopen jaren, de score van deze indicator niet
afwijkt van de waardering  'vertrouwen in de lokale overheid' wordt dit niet meer meegenomen in de
burgerijenquête.
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Burgerindicator uit de
Benchmarking Publiekszaken: bron
VNG

SCORE 2007 SCORE 2008 SCORE 2009 DOEL
STELLING

Totaaloordeel klanttevredenheid 7,7 7,6 7,7 7,6
Geboden service 7,7 7,7 7,9 7,7
Wachttijd max. 10 minuten 71% 75% 75% 75%
Wachttijd max. 20 minuten 94% 95% 95% 95%
Aantal aanvragen via digitaal loket 800 1.000 1.200 1.200
Afhandeltijd aanvragen digitaal loket in
aantal werkdagen

3 3 3 3

Telefonische dienstverlening bij
Telefonisch Informatie Centrum
(oordeel over de wijze waarop men is
geholpen)

7,4 7,4 7,4 7,4

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening
Effectdoelstelling
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

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitbreiding van digitale dienstverlening (E-
dienstverlening/midoffice).
In 2009 krijgt de doorontwikkeling van de
Elektronische dienstverlening een impuls door
uitbreiding van het huidige digitale loket met
producten en diensten, het digitale loket voor de
omgevingsvergunning, de vernieuwde website en
een digitaal burgerpanel.
De exacte inhoud en fasering is onderdeel van
het Realisatieplan E-dienstverlening (oktober
2008 gereed).

Digitaal loket is in 2009 uitgebreid met 7 nieuwe
producten, te weten langdurigheidstoeslag
nieuwe en bestaande klanten, doorgeven verblijf
buitenland, bijzondere bijstand nieuwe en
bestaande klanten, aanvraag geheimhouding en
indienen algemeen bezwaar.
Omgevingsvergunning treedt naar verwachting
medio 2010 binnen de eigen organisatie in
werking. Vanaf dat moment is er een digitaal
loket voor de omgevingsvergunning. Vernieuwde
website is op 1 december 2009 gelanceerd.
Digitaal burgerpanel:1e helft 2010.
Realisatieplan Dienstverlening is in december
2008 vastgesteld door het college en is inmiddels
geïmplementeerd.

Modernisering Gemeentelijke  Basis-
administratie: start 1/1/2007, resultaat in
2010 (snellere service en administratieve
lastenverlichting).
 

Afgerond volgens planning.
Prestaties 2009:
1e  en 2e Kwartaal: inrichten verplicht gebruik
(uitvoeren van het invoeringsplan) en inrichten
van de terugmelding.
3e Kwartaal: creëren van de technische toegang
(proeffase en productiefase).
4e Kwartaal: opleidingen en gebruik.

Frontoffice wordt klantcontactcentrum voor
de hele overheid (o.a. via één telefoonnummer
bereikbaar). Eind 2011 handelt het
klantcontactcentrum van de gemeente
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Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening
Oosterhout 80% van de binnenkomende
aanvragen af.
Prestaties eerste kwartaal 2009:
▪ Telefonistes/receptionistes kunnen via

een actueel kennissysteem meer vragen
direct beantwoorden; opmaat voor vervolg.
Informatie ook via website raadpleegbaar
voor externen.

▪ Meldingen openbare ruimte kunnen 24 uur
per dag/7 dagen per week via digitaal loket
worden doorgeven aan de gemeente.

▪ Kennissysteem is in december 2009, op
basis van nieuwe website, gevuld. Verdere
implementatie: 1e kwartaal 2010.  

▪ Meldingensysteem is gekocht en
geïmplementeerd in de 2e helft van 2009.

Prestaties laatste half jaar 2009:
▪ Alle voorbereidingen worden getroffen zodat

de gemeente Oosterhout m.i.v. 1 januari
2010 bereikbaar is via één telefoonnummer
(140162).

Gemeente Oosterhout zal vanaf 1 september
2010 gaan werken met het 140162-nummer.
De start-datum is door het college aangepast
(`Aanvliegroute ISC 2010')  in verband
met onderlinge afstemming van de vele
dienstverleningsprojecten in 2010. In de 1e helft
van 2010 worden de nodige voorbereidingen
getroffen.

Projectleiding organisatiebreed traject verdere
vormgeving KCC-in-ontwikkeling (combinatie van
huidig KCC en de servicecentra.

Projectleiding KCC (nieuwe naam: Informatie-
en Servicecentrum) is vormgegeven
(projectopdracht is in juli 2009 vastgesteld door
het college; plan van aanpak is gemaakt in de
tweede helft van 2009).

Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Invoeren en communiceren van servicenormen.
De servicenormen zijn in 2007 vastgesteld.
Minimaal één per jaar worden de normen
geactualiseerd (aanscherping en wellicht
uitbreiding). Actualisering 2009 is voorzien in het
laatste kwartaal van 2009.

Aanscherping is meegenomen in project
Informatie- en Servicecentrum (medio 2010).

Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal
wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan "Oosterhout familiestad"

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Verdere professionalisering lokale omroep ORTS.
Afhankelijk van de evaluatie van het
outputcontract. Evaluatie vindt eind 2008 plaats.

Evaluatie november 2008
De gemeente heeft met ORTS een
outputcontract afgesloten voor de jaren 2007 en
2008. De evaluatie van het outputcontract heeft
plaatsgevonden in november 2008.
Uitkomst: het outputcontract wordt met een
halfjaar (1 januari 2009 - 1 juli 2009) verlengd,
tevens wordt de helft van de subsidie voor het
kalenderjaar 2009 verstrekt (17.500 euro). Dit,
omdat diverse onderdelen uit het outputcontract
niet (goed) zijn uitgevoerd.
 Evaluatie augustus 2009
Het tweede evaluatiegesprek van 2009 vond
plaats op 18 augustus. Na de evaluatie is
besloten om het subsidiebedrag ad 17.500
euro voor de tweede helft van 2009 beschikbaar
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Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening
te stellen. Omdat het college van mening
was dat de ORTS nog niet heeft laten zien
dat ze met het ingezette beleid een verdere
professionaliseringsslag kon maken, heeft
de ORTS de opdracht meegekregen om het
ingezette beleid de komende maanden verder uit
te werken, te concretiseren en te borgen.
Bovendien is besloten dat begin 2010 een nieuw
evaluatiemoment wordt gepland.
Een nieuwe ontwikkeling is dat gemeenten
per 1 januari 2010 een zorgplicht hebben voor
de bekostiging van de lokale publieke media-
instelling die door het Commissariaat voor de
Media is aangewezen.

In 2009 krijgt de campagne Oosterhout
Familiestad een vervolg. Verder heeft het
interne project 'Ook ik maak de stad' het doel
om dienstverlening als grondhouding bij de
medewerkers te versterken.

Oosterhout Familiestad is in 2009 gecontinueerd,
vooral ingegeven door het feit dat het de
strategische profilering van Oosterhout is.
Dat de term 'Oosterhout Familiestad' is
blijven hangen, blijkt uit de grote stijging
van het woord 'familiestad' als typering voor
Oosterhout, hoewel dit in 2008 wel iets is
gedaald (Burgerijenquete 2008). Het blijft
dus zaak Oosterhout Familiestad zichtbaar
terug te laten komen in Oosterhout. Praktisch:
de Familiestad-huisstijl en slogan worden
geïntegreerd in allerhande uitingen.

Intergemeentelijke samenwerking
In 2009 uitvoering geven aan de strategische
agenda West-Brabant 2008-2011.
Uitwerking omvat onder andere de
totstandkoming van een  Ruimtelijke Visie
West-Brabant, afspraken over behoefte/
realisatie boven (regionale) bedrijventerreinen,
maatregelen ter vermindering CO2-uitstoot en
inhoud geven aan "regio-marketing".
De gemeentelijke afdeling Regionale
Service Diensten zal in 2009 verder worden
vormgegeven: verdere verkenning van
ondersteunende processen die in deze afdeling
kunnen worden ondergebracht.

De negentien gemeenteraden hebben de
Ruimtelijke Visie West-Brabant vastgesteld. Dit
is een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van
de negentien gemeenten in West-Brabant. In
deze visie staat afstemming van de ruimtelijke
ontwikkelingen tussen de negentien gemeenten
centraal. De Ruimtelijke Visie is aan de provincie
Noord-Brabant aangeboden met het verzoek om
deze ruimtelijke visie één op één op te nemen in
de structuurvisie van de provincie.
Tevens is het proces gestart om een nieuwe
gemeenschappelijke regeling op te tuigen. Hierbij
wordt er gestreefd om zes gemeenschappelijke
regelingen te bundelen naar één nieuwe regeling,
genaamd West-Brabant. Dit alles om de regio
West-Brabant meer slagkracht, efficiënter en
positioneel sterker in de regio te laten staan.
Hiervoor zijn ze ook een aanpak van 'branding'
aan het opstellen om de regio in Noord-Brabant,
  nationaal en op internationaal niveau te
positioneren.
Om goed en zuinig om te gaan met de
beschikbare ruimte in West-Brabant is de
organisatie (SES) aangesteld om het tijdspad
en de uitvoeringsplannen (locatie en strategie
beleid) van de bedrijventerreinen nader uit te
werken en te monitoren. 
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Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening
Voor de ontwikkellocaties De Contreie, Zwaaikom
en Dorst en het te ontwikkelen bedrijventerrein
Everdenberg Oost is een energievisie opgesteld
en is per locatie een energieambitie door het
college vastgesteld. De energievisies met de
vastgestelde ambities vormen de leidraad voor
de te realiseren duurzame energieconcepten op
de locaties.
In regionaal verband is een start gemaakt
met de uitvoering van het klimaatprogramma
(SloK-programma). Het klimaatprogramma
voorziet in de uitvoering van een tiental energie-
en klimaatprojecten in regionaal verband die
een bijdrage moeten gaan leveren aan de
in regionaal verband vastgestelde energie-
en klimaatdoelstellingen aan de hand van de
'Verklaring van Dussen' . Veder is in 2009 het
ontwerp-milieubeleidsplan afgerond met hierin
opgenomen het lokale energie- en klimaatbeleid.
In de vergunningverlening en handhaving
in het kader van de Wet milieubeheer is
energiebesparing een vast en belangrijk
aandachtspunt.
Het jaar 2009 heeft voor de afdeling regionale
servicediensten in het teken gestaan van de
verdere ontwikkeling en verkenning van het
onderbrengen van ondersteunende processen.
Daarnaast is de businessunit Equalit (ICT) verder
gegroeid met twee deelnemers en een potentiële
deelnemer is aangehaakt.

Toelichting op de speerpunten 2009 
Publieksdiensten
In het jaar 2009 zijn veel stappen gezet binnen het programma Dienstverlening: nieuwe website
in combinatie met Bedrijvenloket (1/12), nieuwe telefooncentrale aangeschaft (december 2009;
implementatie 1e kwartaal 2010), nieuw meldingensysteem openbare ruimte aangeschaft en
geïmplementeerd (2e helft 2009), de bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd en de Gemeentelijke
Basisadministratie Personen is op 1 januari 2010 ingevoerd als basisregistratie. Daarnaast liep een
aantal projecten, dat volgens planning doorloopt in het jaar 2010: digitaal loket, WABO, digitalisering
WMO-dossiers en Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
In de tweede helft van 2009 is een projectplan vastgesteld voor de invoering van het Informatie- en
Servicecentrum in 2010.
De organisatie is hiermee op de goede weg, zoals blijkt uit een rapport van de Gemeentelijke
Rekenkamer (1e helft 2009).

 

 Overige activiteiten
Bestuur-/managementondersteuning
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
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▪ Het uitbouwen en beheersen van het raads- en bestuursinformatiesysteem.
▪ Het verbeteren en beheren van de stukkenstroom richting college en raad.
▪ Het ondersteunen van de portefeuillehouder P&O, directie, management in de doorontwikkeling

van de organisatie.
▪ Het implementeren en verder verbeteren van de instrumenten uit de P&C-cyclus.
▪ Monitoring & auditing van gemeentelijke producten en diensten.
▪ Advisering over en coördinatie van concernbrede strategievorming (implementatie Oosterhout

familiestad en alliantiemanagement).
▪ Uitvoering van de klachtenregelingen van de gemeente Oosterhout.

 

Publieksdiensten
Op 4 juni 2009 vonden de Europese Verkiezingen plaats. Voor de eerste keer sinds jaren weer met
het rode potlood. Alles is ordentelijk verlopen. Eind 2009 zijn de voorbereidingen gestart voor de
Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

1. Aantal elektronisch beschikbare
producten /diensten

8 17 20 20

2. Afhandelingtermijnen klachten Max. 6 weken Max. 6 weken Max. 6 weken
 

Max. 6 weken

3. Aantal klantcontacten
▪ Balie
▪ Telefoon
▪ Digitaal (=email)

48.000
onbekend

1476

 
50.076

onbekend
onbekend

 
51.000

onbekend
1750

 
48.000

onbekend
onbekend

4. Aantal aanvragen via digitaal loket 500 951 2.000 1.100
5. Afhandeltijd aanvragen digitaal

loket
3 werkdgn 3 werkdgn 3 werkdgn 3 werkdgn

6. Koninklijke Onderscheidingen 37 22 30 20
7. Totaaloordeel klanttevredenheid 7,7 7,6 7,7 7,7
8. Geboden service 7,7 7,8 8,0 8,2
9. Wachttijd max. 10 minuten

Wachttijd max. 20 minuten
72%
95%

75%
91%

80%
95%

72%
95%

10. Voorafgaand informatie
ingewonnen via digitaal loket

Onbekend  Onbekend  

11. Telefonische dienstverlening bij
Telefonisch Informatie Centrum
(oordeel over de wijze waarop
men geholpen is)

7,1 7,7 7,5 7,4

12. Percentage tijdige afhandeling
van post

64% 71% 95% 85%

 

 

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
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Exploitatie Rekening
 2008

Begroting
 2009

Rekening
 2009

Saldo
 2009

Lasten 4.296 5.592 5.172 420
Baten 962 848 1.017 169
Subtotaal product 3.334 4.743 4.155 589
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves 102 - - -
Saldo na reserves 3.232 4.743 4.155 589

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
College 894 - 894 1.505
Bestuurs- en managementondersteuning 1.657 1 1.656 1.475
Intergemeentelijke samenwerking 117 - 117 109
Publieksdiensten 1.983 1.016 967 1.188
Klant Contact Centrum 521 - 521 467
Totaal 5.172 1.017 4.155 4.743

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 402
X Kapitaallasten L N 1
1 Lagere kosten basisregistratie Personen B V 98
2 Hogere inkomsten rijbewijzen B V 66
3 Hogere inkomsten identiteitskaarten B V 30

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedragen
Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
N.v.t. - 

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
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       L/B V/N Bedrag
1 In 2009 is afscheid genomen van burgemeester Huijbregts

en is burgemeester Huisman geïnstalleerd. In verband met
de organisatie van diverse activiteiten die hierbij hebben
plaatsgevonden is het budget in 2009 éénmalig met € 100.000
opgehoogd. 

L N 100

2 Conform een besluit van het college zijn de kosten voor
onderzoek naar de effecten van de doorontwikkeling inzichtelijk
gemaakt via dit budget. Hiervoor is vanuit de post onvoorzien
een bedrag van € 33.440 overgeheveld.

L N 33

3 In 2009 zijn er verkiezingen gehouden voor het Europees
Parlement. In 2008 waren er geen verkiezingen.

L N 85

4 In 2009 meer legesopbrengsten vanwege meer afgegeven
documenten, met name rijbewijzen.

B V 56

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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3. Woonomgeving
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Beleidsonderdelen

Wegen

Openbaar groen

Buurt- & Wijkbeheer

Speelvoorzieningen
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Wat 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.

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling
Waardering groenvoorzieningen in de
woonbuurt.

7,1 7,2 7,1 7,0

Prioriteit groenvoorzieningen * € 6,09 € 6,78 € 4,92 --
Waardering schoonhouden van de
woonbuurt

6,8 6,8 6,4 7,0

Waardering onderhoud wegen en
fietspaden in de woonbuurt

7,0 6,8 6,3 7,0

Waardering straatverlichting in de
woonbuurt

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

Prioriteit onderhoud straten en wegen * € 6,71 € 8,50 € 8,14 --
Tevreden over de woonomgeving 7,0 7,0 n.b. 7,0
Tevreden over verkeersveiligheid in de
eigen woonbuurt

6,7 6,7 6,5 6,7

De gemeente heeft voldoende
aandacht voor de problemen in mijn
woonbuurt

 
6,0

 
6,2

** 6,5
 

Mijn woonbuurt zal de komende jaren
vooruit gaan

6,0 6,2 **  6,5

Bereid om zelf actief mee te werken
aan verbeteren van woonbuurt

- 6,0 **  6,0

Prioriteit buurt- en wijkvoorzieningen * € 4,66 € 4,67 € 4,79 --
Waardering speelmogelijkheden voor
kinderen in de woonbuurt.

6,4 6,3 6,3 7,0

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
** juni 2009 is er weer een enquête gehouden op buurtniveau. 
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Wat hebben we ervoor gedaan?

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

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Operationaliseren wegbeheersysteem
De inventarisatie is inmiddels afgerond. Het
opstellen van maatregelenpakketten, niveaus
en rapportage vindt aansluitend plaats en ligt
op schema (medio 2008). Vanaf 2009 inzicht in
achterstalligheid.

Het wegbeheersysteem is operationeel.

Openbare Verlichting
Evaluatie beleidsplan wordt in 2008 afgerond en
zal leiden tot een vertaling in de perspectiefnota
2010 en de begroting 2010 (voorbereiding in
2009).

In 2009 heeft inventarisatie plaatsgevonden
van de huidige verlichting. Daaruit bleek dat
er sprake was van achterstallig onderhoud
en dat de verlichting op sommige plaatsen
energieverslindend was.

Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitplannen
In mei 2008 is de kwaliteitsvisie Openbare
Ruimte vastgesteld door de raad. De openbare
ruimte in Oosterhout dient te voldoen aan niveau
B, met uitzondering van de winkelcentra waar
een niveau A  wordt nagestreefd.
Deze onderhoudskwaliteit zal worden vertaald in
onderhoudsbestekken.

De niveaus zoals vastgesteld in de
kwaliteitsvisie Openbare Ruimte zijn
opgenomen in de onderhoudsbestekken
voor respectievelijk onderhoud Openbaar
Groen en onkruidbestrijding verhardingen. De
aannemers aan wie de opdracht is gegund,
worden beoordeeld op basis van beeldkwaliteit.

Groenbeheersysteem
In 2009 begroting onderhoud met beheersysteem
bepalen.

Het groenbeheersysteem is operationeel en
wordt ingericht om de onderhoudsbegroting te
actualiseren.

Actualisatie monumentale bomenlijst
In 2009 en 2010 actualisatie lijst inclusief
aanpassing onderhoudsprogramma. Op basis
van deze lijst zal een structurele monitoring
worden opgezet.

Momenteel wordt conform Inkoop- en
aanbestedingsbeleid een bestek opgesteld en zo
spoedig mogelijk op de markt gebracht. In 2010
zal met de inventarisatie worden gestart.

Instellen groenfonds
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over
fondsvorming t.l.v. grondverkoopopbrengsten
t.b.v. aanleg groenstructuren buitengebied. In
2009 zal een raadsvoorstel ter besluitvorming
worden voorgelegd.

De raad heeft in haar vergadering van september
ingestemd met het voorstel tot het instellen van
een groenfonds.

Uitvoeren bomencompensatie (1000 bomen
planten in periode 2006-2010)
In 2009 zullen bomencompensaties worden
uitgevoerd.

In september 2009 heeft de raad de nieuwe
Bomencompensatierichtlijn vastgesteld. In
dit nieuwe beleid is vastgelegd dat er niet
zondermeer één op één wordt gecompenseerd.

Beheer openbare ruimte
In 2009 uitvoering jaarplan 2009 en voorbereiden
jaarplan 2010.

De uitvoering van het Jaarprogramma Openbare
Ruimte 2009 laat zien dat 93% van de projecten
is voorbereid en de uitvoering inmiddels is
gestart.
Het Jaarplan 2010 is gereed en is in september
aan het college ter vaststelling aangeboden. De
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Programma 3 Woonomgeving
benodigde financiële middelen zijn verankerd in
de begroting 2010.

Landschapspark Oosterhout-Breda
In kaart brengen van de belangrijkste
maatregelen om groenzone Oosterhout-Breda
te behouden/versterken in samenwerking met
de provincie, gemeente Breda, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, de Brabantse Delta en
Natuurmonumenten.

De Visie Landschapspark Oosterhout-Breda is in
februari 2010 door de raad vastgesteld.

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

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
In overleg met buurtbewoners investeren in
voldoende en betere speelvoorzieningen voor
kinderen
Uitvoering nota Buiten Spelen. In 2009
speelvoorzieningen plaatsen op basis van de in
2008 tot stand gekomen spreidingskaart.

Eind 2009 is heel Oosterhout Noord voorzien
van nieuwe speelvoorzieningen. Voor Oosterhout
Zuid en de dorpen Oosteind en Dorst is de
inventarisatie bij de jeugd afgerond en vertaald
naar inrichting, zodat in 2010 kan worden gestart
met de uitvoering van de speelvoorzieningen
in Zuid, Centrum en Slotjes en in Oosteind en
Dorst.

Grotere rol buurtbewoners bij inrichting eigen
woonomgeving (buurt overleggen uitbreiden van
12 naar 16)
In 2009 uitwerken van de in 2008 vastgestelde
nieuwe missie voor buurtbeheer.

Buurtgericht werken wordt geïmplementeerd,
zodat de burgers meer betrokken worden
bij en invloed uit kunnen oefenen op hun
directe leefomgeving waardoor er ook meer
betrokkenheid is bij en een grotere tevredenheid
over hun leefomgeving.
Zo is 7 oktober het project buurt van de maand
van start gegaan waarin buurtbewoners met
vragen/meldingen in de wijk terecht konden.

Toelichting op de speerpunten 2009
 Openbare verlichting
Naar aanleiding van de evaluatie is een selectie gemaakt van wegen om grootschalige vervanging uit
te voeren. De aanbesteding voor de vervanging op zgn. wijk- en stroomwegen heeft plaatsgevonden.
Start uitvoering in 2010. Volgende straten zullen aan bod komen: Abdis van Thornstraat, Strijenstraat,
Van Liedekerkestraat, Ridderstraat, Burgemeester Materlaan, Vondellaan, Hildebrandlaan, Gedeelte
Statendamweg.

 

Bomencompensatie
Op basis van de geactualiseerde Bomencompensatierichtlijn, is door de raad besloten de bestaande
compensatielijst (balanslijst) te sluiten.

 

Overige activiteiten
Wegen
Onder dit beleidsproduct zijn verder nog de volgende activiteiten ontplooid:
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▪ Opstellen en uitvoeren (meerjaren)investeringsplanningen en het Jaarplan Openbare
Ruimte onderdeel Wegen, waarin wordt bepaald welke wegen moeten worden aangelegd of
gereconstrueerd.
- Grote werken die in 2009 zijn uitgevoerd:

- Quick-Win A27 Afrit 19 verbeteren doorstroming door aanpassing instelling VRI;
- Quick Win A27 Afrit 18 Reconstructie Wilhelminakanaal Noord / Esdoornlaan. Tevens is

de rotonde Esdoornlaan / Tilburgsweg opnieuw overlaagd;
- Bredaseweg Zuid het traject tussen de Bredase brug en de Warandelaan;
- Reconstructie kruising Slotlaan / Van Oldeneellaan (inclusief riolering) en de

Commandeurstraat;
- Grootschalige betonreparaties aan de Weststadweg, het traject tussen de Bovensteweg

en de Bromtol;Aanleg rotonde Hoofseweg / Oostpolderweg;
- Reconstructie (aanleg vrijliggende fietspaden) Beneluxweg / Europaweg;
- Aanbrengen geluidsarm asfalt op de Lage Molenpolderweg.

▪ Onderhouden van wegen incl. bermen en het beheersen van onkruid op de wegen, uitvoeren
van straatreiniging, onderhouden van civieltechnische kunstwerken en havens, onderhoud en
vervanging van straatnaamborden en huisnummers;

▪ Gladheidbestrijding;
▪ Beheer en onderhoud van openbare verlichting.

 

Groen
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot openbaar groen en openbare ruimte in brede

zin;
▪ Dagelijks onderhoud (maaien, schoffelen, snoeien) op basis van meerjarenplan;
▪ Onderhoud naar aanleiding van meldingen (klachtenonderhoud);
▪ Vervangen van 'versleten' groenvoorzieningen (in reconstructieplannen), afgestemd op andere

onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte, vastgesteld in het Jaarplan Openbare Ruimte
(JOR) 2009. Hierbij wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. In 2009 zijn volgende
projecten opgepakt: Sparrenlaan / Mispelstraat, Lavendelhof, Leeuwenstraat, Plevierstraat, Eric
Pinksterblomstraat en Prinsendam;

▪ In het meerjarenplan openbare ruimte (MJPOR) wordt een doorkijk gemaakt voor de komende
vier jaar en vindt een integrale afstemming van projecten plaats;

▪ Voorbereiding van en daadwerkelijke aanleg van nieuwe groenvoorzieningen in uitbreidingswijken
o.a. de Vlinderbuurt, Zwaaikom en de Contreie.

 

Buurtbeheer
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Organisatie en aanpak van aandachtsbuurten;
▪ Onderkennen en stimuleren bewonersinitiatievenBeleidsontwikkeling en -advisering.

 

Speelvoorzieningen
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ aanleg, onderhoud en renovatie van speelvoorzieningen opstellen en uitvoeren jaarlijks

onderhoudsprogramma speelvoorzieningen.

Output-indicatoren
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Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal klachten en meldingen
openbare ruimte totaal

4.460 4.415 5.000 4.218

waarvan gerelateerd aan het product
Wegen

2.543 2.669 3.000 2.002

waarvan gerelateerd aan het product
Openbaar groen

1.328 1.229 1.000 1.157

waarvan gerelateerd aan het product
Speelvoorzieningen

 -- -- 30 42

Gemiddelde actietijd
gladheidsbestrijding

2,75 uur 2,75 uur 2,75 uur 2,75 uur

Reactietijd na melding 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur
Aantal acties 18 20 15 38
Aantal km:
- doorgaande weg
- fietspaden

306
99

310
99

275
150

275
150

Aantal buurtbeheerprojecten 50 0 0 20
Aantal aandachtsbuurten 1 2 1 1
Aantal buurtpreventieprojecten 5 6 4* 3
Aantal wijkteams 3 3 3 3
Aantal buurtoverleggen 11 11 14 13
Aantal speelvoorzieningen 147 143 138 120

* In de loop van 2008 zijn een aantal buurtpreventieprojecten samengegaan, daardoor is het aantal
weliswaar afgenomen, maar blijft het bestreken areaal gelijk.

 

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 11.259 12.269 13.459 -1.190
Baten 265 584 426 -158
Subtotaal product 10.994 11.685 13.033 -1.348
Storting in reserves 230 - - -
Onttrekking aan reserves 710 642 1.880 1.239
Saldo na reserves 10.514 11.043 11.153 -109

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Buurt- en wijkbeheer 501 8 494 482
Speelvoorzieningen 631 3 628 647
Beleid wegen en openbaar groen 149 6 142 434
Onderhoud openbaar groen 4.013 8 4.005 4.333
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Omschrijving Rekening
l asten

Rekening
b aten

Rekening
s aldo

Begroting
s aldo

Onderhoud wegen 6.870 311 6.559 4.766
Beheer en onderhoud openbare verlichting 1.026 74 953 916
Bestrijding van gladheid 268 16 252 106
Totaal 13.459 426 13.033 11.684

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 210
X Kapitaallasten L N 1.031
1 Lagere kosten voor groot onderhoud wegen L V 83
2 Hogere kosten overig onderhoud wegen L N 117
3 Lagere kosten beleidsplan Havens L V 45
4 Hogere kosten gladheidsbestrijding L N 51
5 Hogere kosten openbare verlichting L N 118
6 Hogere kosten openbaar groen L N 105
7 Hogere kosten buurtbeheer L N 16
8 Hogere kosten speelvoorzieningen L N 24

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Baten

Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de vrije reserve tbv aanleg parkeerplaatsen en openbare verlichting
woonwagencentrum Beneluxweg op basis van de saldobestemming jaarrekening 2008.

13

Per saldo onttrekking aan de BR Buiten Spelen i.v.m. voordeel op exploitatie maar nadeel
door loonkosten Beleidsmw. Buiten spelen.

24

Onttrekking vrije reserve; Reconstructie Bredaseweg-Zuid 1.834
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening BoVo; fietspad Markkanaal-Zuid -10
Onttrekking vrije reserve; restauratie park Brakestein 19

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
Bestemmingsreserve buitenspelen 290.910 4.364 23.575 271.699

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
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Nr. L/B V/N Bedrag
1 In 2009 lagere kosten hondenpoepbeleid vanwege

aanbestedingsvoordeel bij WAVA/GO!
L V 52

2 In 2008 hogere kosten recreatieve fietspaden door extra niet
voorziene kosten reconstructie fietspad Dongeroute

L V 113

3 In 2009 hogere uitgaven door een nieuwe impuls in buurtbeheer
en buurtgericht werken.,Nieuwe initiatieven en een aantal
langgekoesterde wensen van bewoners(groepen) zijn uitgevoerd
om ook geloofwaardig te blijven, vooral in de opstartfase.
Verder heeft de provincie in 2009 subsidie toegezegd voor
de uitgevoerde maatregelen i.k.v. het project mensgerichte
maatregelen.

L
B

N
V

77
8

4 In 2009 zijn de werkzaamheden t.b.v. IBOR in eigen beheer
uitgevoerd.

L V 34

5 In 2008 is vooral tijd en aandacht besteed aan het opstellen
van het verbeterplan Buiten Spelen en het maken van de
spreidingskaart. Er was nog geen sprake van daadwerkelijke
aanschaf van speeltoestellen en inrichten van speeltuinen.

L N 256

6 Vanwege de vervangingen in 2009 zijn de onderhoudskosten in
2009 lager dan in 2008.

L V 39

7 In 2008 heeft inspectie van het viaduct Statendamweg
plaatsgevonden.

L V 12

8 Door verbeterde werkwijze met het JOR 2009 en het
doorschuiven van enkele projecten van 2008 naar 2009 betere
besteding van budget Groot Onderhoud Wegen.

L N 252

9 In 2009 minder klein onderhoud wegen uitgevoerd vanwege
vorstperiode winter. Verder in 2008 ontvangen gelden voor
degeneratiekosten.

L
B 

V
N

26
20

10 In 2009 uitgaven tbv project werken met schoonheidsgraden.
Hiervoor een subsidie ontvangen van Senter Novem in het kader
van Subsidieregeling Aanpak Zwerfafval plus

L
B

N
V

80
80

11 Vanwege nadelige aanbesteding in 2009 hogere kosten voor
onkruidbestrijding wegen

L N 125

12 In 2009 meer gladheidbestrijdingsacties nodig geweest dan
in 2008. Namelijk in de maanden januari en februari en in
december.

L
B

N
V

70
16

13 Inkomsten uit lichtreclames in 2008 beduidend hoger i.v.m.
inkomsten uit 2007.

B N 10

14 Energiekosten voor Openbare Verlichting zijn hoger dan in 2008
in verband met de jaarafrekening 2008 die in 2009 is geboekt en
de hoge voorschotbedragen van 2009.

L N 68

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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4. Veilig
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Beleidsonderdelen

Brandweer

Openbare orde & Veiligheid
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Wat 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"
is overeenkomstig het MJBP 2006- 2010 de algemene doelstelling van dit programma.

Om aan deze algemene doelstelling verder inhoud te geven, zijn effectdoelstellingen benoemd:

▪ In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als zich
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).

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score   2008 Score 2009 Doel stelling
Algemeen gevoel van veiligheid 7,3 7,5 7,2 7,5
Veiligheidsgevoel in de eigen
woonbuurt.

7,1 7,1 7,0 7,1

Veiligheidsgevoel in de gemeente 6,3 6,4 6,5 6,5
Aandacht gemeente voor veiligheid 5,2 5,4 5,7 5,5
Waardering inzet politie 5,0 5,0 6,5 6,0
Prioriteit openbare orde en veiligheid* € 8,30 € 11,93 € 11,36 € 12,00
Aandeel inwoners dat vaak bepaalde
plekken in de gemeente mijdt omdat
die als onveilig worden ervaren

11,8% 5,7% 5,9% 5%

Aandeel inwoners dat vaak bepaalde
plekken in de woonbuurt mijdt omdat
die als onveilig worden ervaren

4,1% 2,9% 3,3% 2,5%

* als burgers  € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen,  waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 4 Veilig
Effectdoelstelling
In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten
voordoen blijft schade beperkt

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Normen behalen uitruktijden en verbeteren
paraatheid:
▪ Huisvesting brandweer;
▪ Organisatorische maatregelen.

Eind 2007 is een nota aan de gemeenteraad
voorgelegd met betrekking tot de huisvesting van
de Brandweer (post centrum). De gemeenteraad

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne is
afgerond en de oplevering heeft in december
plaatsgevonden. Eind december heeft de
verhuizing plaatsgevonden.
De realisering van de nieuwbouw betekent dat
er een nieuwe stap kan worden gezet in de
verbeterting van de paraatheid. In de huidige
sitatie ontbreekt de ruimte om aanvullend
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Programma 4 Veilig
heeft gelden beschikbaar gesteld ten behoeve
van de nieuwbouw. De planning is dat de nieuwe
brandweerkazerne in het najaar van 2009 is
gerealiseerd.
Verbetering van de paraatheid van de brandweer
zal gerealiseerd worden door het aanstellen van
medewerkers in vaste dienst en door het overdag
kazerneren van een aantal vrijwilligers.

personeel c.q. gekazerneerde vrijwilligers op een
fasoenlijke manier onder te brengen.
In 2009 is via de kazernering van vrijwilligers
invulling gegeven aan ca 2 fte.
 

Verdere intensivering samenwerking
brandweerzorg met Drimmelen en
Geertruidenberg vanaf 1 januari 2008 vlechtwerk.
Ook in 2009 zal samenwerking i.h.k.v. 3xrood
worden geïntensiveerd.
In het kader van de regionalisering van het
beheer van de brandweer worden de pilots /
onderzoeken in het kader van Borging,
Ontvlechting en Personeel afgerond zodat per
01-01-2010 gestart kan worden met de nieuwe
organisatie.  

De intensivering van de samenwerking binnen
3x Rood is een continue proces, zonder dat daar
specifieke meetpunten voor zijn aangegeven. De
dagelijkse praktijk wijst uit dat de samenwerking
steeds intensiever wordt.
Door de realisering van de nieuwe brandweer-
kazerne is er binnen het cluster 3x Rood sprake
van centrale huisvesting van alle dagdienstmede-
werk(st)ers waardoor de samenwerking nog
hechter zal verlopen.
In het kader van de regionalisering kan worden
vermeld dat alle gemeenteraden hebben
ingestemd met de regionalisering van het beheer
van de brandweer per 1 januari 2010. Hierdoor
zal per die datum personeel en materieel aan de
Veiligheidsregio Midden en West-Brabant worden
overgedragen.

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

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Veiligheidsplan
Periodieke monitoring van het veiligheidsplan
door het college en de lokale driehoek. Elk
kwartaal in 2009 wordt het college en de
driehoek geïnformeerd over de stand van zaken.
De raad wordt in april/mei 2009 over de periode
2008 geïnformeerd.

College en raad en driehoek zijn inmiddels
geïnformeerd over de resultaten van het
veiligheidsplan 2008 t/m juni 2009.
Aan de hand van het uitwerkingsplan is
geconstateerd dat de uitvoering volgens planning
verloopt. College en raad worden in april of
mei 2010 geïnformeerd over het restant van
2009 in het kader van het nieuwe meerjaren
veiligheidsplan

Ten gevolge van het veiligheidsplan wordt in
2009:
▪ De regierol van de gemeente op integrale

veiligheid versterkt.
▪ De ketensamenwerking met andere partners

in integrale veiligheid verbeterd, waarbij de
gemeente een kaderstellende regierol heeft.

▪ Het veiligheidsgevoel en beleving van de
inwoners van Oosterhout verhoogt.

▪ Deelgenomen aan het districtelijk
coördinatiepunt veiligheid.

De regierol  en ketensamenwerking zijn versterkt,
hetgeen bv. waarneembaar is op het terrein van
jeugdveiligheid, veilig uitgaan, veilig ondernemen
en de intergemeentelijke samenwerking
rampenbestrijding. De Leefbaarheids en
Veiligheidsmonitor geeft aan dat tov de meting in
2005 in 2009 in bijna alle wijken de scores op de
indicatoren vermogensdelicten en bedreigingen
zijn verbeterd. Oosterhout neemt deel aan het
onderzoek naar aansluiting bij het veiligheidshuis
Breda.
De tussenevaluatie wijst uit dat enkele resultaten
achterblijven bij de doelstelling (-10%). Het
betreft de thema's diefstal/inbraak woning,
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diefstal brom-,snor-,fietsen, zedendelicten,
aantasting openbare orde en verkeersveiligheid.

Afspraken met politie over meer zichtbaarheid
en aanwezigheid.
In 2009 worden de afspraken die in 2008
zijn gemaakt over de zichtbaarheid van
de politie voortgezet.  Deze afspraken zijn
gemaakt in het kader van het bijzondere 
programma Centrum+  omdat de aanwezigheid
en zichtbaarheid met name van toepassing
was op het uitgaansgebied op vrijdag en
zaterdagavonden. De samenwerking tussen
politie en gemeentelijke handhavers wordt in
2009 verder geïntensiveerd.

Een zo effectief mogelijke inzet en
capaciteitsverdeling van de Politie ook in de
randgebieden van het uitgaansgebied is in 2009
toegepast. Daarbij vervulde het cameratoezicht
een actief-ondersteunende rol.
Er is een goede samenwerking tussen Politie
en gemeentelijke handhavers, met periodiek
onderling overleg.

In 2009 wordt, in het kader van het keurmerk
Veilig Ondernemen, ook de samenwerking
tussen gemeente, politie en particuliere bewaking
in winkelcentra verder geïntensiveerd, waardoor
er meer toezicht (meer blauw) in de winkelcentra
aanwezig zal zijn.

In KVO verband zijn er afspraken gemaakt over
de samenwerking en handhaven en toezicht in
de winkelcentra. Een en andere is omwille van de
gewenste flexibiliteit niet structureel vastgelegd in
een draaiboek.

Cameratoezicht
In 2009 is het cameratoezicht in het
uitgaangsgebeid /centrum operationeel. Dat
betekent dat op uitgaansavonden en het
weekend en bij bijzondere evenementen de
beelden live bekeken worden. Voor het uitkijken
van de beelden wordt gebruik gemaakt van de
regionale uitleeskamer Politie Midden- en West-
Brabant. Over dit laatste dient, in het najaar
2008, nog definitieve besluitvorming door het
Regionaal College plaats te vinden.

Het cameratoezicht is sinds begin 2009
operationeel. Beelden worden uitgelezen in
het Politiebureau te Oosterhout. Oosterhout
zal moeten aansluiten elders bij een regionale
toezichtruimte. Hierover zijn oriënterende
gesprekken gevoerd. De Politie zal met een
eindvoorstel komen, waarbij aangegeven is dat
dit binnen het beschikbare exploitatiebudget dient
te passen.
Inmiddels is het cameratoezicht in het
uitgaansgebied geëvalueerd. Het project
werpt zijn vruchten af, maar kan door enkele
aanpassingen nog verder verbeterd worden.

Toelichting op de speerpunten 2009
Brandweer
De ontwikkeling van de afdeling brandweer is gebaseerd op een drietal pijlers. Op de eerste plaats
de ontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Belangrijk aspect hierbij is om als brandweer
voldoende betrokken te blijven bij de lokale ontwikkelingen.
De tweede pijler is gericht op de ontwikkeling in 3 x rood verband. De samenwerking binnen het
cluster krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het vinden en binden van vrijwilligers, verzakelijking,
professionalisering en paraatheid speelde een nadrukkelijke rol bij de ontwikkelingsrichting van de
afdeling brandweer in het algemeen.
De laatste pijler betreft de doorontwikkeling van de brandweer in het kader van de regionalisering
beheer brandweer. In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van het beheer
van de brandweer en het principe van de overheveling van het budget naar de Veiligheidsregio per 1
januari 2010.

 

Overige activiteiten
Brandweer
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▪ Het jaar 2009 heeft  voor een groot deel in het teken gestaan van het vertrek van de commandant
en diens opvolging. 

▪ De intensivering van de samenwerking in 3xrood-verband is in volle gang. Er is gewerkt aan de
uitvoering van het afdelingsplan 2009.

▪ De bouw van de nieuwe kazerne heeft plaatsgevonden. De oplevering was medio december en
ook de verhuizing heeft nog in 2009 plaatsgevonden.

▪ Met betrekking tot risicobeheersing is er in overleg met de gemeentelijke organisatie gewerkt aan
het invoeren van zgn. aanlandplekken voor de medewerkers van preventie in het gemeentehuis.

▪ Wegens (onverwacht) vertrekken van korpsleden is wederom geïnvesteerd in het werven én het
opleiden van vrijwilligers. Het opkomstniveau/paraatheid dient gegarandeerd te blijven.

▪ De verbetering van de paraatheid is verder uitgewerkt in vervolgstappen en actiepunten.
▪ De planvorming bij de brandweer (aanvalsplannen, brandkranenboek, rampenbestrijdingsplannen)

met gebruikmaking van de automatisering- en informatiseringtechnieken (bv. GIS) is opgepakt.

 

 

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal adviezen inrichting openbare
ruimte

20 30 30 30

Aantal adviezen bouw- en
milieuvergunning

88 100 133 60/10

Aantal controles evenementen in het
kader van brandveiligheid

101 96 80 108

Aantal brandveiligheidscontroleurs 4 4 4 4
Aantal gecontroleerde
gebruiksvergunningen panden

102 117 120 120

Aantal verstrekte
gebruiksvergunningen panden

15 13 2 10

Aantal brandweeroefeningen regulier 33 33 33 33
Aantal brandweer oefeningen
realistisch

1 1/2 1 1/2

Aantal korps in- en uit 10/10 6/2 -- 2/2
Uitruktijden brand/hulpverlening (mate
waarin wordt voldaan aan de norm)

-/- norm -/- norm 25% +/- norm 38,51%

Aantal handhavers in openbare ruimte 6 Eigen:4 fte;
Inhuur: 6 fte

8,5 Eigen: 3 fte
Inhuur: 7 fte

Aantal verstrekte vergunningen APV en
bijzondere wetten

713 994 700 759

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 3.651 3.738 4.007 -268
Baten 202 100 221 121
Subtotaal product 3.449 3.639 3.786 -147



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 56

Exploitatie Rekening
 2008

Begroting
 2009

Rekening
 2009

Saldo
 2009

Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves - 312 69 -243
Saldo na reserves 3.449 3.327 3.717 -390

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Integrale veiligheid 878 66 721 398
Vergunningverlening openbare orde en veiligheid 554 68 486 488
Regionale brandweer 359 5 354 335
Preventie en voorbereiding brandweer 1.713 55 1.659 1.821
Bestrijding van incidenten brandweer 593 27 566 596
Totaal 4.007 221 3.786 3.639

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 92
X Kapitaallasten L V 240
1 Extra inhuur voor handhaving openbare ruimte L N 48
2 Hogere kosten vergunningverlening openbare orde en veiligheid L N 110

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Baten

Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de
brandweerkazerne

69

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening project De Verbinding in Uitvoering -1.869 - -1.869 -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
 n.v.t.    

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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5. Verkeer & Mobiliteit
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Beleidsonderdelen

Verkeer

Openbaar vervoer

Parkeren
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Wat 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 waarborgen en waar mogelijk verbeteren".

Om hieraan inhoud te geven zijn 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).

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score  2008 Score 2009  Doel stelling
Parkeermogelijkheden in de gemeente 6,3 5,8 6,0 6,0
Waardering parkeergelegenheid in de
woonbuurt

6,5 6,4 6,6 6,5

Fietsmogelijkheden in de gemeente
(doelstelling is prognose)

7,6 7,6 7,7 7,5

Verkeersveiligheid in de gemeente
(doelstelling is prognose)

6,6 6,6 6,6 6,6

Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid* € 7,38 € 10,75 € 9,67 --
Openbaar vervoer in de gemeente 6,1 6,4 6,5 7,0
Waardering openbaar vervoer in de
woonbuurt

6,5 6,8 6,9 7,0

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan  gemiddeld aan uit

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit
Effectdoelstelling
Doorstroming van het (auto) verkeer

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Mobiliteitsplan
Daadwerkelijke uitvoering van infrastructurele
projecten in het kader van het mobiliteitsplan
vindt in 2008/2015 plaats.

In de voortgangsrapportage van het
Mobiliteitsplan is de stand van zaken ten aanzien
van de projecten in het Mobiliteitsplan benoemd.
Maatregelen voortvloeiend uit het Mobiliteitsplan
worden integraal meegenomen in de projecten
zoals opgenomen in het Jaarplan Openbare
Ruimte.

Frequent overleg verkeersproblematiek tussen
Oosterhout en Breda

Het overleg met Breda heeft in deze fase
vooral betrekking op de afstemming van de
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Programma 5 Verkeer & Mobiliteit
Oosterhout en Breda hebben afspraken gemaakt
over de aanpak van de verkeersproblematiek
tussen beide steden. In 2009 loopt een aantal
projecten.

werkzaamheden aan de Bredaseweg en de
Quick Win projecten. Ook is er nog steeds
samenwerking over uitvoering HOV.

Effectdoelstelling
Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Inrichting halteplaatsen en aanpassingen
verkeersregelinstallaties en kruispunten.
Uitwerking van de projecten die zijn benoemd in
het kader van het project Hoogwaardig Openbaar
Vervoer.
De haltes van het openbaar vervoer moeten
voldoen aan de eisen van haltetoegankelijkheid.

In het kader van de haltetoegankelijkheid zijn in
Oosterhout 22 halteplaatsen compleet ingericht.
 

Busstation
Veiligstellen busstation in de plannen voor de
herontwikkeling St. Josephstraat e.o.

Vernieuwing van het busstation is afhankelijk van
de projectontwikkeling ter plaatse.

Experiment fijnmazig lokaal busvervoer.
Uitbreiding van het fijnmazig OV vindt eind 2008
plaats.    

Ingebruikname buurtbuslijnen 226 met ingang
van de dienstregeling 2009.

Effectdoelstelling
Toename van het fietsgebruik

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Inhaalslag onderhoud fietspaden
Aan de hand van het in 2008 opgestelde
en voorgelegde Masterplan fiets 2008-2015
(inhaalslag onderhoud fietspaden) worden in
2009  diverse projecten uitgevoerd.

De projecten die in 2009 zijn voorbereid zijn:
Burgemeester Holtroplaan, Burgemeester
Elkhuizenlaan en Hoofseweg inclusief kruispunt
Sterrenlaan. Uitvoering van de projecten
geschiedt in 2010.

Effectdoelstelling
Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen

Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Vervanging parkeerautomaten
In 2008 worden de nieuwe parkeermeters
besteld. Plaatsing van deze meters is gepland
in het 1e kwartaal van 2009 (rustige periode
bezoekers winkelgebied). Aan de hand van de
resultaten uit de parkeerevaluatie die in 2008
wordt gehouden wordt bepaald welke extra
functionaliteiten bij de parkeermeters wenselijk
zijn. 

De automaten zijn in 2009 geplaatst en in gebruik
genomen.

Parkeertarieven
Is afhankelijk van de in 2008 uitgevoerde
evaluatie parkeerbeleid.

Met de plaatsing van de nieuwe
parkeerautomaten is de reeds aangekondigde
tariefsstijging van kracht geworden.

Evaluatie parkeren (auto en fiets).
Medio 2008 vindt evaluatie van het parkeerbeleid
en van de uitvoering daarvan plaats. In 2009
zullen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen
worden uitgevoerd. Dit betreft mogelijk uitbreiding
vergunningengebied, uitbreiding functionaliteit
parkeermeters en aanpassing parkeertarieven

De evaluatie parkeren uit 2008 heeft ten
grondslag gelegen aan de actualisatie van het
Oosterhoutse parkeerbeleid in 2009.

Parkeren Warandelaan
Aanleg parkeervoorzieningen (op eigen
terrein) voor sportverenigingen in het Warande

Er is een tijdelijke oplossing gevonden
voor de parkeerproblematiek aldaar, zodat
de herinrichting van de Warandelaan kan



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 63

Programma 5 Verkeer & Mobiliteit
gebied. Er is een structureel te kort aan
parkeergelegenheid t.b.v. de sportverenigingen,
hetgeen resulteert in onveilige verkeerssituaties
door het parkeren in bermen, op de rijbaan en
trottoirs.

worden uitgevoerd. In oktober is gestart
met de werkzaamheden. Door slechte
weersomstandigheden is het werk uitgelopen en
zal de oplevering naar verwachting in maart 2010
zijn.

Toelichting op de speerpunten 2009
Verkeer
Mobiliteitsplan
In 2009 is de Bredaseweg grotendeels gereconstrueerd (dit werk loopt nog door in 2010). Daarnaast
zijn de fietspaden langs de Beneluxweg en Europaweg aangepakt en zijn de Quick Win maatregelen
voor de aansluitingen Oosterhout / Dongen en Oosterhout Oost uitgevoerd. De buurten Slotjes-
West en Leijsenakkers en een deel van het kerkdorp Oosteind zijn ingericht als 30 km zone. Bij de
bestaande 30 km zones zijn portaalborden geplaatst.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de reconstructie van de aansluiting van de Bovensteweg op de
Burg. Elkhuizenlaan / Pasteurlaan en de reconstructie van een deel van de Burg. Elkhuizenlaan
(rotondes en vrijliggende fietspaden). Daarnaast zijn de Quick Win maatregelen voor de aansluiting
Oosterhout Zuid voorbereid en is het parkeerbeleid geactualiseerd.

 

Openbaar vervoer
Busstation
Op verzoek van de gemeente heeft de provincie een simulatieonderzoek uitgevoerd voor het
busstation aan de Leijsenhoek. De simulatie heeft inzicht verschaft in de benodigde capaciteit die
het busstation moet bieden om de huidige en toekomstige dienstregeling zonder noemenswaardige
problemen af te kunnen wikkelen. Conclusie is dat de huidige beschikbare ruimte volstaat.

 

Fijnmazig Openbaar vervoer
Met ingang van de nieuwe dienstregeling 2009 rijden de buurtbuslijnen 226 (Vrachelen/Centrum en
Centrum/Buurstede via Oosterheide Oost). Uit evaluatie blijkt dat de passagiersaantallen voldoende
zijn. De buslijnen zijn definitief opgenomen in de openbaar vervoer exploitatie 2010 van de Provincie.
De gemeente hoeft met ingang van dat jaar geen financiële bijdrage meer te leveren.

 

 

Overige activiteiten
Verkeer
▪ Deelname van de planstudie / MER voor de verbreding van de A27 tussen Hooipolder en

Lunetten (inclusief ombouw knooppunt Hooipolder);
▪ Mensgerichte maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid en stimulering gebruik fiets;
▪ Bouw van een regionaal verkeersmodel.

 

Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Het ontwikkelen van beleid om de bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal te houden en

uitvoering van op dit beleid gebaseerde maatregelen;
▪ Het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke plannen ten behoeve van de verkeersveiligheid;
▪ Het monitoren van het wegennet door het uitvoeren van verkeerstellingen;
▪ Klachtenafhandeling en het geven van verkeerskundige adviezen in buurtbeheerprojecten;



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 64

▪ Deelname aan overleg Regio Breda (werkgroep netwerk, werkgroep fiets, werkgroep duurzaam
veilig, werkgroep OV). Dit betreft regulier overleg en uitvoering van projecten die gezamenlijk in de
werkgroepen worden bepaald;

▪ Het beheren en onderhouden van verkeersregelinstallaties, bewegwijzeringsystemen,
wegmarkeringen en straatmeubilair.

 

Openbaar vervoer
Er is een actieve bijdrage geleverd aan de lobby voor de spoorlijn Breda-Utrecht, wat ondermeer
heeft geresulteerd in een positief advies van de commissie Nijpels aan het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

 

Naar aanleiding van de wens van de raad om een nachtbus Breda-Oosterhout te laten rijden op de
zaterdagavond is overleg gevoerd met de Provincie. De haalbaarheid van een dergelijke buslijn is
dusdanig gering dat afgezien wordt van invoering.

 

Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Beleidsontwikkeling op het gebied van openbaar vervoer;
▪ Het beheer en doorontwikkelen van aanvullend Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Deeltaxi). 

 

Parkeren
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van parkeerregulering in het centrum en de

schil en ten aanzien van fietsparkeren in het centrum;Uitvoeren van parkeercontrole;Beheer
en onderhoud van parkeerautomaten en -meters;Bijdragen in de exploitatie van bewaakte
fietsenstallingen.

 

 O utput-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal blackspots - 1 1 1
Aantal lijnen buurtbus 4 6 6 6
Parkeertarieven:
- Hoog tarief (per uur)

- Laag tarief (per uur)

- Laag tarief (per dag)

 
€ 1,60

€ 0,60

€ 1,20

 
€ 1,60

€ 0,60

€ 1,20

 
€ 1,70

€ 0,70

€ 1,40

 
€ 1,70

€ 0,70

€ 1,40
Bezettingsgraad fietsenstalling:
-aantal gestalde fietsen/bromfietsen in
stalling Arendshof

-aantal gestalde fietsen/bromfietsen in
stalling Markt

 
125.682

70.811

 
138.683

74.031

 
76.500

 3.500

 
143.709

85.151

Aantal meldingen schades/vernielingen
van in totaal 4.218, gerelateerd aan dit
product

149  100 172

Bezetting deeltaxi:
WMO:

- WMO passen

 
 

2.733

 
 

2.771

 
 

2.733

 
 

2.786
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Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

- Gebruikers WMO

- Gemiddeld aantal OV-zones per rit

Senioren:

-Senioren passen

-Gebruikers senioren

-Gemiddeld aantal OV-zones per rit

1.018

2,26

 

3.439

215

2,32

977

 

 

1.366

1.233

2,5 

 

1.360

150

2,45

888

2,26

 

1.407

212

2,25
Senioren-ritten
Wmo-ritten

7.800
75.000

8.168
73.902

7.500
78.000

Nog niet
bekend

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 2.697 2.867 3.337 -461
Baten 1.922 1.687 2.003 315
Subtotaal product 775 1.180 1.334 -145
Storting in reserves - - 15 -15
Onttrekking aan reserves 122 -86 61 147
Saldo na reserves 653 1.266 1.288 -22

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Openbaar vervoer 183 - 183 146
Beleid verkeer 701 57 643 622
Verkeersmaatregelen 675 13 662 672
Auto parkeren 1.329 1.933 -603 -624
Fiets parkeren 450 - 450 365
Totaal 3.337 2003 1.334 1.180

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 17
X Kapitaallasten L N 56
1. Hogere kosten exploitatie fietsenstalling L N 77
2. Hogere kosten exploitatie autoparkeren L N 264
3. Hogere inkomsten autoparkeren B V 256
4. Egalisatie via parkeerfonds B V 85

Specificatie mutatie reserves
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Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
Storting vanuit exploitatie parkeren in BR Gereguleerd parkeren 15
Onttrekking aan reserves 
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten parkeren 16
Onttrekking vrije reserve; studies spoorlijn Breda-Utrecht 46

Overzicht verloop reseves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
Bestemmingsreserve concentratie parkeervoorzieningen 101.481 1.522 100.000 3.003
Bestemmingsreserve parkeerfonds - 206.370 - 206.370

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van

jaarrekening 2008
L/B Bedrag V/N

1. In 2008 is een applicatiebeheerder parkeren ingehuurd. L 41 V
2. Hogere kosten door nieuw contract voor bemensing van de

fietsenstallingen
L 120 N

3. De kosten voor inhuur handhavers werden in 2008 nog
geboekt onder het product Veiligheid, dit jaar op parkeren

L 200 N

4. Dit jaar minder reguliere parkeerinkomsten dan in 2008 B 81 N
5. In verband met veranderde regelgeving is het sinds

eind 2008 mogelijk om een deel van de bekeuringen
die zijn uitgeschreven voor het onterecht parkeren
op parkeerplaatsen voor vergunninghouders en bij
parkeerverboden (zgn. mulderfeiten) terug te vorderen bij
het rijk.

B 96 V

6. In 2008 is de aanleg van het verkeersplateau
Dommelbergenweg t.l.v. budget verkeersmaatregelen
gebracht.

L 60 V

7.
 

De onderschrijding op de kosten voor bewegwijzering
wordt veroorzaakt door de projecten Esdoornlaan
(vertraagd) en Ridderstraat (doorgeschoven naar 2010)
waar nieuwe bewegwijzering is voorzien. En in 2009 heeft
er geen onderhoud aan de bestaande bewegwijzering
plaatsgevonden.

L 41 V

8. In verband met aanschaf van de dynamische afsluiting
Leijsenhoek in 2008 hogere kosten.

L 15 V

9. In 2008 inhaalslag wegmarkeringen in combinatie met het
restant budget 2009.

L 24 V

10 In 2009 zijn een aantal verkeersregelinstallaties vernieuwd
waardoor de onderhoudskosten lager zijn dan in 2008

L 20 V

11 Sinds eind 2008 rijden nieuwe buurtbuslijnen. Daarvoor
wordt een bijdrage aan de Provincie betaald.

L 80 N

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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6. Natuur, Milieu & Afval
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Beleidsonderdelen

Waterhuishouding

Afvalverwijdering

Riolering

Milieubeleid
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Wat 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.

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling
Prioriteit bestrijding milieuvervuiling* € 4,93 € 4,56 € 3,89 € 4,56
Waardering schoonhouden woonbuurt 6,8 6,8 6,4 7,0
Waardering ophalen huisvuil in de
woonbuurt

7,3 7,6 7,6 8,0

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 6 Natuur, Milieu en Afval
Effectdoelstelling
Risico's voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.)
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Milieubeleidsplan
Het milieubeleidsplan wordt in het eerste
kwartaal van 2009 ter vaststelling voorgelegd aan
de Raad

Het Milieubeleidsplan is in oktober 2009
opiniërendbesproken, en in februari 2010
vastgesteld door de raad.

Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
▪ Uitvoering waterplan
▪ Waterhuishouding Heilige Driehoek
▪ Uitvoering Waterhuishoudkundigplan

waterader Slotjes-Centrum

▪ Het waterplan vormt de opstap naar een
intensievere en efficientere samenwerking
met de waterpartners.

▪ Waterschap Brabantse Delta heeft in het
kader van de Stedelijke Wateropgave een
water huishoudkundig plan opgesteld, dat
verder zal moeten worden uitgewerkt.

▪ Loopt mee in Jaarplan Openbare Ruimte
(JOR) 2009 en opgenomen in JOR 2010
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Programma 6 Natuur, Milieu en Afval
Klimaatprogramma
In regionaal verband wordt een klimaatprognose
opgesteld, die in 2009 zal worden uitgevoerd

In 2009 zijn een vijftal projecten opgestart die
een doorlooptijd hebben van vier jaar. In 2010
worden de overige vier projecten opgestart. De
gemeente Oosterhout levert een bijdrage (in
tijd) aan een viertal projecten waarvan één als
trekker. De resultaten van alle negen projecten
komen ten goede aan de regio en aan iedere
individuele gemeente waaronder Oosterhout.

Onderzoeken en toepassen mogelijkheden om
op wijkniveau tot energiebesparing te komen via
systeem van Energieprestatie op Locatie.
Bij de planvorming Vrachelen IV/V wordt
momenteel een energievisie opgesteld. Hierin zal
aandacht worden besteed aan energieprestatie
op locatie. De energievisie geeft input voor het
ontwerpen van energiezuinige woningen en
eventueel voor de aanleg van een duurzame
energie-infrastructuur.

Voor de ontwikkeling van de woonwijk De
Contreie is een energievisie opgesteld.
Ook voor andere toekomstige
woningbouwontwikkelingen (Dorst, Zwaaikom
etc) is een energievisie opgesteld.

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de
realisering van de energiedoelstellingen die door
het college per ontwikkellocatie zijn vastgesteld.

Ook voor het te ontwikkelen bedrijventerrein
Oosterhout Oost is een energievisie opgesteld.
Door het college zal een energieambitie,
overeenkomstig het gemeentelijke en regionale
beleid, worden vastgesteld.

Onderzoeken en toepassen mogelijkheden
infiltratie regenwater bij aanleg van nieuwe
woonwijken.
In het kader van het voldoen aan de
basisinspanning zal het onderzoek naar
potentiële locaties waar mogelijkheden van
afkoppelen van regenwater aanwezig zijn,
verder worden uitgewerkt. Voorbeelden zijn:
Oosterheem, Amphia-terrein, Slotjes-Midden.
Een verdere detaillering van de af te koppelen
oppervlakken is tevens noodzakelijk in het kader
van de studie Optimalisatie Afvalwatersysteem
(OAS).
Voor Vrachelen IV/V is inmiddels duidelijk
geworden dat afkoppeling kan plaatsvinden.

In 2010 wordt de Optimalisatiestudie Afvalwater
Systeem (OAS) afgerond.
Er zal invulling gegeven worden aan de
hemelwateropgave als gevolg van de nieuwe
Waterwet.
Er wordt een nieuw verbreed gemeentelijk
rioleringsplan voorbereid.

Duurzaam ontwikkelen nieuwe woningen.
Dit onderwerp wordt meegenomen in het in 2009
vast te stellen Milieubeleidsplan.

Dit onderwerp is meegenomen in het
Milieubeleidsplan en maakt onderdeel uit van de
uitvoering van het regionale SLOK - programma.

Bij reguliere vervanging van gemeentelijke auto's
overgaan op milieuvriendelijker aardgas
Het in de buurt hebben van een mogelijkheid
om aardgas te tanken is een voorwaarde om de
gemeentelijke auto's op aardgas te laten rijden.
Samen met enkele regiogemeenten zal worden
bezien of een exploitant gevonden kan worden
die het tanken van aardgas mogelijk wil maken,
bij voorkeur in Oosterhout. Een minimale afname
van een bepaald aantal eenheden aardgas is
dan noodzakelijk, waardoor samenwerking met
andere partijen noodzakelijk is. In Regionaal
en Provinciaal verband zijn werkgroepen actief,

Gemeentelijke voertuigen ombouwen naar
aardgas is momenteel nog geen optie, vanwege
de vele kinderziektes met name bij zwaardere
voertuigen, het ontbreken van een aardgas
tankstation in de directe omgeving van
Oosterhout en de hoge kosten voor ombouwen
en aanschaf (± 35.000 per voertuig). We schaffen
voertuigen aan met Euro 5 motoren die bijna
net zo schoon zijn als aardgasmotoren. De euro
2 en 3 motoren zijn onlangs voorzien van een
roetfilter.
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Programma 6 Natuur, Milieu en Afval
waarin wij participeren. In deze werkgroepen
worden de samenwerkingsmogelijkheden
onderzocht.

Daarnaast zetten we voor de korte en
middellange termijn (tot 20 jaar) in op elektrisch
vervoer en voor de langere termijn op waterstof.

Afvalbeleid
Op basis van de evaluatie wordt het afvalbeleid
herijkt.

De evaluatie is in november 2008 in het college
aan de orde geweest en heeft voor de raad ter
inzage gelegen.

Onderzoek naar de oplossingsrichting van de
beperkingen van de huidige milieustraat.

De raad heeft inmiddels een besluit genomen
voor de herinrichting van de gemeentewerf annex
milieustraat.

In 2009 zal naar verwachting een bepaalde vorm
van kunststofinzameling worden geïntroduceerd.

Het voorstel voor de inzameling van kunststof
verpakkingen is door de raad vastgesteld.

Riolering
Diverse vervangingen, hydraulische maatregelen
 in 2009

Het programma rioolvervanging 2009 is
grotendeels gereed. Enkele werken lopen nog
door in 2010 i.v.m. de afwerking.

Verder invulling geven aan de Wet Gemeentelijke
Watertaken in de vorm van een Waterbeleidsplan
(Verbreed Gem. Rioleringsplan)

In verband met de optimalisatiestudie die op dat
moment nog niet gereed was, heeft het College
in 2009 besloten om de looptijd van het huidige
Gem. Rioleringsplan met 2 jaar te verlengen

Uitwerken van de maatregelen die voortgekomen
zijn uit de optimalisatiestudie voor de
waterzuiveringen Dongemond en Nieuwveer

Over de maatregelen en de bijkomende kosten
i.k.v. OAS vindt intensief overleg plaats. In de
loop van 2010 moet de studie worden beëindigd.

Uitwerken van een notitie Stedelijke
Wateropgave

Samen met het Waterschap Brabantse Delta
is het initiatief genomen om een zgn. Integrale
Watervisie op te stellen. Deze Integrale
Watervisie moet in de loop van 2010 verder
worden uitgewerkt.

Effectdoelstelling
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
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Omgevingsvergunning
Voor een toelichting zie programma Bouwen en
Wonen.

De invoeringsdatum van de
omgevingsvergunning is uitgesteld tot 1 juli 2010.
Op dit moment zijn er in Oosterhout geen grote
obstakels om deze einddatum te realiseren.
Invoering van de Wabo vindt plaats in regionaal
verband. Een regionale werkgroep heeft
ProductVraagCombinaties opgesteld op basis
waarvan de werkprocessen verder worden
uitgewerkt. Deze producten worden gebruikt om
het organisatie- en formatieplan verder vorm
te geven.Tevens wordt in regionaal verband
gekeken naar de ICT die voor deze nieuwe
wetgeving nodig is.

Toelichting op de speerpunten 2009

Waterhuishouding
Andere projecten die in 2009 zijn opgestart in het kader van de hemelwaterzorgplicht zijn: de aanleg
van een bergingsriool in Vrachelen I, de aanleg van een infiltratieriool Schaepmanlaan en het
afkoppelen van het industrieterrein Havenweg.
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Waterplan
Het waterplan uit 2005 bevat een aantal projecten die al in deelprojecten worden uitgevoerd. Het
afgelopen jaar is aan een aantal van dit soort projecten uit het Waterplan gewerkt: de stedelijke
wateropgave, de OAS-studie, inrichting waterloket, verbetering waterkwaliteit Oosterheide en
waterberging in de lussen van de T33.

 

Afvalverwijdering
Op basis van de evaluatie is een onderzoek geweest naar de (on)mogelijkheden voor de milieustraat
binnen de gemeente Oosterhout. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit voor een nieuwe milieustraat op
de huidige locatie.
Verder is er invulling gegeven aan de inspanningsverplichting om het kunststof verpakkingsafval
gescheiden in te zamelen. in november zijn de eerste huis aan huis inzamelrondes geweest, conform
het voorstel in de raad. De ondergrondse containers voor kunststof en glas moeten nog geplaatst
worden.

Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:

 

Waterhuishouding
Uitvoering onderhoud waterhuishouding, sloten en waterlopen.
Het onderhoud wordt uitgevoerd conform vastgesteld beleid en werkplan.

 

Uitvoering Baggerplan
Volgend jaar moet er een specifiek baggerplan voor Oosterhout gemaakt worden. De basis voor een
gebiedsgericht baggerplan is het Waterbodembeheersplan dat is opgesteld voor de periode 2006
- 2012. De initiatiefnemer voor het opstellen van een gebiedsgericht baggerplan is het Waterschap
Brabantse Delta.

 

Europese Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater- en grondwater. De KRW is sinds december 2000 van kracht en maakt het
mogelijk om verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater internationaal aan te pakken. Wat de
gevolgen van de kaderrichtlijn Water zijn, kan op dit moment nog niet exact worden aangegeven.
Waterschap Brabantse Delta werkt samen met gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat,
drinkwaterbedrijf, terreinbeheerders en belangenorganisaties aan de verbetering van de
waterkwaliteit. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het
oppervlaktewater en het grondwater in de toekomst aan de Europese normen voldoen.
Het waterschap heeft samen met de andere organisaties maatregelen in beeld gebracht die nodig
zijn om de Europese doelen en normen te realiseren. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de
zogeheten ontwerp-stroomgebiedbeheersplannen voor de periode 2010 t/m 2015.
Een tweetal in de KRW aangekondigde richtlijnen zijn nog in voorbereiding . Dit zijn de
Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn voor prioritaire (gevaarlijke) stoffen. Pas na vaststelling van de
ontwerp-stroomgebiedbeheersplannen en de definitieve grondwaterrichtlijn en de richtlijn voor
prioritaire gevaarlijke stoffen kunnen de principe maatregelen verder worden uitgewerkt.
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Te denken valt daarbij aan maatregelen in de waterketen, zoals de aanpak van rioolwateroverstorten,
het herstellen van verkeerde aansluitingen, de aanpak van uitlogende bouwmaterialen en de
certificering van duurzaam terreinbeheer.
Water vormt in de meest brede zin een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk zorggebied.
Recente ontwikkelingen leiden tot een steeds complexer waterbeheer in het stedelijke gebied. Deze
ontwikkelingen komen in hoofdzaak voort uit veranderde inzichten over welzijn en kwaliteit van de
leefomgeving. Het ecologisch verantwoord ontwikkelen van de woonomgeving, het duurzaam gebruik
van gebiedseigenschappen en het benutten van ecologische potenties gelden steeds vaker als
doelstelling. Ook de klimaatverandering speelt een belangrijke rol. De uitdaging voor Oosterhout is
water te beschouwen als een wezenlijk onderdeel van alle activiteiten en daar op een verantwoorde
manier mee om te gaan, met oog voor verschillende kwaliteiten en functies van water nu en in de
toekomst: een integraal en duurzaam waterbeheer.

 

Riolering
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Rioolvervanging en het uitvoeren van reparaties;
▪ Het inspecteren en reinigen van de riolering;
▪ Het onderhouden en evt. uitbreiden van het grondwatermeetnet;
▪ Het uitbreiden van de centrale rioolbesturing;
▪ Het actualiseren van beheersgegevens;
▪ Het opstellen van beleid voor de handhaving van goed rioolgebruik;
▪ Het uitvoeren van rioolberekeningen;
▪ Het aanleggen en beheren van bergbezinkbassins;
▪ Het uitvoeren en analyseren van een meetplan bij diverse overstorten;
▪ Deelname aan de werkgroep Europese Kaderrichtlijn Water;
▪ Europese Kaderrichtlijn Water: De KRW heeft tot doel om een goede chemische en ecologische

toestand van waterlichamen te bereiken in 2015. Bij deze resultaatsverplichting valt te denken
aan: rioleringszorg, bestrijdingsmiddelengebruik en bouwmaterialenbeleid. In 2015 moeten de
doelstellingen zijn gerealiseerd en dient het stroomgebiedsbeheersplan opgesteld te zijn. In het
nieuw op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan zullen hiervoor maatregelen worden
opgenomen.

   

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Knelpunten per 100 km riolering <=2,5 <=2,5 <=2,5 <=2,5
Planrealisatie % riolering 70% 70% 80% 65%
Tarief rioolrecht woningen € 134,01 € 171,36 € 171,36 € 171,36
Aantal aansluitingen 21.860 22.207 22.581 22.116
Tarief rioolrecht bedrijven
(per werknemer)

€ 108 € 120 € 120 € 120

Aantal werknemers 11.865 11.640 11.870 11.405
Aantal klachten en meldingen
openbare ruimte totaal

-- -- -- 4.218

Idem waarvan gerelateerd aan het
beleidsproduct riolering

-- -- -- 178

 Aantal milieuvergunningen 20 9 5* 11
Aantal inrichtingen milieu 1.918  1.920  
Aantal beoordeelde AMvB-meldingen 189 74 225 73



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 77

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal controles bedrijven milieu (incl.
Bouwstoffenbesluit)

202 57 375 239

Handhaving milieu dwangsom
vooraankondiging

6 11 10 18

Handhaving milieu bestuursdwang
vooraankondiging

0 0 1 0 

Handhaving milieu dwangsom
geëffectueerd

4 4 6 7 

Handhaving milieu bestuursdwang
geëffectueerd

0 0 1 0 

Aantal milieuklachten 10 4 10 25 
Aantal bodemonderzoeken 21  20 40
Aantal bodemsaneringsprojecten 2  2 1
Aantal adviezen bodem 260  250 342
Leges bodemadviezen 8.544  8.000 7.220
Aantal adviezen grondbank 25  25 47
Hoeveelheid (in ton) inkomend
grondbank

19.500  20.000 **14.400

Hoeveelheid (in ton) uitgaand
grondbank (inclusief reservering)

20.000  20.000 **14.200

Aantal adviezen geluid 195  200  
Aantal milieuadviezen bouwvergunning
 

150 157 300 164 

* In 2009 wordt de omgevingsvergunning van kracht waardoor het aantal vergunningen verder zal
afnemen. De consequenties hiervan kunnen nog niet goed worden ingeschat. De prognose voor 2009
is daardoor onzeker.
** Tot op heden is er geen gemeentelijke grondbank gerealiseerd. Naar verwachting zal dit ook niet
gebeuren (besluit B&W). De hoeveelheden betreffende de grondstoffencoördinatie geven geen
duidelijk beeld op basis van bovenstaande vragen.

Indicatoren Score 2008 Prognose 2009 Score 2009
1 Afval gesplitst in

afvalstromen
kg / inw. kg /

aansl
kg / inw. kg /

aansl
kg / inw. kg /

aansl
A1 restafval* 199,5 495 197 480 199,5 476
A2 zakken op

milieustr.
17,9 43 16 40 16,2 39

B GFT-afval
(laagbouw)

129,6 311 153 300 128,4 307

C Papier 82,0 197 82 200 75,9 181
D Glas 26,9 65 27 65 24,9 59
E Grof huisvuil 29,2 70 27 65 27,2 65
F Snoeihout

(laagbouw)
72,8 175 102 200 75,5 180

G Hout 39,2 94 45 110 34,3 82
H Grond 33,4 80 41 100 27,5 66
I Puin 54,8 132 66 160 54,1 129

* restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval.
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Indicatoren Score 2008 Prognose 2009 Score 2009
Aandeel in totaal % Kg/aans. % kg/aans. % kg/aans.
Gft-afval 30 148 30 144 36,1 172
Herbruikbaar papier 15 74 12 58 14,4 69
Hygiënisch papier 12 59 10 48 8,8 42
Drankkartons 3 15 3 14 3,2 15
Kunststoffen 20 99 25 120 18,0 86
Glas 3 15 2,5 12 2,9 14
Metalen 3 15 2,5 12 2,5 12
Textiel 3 15 3,5 17 3,7 18
Puin 3 15 2,5 12 2,4 11
Hout 3 15 2 10 1,2 6
Kca 0 0 0,0 0 0,1 0
Overig 5 25 7 34 6,8 32
Totaal  493  480 100 476

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 13.238 13.050 12.515 543
Baten 12.844 12.599 11.409 -1.190
Subtotaal product 394 450 1.106 -647
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves - - - -
Saldo na reserves 394 450 1.106 -647

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Milieu beleid en beheer 1.774 3 1.771 1.384
Afvalverwijdering 6.576 7.226 -649 -695
Riolering 3.823 4.180 -358 -532
Waterhuishouding 341 - 341 -
Totaal 12.515 11.409 1.106 450

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 223
X Kapitaallasten L V 353
1 Hogere kosten waterhuishouding, sloten en waterpartijen L N 33
2 Kosten Stimulering van lokale klimaatinitiatieven L N 77
3 Extra expertise milieu L N 20
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Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
 Afvalverwijdering ( 100% kostendekkendheid)    
4 Extra inhuur personeel L N 95
5 Lagere kosten inzameling afval L V 196
6 Lagere inkomsten inzameling afval B N 98
7 Dekking via heffingen B N 3
8 Ontvangen gelden afvalfonds B - -
 Riolering    
9 Lagere kosten beheer riolering L V 138
10 Dekking via heffingen B N 138

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Baten

Storting in reserves 
N.v.t. -
Storting in reserves
N.v.t.  -

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening egalisatie-rekening reiniging 471.357 460.504 - 931.861
Voorziening egalisatie-rekening riolering 1.354.4591.189.255 -2.543.714
Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing bodem -88.334 - - -88.334
Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid 116.167 - - 116.167
Voorziening zonebeheer industrielawaai N.B. 16.500 - - 16.500
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 In 2009 niet begrote BTW correctie. L V 12
2 Bijdragen aan het MARB in het kader van Stimulering van

LOkale Klimaatinitiatieven
L N 77

3 In 2009 minder aanbod van afval vanwege beëindiging levering
i.v.m. gunning aan andere verwerkers. Hierdoor zowel de
verwerkingskosten lager als de bijdrage van derden.

L
B

V
N

139
198

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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7. Bouwen & Wonen
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Beleidsonderdelen

Ruimtelijke ontwikkeling

Volkshuisvestingsbeleid

Bouw- en woningtoezicht

Grondexploitaties

Monumenten & archeologie
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Wat 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:

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

Outcome indicatoren

Programma 7 Bouwen & Wonen
Burgerindicator (burgerijenquête) 

Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling

Tevreden over kwaliteit woningen in de
eigen woonbuurt

* 7,4 n.b. 7,5

Waardering eigen woning 8,0 7,9 7,9 8,0
Prioriteit woningbouw** € 5,11 € 4,29 € 3,90 € 4,50
*  enquête op wijkniveau één keer per 3 jaar.
** als burgers € 100,= krijgen die ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat
   dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 7 Bouwen en Wonen
Effectdoelstelling
Meer bouwen naar behoefte
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitwerken Structuurplan Dorst
Vaststelling bestemmingsplan uitbreidingen
Dorst; tevens voorbereiding, incl. verwerving
gronden, van de woningbouw.
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken naar
realisatie tangent N282 en landschapszone
tussen Dorst en Chaam en de Beekdalzone.

De bestemmingsplannen zijn in afrondende fase.
Ter visie legging ontwerp bestemmingsplannen
4e kwartaal 2009; Opdracht gegeven tot
uitvoeren haalbaarheidsonderzoek N282. De
vervolgstappen betreffende landschapszone
tussen Dorst en Chaam en de Beekdalzone zijn
afhankelijk van de uitkomsten van de plan MER
N282

Slotjesveld
Herinrichting park Brakestein, realisatie
verpleeghuis/zorgcentrum WSG, implementatie
nieuwe functie Slotje Brakestein, visie
herinrichting Slotjesveld, vervangende

Besluitvorming definitief gebruiksfunctie Slotje
Brakestein wordt verwacht 2e kwartaal 2010,
evenals het vervolgvoorstel voor het opstellen
van een integrale gebiedsvisie (masterplan). De
herinrichting van het park wordt 4e kwartaal 2010



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 85

Programma 7 Bouwen en Wonen
parkeergelegenheid en besluitvorming
gemeentehuis.

uitgevoerd, terwijl de start bouw verpleeghuis
gepland is 2e kwartaal 2010.

Herstructurering Slotjes-Midden
Herinrichting van de openbare ruimte en
uitgebreide renovatie en nieuwbouwplannen:
▪ Start woningbouw Van

OldeneellaanHerinrichting Loevesteinlaan
Voorbereiding bouw Van der Madeterrein

In januari 2010 is gestart met de bouw van
starterswoningen aan de Van Oldeneellaan is
ingediend.  Het ontwerp herinrichting Loevestein-
laan/Tempelierstraat is in  voorbereiding, evenals
de herontwikkeling van het Van der Madeterrein.

Uitwerken structuurplan Paterserf
Start bouw 2009/2010.

Met Thuisvester is overeenstemming bereikt over
de stedenbouwkundige invulling van de locatie
en over de realisatievoorwaarden alsmede
financiën  betreffende deze samenwerking.
Aanvang bouw is gepland in 2011

Realisatie woonzorgvoorziening in
Dommelbergen.
In 2009 zal het onderzoek naar kleinschalige
woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen
afgerond worden. In dit onderzoek zal gekeken
worden naar wat er al is en de relatie tussen
de verschillende voorzieningen zoals het
winkelcentrum en de Vliedberg. Dit zal leiden tot
een programma voor het Compartiment Zorg in
Dommelbergen.

De raad is per brief geïnformeerd over het besluit
tot het (opnieuw) in beschouwing nemen van
alle relevante belangen die bij de ontwikkeling
van woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen
spelen, teneinde deze belangen op een goede
wijze met elkaar in harmonie te brengen.

Vlinderbuurt: 30 betaalbare woningen op locatie
waar nu school is gevestigd.
In 2009 realisatie woningen in de westpunt en
op de vrije kavels, woonrijp maken en inrichten
openbare ruimte, inrichten defensiebosje,
randzone en ecologische verbindingszone.
In 2009 opstellen stedenbouwkundig plan voor
30 betaalbare woningen op huidige schoollocatie.

De woningen in de westpunt zijn gerealiseerd.
Er zijn 10 van de 13 boskavels verkocht. De
bouw daarvan is gestart. Daarnaast is het
grootste deel van de bestrating en het groen
gerealiseerd.
Er is gestart met het ontwerp voor de
Randzone (incl. defensiebosje en ecologische
verbindingszone).
Het opstellen van het stedenbouwkundig plan
voor 30 betaalbare woningen is gestart.

Uitwerken structuurplan Vrachelen 4/5 (thans
De Contreie): in ieder geval de bouw van
140 sociale-huurwoningen, 140 goedkope
koopwoningen en 140 vrije kavels. Het betreft
woningen met EPL indicatie.
In 2009 vaststellen bestemmings- en
exploitatieplan en start woningbouw in 2010.

Het bestemmings- en exploitatieplan zijn in
raads-vergadering van januari 2010 vastgesteld.
Naar verwachting kan het bouwrijpmaken
eind 2010 aanvangen, afhankelijk van de
bestemmingsplan-procedure. Het archeologisch
onderzoek is begin 2010 gestart.

Zwaaikom: 50 sociale huur- en 50 goedkope
koopwoningen toevoegen aan het sociaal
bouwprogramma.
In 2009 bestemmingsplan onherroepelijk.
Start bouwrijp maken en verwerving gronden.
Ontwerpen inrichting openbare ruimte.

Nog niet alle gronden zijn in eigendom
verworven. Er is beroep ingesteld bij de
Raad van State. Zitting is naar verwachting
eerste helft 2010. Het ontwerp-inrichtingsplan
voor Het Eiland is gereed. Na onherroepelijk
bestemmingsplan start bouw- en woonrijpmaken
van Het Eiland.

Bouwbeleidsplan
Op basis van nieuwe bepalingen uit de
Woningwet zijn gemeenten verplicht per 1
april 2008 een beleid te hebben vastgesteld
waarin is aangegeven hoe zij de Woningwet
hebben uitgevoerd en hoe zij omgaan met

Het opstellen van een Bouwbeleidsplan is één
van de prioriteiten van de afdeling VVH voor
2010. De inhoud van het bouwbeleidsplan
wordt mede bepaald door de invoering van
de Wabo per 1 januari 2010. De invoering
van de Wabo wordt momenteel voorbereid en
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Programma 7 Bouwen en Wonen
de handhaving van de bouwregels. Deze
aspecten zouden worden opgenomen in
het Bouwbeleidsplan. Momenteel wordt
gewerkt aan een kwaliteitshandboek waarin
ondermeer de aspecten bouwen, milieu en
APV / bijzondere wetten aan de orde komen.
Hierin zal worden opgenomen hoe de gemeente
uitvoering van de regelgeving vormgeeft.
Hierbij zal o.a. worden beschreven hoe de
gemeente vergunningsaanvragen toetst en
de wijze van toezichthouden en handhaven.
De handhavingsprioriteiten spelen hierbij een
belangrijke rol.

ligt op schema (zie voor de stand van zaken
programma 6). De resultaten van de invoering
van de Wabo (modellering van organisatie,
processen en producten) vormen de input voor
het Bouwbeleidsplan. Het kwaliteitshandboek
bevat alle procedures zoals die weer aan de
invoering van de Wabo ten grondslag zullen
worden gelegd. De input voor het onderdeel
handhaving in het Bouwbeleidsplan zal afkomstig
zijn uit het eveneens voor 2010 geplande
handhavingsbeleid (handhavingsprioritering) en
handhavingswerkprogramma."

Opstellen gemeentelijke structuurvisie
De nieuwe Wet ruimtelijke Ordening kent voor de
gemeente de verplichting om een structuurvisie
voor heel Oosterhout op te stellen. In 2009 wordt
gestart met het opstellen van deze structuurvisie.
Het voornemen is om daarin te volstaan met
het samenvoegen van de in verschillende
beleidsdocumenten vervatte voornemens m.b.t.
toekomstige ontwikkeling van onze gemeente.

Opdracht tot opstellen is verleend, verwachting is
dat structuurvisie in 2010 wordt afgerond.

Diverse woningbouw
30 sociale-huurwoningen op locatie
Antoniusstraat-Oost
In overleg met de betrokken partners wordt
de planologische en bouwkundige opzet voor de
locatie St. Antoniusstraat verder uitgedetailleerd.
Deze wordt opgenomen in een in procedure te
brengen bestemmings-planwijziging waarna nog
in 2009 met de woningbouw zal kunnen worden
gestart.

Op het moment dat overeenstemming is
bereikt tussen de betrokken partners, kan de
bestemmingsplanprocedure worden gestart.

Woningen op vrijkomende locatie basisschool
Torenschouw
Deze doelstelling is vertaald in een te houden
prijsvraag onder ontwikkelende partijen die moet
leiden tot de vaststelling in 2009 van de concrete
invulling van dit terrein en de daarbij te betrekken
marktpartijen.

In de eerste helft van 2009 heeft een prijsvraag
  geleid tot een marktpartij die het plan voor
de concrete invulling van het gebied heeft
uitgewerkt. Inmiddels is gestart met de
bestemmingsplan-procedure. Start bouw gepland
juni 2010

Betaalbare woningen ontwikkelen op voormalige
Dija-locatie
In 2009 is de realisering voorzien van
de door initiatiefnemer voor deze locatie
ontwikkelde en ter beoordeling voorgelegde
bouwplannen. Daarin is in de realisering
van 22 starterswoningen en 26 betaalbare
zorgappartementen voorzien.

Juni 2009 heeft het college besloten de
vrijstellingsprocedure ex art. 19 lid 2 WRO te
starten. De start van de bouw is gepland eind
2010

Effectdoelstelling
Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Ontwikkelen Santrijngebied en realisatie Huis
voor Cultuur

Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Begin
2010 is gestart met opstellen van inrichtingsvisie
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Programma 7 Bouwen en Wonen
Voorbereiden bouw Huis voor Cultuur. Het
opknappen van het Santrijngebied versterkt
de centrumfunctie, brengt groen in stadshart,
verbetert de kwaliteit van het entree naar het
centrum en bevordert het stedelijke wonen direct
grenzend aan het stadshart.

voor totaal plangebied. De architectenselectie
voor het Huis voor Cultuur is afgerond.

Contreie realisatie brede school
Ruimtebehoefte brede school is verwerkt in het
vastgestelde structuurplan Contreie en in het
momenteel in voorbereiding zijnde voorontwerp
bestemmingsplan. Vervolgens wordt, het ontwerp
opgesteld de planologische procedure doorlopen
en de grond bouwrijp gemaakt. Start bouw wordt
verwacht in  2010.

De multifunctionele accommodatie is opgenomen
in het vastgesteld bestemmingsplan.Naar
verwachting zal de bouw in 2012 aanvangen,
afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.

Contreie realisatie sportcomplex (VV Oosterhout
en Twins)
Ruimtebehoefte sportcomplex is  onderzocht,
Twins bleek niet inpasbaar. Start realisatie
sportcomplex VV Oosterhout in de loop van 2010
verwacht.

Sportcomplex is opgenomen in het vastgesteld 
bestemmingsplan.
Start realisatie sportcomplex VV Oosterhout
wordt in de loop van 2011 verwacht, afhankelijk
van de bestemmingsplanprocedure.

Effectdoelstelling
Een optimaal economische vestigingsklimaat
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost
Vaststellen bestemmingsplan bedrijventerrein
Everdenberg-Oost en vaststellen
bestemmingsplan Bedrijvenclusters Ter Horst.

Project wordt getemporiseerd als
gevolg van uitblijven besluitvorming
over N629, onduidelijkheid spoorlijn en
woningbouwmarkt, Het stedenbouw-kundig plan
en beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein
Everdenberg Oost zijn gereed. De plannen zijn
nog niet vastgesteld. Besluitvorming volgt op
geëigend moment.

Overige activiteiten
Monumenten en Archeologie
De Monumentenschildjes zijn uitgereikt aan een groot aantal eigenaren van rijks- en gemeentelijke
monumenten in Oosterhout.  

 

Bouw- en woningtoezicht
 In het vierde kwartaal van 2009 is door de minister bekend gemaakt dat de invoering van de
omgevingsvergunning wordt uitgesteld. Alles is er nu op gericht dat de wet inwerking treed op
1 juli 2010. In Oosterhout hebben alle medewerkers van de afdeling VVH een basisopleiding
Wabo gevolgd en in maart en april 2010 vinden de vervolgopleidingen plaats. Het eindresultaat
van de regionale werkgroep ProductVraagCombinaties is opgeleverd. Het PVC-Handboek en de
uitgewerkte werkprocessen oriëntatie, vergunningverlening en handhaving zijn ook aan Oosterhout
overgedragen en worden geïmplementeerd. Het communicatieplan en de informatiefolder zijn
gereed. De externe communicatie zal van start gaan 3 maanden voor de invoeringsdatum Wabo.
Een werkgroep is bezig om het kennissysteem te vullen met standaard informatie, waardoor
medewerkers van de frontoffice een groot deel van de vragen zelfstandig kunnen afdoen. In 2010
wordt nog gewerkt aan het herinrichten en optimaliseren van de processen en het ontwikkelen
van standaardvergunningen, het optimaliseren van de ICT-ondersteuning, het ontwikkelen van
informatievoorziening en prestatiemetingen en de herinrichting van de legesverordening.
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Outputindicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

% Grondgebied met actuele
bestemmingsplannen

90% 96% 100% 98%

Aantal hectare bedrijventerrein
dat planologisch is veiliggesteld
uit het programma werken uit het
uitwerkingsplan Breda-Tilburg
(totaalprogramma 40 hectare bruto tot
2015)

0 ha -- 25-30 ha 25-30 ha

Aantal woningen dat planologisch is
veiliggesteld uit het programma wonen
van het uitwerkingplan Breda-Tilburg
(totaalprogramma 4300 voor periode
tussen 2002 en 2015)

2.800 2.800 4.000 2.850

Verhouding aantal koop- en huur-
woningen

61-39 65-35 65-35 65-35

Aantal nieuw toe te voegen woningen
(2006-2010).
ingedeeld in soorten (verdeling en
ambitie aantallen conform afspraken
stedelijke regio):

471 -- 275 62

- Huur bereikbaar 43 24
- Huur middelduur 0 0
- Huur duur 0 0
- Koop goedkoop 51 0
- Koop middelduur 54 0
- Koop duur 127 38
Opgeleverde woningen overige
gereedmeldingen bouw

647 219 -- 62

Aantal te verlenen starterleningen SVn
(t/m 2009)

5 3 17 10

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

21 46 40 48

Aantal overschrijdingen
aftoppingsgrens huursubsidie per
studiejaar.

3 n.v.t.* 6 n.v.t.*

Handhaving bewoning
recreatiewoningen:

4 5

- Aanschrijvingen handhaving
recreatiewoningen

17 7 15 3

- Aanschrijvingen om voldoen aan
eisen bouwbesluit

5 12 80 9

- Aanschrijvingen mogelijke
gedoogbeschikking

6 7 30 -

- Uitgeschreven doordat personen
vertrokken zijn

32 16 40 15

- Verleende gedoogbeschikkingen 12 4 10 -
Aantal verleende bouwvergunningen 647 -- 650 378
Aantal sloopvergunningen/- meldingen 57 -- 60 44
Aantal welstandsadviezen Oosterhout 605 -- 600 477
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Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal vrijstellingsprocedures 141 -- 120 87
Aantal handhaving- en toezichtzaken
BWT

75 -- 150 86/142

Aantal gemeentelijke monumenten 169 180 169 180
Aantal panden in procedure 17 0 5 0
Aantal rijksmonumenten 82 82 82 82
Beschermd stads- en dorpsgezicht 2 3 3 3
Beschermd stads en dorpsgezicht in
behandeling

1 0 0 0

Aantal monumentenvergunning 18 -- 20 20
Aantal verleende
monumentensubsidies

9 -- 10 4

* in 2008 verplichting komen te vallen

Aantal verleende bouwvergunningen:
Waarvan 158 reguliere bouwvergunningen, 163 lichte vergunningen, 2 vergunningen 1e fase en
6 vergunningen 2e fase en 5 vergunningen voor monumenten.

 

Gespecificeerd handhaving bouw:
23 vooraanschrijvingen; 6 aanschrijvingen ivm constructie; 5 dwangsom opgelegd;
8 bouwstop opgelegd; 4 bouwstop opgeheven; 5 bouwen in afwijking vergunning; 25 bouwen zonder
vergunning; 3 gedeeltelijk gebruik maken vergunning; 9 juridische afhandeling.

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 13.358 18.291 24.472 -6.172
Baten 19.953 16.753 20.333 3.580
Subtotaal product -6.595 1.537 4.139 -2.592
Storting in reserves 1.621 - 305 -305
Onttrekking aan reserves 636 125 4.317 4.192
Saldo na reserves -5.610 1.412 127 1.295

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Bouwgrondexploitatie 20.664 19.053 1.611 -35
Monumentenbeleid en archeologie 445 88 358 273
Bouwvergunningen 1.662 918 743 136
Huurtoeslag - - - 3
Volkshuisvestingsbeleid 303 203 100 -6
Stedelijke ontwikkeling 845 - 845 783
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Omschrijving Rekening
l asten

Rekening
b aten

Rekening
s aldo

Begroting
s aldo

Structuur- en bestemmingsplannen 377 4 373 423
Beheer van gronden en gebouwen 176 68 109 -40
Totaal 24.472 20.333 4.139 1.537

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 847
X Kapitaallasten L N 9
1 Ombuiging marktconform verhuren niet gerealiseerd L N 66
2 Diverse onderzoekskosten L N 51
3 Lagere inkomsten bouwleges L N 757
4 Lagere kosten invoering omgevingsvergunning B V 69
5 Winstneming grondexploitatie B V 2.065
6 Vorming extra voorziening Textap terrein   -
7 Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen   -
8 Ontvangen gelden Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)   -

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de grondexploitaties Vlindervallei,
De Wijsterd en Veerseweg

209

Storting in de algemene bedrijfsreserve (ABR) vanuit ontvangen bijdrage locatie
gebonden subsidies (BLS)

68

Storting in renterisico reserve BWS deel rentetoevoeging aan reserve i.v.m. inflatie en
vermindering garantstelling

28

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit de vrije reserve voor kosten invoering omgevingsvergunning. Bij
bestemming jaarrekeningresultaat 2009 is hiervoor € 92.850 toegevoegd aan de vrije
reserve.

82

Onttrekking vrije reserve voor Oosterhoutse geschiedschrijving 38
Uit de algemene bedrijfsreserve (ABR) is een bedrag overgeboekt naar de voorziening
grondexploitatie ter dekking van eventueel tekort op de herontwikkeling van het project St.
Josephstraat (Leijsenhoek)

4.000

Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet definitieve uitgangspunten Slotjesveld 12
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet  Ontwikkelingstrategie Oosterhout-Oost 21
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet Actieplan stadshart 164

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing algemeen 1.125.853 - 614.962 510.890
Voorziening ISV periode 2005-2009 738.276 - 378.127 360.149
Reserves     
Algemene bedrijfsreserve 13.048.581 264.1114.000.0009.312.691
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Omschrijving Stand 
1-1-2009

VermeerderingenVerminderingenStand 
31-12-2009

Bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie 11.480.269 381.344 -9.76011.871.373
Bestemmingsreserve woonfonds 414.197 18.639 - 432.836
Bestemmingsreserve BWS (vrij besteedbaar) 6.248 5.152 - 11.399
Bestemmingsreserve renterisico BWS 495.685 30.535 - 526.220
Bestemmingsreserve instandhouding gemeentelijke
monumenten

52.173 783 - 52.956

Bestemmingsreserve startersleningen 769.319 11.540 - 780.859

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 Minder inkomsten aan bouwleges 2009 in verband met minder

bouwaanvragen en geen grote projecten
B N 986

 Door de verschillende fasen per project zijn alle verschillen per
project logisch te verklaren en deze bijlage ook de actualisatie
per project.*

   

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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8. Werk & Inkomen
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Beleidsonderdelen

Ondernemen

Nutsvoorzieningen

Recreatie & Toerisme

Sociale zekerheid

Werkgelegenheid
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Wat 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 uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het
financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen
voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren" 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 Centrum+).

▪ een sterke economische structuur.
▪ een optimaal economisch 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.

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doels telling
Tevreden over winkelaanbod in de
gemeente

8,6 8,6 8,5 8,6

Waardering winkels voor dagelijkse
boodschappen in de woonbuurt

8,5 8,4 8,5 8,4

Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe
bedrijven*

€ 4,03 €3,35 € 3,83 € 4,00

Arbeidsparticipatie 66% 66% 71% --
Aandeel 18-64 jarigen dat meer dan 20
uur per week werkt

63% 63% 83% --

Prioriteit bestrijding werkloosheid* € 6,00 € 3,91 € 5,29 --
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 8 Werk & Inkomen
Effectdoelstelling
een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor
bedrijven en als toeristische bestemming
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
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Programma 8 Werk & Inkomen
Toerisme
▪ versterking rol gemeente;
▪ versterking samenwerking met derden;
▪ beleid ter vervanging van

Wet Openluchtrecreatie.

Uitvoering prestatieafspraken meerjaren
convenant. Accent op de implementatie,
met name de ruimtelijke inrichting van
particuliere recreatieterreinen en handhaving
ter voorkoming van permanente bewoning van
recreatiewoningen. Beleidsnota ter vervanging
van Wet Openluchtrecreatie is vastgesteld.

Participatie aan programma Brabant aan Zee in
relatie tot toeristische ontwikkeling Zwaaikom.

Spilfunctie VVV in lokaal toerisme en recreatie:
conform meerjaren-convenant 2007-2009.
Voortgang uitvoering convenant wordt
regelmatig met VVV besproken. De jaarlijkse
verantwoording en een evaluatie van het
convenant geven inzicht in de concreet gehaalde
prestaties.

Onderzoek economische waarde toerisme (In
navolging van 2002 en 2006).
Momenteel is het nieuwe outputcontract
2010-2013 in ontwikkeling.

Effectdoelstelling
Sterk economische structuur
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitbreiding parkmanagement.
De ambities van de gemeente op het gebied
van parkmanagement zijn vastgelegd, w. o. de
rol en verantwoordelijkheden van gemeente
en ondernemers en de gewenste vorm per
bedrijfsterrein. In 2008 is gestart met de
inventarisatie per bedrijfsterrein, wat de
ondernemers willen. Wanneer de inventarisatie is
afgerond zal de implementatie zijn beslag krijgen.

Er worden (subsidie) mogelijkheden gezocht
om daadwerkelijke implementatie van
parkmanagement gefinancierd te krijgen.
Katalysator voor het parkamanagement is
naar verwachting de private en collectieve
camerabewaking die door de Stichting
Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout
voor 31 mei wordt gerealiseerd op alle
bedrijventerreinen.
Onderzocht wordt of regionale aanpak van
parkmanagement  tot de mogelijkheden behoort.

Strategische doorkijk Intergas.
In december 2008 zal tijdens de AvA een
strategische doorkijk op de toekomst van
Intergas worden gepresenteerd / besproken.

Intergas heeft conform de verplichting in de loop
van juni haar splitsingsplan voorgelegd aan de
NMA/Energiekamer. Naar verwachting zal het
standpunt van de Energiekamer rond het vierde
kwartaal van dit jaar beschikbaar komen. Het
is de bedoeling dat Intergas ultimo 2009 zal
voldoen aan de splitsingsregels, splitsingsproof
zal zijn.
Tijdens de  AvA van 24 juni  is er ook gesproken
over de  toekomst-perspectieven.  Daarbij is
afgesproken dat Intergas de resterende tijd
van 2009 en de 1e helft van 2010 zich verder
zal  beraden over samenwerking met andere
netbeheerders.  

Effectdoelstelling
Optimaal economische vestigingsklimaat
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Ontwikkeling en inrichting nieuwe
bedrijventerreinen 40 ha in 2010

Het bestemmingsplan Everdenberg Oost zal in
2010 worden vastgesteld. Een en ander is mede
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Programma 8 Werk & Inkomen
De onderhandelingen tot grondverwerving van
de in bestemmingsplannen voor Everdenberg-
Oost en de bedrijvenclusters Ter Horst begrepen
gronden wordt voortvarend voortgezet.

afhankelijk van het verkrijgen van duidelijkheid
over de N629 en de spoorlijn Breda - Utrecht.

Integrale aanpak 'havens'
In 2008 is plan van aanpak opgesteld voor een
integrale benadering van de 'havens'.

Er is inmiddels een opdracht aan een
adviesbureau verstrekt om een inventarisatie uit
te voeren. Deze inventarisatie zal in 2009 worden
afgerond.

Effectdoelstelling
Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitbreiding relatiebeheer met ondernemers.
Het voortzetten en daar waar nodig/wenselijk
versterken van de overlegstructuren met het
bedrijfsleven, de bedrijfsbezoeken ter plaatse,
het netwerken door het bezoeken van externe
bijeenkomsten en de organisatie van specifieke
ondernemersbijeenkomsten.

Er is inmiddels een Bedrijfscontactfunctionaris
(BCF) aangesteld om het relatiebeheer met de
ondernemers te versterken.
Vanuit SBBO is het initiatief gekomen om na
realisering van het cameraproject voor alle
bedrijventerreinen een KVO project (keurmerk
veilig ondernemen) aan te vragen. KVO projecten
kennen een standaard overlegstructuur met de
diverse deelnemende partijen.

Effectdoelstelling
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
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Werkgelegenheid
Samenwerking binnen een
bedrijfsverzamelgebouw.
Ketensamenwerking is één van de speerpunten
uit het MJBP.

Eind 2008 zijn we geconfronteerd met de
mededeling van CWI/UWV WERKbedrijf dat de
vestiging in Oosterhout zal worden gesloten.
Tussen Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg
en het UWV WERKbedrijf worden gesprekken
gevoerd over dit onderwerp met als doel om
dienstverlening in Oosterhout te behouden.
We zijn in gesprek met het UWV WERKbedrijf
over het voortzetten van dienstverlening in
Oosterhout vanuit een kleinere vestiging (een
satellietvestiging van een grotere vestiging
van het WERKbedrijf in de regio) met minder
uitgebreide dienstverlening. Het is echter nog
zeer de vraag of en in hoeverre het WERKbedrijf
bereid is om hieraan medewerking te verlenen.

Huisvesting CWI.
Als gevolg van eerdere ontwikkelingen is het
WSP in eerste instantie vanuit de locatie CWI
ingevuld. Op een later tijdstip zal nog naar
alternatieve locaties worden gekeken.

Begin 2008 is het Werkgeversservicepunt
(WSP) van start gegaan. In de eerste fase
heeft het WSP echter nog niet voldaan aan de
verwachtingen. Om deze reden is de afgelopen
maanden gewerkt aan een nieuwe opzet van
het WSP (nieuwe naam: Werklink) en heeft in
september 2009 een doorstart plaatsgevonden.

Effectdoelstelling
vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een financieel
bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Sociale zekerheid; terugdringen van niet gebruik
(bereik vergroten met 10 %).

In 2007 hebben 1150 huishoudens gebruik
gemaakt van een minimavoorziening. In 2008
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Programma 8 Werk & Inkomen
In 2010 bereik vergroten van 10% ten opzicht
van 2007.

is dit aantal gestegen tot 1170 huishoudens,
resulterend in een procentuele stijging van 2%.
In 2009 hebben 1287 huishoudens gebruik
gemaakt van een minimavoorziening. Dit is ten
opzichte van 2007 een stijging van 12% en ten
opzichte van 2008 een stijging van 10%.
Er zijn in totaal 15 uitkeringsgerechtigden als
burgeradviseurs aan de slag bij Surplus Welzijn.
De burgeradviseurs hebben wekelijks spreekuren
in de buurthuizen en sinds 2009 gaan zij ook
steeds vaker op huisbezoek.

Toelichting op de speerpunten 2009
Sociale Zekerheid
Belangrijk speerpunt is het terugdringen van niet gebruik. Ten aanzien van het gebruik van
minimavoorzieningen is het aantal huishoudens dat hiervan gebruik maakt ten opzichte van 2007
met 12% gestegen. Als doelstelling was opgenomen om het bereik in de periode van 2007 tot 2010
met 10% te vergroten. De toename van het aantal huishoudens dat gebruik gemaakt heeft van
minimavoorziening heeft waarschijnlijk twee oorzaken. In de eerste plaats zal het gemeentelijk beleid
ten aanzien van het terugdringen van niet-gebruik een bijdrage geleverd hebben aan de stijging.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat het aantal huishoudens met een laag inkomen door de crisis is
toegenomen waardoor het aannemelijk is dat ook de omvang van de doelgroep van het minimabeleid
is toegenomen.

 

Overige activiteiten
Sociale Zekerheid
Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. Deze wet draagt de gemeente
op om werkloze jongeren een werkleeraanbod te doen. Alleen als dit niet mogelijk is kan de jongere
voor een inkomensvoorziening in aanmerking komen. De WIJ is bedoeld voor personen tot 27 jaar.
Deze groep komt niet meer in aanmerking voor algemene bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand.
De periode van 1 oktober 2009 tot 1 juli 2010 geldt als overgangstermijn. Voor 1 juli 2010 dient het
gemeentelijk WIJ-beleid met de hierbij behorende verordeningen te worden vastgesteld.

 

 Werkgelegendheid
Door de economische crisis was er in het eerste halfjaar van 2009 sprake van een toename van
het beroep op een WWB-uitkering. Dit is aanleiding geweest om op 1 juli 2009 te starten met een
aantal crisisacties gericht op het beperken van het aantal personen dat een beroep moet doen op
een WWB-uitkering. Een belangrijk onderdeel van deze crisisacties is de tijdelijke uitbreiding van
het Work First concept met zorgcontracten. Deze zorgcontracten zijn bedoeld voor personen die
door de aanwezige belemmeringen nog niet tot productieve arbeid in staat zijn. Aan deze personen
wordt een arbeidscontract (zorgcontract) aangeboden waarbinnen gewerkt wordt aan het wegnemen
van de belemmeringen. Verder is een pilot gestart waarbij een aantal personen met een WWB-
uitkering via de loonkostensubsidie van de opstapbaan een arbeidscontract heeft gekregen bij een re-
integratiebedrijf.
De crisisaanpak heeft er toe geleid dat het aantal WWB-uitkeringen in het tweede halfjaar 2009 is
gedaald. De acties betekenen wel dat de uitgaven voor re-integratie zijn toegenomen.
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Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Inkomsten uit toeristenbelasting € 165.000 € 137.000 -- € 138.000
Verhouding hectares bedrijventerrein in
relatie tot hectares grondgebeid

10,3% 10,3% 10,3% 10,3%

Aantal hectare direct uitgeefbare
bedrijventerrein

5,5 1,2  1,0 1,0

Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen Nog niet
bekend

543** incl.
starters

510** incl.
starters

Nog niet
bekend

Saldo vestiging / vertrek Nog niet
bekend

278* 150 Nog niet
bekend

Aantal startende ondernemers 548 372* 370 Nog niet
bekend

Werkloosheidspercentage* 3,3% 3,0       4,0 4,8
Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000
inwoners

12,9 11,8 10,0 11,8

- Waarvan jonger dan 65 jaar 9,9 9,7
- Waarvan 65 jaar en ouder 1,9 2,2
Aantal schuldhulpverlening 159 212 200 180
Aantal schuldsaneringen 36 57 40 45
Aantal huishoudens dat bijzondere
bijstand ontvangt

456 730 500 550

Instroom bijstandsuitkeringen (aantal
personen)(<65 jaar)

232 201 200 164

Uitstroom bijstandsuitkeringen (aantal
personen)

335 -- 275 170

- % uitstroom naar werk 40,6% 45% 40%
- % uitstroom wegens fraude/
geen inlichtingen

12,8% 10% 9%

- % uitstroom: ander inkomen 10,4% 10% 6%
- % uitstroom: gezins- of
leefomstandigheden

6,9% 15% 11%

- % uitstroom: verhuizing 11,0% 10% 12%
- % uitstroom: overig 18,3% 10% 21%
Aantal personen in een Wsw
dienstbetrekking

260 248 233 240

Reïntegratie     
Aantal opgestarte reïntegratietrajecten 178 109 50 100
Aantal opgestarte sociale
activeringstrajecten

105 83 110 77

Aantal toegekende
loonkostensubsidies

30 52 25 53

Aantal personen in Work First 83 145 100 123
Wiw-dienstbetrekkingen 13 13 16 11
Aantal inburgeringscontracten
nieuwkomers/ oudkomers Wi

-- 120 180 144

-     Aantal geslaagden*** 82
Realisatie huisvesting statushouders -- 62 40 85

* potentiële en reële beroepsbevolking
** gebaseerd op laatst bekende cijfers KvK.
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*** Betreft het percentage geslaagde inburgeraars ten opzichte van het aantal inburgeraars waarvan
het traject in 2007/2008/2009 is beëindigd en die examen hebben afgelegd.

 

De economische crisis heeft in 2009 geleid tot een sterke stijging van de werkloosheid. Hierdoor
is het werkloosheidspercentage in 2009 hoger uitgekomen dan de prognose. Het aantal
bijstandsgerechtigden is ten opzichte van 2009 gelijk gebleven. Hierbij moet worden opgemerkt
dat het aantal bijstandsuitkeringen voor personen jonger dan 65 jaar licht gedaald is en het aantal
personen van 65 jaar of ouder met een (aanvullende) bijstandsuitkering is gestegen. De uitvoering
van de WWB voor personen van 65 jaar of ouder is gemandateerd aan de Sociale Verzekeringsbank
(WVB). Met ingang van 1 januari 2010 is dit overigens een wettelijk taak van de SVB geworden.

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 28.581 26.463 24.476 1.987
Baten 19.625 18.815 19.568 753
Subtotaal product 8.956 7.648 4.908 2.740
Storting in reserves 27 - - -
Onttrekking aan reserves 2.098 - 2.605 -2.605
Saldo na reserves 6.885 7.648 2.303 5.345

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Reïntegratiebeleid 10.874 9.351 1.522 1.781
Minimabeleid 2.685 901 1.784 1.608
Inkomensregelingen 10.672 9.217 1.454 1.475
Sociale zekerheid (algemeen) 1.951 2 1.949 2.253
Ondernemen -2.145 96 2.241 501
Nutsvoorzieningen 163 - 163 -239
Recreatie en toerisme 135 - 135 126
Oosterhout Pas 141 - 141 142
Totaal 24.476 19.568 4.908 7.648

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 1.070
X Kapitaallasten L V 2.725
 Werkgelegenheid    
1 Hogere kosten werkdeel WWB L N 194
2 Extra rijksgelden "Vraag om de Hoek" B V 38
3 Geen storting in voorziening voor WAVA B V 65
 Sociale Zekerheid:    
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Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
4 Hogere kosten inkomensregeling WWB   -
5 Kosten langdurigheidstoeslag L N 148
 Minimabeleid    
6 Hogere kosten schuldhulpverlening L N 310
7 Lagere kosten bijzondere bijstand B V 45
 Nutsvoorzieningen en overige posten    
8 Geen dividend Intergas L N 400

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
N..v.t. -
Onttrekkin aan reserves
Correctie onttrekking aan de vrije reserve voor krediet revitalisering Vijf Eiken. In 2009 is
subsidie ontvangen die nu t.g.v. vrije reserve gebracht wordt.

-2.748

WWB-inkomensdeel 120
Bestemmingsreserve implementatie WMO; Invoering WMO 23

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening tijd. stimuleringsreg. intens. opsp. & contr. 30.000 - 30.000 -
Voorziening Wet Werk en Bijstand werkdeel 1.682.273 -1.682.273 -
Voorziening TIPP-gelden 326.127 - - 326.127
Reserves     
Bestemmingsreserve WWB - inkomensdeel - 350.000 120.000 230.000

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1. Stijging van de schuldhulpverlening  L N 118
2. Overschot aan middelen van 2008 zijn middels

resultaatbestemming in een bestemmingsreserve gestort.
L N 350

3. Vergoeding aan de Wava/Go is lager a.g.v. betere
bedrijfsresultaten en in 2008 zijn ook negatieve resultaten van
2006/2007 geboekt.

L V 400

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".

Onzekerheden omtrent de hoogte van de eigen bijdrage
Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële
 tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.
Deze bijdrage is op basis van de gemeentelijke verordening WMO qua hoogte afhankelijk van de
aard en de duur van de verstrekking en daarnaast van de inkomensgegevens van de aanvrager.
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt
uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting aan de
gemeente plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.
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Probleempunt hierbij is dat gemeenten niet direct inzicht hebben in de individueel door het CAK
berekende eigen bijdrage van de cliënt en dat gemeenten de eigen bijdrage, met uitzondering van de
personen die een financiële tegemoetkoming (PGB) hebben gekregen, niet direct kunnen berekenen
en controleren. Om privacyredenen staan de inkomensgegevens niet op het overzicht van het CAK,
ondanks dat die wel nodig zijn om definitief de juistheid en de volledigheid van de eigen bijdragen te
kunnen bepalen. De huidige informatie over de eigen bijdrage van het CAK is derhalve ontoereikend
om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te
kunnen vaststellen.

 

Hoewel de gemeente wel de aantallen personen kan beoordelen (aantallen personen waarvoor eigen
bijdrage ontvangen wordt vergelijken met de gefactureerde aantallen personen) heeft zij beperkt
inzicht in de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen.

 

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van
de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente
geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan verkrijgen. Door deze
onzekerheid in de jaarrekening op te nemen, kan de accountant op dit gebied een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekken.



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 104

9. Programmering van de Stad
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Beleidsonderdelen

Bibliotheek

Kunst & Cultuur

Musea & archieven

Evenementen
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Wat 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+).

Outcome indicatoren 

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling
Tevreden over culturele voorzieningen
in de gemeente

7,1 7.1 7,2 7,1

Tevreden over de
uitgaansmogelijkheden in de gemeente

7,1 7,3 7,2 7,3

Tevreden over aanbod aan
verenigingen en clubs in de gemeente

7,5 7,5 7,5 7,5

Prioriteit kunst en cultuur* € 3,56 € 2,54 € 2,46 € 3,56
Prioriteit evenementen en activiteiten in
de stad*

€ 4,56 € 4,29 € 3,93 €  4,30

Prioriteit gezellig stadscentrum* € 4,49 € 5,11 € 6,14  € 5,10
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen,  waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 9 Programmering van de Stad
Effectdoelstelling
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
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota.
Op basis van de vast te stellen nieuwe
Cultuurnota, wordt in de eerste helft van 2009 het
uitwerkingsplan vastgesteld.

De cultuurnota is in de raad van juli 2009
vastgesteld. In november 2009 heeft het college
tevens het uitvoeringsplan van de cultuurnota
vastgesteld. Hierin zijn de actiepunten uit
de cultuurnota nader uitgewerkt en in de tijd
uitgezet.

Openluchttheater Openluchttheater
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Programma 9 Programmering van de Stad
In 2009 uitwerking van de in 2008 vast te stellen
plannen voor betere benutting en versterking van
het Openluchttheater.

Het openluchttheater gaat ingezet worden als
extra zaal van Theater de Bussel. In het 2e
kwartaal 2010 zal er een voorstel komen voor
aanpassing 1ste fase openluchttheater.

Cultuureducatie
In de eerste helft van 2009 wordt voortzetting van
CLIP (Cultureel Leraren en Leerlingen Informatie
Punt) vormgegeven.

In 2010 wordt CLIP (Cultureel Leraren en
Leerlingen Informatie Punt) doorontwikkeld
conform het provinciale 'plusmodel'.

"Huis voor Cultuur"
De gemeente stelt samen met H19, filmtheater,
Theater de bussel en Theek 5 een visie en een
organisatieopzet voor beheersconstructie en
exploitatie van het Huis voor Cultuur vast.
Er wordt een eerste opzet voor een huishoudelijk
reglement gemaakt.
De vier culturele instellingen ontwikkelen een
nieuw programma voor vorm en inhoud van het
Huis voor Cultuur.

De architectenselectie voor het Huis voor
Cultuur heeft in december 2009 plaatsgevonden.
Daarnaast wordt er met de diverse partijen
gewerkt aan een beheerdocument en zal er het
eerste kwartaal 2010 het exploitatieplan gereed
zijn.

Inrichten voormalige Zandheuvelschool als
verenigingsgebouw annex museum.
In 2009 afronding verbouwing Zandheuvelschool
tot Cultuurhistorisch gebouw. Onderzocht
wordt of Schervenheuvel ingezet kan worden
als verenigings-gebouw om huisvesting te
kunnen bieden aan verenigingen met een
maatschappelijke functie.

De voormalige zandheuvelschool wordt
verbouwd en zal het tweede kwartaal 2010
operationeel zijn als Huis voor Erfgoed.
Hierin worden het Speelgoedmuseum en de
Heemkundekring gehuisvest. Daarnaast zal
er een permanente expositiemogelijkheid voor
archeologie zijn en wisselexposities op het
gebied van het Oosterhout's erfgoed.
Eind 2009 is gestart met de oprichting van
een stichting Huis voor Amateurs. Doel van
de stichting is het samenbrengen van vraag
en aanbod op het gebied van 'amateurkunst',
het verbinden van bestaande initiatieven,
ontwikkelen van nieuwe initiatieven, promotie
van de amateurkunst en het onderzoeken wat de
wensen en mogelijkheden zijn voor een fysiek
Huis voor Amateurs. Op basis van het onderzoek
naar de wensen en eisen t.a.v. een fysiek Huis
voor Amateurs wordt in het tweede kwartaal
2010 onderzocht of de Schervenheuvel hiertoe
geschikt kan worden gemaakt.

Effectdoelstelling
Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse
verenigingen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Digitalisering en verbetering rechtmatigheid
subsidies afgerond in 2009
In 2009 worden, op basis van het plan van
aanpak subsidieregels verbeterd op het gebied
van sport, ouderen, allochtonen, jeugd en
evenementen.
Eveneens wordt aan de digitalisering, waarmee
in 2007 is gestart, in 2009 een vervolg gegeven.

De voortgang van digitalisering blijft traag
verlopen omdat dit afhankelijk is van de verdere
ontwikkeling van Corsa en de implementatie
van de invoering Basisregistratie Personen. Met
het opstellen van beleidsregels is gestart in het
vierde kwartaal van 2009.

Uitwerken nota evenementenbeleid, waaronder: Het 1e, 2e en 3e kwartaal zijn besteed aan
voorbereiding en begeleiding van de vele
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Programma 9 Programmering van de Stad
▪ Het opstellen en uitwerken van een plan

van aanpak voor verdere verbetering van de
kwaliteit van vergunningverlening.

▪ Het herijken van  subsidieregels
cultureleevenementen.

▪ Het inventariseren en vaststellen van
beschikbare evenementenlocaties en hun
belastbaarheid in de breedste zin.

▪ Het monitoren van de tevredenheid
organisatoren van evenementen en de
samenwerking van de hulpdiensten met de
gemeente.

(nieuwe) evenementen ter ere van Oosterhout
200 jaar stad.
In het vierde kwartaal 2009 en begin 2010
worden de actiepunten nader uitgewerkt.
In het vierde kwartaal van 2009 is vanuit de
afdeling Service en Ondersteuning onderzoek
gedaan naar de tevredenheid van burgers,
evenementenorganisatoren en hulpdiensten over
(de uitvoering van) het evenementenbeleid.

Effectdoelstelling
De viering van 200 jaar stadsrechten heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en
evenementen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Viering "Oosterhout 200 jaar stadsrechten"
In 2009 viert Oosterhout het hele jaar feest:
start feestjaar in januari (Nieuwjaarsreceptie),
feestweek in juli, in november afsluiting met
presentatie van het boek over Oosterhout.

2009 was een prachtig jaar. Oosterhout werd
opgeroepen om mee te denken en vooral
mee te doen. En met succes. Een flink aantal
nieuwe evenementen kon aan de toch al volle
evenementenkalender worden toegevoegd.
Grote evenementen, maar ook kleine pareltjes.
Veel van die evenementen smaken naar meer
en krijgen - zo is al duidelijk - in de toekomst een
vervolg. Natuurlijk waren er ook de vertrouwde
evenementen, die veelal een speciaal '200 jaar
stadjasje' kregen. Daarmee is de opzet - een
feest voor en door Oosterhout - prima geslaagd.

Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar stad
De geschiedschrijving wordt in 2009 afgerond.

De geschiedschrijving wordt in 2009 afgerond. In
november 2009 werd het boek gepresenteerd.

Overige activiteiten
Musea en archieven
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:

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

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

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

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

musea, archeologie en monumenten.

 

Bibliotheek
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:
▪ In stand houden bibliotheekvoorziening via subsidieovereenkomst die begin 2009 vastgesteld

werd. Hierin zijn afspraken gemaakt over de vijf functies van de bibliotheek:
- Warenhuis van kennis en informatie: Gids en aanbieder van informatie en kennis in allerlei

vormen (papier, digitaal, persoonlijk, etc.).
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- Centrum voor ontwikkeling en educatie: Partner in leesbevordering, cultuureducatie, media-
educatie, en als aanbieder van een divers aanbod van cursussen en workshops.

- Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur: Klanten uitdagen en inspireren om te genieten van
lezen en literatuur (in de breedste zin van het woord).

- Podium voor Ontmoeting en Debat: Een podium bieden om kennis te maken en te debatteren
met diverse schrijvers, dichters, politici, cineasten, muzikanten en kunstenaars.

- Encyclopedie voor Kunst en Cultuur: Bekende en minder bekende kunst- en cultuurvormen
op een aantrekkelijke manier bij de klant onder de aandacht brengen en voorzien in de vraag
hiernaar.

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

van het primaire en voortgezet onderwijs.

 

Kunst en Cultuur
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Het vaststellen en bewaken van het algemeen cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout;
▪ Het in stand houden van een goed voorzieningenstelsel met een centrum voor de kunsten (H19),

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

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

Oosterhout (via het Filmtheater);
▪ Het bewerkstelligen van vernieuwing, verbreding, verjonging en versterking van de Oosterhoutse

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

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

 

 

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Percentage bevolking dat lid is van de
bibliotheek

30% 29,9% 29% 26,3%***

Aantal voorstellingen de Bussel
- professioneel
- amateur

 
154
126

 
157
117

 
140
120

 
140
112

Bezettingsgraad de Bussel 72% 72% 69% 69%*
Tevredenheid bezoekers De Bussel Meting volgt

in 2008
97,5%

gemeten door
de NHTV

voorjaar 2008

97,5% Meting volgt
in 2010

Aantal gesubsidieerde instellingen,
structureel of projectmatig (cultuur)

54 64 65 63

Aantal abonnementshouders 06/07
2.492

2009
2.702

2.200 2.200*

Percentage scholen dat gebruik maakt
van de Marktplaats

BO: 87%
VO: 100%

-- 90% 91%
75%

Aantal bezoekers Uitpunt 44.670* -- 56.200 46.223
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Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal voorstellingen Outflow en
verwacht aantal bezoekers:

  36x->185 5.485  

- feesten 10x -> 15 2.146 120 120**
- informatie / multimedia 8x -> 15 689 300 120**
- sport /spel 3x -> 65 789 60 96**
- muziek / dans 0 0 60 150**
- film 9x -> 43 306 300 5**
- diversen 4x -> 65 9.415 500 300**
- carnaval 7.772 4.000

* vanaf 2010 wordt andere meetmethodiek gebruikt
** vanaf 2010 worden er andere prestatieindicatoren gebruikt
*** Het percentage ligt lager dan andere jaren. Dit heeft er mee te maken dat er een opschoonactie
van het lenersbestand heeft plaatsgevonden. Leden onder de 18 jaar tellen slechts nog mee als lid
wanneer ze actief gebruik hebben gemaakt van hun pasje (dus boeken e.d. hebben geleend). Hebben
ze in een jaar niet geleend tellen ze niet mee, hoewel ze misschien om andere redenen wel in de
bibliotheek zijn geweest. In Bibliotheekland is er nog geen goede, eenduidige, definitie van het begrip
"Lid of lener".

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 6.344 6.880 6.932 -53
Baten 1.635 1.693 1.810 118
Subtotaal product 4.709 5.187 5.122 65
Storting in reserves 43 17 30 -13
Onttrekking aan reserves 70 309 56 -252
Saldo na reserves 4.682 4.895 5.096 -201

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Evenementen 648 248 399 321
Bibliotheek 1.813 404 1.409 1.434
Subsidies kunst en cultuur 227 62 165 154
Onderhoud kunst en cultuur 50 - 50 435
Kunstbevordering en -voorwerpen 161 - 161 207
Cultuurnota 119 - 119 129
Theater "De Bussel" 2.349 1.073 1.276 951
Jongerencentrum "Outflow" 403 23 380 390
H19 Centrum voor de kunsten 961 - 961 961
Musea en archieven 202 - 202 203
Totaal 6.933 1.810 5.122 5.187



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 114

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 37
X Kapitaallasten L V 253
1 Hogere kosten theater de Bussel L N 204
2 Lagere kosten Outflow B V 22
3 Hogere kosten evenementen L N 48

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
Jaarlijkse storting tbv onderhoud en vervanging De Bussel 17
Jaarlijkse storting tbv onderhoud en vervanging Outflow 13
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering in
Outflow

39

Bestemmingsreserve uitvoering WMO; Toegankelijkheid Culturele gebouwen 17

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening Streekarchivariaat 76.272 - 55.641 20.631
Voorziening marktplaats cultuureducatie 40.327 9.973 - 50.300
Voorziening onderhoud Outflow -4.761 - -4.761 -
Reserves     
Bestemmingsreserve onder-houd en vervangingen de
Bussel

25.499 17.626 - 43.125

Bestemmingsreserve onderhoud Outflow 25.325 8.619 - 33.943
Bestemmingsreserve Huis voor Cultuur -31.642.000 -31.642.000

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 De uitgaven fluctueren aan de hand van de werkzaamheden

gepland in het gebouwenbeheerprogramma.
L N 20

2 In 2009 zijn meer subsidies verstrekt dan in 2008. L N 9
3 Budget is opgehoogd om de inrichtingskosten Zandheuvelschool

t.b.v. museale functie te bekostigen. Daar staan deze kosten
tegenover.

L N 30

4 Er heeft een budgetverhoging in 2009 voor verstrekte
subsidiebedrag beleid bibliotheek plaatsgevonden vanwege
prijsindexatie. Daar staat tegenover dat de kosten sterker
gestegen zijn, ook t.o.v. 2008.

L N 6

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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10. Onderwijs, Jeugd & Voorschool



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 116



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 117



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 118

Beleidsonderdelen

Onderwijs

Jeugd

Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk
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Wat 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 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.
▪ Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders.

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling
Onderwijsvoorzieningen in de
gemeente

7,5 7,7 7,5 7,7

Waardering basisonderwijs in de
woonbuurt

7,5 7,5 7,7 7,5

Aandeel hoog opgeleiden (hbo of
hoger)

32% 31% 30% 32%

Aandeel 18-24 jarigen dat een
opleiding volgt

52% 55% 66% 55%

Voorzieningen voor jongeren in de
gemeente

5,7 6 5,6 6,3

Prioriteit onderwijsvoorzieningen. * € 8,28 € 7,10 € 7,72 --
Prioriteit kinderopvang. * € 3,53 € 2,21 € 3,03 --
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool
Effectdoelstelling
Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Invoeren schakelklassen voor allochtone
kinderen met taalachterstanden.
Evaluatie schooljaar 2007-2008 en continueren
van de twee bestaande schakelklassen. 

De twee bestaande schakelklassen zijn
gecontinueerd. Er is een derde schakelklas van
start gegaan.
Leerlingen uit de schakelklassen zijn
doorgestroomd naar de volgende groep.
Inmiddels is ook gekeken naar langere termijn
effecten van de schakelklassen. Hieruit blijkt dat
de kinderen die hebben deelgenomen aan de
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Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool
schakelklassen allemaal beter scoren in groep
4 dan op grond van hun prestaties in groep 1-2
mocht worden verwacht.

Tegengaan van segregatie in onderwijs: Start met
de discussie over de wijze waarop scholen actief
kunnen bijdragen.
In overleg met het onderwijsveld is gewerkt aan
inte-gratie en het tegengaan van segregatie. In
2008 zijn op het moment van stellen nog geen
afspraken gemaakt over het uitbreiden van het
aantal locaties waar VVE wordt verzorgd. Dit
hangt samen met het nog niet realiseren van het
uitbreiden van het aantal voorschool-plaatsen.

Het onderwerp integratie/segregatie is onderwerp
geweest van overleg met de schoolbesturen. Dit
overleg heeft tot de volgende uitgangspunten
geleid. Uitgangspunt bij integratie is dat
integratie iets is wat je op school moet doen. De
scholen hebben daarom een subsidie integratie
ontvangen om schoolspecifieke activiteiten
uit te voeren. Op het gebied van segregatie is
aangegeven dat dit schooloverstijgend is en
bestuurlijke actie vraagt.
 In het schooljaar 2008-2009 is een subsidie
ouderinitiatieven aan de schoolbesturen
toegekend. Hiermee kunnen initiatieven van
ouders om de segregatie op de scholen tegen te
gaan worden bekostigd. De ouderambassadeurs
die op dit moment op de Wingerd aanwezig
zijn, zijn een goed voorbeeld van zo'n
ouderinitiatief. Ook op de Kameleon is een
oudercontactpersoon actief.
De afzonderlijke scholen hebben opnieuw een
subsidie ontvangen om te werken aan integratie.
Op de scholen vinden verschillende projecten
plaats om de integratie te bevorderen.
De gelden die beschikbaar zijn voor segregatie
zijn dit jaar niet ingezet scholencarrousel.
Deze carrousel is verschoven naar het
voorjaar 2010 en wordt gekoppeld aan de
toeleidingsactiviteiten richting voorscholen van
Thebe.

MBO-opleiding
Naar aanleiding van de evaluatie in 2008,
zullen stappen gezet worden in de richting van
definitieve huisvesting in 2009.

De start van de MBO-opleiding is redelijk
succesvol te noemen. Het gewenste aantal
leerlingen blijft echter wel achter. De opleiding
moet duidelijk nog door de jeugd/ouders worden
"ontdekt". Met ingang van het schooljaar
2009-2010 zijn nieuwe opleidingen toegevoegd.
De huisvestingssituatie is voor de nabije
toekomst veilig gesteld door het verlengen
van het lopende huurcontract. Tegen het eind
van deze contractperiode zal gekeken worden
naar mogelijkheden rondom een definitieve
huisvesting.

Effectdoelstelling
Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Integraal Huisvestingsplan 2009-2012
In 2009 wordt het nieuwe integrale
huisvestingsplan vastgesteld, voor de
planperiode van 4 jaar. In 2009 voorbereiding van
diverse plannen.

In samenspraak met de schoolbesturen wordt
gewerkt aan een structurele invulling van de
behoefte aan onderwijshuisvesting voor de
periode 2010-2013. Daarbij wordt momenteel
voornamelijk gebiedsgewijs gewerkt. Op basis
van nog op te stellen geactualiseerde leerling-
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prognoses wordt een integraal huisvestingsplan
opgesteld. De nog te ontvangen (financiële)
afrekening van SHOO zal daarbij nadrukkelijk als
input betrokken worden.

Onderwijshuisvesting
▪ Permanente school  De Contreie.
▪ Nieuwbouw Hans Bergerkliniek afgerond.
▪ Nieuwe gymzalen

 Start bouw Brede School in 2009. Aangezien de
tijdelijke vergunning voor de huisvesting aan het
Zandoogje  medio 2011afloopt, zal begin 2011
de permanente school beschikbaar moeten zijn.
Oplevering in 2009. Vervanging en uitbreiding
gymzaalcapaciteit bij Paulo Freire en MFC zijn in
onderzoek.

De start van de Brede School in de Contreie
loopt enigszins achter op de planning. Dit
majeure project, waarbij door WSG een "huis
voor de Wijk" wordt gerealiseerd middels een
te bouwen MFA, vraagt meer voorbereidingstijd
dan was aangenomen. Met name de financiële
randvoorwaarden vragen om aanvullend
onderzoek en dito besluitvorming. Ook de
planologische procedure en vooronderzoeken
vraagt om de nodige tijd. Naar verwachting kan
in het 2e kwartaal 2010 met de bouw worden
begonnen.
Over de voortgang van de school voor speciaal
onderwijs bij de Hans Berger Kliniek valt nog
weinig te melden. Door de instellingen wordt
nog onderzocht op welke wijze en voor welke
doelgroep(en) de huisvesting noodzakelijk is.
Voor de realisatie van de vervangende
Santrijngymzaal, welke wordt gedacht tussen
Outflow en de Paulo-Freireschool, zal in het 1e
kwartaal 2010 een nota ter besluitvorming aan
het college worden aangeboden. De oplevering
wordt voorzien eind 2010.
De voortgang van de realisatie van de
3e gymzaal bij het MFC is momenteel
afhankelijk gesteld van de besprekingen
over de doordecentralisatie bij het VO. De
noodzakelijke middelen zijn gereserveerd in de
gemeentebegroting, maar afhankelijk van de
te maken afspraken zullen ze of deel uitmaken
van de doordecentralisatieovereenkomst of
rechtstreeks aan het MFC ter beschikking
worden gesteld.

Effectdoelstelling
Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger
geworden
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Voor- en naschoolse kinderopvang. Schooljaar
2009 / 2010 voor alle Oosterhoutse kinderen
mogelijkheid tot deelname aan voor- en
naschoolse opvang.
Voor- en naschoolse kinderopvang in bestaande
schoolgebouwen.
Per 1 oktober 2008 is de voor- en naschoolse
opvang bereikbaar voor alle kinderen uit
Oosterhout. Aantal locaties in samenspraak
tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente.

Voor alle Oosterhoutse kinderen zijn
mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang.
Waar mogelijk wordt deze opvang in bestaande
schoolgebouwen gerealiseerd.

Uitbreiden peuterplaatsen op voorschool. Er is met ingang van het schooljaar 2009-2010
een samenwerking gestart met Thebe. Na
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Uitbreiding capaciteit met 10%. Deelname VVE
peuters verhogen van 50% naar 70%. Op 1
oktober 2010 165 doelgroeppeuters.

een terugloop van peuters op de voorscholen
verwachten we nu weer een stijging door de
actieve toeleiding (door middel van onder andere
huisbezoeken) door de medewerkers van het
consultatiebureau.
De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen is
per 1 september 2009 verlaagd, zodat er geen
financiële drempels meer zijn voor ouders om
hun kinderen naar de voorschool te brengen.

Effectdoelstelling
Terugdringen criminaliteit en ernstige overlast onder jongeren
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Aanpak van jongerenoverlast in de openbare
ruimte: In 2007 casuïstiekoverleg en applicatie
"jongeren in beeld"
 In 2008 is de werkwijze van het
casuistiekoverleg jongeren in de openbare ruimte
en het gebruik van de applicatie "Jongeren in
Beeld" geëvalueerd.
Naar aanleiding van (ernstige) overlastproblemen
met Marokkaanse jongeren is er door de
partners in buurtbeheer in samenwerking met
het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit
(LECD) de analyse overlastgevende jongeren
opgesteld. Uit deze analyse bleek dat Oosterhout
een behoorlijk probleem heeft waar het gaat om
(ernstige) overlast van met m.n. Marokkaanse
jongeren. Eén van de constateringen is dat het
huidige jongerenwerk niet in staat is het hoofd te
bieden aan deze problemen. Voor de benodigde
kwaliteitsimpuls is het noodzakelijk om meer
middelen beschikbaar te hebben voor het
jongerenwerk (kwaliteits- en capaciteitsimpuls).
Hiertoe zijn via nieuw beleid aanvullende
middelen opgenomen.

De gemeente heeft de regie in handen genomen
en stuurt vanuit het COJOR (Casuïstiek Overleg
Jongeren in de Openbare ruimte) de aanpak en
werkwijze van externe en interne partners aan.
Het softwareprogramma "Jongeren in Beeld" is
zodanig aangepast dat politie, welzijnsinstelling
SurplusWelzijn, Thuisvester en de gemeente hun
informatie in kunnen voeren en kunnen delen.
Dit betekent dat alle instanties hun activiteiten
ieder moment aan kunnen passen aan actuele
ontwikkelingen. Wij hebben de overlast van
jongeren, jongerengroepen en de plaatsen
waar dat plaatsvindt in beeld (individu, groep en
locatie).
Er zijn contacten gelegd met de ministeries
van WWI, VROM, OCW en Justitie. Dit
heeft erin geresulteerd dat wij uitgenodigd
zijn om aan te schuiven bij de groep van
22 "Samenwerkingsgemeenten aanpak
Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren".
Vanuit deze positie heeft Oosterhout zich kunnen
verzekeren van rijkssubsidies van 2009 tot en
met 2012.

Tevens is er vanuit Surplus Welzijn in opdracht
extra inzet gepleegd op de doelgroep hinderlijke
en overlastgevende jongeren en is er een extra
jongerenwerker  aangetrokken en ingezet op
deze doelgroep (ambulant jongerenwerk).

Effectdoelstelling
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en 
ouders
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Centrum jeugd en gezin.
Eind 2009 is er een basismodel voor het Centrum
voor Jeugd en Gezin gerealiseerd. Hiertoe
worden samenwerkingsafspraken met de
partners vastgelegd in een uitvoeringsconvenant.

In april 2009 is er een intentieovereenkomst
ondertekend door de kernpartners van het GJG
(GGD, Thebe, Surplus Welzijn en MEE) en de
adviseurs van het kernteam (Bureau Jeugdzorg
en GGZ). Deze intentieverklaring is uitgewerkt
in een ontwerpplan. In september 2009 is de
projectleiding overgedragen aan de GGD West-
Brabant. Op basis van een projectplan is verder
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gewerkt aan de realisatie van een Centrum voor
Jeugd en Gezin (fysiek en netwerkorganisatie).
Het CJG wordt geopend op 25 februari 2010. In
september dient het CJG volledig operationeel en
volgens basismodel te zijn gerealiseerd.

Toelichting op de speerpunten 2009
Jeugd
Vooruitlopend op het CJG zijn diverse initiatieven ontplooid:
▪ pilot ketencoordinatie. Afstemmen van het proces van jeugdhulpverlening. Afspraken rondom een

casus van een jeugdige waar meer instellingen bij betrokken zijn. Wordt uitgevoerd door de GGD
West-Brabant. Ketencoordinatie krijgt uiteindelijk een plaats binnen het Centrum voor Jeugd en
Gezin;

▪ Signaleringssyteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is een instrument bij ketencoordinatie om
risico's bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren. In 2009 is het systeem Zorg voor Jeugd verder
geimplementeerd. Er wordt echter nog onvoldoende gebruik gemaakt van het systeem. In 2010 is
een verbetertraject opgestart.

▪ Team Jeugd en Gezin. Samenwerkingsverband jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk
werk.

▪ Peuterzorgteam. Casuistiekoverleg voor alle kinderen op de voorscholen van de deelnemende
scholen (2,5-4 jaar).

▪ Uitbreiding licht pedagosche hulpverlening met sovatraining 12-16 jarigen en Girl's Talk.
Deze initiatieven worden uiteindelijk ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor een
deel in een multicasuistiekoverleg.

 

Overige activiteiten
Jeugd
Kaszah
In 2009 is besloten om jongerencentrum Kaszah  op te knappen en weer in gebruik te gaan nemen als
jongerencentrum onder bepaalde voorwaarden. De stichting kan voor Kaszah een activiteitensubsidie
aanvragen. Verwacht wordt dat het centrum voor de zomervakantie 2010 weer in gebruik wordt
genomen.

 

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal scholen primair onderwijs 22 22 23 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 5 5 5 5
Aantal scholen (voortgezet) speciaal
onderwijs

2 2 2 2

Aantal jongeren opgenomen in traject-
begeleiding

51 33 70 86

Aantal deelnemers
volwasseneneducatie

241 -- 200 130

% deelname peuters aan voorschoolse
opvang

71% -- 70%
 

68%

% deelname aan voorschoolse
educatie

Zie tekst 60% 60% 60%
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Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

% schoolverzuim 2% 2,9% 2% 3,4%

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 7.438 8.439 7.368 1.070
Baten 1.334 1.186 1.825 639
Subtotaal product 6.104 7.253 5.543 1.710
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves 288 554 394 -160
Saldo na reserves 5.816 6.699 5.149 1.550

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

 saldo
Jeugdbeleid 386 29 356 530
Kinderopvang en voorschool 394 49 345 378
Onderwijshuisvesting 3.521 974 2.547 4.361
Onderwijsbeleid 934 - 934 814
Gemeente onderwijsachterstandsbeleid 910 755 156 167
Regionaal meld- en coördinatiepunt schoolverlaters - 75 -74 27
Onderwijsbegeleiding 138 - 138 142
Leerlingenvervoer 1.086 -57 1.143 833
Volwasseneneducatie - - - -
Totaal 7.368 1.825 5.543 7.253

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 76
X Kapitaallasten L V 577
1 Opheffing SHOO B V 938
2 Lagere kosten onderwijshuisvesting IHP B V 261
3 Lagere kosten huisvesting voortgezet onderwijs B V 64
4 Lagere kosten huur gymzalen B V 25
5 Hogere kosten leerlingenvervoer L N 284
6 Vertraging in kosten Centrum Jeugd & Gezin B V 65
7 Lagere kosten voorschoolse opvang B V 60
8 Hogere huisvestingskosten kinderopvang/voorschoolse opvang L N 42

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
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Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit Ontmoetingsplekken Jongeren in de openbare Ruimte ter bekostiging van
een speeltuin.

13

Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van
de Loevensteinschool, Hans Bergerkliniek, De Touwbaan en gymzaal Vrachelen

269

Onttrekking vrije reserve in verband met vestiging MBO school in Oosterhout 112

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand  1-1-2009 Vermeerderingen Verminderingen Stand  31-12-2009
Voorzieningen     
Voorziening LMC/
RMC

184.201 - 92.150 92.051

Reserves     
Bestemmingsreserve
ontmoetingsplekken
jongeren in de
openbare ruimte

24.221 363 13.000 11.584

Bestemmingsreserve
brede school

7.920 119 - 8.039

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 Nadeel ontvangsten leerlingenvervoer als gevolg van het feit dat

de begroting niet is aangepast op de verminderde bijdrage van
gemeente Geertruidenberg.

B N 352

2 In 2009 is er een extra gemeentelijk budget gekomen van €
200.000 t.b.v. Centrum voor CJG en bijhorende activiteiten en
nog eens extra subsidie vanuit de provincie van € 34.000. De
kosten voor genoemde activiteiten (zoals Zorg voor Jeugd en
Hulp-aanbod Sovatraining & Girl's talk) vielen lager uit dan
geraamd. Dit onderdeel op jeugdbeleid is nieuw ten opzichte van
2008.

 L  V 55

3 Integraal huisvesting onderwijs Eenmalige ontvangst als gevolg
van opheffing SHOO

B V 938

4 Integraal huisvesting onderwijs Afwijking budget, omdat niet
alles is uitgevoerd wat oorspronkelijk gepland was, wat betreft
aanpassen capaciteit schoolgebouwen.

L V 261

5 Overig huisvesting voortgezet onderwijs, rente en aflossing
langlopende geldlening. De geldlening is geheel afgelost in
2008. Er hebben geen uitgaven meer plaatsgevonden.

L V 64

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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11. Maatschappelijke zorg
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Beleidsonderdelen

Maatschappelijke ondersteuning

Gezondheidszorg

Lijkbezorging
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Wat 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 2009 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.

Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête) Score 2007 Score  2008 Score  2009 Doel stelling
Gezondheidsvoorzieningen in de
gemeente.

7,0 7,0 6,9 7,0

Voorzieningen voor senioren in de
gemeente.

6,3 6,4 6,4 6,4

Voorzieningen voor mensen met een
functiebeperking in de gemeente.

5,9 5,9 6,3 6,0

Welzijnsvoorzieningen in de gemeente 6,5 6,6 6,7 6,6
Prioriteit voorzieningen voor minima en
uitkerings-gerechtigden. *

€ 4,34 € 3,29 € 2,74 --

Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs,
alcohol en gokken). *

€ 2,94 € 1,94 € 1,65 --

Prioriteit voorzieningen voor ouderen. * € 5,70 € 7,24 € 7,31 --
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 11 Maatschappelijke zorg
Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Inrichten woonzorgzones, te beginnen in
Oosterheide.
(Vervolg) uitvoering van de verschillende
onderdelen van Oosterheide, Wel Zo goed
Wonen. Uitvoering in 2007 - 2009. Een en ander

De inrichting van woonzorgzones wordt
impliciet meegenomen bij de uitvoering van
het vastgestelde Wmo beleid. Het gaat hierbij
voornamelijk over de uitvoering van prestatieveld
1. Met betrekking tot Oosterheide is de balans
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mede op basis van de vastgestelde balans
september 2008.

opgemaakt van het project "Oosterheide Wel zo
Goed Wonen" waarbij het college besloten heeft
geen nieuwe Multifunctionele accommodatie te
realiseren.

Beleidsnotitie WMO
In 2008 is beleidsnota "Oosterhout is van
iedereen" door raad vastgesteld, met doorlooptijd
tot 2011.

De beleidsnotitie wordt voortvarend uitgevoerd
rekening houdend met de doorlooptijd van 4
jaar. Besloten is in 2010 per prestatieveld een
evaluatie op te stellen. Per prestatieveld volgt
hieronder kort de meest belangrijke hoofdpunten.

Prestatieveld 1: Samenhang en leefbaarheid
wijken, buurten en kerdorpen
 

De subsidieregelingen voor het buurtzapbudget
en Lokaal Sociaal Beleid zijn vastgesteld ter
bevordering van (burger) initiatieven voor
leefbaarheid en sociale samenhang.
In 2009 is een nieuwe vorm en inhoud gegeven
aan buurtbeheer, buurtgericht werken
en buurtbudgetten ter bevordering van
betrokkenheid burgers bij en invloed burgers
op hun directe leefomgeving.

Binnen de drie bijzonder programma's zijn
methoden ontwikkeld om burgers, organisaties
en bedrijven te betrekken bij de leefbaarheid
en sociale samenhang in buurten, wijken en
dorpen.

Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning van
de jeugd
 

Op basis van de vastgestelde startnotitie
Centrum voor Jeugd en Gezin is in het vierde
kwartaal ook het ontwerpplan vastgesteld. Onder
coördinatie van de GGD wordt het ontwerpplan
uitgevoerd zodat vóór 1 maart 2010 het CJG
operationeel is.
Ten aanzien van de integrale
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar kan worden
gemeld dat in West-brabants verband afspraken
worden gemaakt voor een éénduidige uitvoering
van de JGZ 0-19 jaar. Hierbij wordt onder regie
van de samenwerkende gemeenten uitgegaan
van één samenwerkingsverband waarin zowel de
Thuiszorginstanties als de GGD de uitvoering ter
hand te zullen nemen.

Prestatieveld 3: Informatie en advies en
cliëntondersteuning

Per 2 juli 2009 is de sociale kaart beschikbaar
in de vorm van het digitale Wmo loket onder de
naam: Infoplein.

Prestatieveld 4: Ondersteunen mantelzorg en
vrijwilligers
 

Vrijwilligers
In 2009 heeft het Vrijwilligers Informatie- en
servicepunt (VIP) de makelaarsfunctie voor
vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages
ingevuld:
▪ het VIP heeft vrijwilligersondersteuning

geleverd op de taakgebieden:
bemiddeling (makelen), advies en
voorlichting, deskundigheidsbevordering, promotie
en waardering, belangenbehartiging en
dienstverlening;
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▪ het VIP heeft in 2009 stageplaatsen

geïnventariseerd, projecten voor collectieve
maatschappelijke stages geïnitieerd,
een database/website ontwikkeld voor
stageplaatsen en organisaties gestimuleerd
en gecoördineerd;

In 2009 is de collectieve verzekering voor
vrijwilligers uitgebreid voor leerlingen die
maatschappelijke stage lopen.

In 2009 is in de nieuwe subsidieregelingen de
wijze van aanvragen en toekennen
vereenvoudigd.

Mantelzorg
In 2009 heeft HOOM voor
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg de
volgende basisfuncties uitgevoerd: informatie,
advies en begeleiding, emotionele steun,
educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële
tegemoetkoming, materiële hulp en promotie en
waardering.
In 2009 heeft is door HOOM extra aandacht
besteedt aan specifieke doelgroepen als jonge
mantelzorgers, mantelzorgers CVA-patienten,
mantelzorgers dementerenden en mantelzorgers
allochtonen. 

Prestatieveld 5 en 6
 

Het proces om te komen tot een nieuwe
verordening Voorzieningen gemeente Oosterhout
is in 2009 zodanig afgerond dat in januari
2010 de raad deze verordening heeft kunnen
vaststellen.
Ten aanzien van Maatschappelijke Opvang
kan worden gemeld dat de gemeente Breda
voortvarend uitvoering geeft aan het Stedelijk
Kompas waarbij Oosterhout een proactieve
bijdrage levert.

Prestatieveld 7, 8 en 9: maatschappelijke
opvang, OGGZ en verslavingszorg
 

 

In het kader van de sluitende keten is onder de
coördinatie van de GGZ de Stuurgroep MASS
uitgebreid met woningcorporatie Thuisvester en
Stichting Maatschappelijke Opvang. Hierdoor
worden op een adequatere manier verbindingen
gelegd tussen de verschillende onderdelen
van deze prestatievelden. Ten aanzien van
Maatschappelijke Opvang kan worden gemeld
dat de gemeente Breda voortvarend uitvoering
geeft aan het Stedelijk Kompas waarbij
Oosterhout een proactieve bijdrage levert.
Met betrekking tot Dementie kan worden
gemeld dat onder de coördinatie van Thebe de
dementieconsulent is aangesteld.

Daarnaast is Oosterhout samen met Breda een
Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk
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aan het uitwerken. Ook is Oosterhout door het
ministerie als koploperregio aangesteld.

Medewerking aan vestiging hospice. In het tweede kwartaal heeft een gesprek
plaatsgevonden met initiatiefnemers voor de
mogelijke realisatie van een hospice. Het college
wacht verdere ontwikkelingen af.

Elektronisch Kinddossier (EKD). Het EKD is met ingang van 1 januari 2009
ingevoerd.

Effectdoelstelling
Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie
tussen inwoners
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Buurthuizen
Met betrekking tot de nieuwbouw van de
Bunthoef worden in samenhang met het project
"Oosterheide, wel zo goed wonen" plannen
gemaakt.

Professionalisering buurthuizen in 2009:
▪ in april 2009 is het ondersteuningstraject van

Stichting Zet in de buurthuizen afgerond. Er
heeft een warme overdracht plaatsgevonden
naar de medewerker buurthuizen;

▪ de aanbesteding schoonmaak en beheer
heeft niet tot de gewenste resultaten geleid.
Dit heeft consequenties gehad voor de
voortzetting van de professionalisering in
2009;

▪ vanaf 1 maart 2009 is het beheer en
schoonmaak in de buurthuizen uitgevoerd
door Surplus Welzijn;

▪ per 1 maart 2009 is een medewerker
buurthuizen aangesteld ter ondersteuning
van de besturen van de buurthuizen;

▪ in april 2009 is het ondersteuningstraject van
Stichting Zet in de buurthuizen afgerond. Er
heeft een warme overdracht plaatsgevonden
naar de medewerker buurthuizen;

▪ er zijn geen beleids- en activiteitenplannen
opgesteld door de buurthuizen (gevolg
resultaten aanbesteding).

Effectdoelstelling
Begraafplaats veilig stellen
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitbreiding + herinrichting algemene
begraafplaats Leijsenakkers.
Uitbreiding en eerste deel van herinrichting vindt
plaats in 2008. Herinrichting is afgerond in het
eerste kwartaal van 2009.

In 2009 is de begraafplaats ingericht na
uitbreiding.

Overige activiteiten

Idops
Per kerkdorp zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners om hun wensen kenbaar te
maken om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is
er per kerkdorp een lijst met wensen opgesteld. Deze lijsten zijn getoetst aan het gemeentelijk beleid.
Aan de hand hiervan zal een visie worden opgesteld.
Daarnaast heeft Stichting Zet de inleidende hoofdstukken van de iDOP¿s in concept opgesteld. In
deze hoofdstukken wordt de huidige situatie van de dorpen weergegeven.
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Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Aantal personen dat een beroep doet
op de Wmo individuele verstrekking

-- 1.735 1.450 2.133

Aantal individuele verstrekkingen Wmo -- 2.732 2.370 2.110
Aantal buurthuizen 10 10 9 9
Aantal beheer- en activiteiten-plannen
buurthuizen

-- 10 9 0

Aantal voorzieningen Wmo
(niet zorg bij het huishouden of
deeltaxi)

1.418 -- 1.418 2.098

Aantal voorzieningen Wmo
(zorg bij het huishouden)

1.637 -- 1.637 1.500

Aantal deeltaxipashouders Wmo 2.733 2.771 2.733 2.786
Aantal gebruikende deeltaxipas-
houders Wmo

1.018 977 1.018 888

Gemiddeld aantal OV-zones per rit
deeltaxi Wmo

2,26 -- 2,26 2,26

Aantal deeltaxipashouders Senioren 3.439 1.366 1.360  
Aantal gebruikende deeltaxipas-
houders Senioren

215 -- 215 212

Gemiddeld aantal OV-zones per rit
deeltaxi Senioren

2,32 -- 2,32 2,25

Aantal cliënten met een Wmo
voorziening

4.376 -- 4.376 4.975

Aantal klantcontacten in het Wmo-
servicecentrum

7.475 -- 7.475 15.206

Aantal overledenen 438 450 450 396

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 14.442 15.015 16.508 -1.492
Baten 2.835 2.114 3.098 983
Subtotaal product 11.607 12.901 13.410 -509
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves 75 236 165 -71
Saldo na reserves 11.532 12.665 13.245 -580

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Buurthuizen 1.260 90 1.170 1.124
Welzijns- en maatschappelijk werk 1.966 49 1.917 1.872
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Omschrijving Rekening
l asten

Rekening
b aten

Rekening
s aldo

Begroting
s aldo

Beleid en subsidiering gezondheidszorg
(algemeen)

67 - 67 106

Regionale openbare gezondheidszorg 1.036 - 1.036 1.038
Jeugdgezondheidszorg 1.160 979 181 180
Lijkbezorging 37 - 37 38
Nieuwkomersbeleid 1.440 1.110 330 525
Ouderenbeleid 758 1 757 829
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart

300 21 279 242

Cliëntenbehandeling en externe advisering 320 - 320 300
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en
personenalarmering

4.345 609 3.736 3.213

Rolstoelvoorzieningen 606 17 589 443
Woonvoorzieningen gehandicapten 1.480 69 1.411 1.073
Vervoersvoorzieningen gehandicapten 1.732 153 1.579 1.917
Totaal 16.508 3.098 13.410 12.901

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 68
X Kapitaallasten L V 98
1. Hogere kosten Outputcontract Merites L N 281
2. Lagere kosten uitvoering vrijwilligersbeleid B V 57
3. WMO algemeen B V 143
4. Hogere kosten woonvoorzieningen L N 357
5. Lagere kosten Wmo vervoersvoorzieningen B V 338
6. Hogere kosten rolstoelvoorzieningen L N 187
7. Hogere kosten huishoudelijke verzorging L N 407
8. Hogere kosten maaltijdvoorzieningen L N 96
9. Lagere kosten volwasseneducatie B V 80
10 Hogere kosten professionalisering buurthuizen L N 23
11 Hogere bijdrage BDU jeugdgezondheidszorg   -
12 Gelden regeling ondersteuning jongemantelzorgers   -

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedragen
Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Ten laste van bestemmingsreserve uitvoering WMO Toegankelijkheid buurthuizen 37
Bestemmingsreserve implementatie WMO; digitaal WMO loket 30
Bestemmingsreserve implementatie WMO; Digitalisering WMO 41
Onttrekking bestemmingsreserve implementatie WMO; kosten procesmanager. 57

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
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Omschrijving Stand 
1-1-2009

VermeerderingenVerminderingenStand 
31-12-2009

Voorzieningen     
Voorziening ouderenbeleid 67.945 - 20.000 47.945
Voorziening regeling inburgering allochtone vrouwen 20.683 - 2.560 18.123
Voorziening intensivering stedelijke vernieuwing sociale
pijler

11.319 - - 11.319

Reserves     
Bestemmingsreserve uitvoering WMO 283.312 289.250 72.444 500.117
Bestemmingsreserve implementatie WMO 86.936 1.304 151.034 -62.794

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van

jaarrekening 2008
L/B Bedrag V/N

1. Jaarlijks worden in de begroting gelden opgenomen
voor het uitvoeren van de taak in het kader van de Wet
op de Lijkbezorging. In 2008 hiervoor nagenoeg geen
werkzaamheden voor nodig geweest.

L 11 N

2. Outputcontract Merites. Opvallende post hierbinnen is
80.000 euro voor een jongerenwerker in het kader van het
project jeugdveiligheid.

L 281 N

3. In 2008 zijn er aanloopkosten geweest t.b.v. het
elektronisch kinddossier, waardoor de kosten hoger
uitvielen dan de begroting. In 2009 zijn deze -extra- kosten
vervallen en verloopt het budgettair neutraal.

L 26 V

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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12. Sport
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Beleidsonderdelen

Sport

Sportaccomodaties

Zwembaden
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Wat 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 Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad.
▪ Bevorderen van sportdeelname.

Outcome indicatoren

Burgerindocator (Burgerijenquête) Score 2007 Score 2008 Score 2009 Doelstelling
Tevreden over sportvoorzieningen in
de gemeente.

7,7 7,7 7,7 7,8

Prioriteit sport- en
recreatiemogelijkheden.*

€ 5,91 € 5,12 € 5,97 --

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

--  
7,9

--  
8,0

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

--  
7,5

--  
8,0

Noot: * als burgers  € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar
te krijgen,  waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 12 Sport
Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad 
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Realisatie nieuw sportcomplex de Contreie.
Grond is in 2009 bouwrijp. Realisatie van het
complex is voorzien in 2009/2010.

Mede afhankelijk van de vraag of de benodigde
gronden zijn verworven kan op zijn vroegst in
de loop van 2010/2011 worden begonnen met
de aanleg van het sportpark. In het slechtste
geval zal dit 2012 zijn (onteigeningsprocedures).
Respectievelijk kan dan in 2014 of 2015 het
sportpark in gebruik worden genomen. In het
bestemmingsplan voor de Contreie (inmiddels
vastgesteld door de gemeenteraad) is het nieuwe
sportpark een integraal onderdeel. Hiermee staat
het richtinggevend kader voor het sportpark vast
en kan de volgende stap, het maken van een
projectplan, gezet worden
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Programma 12 Sport
Verplaatsing Vv Oosterhout en Twins naar
nieuwe complex vanaf 2009.
De verplaatsing van VVO is voorzien in 2010.
De verplaatsing van Twins naar Vrachelen 4/5 is
niet mogelijk vanwege de te beperkte ruimte ter
plaatse en milieutechnische bezwaren.

De verplaatsing van VV Oosterhout en
OHC'01 is voorzien in 2014 of 2015. De beide
verenigingen zijn hierover geïnformeerd. In
goed overleg en afstemming met de beide
verenigingen werd een program van eisen en
inrichtingsschets ontwikkeld die basis zijn voor
het bestemmingsplan voor de Contreie.

Buitensportaccommodaties: onderzoek naar
capaciteitsbehoefte.

Niet uitgevoerd in 2009; staat voor 2010 op de
planning.

Sportpark Heihoef komt vrij voor uitbreiding Vijf
Eiken. 
Vrijkomen is afhankelijk van verplaatsing VVO
naar nieuw sportcomplex de Contreie. De
verplaatsing is voorzien voor 2010.

Zie realisatie sportcomplex de Contreie.

Gymzalen
Realisatie extra gymzaal Mgr. Frenkencollege
in 2009 vanwege toename leerlingenaantal.
Verplaatsing gymzaal Santrijnschool in 2009
vanwege ontwikkeling Santrijngebied.

De realisatie van de benodigde gymzaal bij het
MFC is afhankelijk gesteld van het resultaat
van de bespreking over de doordecentralisatie
van het VO. Feitelijke realisatie heeft niet meer
in 2009 plaatsgevonden. De middelen die
benodigd zijn, staan reeds in de begroting 2010
opgenomen.
De voorbereiding van de nieuwbouw
gymzaal Hoofseweg zijn gestart. Nota 2009,
besluitvorming zal plaatsvinden 1e kwartaal
2010.

Kunstgrasveld De Elskens
Realisatie van het kunstgrasveld is voorzien in
tweede helft 2009.

Werkzaamheden zijn conform afspraken
uitgevoerd en is opgeleverd op 28 augustus
2009.

Combifuncties
In 2009 zal meer duidelijkheid moeten komen
over de vraag of, hoe en vanuit welke middelen
combinatiefunctionarissen kunnen worden
ingezet.

In juli 2009 besloot het gemeentebestuur, dit
mede op basis van de goede resultaten van
de pilot combifuncties in het Warandegebied,
structureel aan de  slag te gaan met de
combifuncties in Oosterhout.

Kunstgrasveld/ Parkeren Warandelaan
In het tweede deel van 2008 wordt een plan
opgesteld voor sportpark De Warande. Dit
plan is gerelateerd aan de herinrichting van
de Warandelaan. Uitvoering is gepland in
2009/2010. Aanleg parkeervoorzieningen (op
eigen terrein) voor sportverenigingen in het 
Warande gebied.

Over de realisatie van een kunstgrasveld voor
vv TSC zijn de gesprekken met de vereniging
nog steeds gaande. De herinrichting van de
Warandelaan is in het najaar van 2009 ter
hand genomen. Voor het oplossen van de
parkeerproblematiek zijn in afwachting van
het overleg met vv TSC tijdelijke maatregelen
getroffen op het parkeerterrein van het
voormalige Intergasgebouw.

Effectdoelstelling:
Bevorderen van sportdeelname
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Inzetten op projecten die gericht zijn op
verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs
en sport.
Uitvoering arrangementen 'Jeugd Actief' door
OiB en 'Wijken moeten buurten' door Merites met
doorlooptijd t/m 2011.

Project wordt conform de doelstellingen
en afspraken uitgevoerd. Daar waar nodig
worden op basis van voortschrijdend inzicht
aanpassingen gedaan.
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Toelichting op de speerpunten 2009
 Sportaccommodaties
Op dit moment bied Sportbedrijf Oosterhout onderdak aan 19 basisscholen in Oosterhout + 3 in de
kerkdorpen. (Marcoen in Dorst, Achthoek in den Hout en de Sint Jan in Oosteind). Daarnaast hebben
we twee grote huurders uit het Voortgezet Onderwijs te weten:
- Florijn College in Arkendonk (huren het hele seizoen 1 zaal voor 3e en 4e jaars);
- Mgr. Frenckencollege (huren 1 zaal van herfstvakantie tot half april).
Verder zijn er 113 verschillende gebruikersgroepen die wekelijks huren.
Daarnaast nog enkele incidentele huurders zoals bijv: Stichting Kindervakantiewerk Oosterhout,
Kinderdagverblijf het Kootertje uit Dorst of fanfare's die oefenen voor concoursen. In de winterperiode
komen er altijd nog voetbalverenigingen bij, omdat ze niet buiten kunnen trainen.
Verder hebben we te maken met groepen die verblijven op de Katjeskelder of  in clubhuis Ahoy. Dit
zijn vaak teams van verenigingen die een lang weekend met elkaar doorbrengen en in die periode ook
nog een keer willen sporten.
Het gemiddelde aantal bezoekers van de binnensport is circa 482.000 bezoekers per jaar.

 

Zwembaden
In 2008 bedroeg het aantal bezoekers 205.954. In 2009 is het aantal bezoekers met maar liefst 13%
gestegen tot 232.280 bezoekers.
Door de renovatie van de zwembaden merken wij als Sportbedrijf Oosterhout een toename in
bezoekers, maar zeer zeker ook een toename van de tevredenheid van onze klanten.
Kritische noot: Verenigingen hebben momenteel de behoefte aan meer zwemwater en niet te laat op
de avonden.
Deze uren worden gedeeld met de eigen activiteiten van het Sportbedrijf. (doelgroepen,zwemlessen
en recreatief zwemmen). De verenigingen hebben al jaren, zeker in de avonduren de beste uren tot
hun beschikking, waardoor de individuele klant wat op de achtergrond komt te staan.

 

Overige activiteiten
Zwembaden

▪ Politie sportdag Recreatieoord de Warande.
▪ NHTV introductie dagen Recreatieoord de Warande.
▪ Europa kinderhulp Recreatieoord de Warande.
▪ Rooipannen introductie dagen Recreatieoord de Warande.
▪ Bovengenoemde is buiten het seizoen met commerciële doelstelling.
▪ Tijdens het seizoen van Recreatieoord de Warande worden diverse evenementen georganiseerd.

Verder worden op de binnenzwembaden diverse activiteiten georganiseerd zoals:

▪ Kidzfun op zwemvoorziening Arkendonk.
▪ Movie zwemmen met op zwembad de Blikken.

 

Sport

▪ In juli 2009 besloot het gemeentebestuur, dit mede op basis van de goede resultaten van de pilot
combifuncties in het Warandegebied, structureel aan de  slag te gaan met de combifuncties in
Oosterhout.

▪ Voorbereidingen werden getroffen om OiB te evalueren en te onderzoeken of de samenwerking
en afstemming tussen OiB en het gemeentelijk sportbedrijf verbeterd kan worden.
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Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

SPORTACCOMMODATIES     
Aantal gemeentelijke
sportaccommodaties
- Binnen 9 9 9 9
- Buiten 13 13 13 13
Bezettingspercentages 55% 59% 62% 63%
Inkomsten  t.o.v. directe kosten  -- 51% 29% 58%
Inkomsten  t.o.v. totale kosten  -- 36% 25% 32%
ZWEMBADEN     
Aantal gemeentelijke zwembaden:
- Binnen 2 2 2 2
- Buiten 1 1 1 1
Aantal gemeentelijke zwembaden 3 3 3 3
Inkomsten t.o.v. directe kosten
zwembaden

-- 66% 53% 89%

Inkomsten zwembaden t.o.v. totale
kosten

-- 31% 38% 45%

Bezoekersaantallen zwembaden 191.850 205.954 290.000 232.280

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 5.081 5.023 6.035 -1.012
Baten 1.377 1.527 1.500 -27
Subtotaal product 3.704 3.496 4.535 -1.039
Storting in reserves - - 128 -128
Onttrekking aan reserves 332 327 415 89
Saldo na reserves 3.372 3.169 4.248 -1.079

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Sport 676 100 576 667
Sportaccommodaties buiten 981 152 829 766
Sportaccommodaties binnen 1.514 412 1.102 752
Zwembaden 2.864 836 2.029 1.311
Totaal 6.035 1.500 4.535 3.496

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd
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Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 685
X Kapitaallasten L N 44
1 Lagere kosten project Combifuncties B V 34
2 Hogere kosten sportaccommodaties L N 86
3 Lagere inkomsten zwembaden L N 50
4 Hogere kosten zwembaden L N 167
5 Storting rijksgelden combifuncties in reserve L N 128

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
N.v.t. -
Ontrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie
zwembaden

336

Bestemmingsreserve uitvoering WMO; toegankelijkheid zwembaden 12
Reserve investeringsprojecten; ter dekking van de kapitaallasten van de gymzalen 68

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen
Voorziening project Whozznext 13.614 - 13.614 -
Reserves 
Bestemmingsreserve combifuncties - 127.500 - 127.500

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 Verschil van 30.000,= wordt verklaard door gas voorschotten

gymzaal Santrijn. Deze horen bij de Santrijn school die gesloopt
is in 2009. Dit bedrag komt terug bij de afrekening van de
energie in 2010.

L N 30

2 Er is ten opzichte van 2008 minder uitgegeven. L V 50

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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13. Productondersteuning
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Beleidsonderdelen

Productinformatie

Bestuurs- en managementondersteuning

GEO-informatie
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Wat 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.

Outcome indicatoren

Medewerkers
tevredenheidsonderzoek

Score  2007 Score  2008 Score 2009 Doel stelling

Beoordeling arbeidsomstandigheden -- 6,7 n.b. 6,7
Beoordeling van het eigen werk -- 8,0 n.b. 8,0
Aandeel dat op het werk te maken
heeft met grote temperatuurverschillen
of warmte/kou

-- 40% n.b. 40%

Aandeel medewerkers dat regelmatig
(dagelijks/ wekelijks) te maken heeft
met verbale agressie/ intimidatie van
klanten/ burgers

-- 2% n.b. 1%

Burgerindicator (Burgerijenquête)     
De gemeente geeft duidelijke
informatie;
▪ Het is gemakkelijk om aan

gemeentelijke informatie te komen;
▪ De gemeentelijke informatie via de

lokale kranten is goed;
▪ De informatie op de website van

de gemeente is goed;
▪ De bewonersbrieven zijn duidelijk.

7,3 7,5 7,5 7,5

Waardering gemeentelijke website 6,7 -- -- 7,0

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 13 Productondersteuning
Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Publiekstoegankelijke versie begroting en
jaarrekening
Deze producten worden ook in 2009 opgesteld.

De publiekstoegankelijke versie van de begroting
2009 is opgesteld. Ook voor de jaarrekening zal
een publieksversie worden opgesteld.
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Programma 13 Productondersteuning
Prestatiemeting
Prestatiemeting wordt doorontwikkeld binnen
de P&C producten. Belangrijke koppeling wordt
hierbij gelegd aan de servicenormen, zodat ook
hierin de burger centraal staat.

Met het vaststellen en uitvoeren van het
projectplan prestatiemanagement is een nieuwe
impuls gegeven aan resultaat gericht werken
en doorontwikkeling van prestatiemanagement.
Belangrijk onderdeel van het project vormt
het ontwikkelen van een gestructureerde
werkwijze om de benodigde stuurinformatie
(o.a. servicenormen) vast te stellen voor
beleid en bedrijfsvoering. Aansluitend wordt
ook geïnvesteerd in de verbetering van de
informatievoorziening aan het management.
In 2010 wordt de te hanteren werkwijze en
de inrichting van de informatievoorziening
vastgesteld waarna deze de komende jaren
gemeentebreed kan worden uitgerold ter
verbetering van de interne sturing en beheersing.

Effectdoelstelling
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
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Basisregistratie voor adressen en gebouwen
(BAG)
In 2009 worden bestanden met adres- en
gebouwgegevens gekoppeld aan de BAG.

In 2009 zijn bestanden met adres- en
gebouwgegevens gekoppeld aan de BAG.

Effectdoelstelling
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Gemeentelijke huisvesting
In 2008 is de uitwerking van de 3e fase stadhuis
onderdeel geworden van de integrale visie
gebied Slotjesveld. Deze visie wordt in 2008
afgerond. Op basis van deze visie zal de
voortgang van de verdere planvorming 3e fase
stadhuis worden afgestemd.

De plannen voor een nieuw stadhuis maken
onderdeel uit van de ontwikkeling Slotjesveld.
Voorstel voor het opstellen van een integrale
gebiedsvisie (masterplan) 2e kwartaal 2010.

Modernisering arbeidsvoorwaarden (aanpassing
regeling lokaal verlof)
Nader te bepalen als uitkomst van het overleg
tussen Portefeuillehouder P&O/Georganiseerd
Overleg.

De modernisering van de arbeidsvoorwaarden is
nog niet afgerond.

Overige activiteiten
Geo-informatie
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
▪ Vervaardigen van basiskaarten, stadsplattegronden, luchtfoto¿s en specifieke kaarten ten

behoeve van gemeentelijke afdelingen;
▪ Straatnaamgeving en huisnummeringen en het beheren van een Centraal Adressen Bestand;
▪ Toetsen en uitzetten van rooilijnen en het vaststellen van peilen en grenzen.
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Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Geleverde GBKN-punten (mutaties) 12.638 12.686 12.000 12.598
Ziekteverzuim% in relatie tot landelijk
gemiddelde

6,3% 5,7% 5,15% 7,72%

Aantal formatieplaatsen per duizend
inwoners

7,8 6,7 7,8 7,97

Groeipercentage inkomende post groei
2004/2005  24,4%

16,1% -7% 15% 0%

Groeipercentage uitgaande post groei
2004/2005  34,6%

19,0% -9% 0,0% 50%

Percentage tijdige afhandeling van
post (ambitie)
(Zie programma 2)
Percentage tijdige afhandeling van
meldingen via meldpunt (binnen 3
werkdagen iets zien of horen)

- 94% 95% 95%

Percentage bezwaarschriften dat
binnen 14 weken na ontvangst is
afgedaan

67% -- 80%

Percentage gegronde bezwaar- en
beroepschriften Awb

-- -- 25% 21%

Percentage ongegronde bezwaar- en
beroepschriften Awb

-- -- 70% 69%

Afhandeling termijnen bezwaren -- -- Max 14
weken

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 22.692 19.660 24.745 -5.085
Baten 20.955 18.527 22.787 4.260
Subtotaal product 1.737 1.133 1.958 -825
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves 1.380 1.057 1.499 442
Saldo na reserves 357 76 459 -383

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Directie en management 1.148 - 1.148 2.009
Kabinet en secretariaat 762 - 762 42
Financiële administratie 3.050 168 2.882 2.110
Personeelsbeleid en -beheer en organisatiebeleid 2.448 667 1.781 1.425
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Omschrijving Rekening
l asten

Rekening
b aten

Rekening
s aldo

Begroting
s aldo

Facility management en inkoop 1.635 313 1.322 1.476
Informatisering, automatisering en
telecommunicatie

8.823 5.331 3.492 3.001

Communicatie 672 - 672 504
Juridische zaken 130 1 129 181
Geo-informatie 445 51 394 406
Documentaire informatie voorziening en
reproductie

1.991 - 1.991 1.690

Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.593 50 2.543 2.614
Tractiemiddelen 1.049 10 1.038 848
Doorbelasting naar producten - 16.069 16.069 -15.172
Totaal 24.745 22.787 1.958 1.133

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 570
X Kapitaallasten L N 423
1 Liquidatie IZA   -
2 FPU aanspraken   -
3 Storting non-activiteitenfonds L N 41
4 Lagere kosten centraal opleidingsbudget B V 18
5 Terugbetaling Careercenter Flex L N 24
6 Hogere kosten systeembeheer L N 120
7 Positief saldo Equalit B V 85
8 Hogere kosten repro en post L N 119
9 Lagere kosten digitalisering van bouw- en milieuvergunningen B V 64
10 Lagere kosten accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed B V 76
11 Lagere kosten Slotje Brakestein B V 150
12 Lagere dividendopbrengst BNG L N 126
13 Hogere kosten tractie L N 147

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting aan reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van
de renovatie stadhuis en aanpassing publiekshal

954

Bestemmingsreserve uitvoering WMO; Afschrijving werkelijke kosten 2009 krediet
toegankelijkheid gemeentehuis

7

Egalisatiereserve SSC/ICT; Betreft door Equalit gemaakte kosten die betrekking hadden
op  2008 (toen is positief resultaat in deze reserve gestort).

129

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling: ter dekking van capaciteit management,
beleidsmedewerker groen, projectmatig werken, doorontwikkeling VVH, tijdelijke formatie-
uitbreiding StO, project prestatiemanagement en programma dienstverlening

288

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Oosterhout Familiestad: ter dekking van de kosten
samenhangend met de doorontwikkeling

121
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 Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen
Voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit 1.001.522 - 192.280 809.242
Voorziening FPU 173.766 157.880 269.255 62.391
Voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid 117.228 91.374 - 208.602
Voorziening IZA gelden - 553.702 - 553.702
Reserves
Bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwerking 347.060 5.206 332.596 19.670
Bestemmingsreserve doorontw. Oosterhout familiestad 118.999 1.785 120.784 -
Bestemmingsreserve doorontwikkeling 721.114 10.817 288.201 443.730

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 In 2008 zijn er geen kosten voor het maken van luchtfoto's

geweest.
L N 25

2 In 2009 werden de budgetten van postverzending
geactualiseerd (naar beneden bijgesteld). In 2008 bedroegen de
kosten voor verzending post nog € 103.000 tegen € 160.000 in
2009.

L N 57

3 Lagere tractiekosten dan in 2008 vanwege lagere
brandstofkosten, ontwikkeling hiervan is onzeker, en lagere
belastingen mede omdat de te betalen BPM bij aanschaf
voertuigen geboekt worden op kredieten in tegenstelling tot
voorgaande jaren

L V 38

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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14. Algemene dekkingsmiddelen
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Beleidsonderdelen

Beleggingen

Belastingen

Algemene uitkering

Algemene baten en lasten

Saldo kostenplaatsen

Mutaties in reserves
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Wat willen we bereiken?

Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van
de andere programma's doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met
name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals
de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, renteinkomsten en -uitgave. Ook
worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als
kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma's.

Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd:

▪ Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat wordt
geboden als bijdrage in de gemeentelijke taken.

Programma 14 Algemene
dekkingsmiddelen
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score 2007 Score  2008 Score 2009  Doel stelling

Nut gemeentelijke belastingen 4,7 4,7 4,8 4,8

Wat hebben we ervoor gedaan?

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Effectdoelstelling
Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat
wordt geboden 
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitvoering werkzaamheden gemeentelijke
belastingen (heffingen, invordering en wet WOZ)
Werkzaamheden worden uitgevoerd in
samenwerking met de gemeente Breda.

Werkzaamheden worden uitgevoerd. De
samenwerking krijgt steeds meer gestalte.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar
een verdergaande samenwerking met het
Waterschap en de gemeenten Bergen op Zoom,
Roosendaal en Etten-Leur.

De verzending van WOZ beschikkingen
De aanslagen van het belastingjaar 2009 zullen
in 1e kwartaal 2009 worden verzonden

Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Toelichting op de speerpunten 2009
Belastingen
Doelstellingen van de samenwerking met de gemeente Breda op het gebied van de uitvoering van
de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering
onroerende zaken, zijn:
▪ het realiseren van een kwalitatief goed product richting belastingplichtigen;
▪ het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering;
▪ het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen;
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▪ het behoud van de gemeentelijke autonomie op het gebied van de beleidsvraagstukken, maar het
integreren van de uitvoeringsprocessen;

▪ het minimaliseren van de bedrijfsrisico¿s.

 

Beleggingen
Verwezen wordt naar de paragraaf bedrijfsvoering.

 

Overige activiteiten
Beleggingen
 Het betreft hier interne financieringsbronnen vanuit de bespaarde rente. Door reserves en
voorzieningen te gebruiken als intern financieringsmiddel is er sprake van een bespaarde rente.
Hierdoor is het niet nodig externe leningen aan te trekken. Deze bespaarde rente wordt bepaald door
de rekenrente (4,5%) over alle reserves en voorzieningen te berekenen. Dit is een inkomst voor de
exploitatie van € 5,9 miljoen. Deze rente wordt als volgt bestemd binnen de begroting:
- de rente bijschrijven op het saldo van de reserve. Dit vindt plaats via het product 980 mutaties in de
reserves;
- de rente structureel ten gunste brengen van de exploitatie;
- de rente blokkeren i.v.m. het vrij besteedbaar houden van de reserves. Aangezien niet alle reserves
in een jaar volledig besteed worden, kan een deel van de rente worden ingezet in de exploitatie via
een eenmalige vrijval van deze rente.

 

Algemene baten en lasten
Binnen dit product staat de post onvoorzien. De kern van dit beleid bestaat uit een toetsing aan de drie
O's:
- Onvoorzien
- Onuitstelbaar
- Onvermijdbaar
De raming van deze post is vastgesteld op € 5 per inwoner, afgerond op een totaal van € 270.000. 

 

De onderstaande stelposten zijn in 2009 opgenomen:

Omschrijving Begroot
2009

Wijziging Totaal 2009 Werkelijk
2009

Afwijking

Stelpost Kapitaallasten
investeringsplan

502 0 502 0 502

Stelpost prijscompensatie 296 194 490 0 490
Onvoorzien 270 -263 7 0 7
Algemene inkomsten/
uitgaven

-178 178 0 -13 13

Stelpost BTW risico 0 0 0 307 -307
Stelpost uitvoering WMO 0 284 284 0 284
Stelpost efficiencykorting
personeel

-440 440 0 0 0

Stelpost efficiencykorting
subsidies

-124 124 0 0 0

Opheffen voorzieningen 0 0 0 -42 42
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Omschrijving Begroot
2009

Wijziging Totaal 2009 Werkelijk
2009

Afwijking

Voorziening dubieuze
debiteuren

0 0 0 9 -9

Vrijval balansposten 0 0 0 -204 204
Totale kosten 326 957 1.283 57 1.226

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Intern rentepercentage 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
Tarief OZB:    
- eigendom woningen € 2,34 € 2,39 Opbrengst

+4,99%
0,0949%

- eigendom niet-woningen € 3,88 € 3,35 0,1513%
- gebruik niet-woningen € 3,10 € 2,40 0,1209%
Tarieftoeristenbelasting (p.p. nacht) € 0,60 € 0,61 € 0,64 € 0,64 
Tarief hondenbelasting
- eerste hond €  51,84 € 53,28 € 55,92 € 55,92
- tweede en volgende hond € 103,68 € 106,56 € 111,84 € 111,84
- kennel € 331,20 € 340,32 € 357,30 € 357,30
Hoogte algemene uitkering per inwoner € 752 813 € 845 € 890 
Bedrag onvoorzien per inwoner € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 5.629 3.403 3.236 167
Baten 60.253 64.193 65.449 -1.256
Subtotaal product -54.624 -60.790 -62.213 1.423
Storting in reserves 1.728 2.607 1.789 818
Onttrekking aan reserves 1.089 899 899 -
Saldo na reserves -53.985 -59.082 -61.323 2.241

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Algemene uitkering - -48.161 -48.161 -48.046
Belastingen 935 -10.614 -9.679 -9.243
Bespaarde rente 4 -5.903 -5.899 -5.718
Saldo kostenplaatsen 2.163 -695 1.468 935
Stelposten 134 77 58 1.276
Onvoorzien - - - 7
Totaal 3.236 -65.449 -62.323 -60.790
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Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L N 1.329
X Kapitaallasten L V 502
1 Lagere kosten belastingsamenwerking B V 71
2 Hogere OZB opbrengst B V 436
3 Lagere opbrengst honden- en toeristenbelasting B N 64
4 Hogere algemene uitkering B V 100
5 Vrijval stelpost prijscompensatie L V 490
6 Stelpost uitvoering WMO L V 284
7 BTW reintegratie L N 307
8 Vrijval balansposten voorgaande jaren B V 204
9 Vrijval voorzieningen B V 42

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
Rentebijschrijving reserves 1.730
Bespaarde kapitaallasten a.g.v. vervroegde afschrijvingen i.k.v. BBV. Zijn destijds aan de
vrije reserve onttrokken, komen nu jaarlijks ten gunste van de reserve (eindigt in 2009).

60

Ontrekking aan reserves
Reserve BTW compensatiefonds; egalisatie van de effecten van de invoering van het
BTW compensatie

899

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen
N.v.t. - - - -
R eserves
Algemene reserve (bufferfunctie) 4.378.456 65.677 -4.444.133
Financieringsreserve (inkomensfuncties) 36.000.000 - -36.000.000
Vrije reserve 40.562.0157.235.56623.882.56723.975.014
Bestemmingsreserve investeringsprojecten
(bestedingsfunctie)

13.384.7005.878.5371.751.09617.512.141

Bestemmingsreserve BTW-compensatie 1.079.283 16.189 898.555 196.918

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
 Stelposten veranderen jaarlijks, zodat een vergelijking met

voorgaande jaren weinig zinvol is.
   

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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BP1 Centrum+
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Beleidsonderdelen

Centrum+
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Wat 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, Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en
economische hart van Oosterhout familiestad.

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

Burgerindicator (Centrumscan) Score 2007 Score  2008 Score 2009 Doel
-s telling*

Waarderingscijfer omgeving 7,3 7,3 7,4 7,5
Waarderingscijfer leefbaarheid 7,3 7,2 7,4 7,5
Waarderingscijfer openbaar groen 6,2 6,4 7,0 6,5
Waarderingscijfer schoon 6,7 6,6 6,9 7,0
Waarderingscijfer criminaliteit 6,6 6,5 6,8 6,7
Waarderingscijfer verkeersveiligheid 6,4 6,4 6,8 6,5
Gemiddelde waardering bewoners 6,7 6,6 7,2 6,7
Gemiddelde waardering ondernemers 6,7 6,7 6,8 6,9
Gemiddelde waardering bezoekers 6,9 6,9 7,2 7,0

*Doelstelling: het streven is om het waarderingscijfer van de eerste centrumscan (gemiddeld net
onder een zeven), in 2010 gemiddeld op een acht te hebben.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijzonder programma Centrum +
Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeente, burgers en ondernemers
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Monitoring
In 2009 worden 3 centrumscans uitgevoerd (in
januari,mei en september) om de wijzigingen die
in de waardering optreden te meten.

De centrumscans zijn uitgevoerd en de resultaten
worden verwerkt.

Effectdoelstelling
Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout
familiestad
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Uitvoering Actieprogramma Centrum+.
In 2009 worden de acties om de kwaliteit van
het stadscentrum te verbeteren, die vanaf 2007
door de betrokken partijen gezamenlijk zijn
gestart, gecontinueerd, zoals graffitiaanpak, extra

Deze acties lopen allemaal. Met het oog op
het opleveren van het programma  worden
een aantal activiteiten geborgd in de staande
organisatie, anderen worden afgesloten
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Bijzonder programma Centrum +
schoonmaakinzet via tienvuilenplekkenaanpak,
ondernemers houden eigen straatje schoon en
afspraken over veilig uitgaan.

omdat de doelstellingen bereikt zijn of worden
gerealiseerd dmv het Actieplan Stadshart en
horeca- actieplan.

In de eerste helft van 2009 uitwerking plan om te
kunnen komen tot een zogenaamde BGV-zone
voor de Oosterhoutse binnenstad, zodat in 2009
e.v. de BGV-zone een feit is. 

De BGV zone, later BIZ, blijkt voor de
Oosterhoutse ondernemers niet het gewenste
middel om middelen te genereren die ten gunste
komen aan de ondernemers in de stad. In de
eerste helft van 2010 wordt een alternatief plan
uitgewerkt.

Actieplan stadshart
In 1e kwartaal 2009 wordt het Actieplan
Stadshart ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd, zodat in 2009 e.v. door alle partijen
uitvoering aan het plan kan worden gegeven.

Het actieplan is inmiddels vastgesteld door de
gemeenteraad.

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 166 234 271 -37
Baten - - - -
Subtotaal product 166 234 271 -37
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves - - 21 21
Saldo na reserves 166 234 250 -16

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Vitale en attractieve binnenstad 271 - 271 234
Totaal 271 - 271 234

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 55
1 Inhuur alliantiemanager Centrum+ L N 46

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Baten

Storting in reserves
N.v.t. -
Onttrekking aan reserves
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Baten
Vrije reserve ten behoeve van Centrum+ (onderdeel van saldobestemming jaarrekening
2008)

21

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
1 Gedurende geheel 2009 is de alliantiemanager centrum+

ingehuurd; dit resulteert in hogere personele lasten.
L N 46

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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BP2 Jong
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Beleidsonderdelen

Jong
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Wat 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 effectdoelstellingen gedestilleerd, namelijk:
Interne 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. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren. Wezenlijk
aspect aan het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht
belangrijk vinden.

▪ Een aantal projecten in de stad moet leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners.

Externe effectdoelstelling:
De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten 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. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen van
het gemeentehuis is hier onontbeerlijk omdat de wensen van burgers zich nooit tot één beleidsterrein
zullen beperken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijzonder programma Jong
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. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren.
Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze
in dat opzicht belangrijk vinden 
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
Actieprogramma Jong
Het actieprogramma Jong is in april 2008
goedgekeurd door de gemeenteraad. Vervolgens
is gestart met de realisering van de zestien
actiepunten uit het programma. In 2010 moeten
alle actiepunten zijn gerealiseerd.

Op twaalf van de zestien actiepunten zijn de
afgelopen jaren vorderingen gemaakt. De
actiepunten waarop geen vordering zijn gemaakt
liggen vooral in het domein van het bedrijfsleven:
bioscoop, discotheek en dergelijke. In 2010 zal
de balans worden opgemaakt. 

Website
De website jong-in-oosterhout is in 2008
ingrijpend vernieuwd en moet in 2008/2009

In 2009 heeft Jong een plek gekregen op
de vernieuwde website van de gemeente
Oosterhout. In 2010 zal dit onderdeel verder
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Bijzonder programma Jong
uitgroeien tot de belangrijkste hotspot in
Oosterhout waar jongeren hun informatie over de
stad op kunnen halen.
Bovendien wordt het de belangrijkste virtuele
plek waarop zij kunnen laten weten hoe ze over
bepaalde zaken in de stad denken en waar hun
behoeften liggen. 

ingevuld worden, vooral met informatie over
JONG Proof.

Jongerendocumentatie
Een samenwerking tussen het programma
Jong van de gemeente Oosterhout,
woningbouwstichting Cires, Merites en
de stichting Shoot levert eind 2008 een
documentaire film op over het leven van
groepen jongeren in Oosterhout. Het dvd-
project wordt financieel gesteund door het
Stroomversnellingsfonds van de Rabobank.

In 2010 wordt, in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen een documentaire
gemaakt over de ontmoeting tussen jongeren
en politici op alle vier de middelbare scholen.
Deze documentaire wordt uitgezonden via de
ORTS maar verschijnt ten behoeve van het vak
maatschappijleer ook op een dvd, die aan de
scholen ter beschikking wordt gesteld.

Zomer- en winteractiviteiten
Om de stad ook in de schoolvakanties
aantrekkelijk te maken, zorgt de gemeente
Oosterhout, in samenwerking met Merites
(jongerenwerk), Oosterhout in Beweging en de
stichting Cultief voor een sportief en cultureel
aanbod in met name de zomer- en kerstvakantie.

In de zomervakantie is op twee vrijdagen de
Markt vol gebouwd met spannende uitdagende
speelvoorzieningen. Ook kon van de Sint
Jantoren abgeseild worden. Het programma
JONG heeft ook in 2010 tot doel om in de
kerstvakantie een ijsbaan in de stad neer te
leggen.

Mbo/hbo
Het Florijn College uit Breda start in het
schooljaar 2008-2009 aan de Mathildastraat met
een mbo-opleiding in Oosterhout.

Studentenbedrijf Flash herbergt in het schooljaar
2009/2010 ongeveer 125 leerlingen.

Zapbudgetten
Binnen het programma Jong is een bedrag van
10.000 euro gereserveerd voor jongeren die zelf
iets willen organiseren in Oosterhout. Verzoeken
komen binnen via de website.

Het budget van 10.000 euro wordt jaarlijks
volledig besteed aan initiatieven van jongeren.

Discotheek en bioscoop
Er worden aanhoudend gesprekken gevoerd
met ondernemers die mogelijk bereid zijn
om voorzieningen zoals een discotheek en
een bioscoop in Oosterhout te vestigen. De
gemeente Oosterhout kan in dit opzicht slechts
een stimulerende rol vervullen en heeft die rol
ook op zich genomen.

Mede onder invloed van de kredietcrisis zijn
investeringen in grootschalige voorzieningen
als bioscopen en discotheken ook in 2009
uitgebleven. Het initiatief voor een kleine
familiebioscoop aan de Statendamweg heeft
ook geen doorgang gevonden. Het programma
JONG is vertegenwoordigd bij het horeca-overleg
van Centrum+. In dat overleg wordt gezocht
naar nieuwe wegen en een optimale aansluiting
tussen vraag en aanbod. 

Starterswoningen en startersleningen
In 2008 en 2009 komt een
woningbouwprogramma op gang waarin ook
aandacht wordt besteed aan starters. Onder
meer in De Contreie krijgen starters op de
woningmarkt een kans om zelf hun woning
te realiseren. Om de doelgroep te wijzen op
alle mogelijkheden om in Oosterhout aan een
starterswoning te komen, wordt uitgave van een
speciaal magazine voorbereid.

In 2009 hebben alle jongeren tussen de 18 en
de 30 jaar het informatieve magazine Eerst
Wonen ontvangen. Een Oosterhoutse glossy
over de woningmarkt voor starters. Begin  2010
is een geactualiseerde versie (ivm nieuwe
startersregeling) naar de doelgroep van 30 tot 35
jaar gestuurd.
Aan de Van Oldeneellaan worden door
Thuisvester in een project van in totaal 36
woningen 21 starterswoningen met een MGE-
constructie gerealiseerd. In januari 2010 is
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Bijzonder programma Jong
de bouw gestart en oplevering wordt eind
december 2010 verwacht. Op de locatie
Torenschouw worden 33 starterswoningen (tot €
175.000,-) gerealiseerd. De woningen zullen naar
verwachting medio 2011 opgeleverd worden.

Sinds de vaststelling door de raad van de
oorspronkelijke verordening Stimuleringsfonds
startersregeling (12 april 2006) zijn in totaal 24
leningen verstrekt. In het jaar 2009 zijn in totaal
8 startersleningen verstrekt. Daarnaast zijn in
2009 zijn voorbereidingen getroffen voor het
verruimen van de verordening startersleningen.
Deze verordening is begin 2010 door de raad
vastgesteld.

Output-indicatoren

Overige indicatoren Score 2007 Score 2008 Prognose
2009

Score 2009

Bezoekers website Jong FM 1.500 -- 100.000 n.v.t.
Bruikbare reacties van jongeren op de
website

15 -- 1.500 n.v.t.

Aantal leden en sympathisanten van
de jeugdraad

- -- 50 50

Aantal gehonoreerde aanvragen voor
zapbudget

20 -- 25 12

Aantal studenten mbo-opleiding Florijn
College

- -- 180 125

Maatschappelijke stagiaires op het
gemeentehuis

5 -- 25 6

Deelnemers vakantie-activiteiten winter
(H2O-festival)

1.500 -- 2.500 n.v.t.

Deelnemers vakantie-activiteiten
zomersport op de Markt

600 -- 2.000 1.000

Aantal bezoekers startersmarkt
Houseparty

- -- 400 n.v.t.

Aantal verleende startersleningen 5 -- 17 8
Aantal bezoekers op première dvd
Jong-in-Oosterhout

- -- - 250

Nieuwe speelplekken voor oudere
jeugd in Oosterhout

- -- 2 1

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 181 182 160 22
Baten 10 - 14 14
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Exploitatie Rekening
 2008

Begroting
 2009

Rekening
 2009

Saldo
 2009

Subtotaal product 171 182 147 35
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves - - - -
Saldo na reserves 171  182 147 35 

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Jong 160 14 147 182
Totaal 160 14 147 182

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
1 Lagere programmakosten B V 35

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
N.v.t. -
Storting in reserves
N.v.t. -

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
 n.v.t.    

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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BP3 Samenleving
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Beleidsonderdelen

Samenleving
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Wat 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:
Interne 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 zo'n 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 zo'n samenleving te verwezenlijken. Bij de invulling van het programma heeft de
samenleving zelf een belangrijke rol.

Externe 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.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Bijzonder programma samenleving
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
zo'n samenleving is de  tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk
en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het
bijzondere programma Samenleving zullen stappen worden gezet om zo'n samenleving te
verwezenlijken. Bij de invulling van het programma heeft de Samenleving zelf een belangrijke
rol
Prestatiedoelstelling Resultaat 2009
De rol als innovator. Het aansporen van
"onbekende" initiatiefnemers. Zij kunnen
voortaan terecht bij de "Ideeënfabriek", een
digitale ontmoetingsplaats op internet. Achter de
Ideeënfabriek zit een gezelschap van circa tien
Oosterhouters, die meren-deels hun sporen in
het verenigingsleven hebben verdiend. Het gaat
om ervaren organisatoren die nieuwkomers met
raad en daad kunnen bijstaan. Die doorverwijzen
naar vergelijkbare initiatieven en die het overzicht
hebben om vraag en aanbod - ook in financiële
zin - met elkaar in verbinding te brengen.

In de tweede helft van 2009 is veel inzet
gepleegd op ontwerp, realisatie en lancering -
begin 2010 - van de website van "De Ideeale
Fabriek (www.ideealefabriek.nl)". Hier kunnen
Oosterhouters terecht die hulp willen bij het
verder ontwikkelen van hun ideeën. Achter de
website gaat een gezelschap Oosterhouters
thuis die kunnen bogen op ruime ervaring in het
organiseren èn op een uitgebreid netwerk in de
Oosterhoutse samenleving.
Feitelijk is 2009 het eerste jaar geweest waarin
aanzienlijke vooruitgang is geboekt met dit
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Bijzonder programma samenleving
onderdeel van het programma Samenleving.
Hierin ligt vooral een belangrijk deel ook de
verklaring voor de kostenoverschrijding binnen
het programma Samenleving.

De rol als makelaar
Het leggen van verbinding tussen (bestaande
en nieuwe) initiatieven, om op die manier
meerwaarde voor Oosterhout te bereiken.
Het nadenken over nieuwe vormen van
samenwerking en het beter structureren van
bestaande verbanden horen hier tot de opdracht.
Dat kan onder andere langs de volgende lijnen:
▪ het inrichten van een Alliantiehuis,

als informele ontmoetingsplek tussen
verenigingen, organisaties, overheid en
bedrijfsleven;

▪ het opzetten van een ideeënbeurs, waar
goede ideeën worden verkocht aan de
hoogste bieder;

▪ het verder vervolmaken van een systeem
van "maatschappelijke adoptie".

In 2009 is de Stichting Samen voor Oosterhout
van start gegaan. Doel van deze stichting is
een "match" te maken tussen middelen vanuit
het bedrijfsleven en initiatieven vanuit het
maatschappelijk middenveld. De stichting is
een gezamenlijk initiatief van de Rabobank
en de gemeente en wordt ondersteund door
een tiental Oosterhoutse bedrijven en non-for-
protiorganisaties.
Tijdens de eerste Oosterhoutse beursvloer, op
10 december 2009, zijn er in totaal 150 matches
tussen bedrijfsleven enerzijds en verenigingen
en organisaties anderzijds. Deze matches
vertegenwoordigden een maatschappelijke
waarde van € 217.035.
Daarnaast is de Stichting gedurende het gehele
jaar actief, op incidentele basis, actief geweest
in het bijeenbrengen van ondernemers en
maatschappelijk middenveld.

Wat heeft het gekost?

Kosten en opbrengsten

Bedragen * € 1.000
Exploitatie Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Saldo
 2009

Lasten 34 59 83 -24
Baten - - - -
Subtotaal product 34 59 83 -24
Storting in reserves - - - -
Onttrekking aan reserves - - - -
Saldo na reserves 34 59 83 -24

Specificatie beleidsonderdelen

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Rekening

l asten
Rekening

b aten
Rekening

s aldo
Begroting

s aldo
Samenleving 83 - -24 59
Totaal 83 - -24 59

Het resultaat op dit programma is als volgt gespecificeerd

Bedragen * € 1.000
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Nr. Mutaties L/B V/N Bedrag
X Inzet eigen personeel L V 34
1 Hogere programmakosten L N 25

Specificatie mutatie reserves

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Bedrag
Storting in reserves
N.v.t. -
Storting in reserves
N.v.t. -

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 

Bedragen * € 1.000
Omschrijving Stand 

1-1-2009
VermeerderingenVerminderingenStand 

31-12-2009
Voorzieningen     
N.v.t. - - - -
Reserves     
N.v.t. - - - -

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2008:

Bedragen * € 1.000
Nr. L/B V/N Bedrag
 n.v.t.    

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Financiële jaarrekening".
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4. Paragrafen

184 4.1. Lokale heffingen

189 4.2. Weerstandsvermogen

197 4.3. Onderhoud kapitaalgoederen

203 4.4. Treasury (financiering)

205 4.5. Bedrijfsvoering

215 4.6. Verbonden partijen

230 4.7. Grondbeleid

234 4.8. Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
(ISV)

244 4.9. Subsidieverlening

250 4.10. Inkoop
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4. Paragrafen

De volgende paragrafen zijn opgenomen in de programmarekening. De eerste zeven paragrafen
zijn verplicht conform de wettelijke voorschriften. Hieraan zijn de paragrafen Investeringsprogramma
Stedelijke Vernieuwing, subsidieverlening en inkoop toegevoegd.

▪ Lokale heffingen
▪ Weerstandsvermogen
▪ Onderhoud kapitaalgoederen
▪ Treasury (financiering)
▪ Bedrijfsvoering
▪ Verbonden partijen
▪ Grondbeleid
▪ Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)
▪ Subsidieverlening
▪ Inkoop

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarrekening bezien
vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking
hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken
onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van
belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een
instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.
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4.1. Lokale heffingen

Overzicht gemeentelijke heffingen
Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke
heffingen weergegeven. 

Bedragen * € 1.000
 Rekening

 2008 
Begroting

2009 
Rekening

 2009 
Onroerende zaakbelasting 8.802 9.765 10.201
Afvalstoffenheffing/Reinigingrecht 6.166 6.238 6.250
Rioolrecht 5.235 5.362 5.330
Hondenbelasting 255 292 272
Toeristenbelasting 180 178 138
Precario 61 53 42
Leges vergunningen in het kader van openbare orde
en veiligheid

19 31 23

Leges burgerzaken 960 845         1.007
Leges bouwvergunningen 1.918 1.450 693
Marktgelden 68 56 73
Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning
en naheffing)

1.680 1.678 2.117

Totaal 25.344 25.948 26.146

Onroerende zaakbelasting
Bij het opstellen van de begroting 2009 werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien
van de belastingopbrengsten OZB:
"Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de gewijzigde
beleidslijn (volgen van de trendmatige verhoging via de door het CBS berekende inflatiecorrectie)
betekent concreet een verhoging van de belastingopbrengst met maximaal 2,9% (exclusief
areaaluitbreidingen)".
Er is sprake van een jaarlijkse herwaardering. Dit betekent dat de inkomsten uit de onroerende
zaakbelasting gebaseerd zijn op het prijspeil van 1 januari 2008.
Een ander belangrijk landelijk kader is dat de tarieven landelijk maximaal mogen stijgen met de
trendmatige groei van het BBP. Deze bedroeg in 2009 6,11%. Met de stijging van 2,9% is dus ruim
binnen deze norm gebleven.  

Bedragen * € 1.000
  Eigendom Gebruik Totaal 
Netto opbrengst 2009 8.222 1.979 10.201 
Begroting 2009 8.108 1.657 9.765
Verschil 114 322 436 

Voor de verklaring van het nadeel van € 436.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma
14 Algemene dekkingsmiddelen.
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Afvalstoffenheffing
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing moet dus zowel in de
begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of
andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening reiniging.
Het jaar 2009 werd voor de afvalstoffenheffing afgesloten met een positief saldo van €  356.000.
Dit saldo is toegevoegd aan de voorziening reiniging, conform het geldend beleid. In de
programmabegroting 2009 (na wijzigingen) werd rekening gehouden met een onttrekking uit de
voorziening van € 89.000.
Overigens is in 2009 tevens een storting in de voorziening gedaan van € 105.000 vanuit de bijdrage
die is ontvangen vanuit het afvalfonds van de VNG. 
Voor een overzicht van het verloop van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing wordt verwezen
naar programma 6 (Natuur, Milieu & Afval).

Bedragen * € 1.000
 Totaal
Netto opbrengst 2009 6.250 
Begroting 2009 6.238
Verschil 12 

Voor de verklaring van het voordeel van € 12.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6
Natuur, milieu en afval.

 

In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van de
afvalstoffenheffing in de jaren 2005 tot en met 2009, hierbij wordt het percentage aangegeven bij
de begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten
overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.
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Rioolrecht
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. Het rioolrecht moet dus zowel in de begroting als
de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of ondersom
wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering.
Het jaar 2009 werd voor het rioolrecht afgesloten met een positief saldo van €  1.178.000. Dit saldo
is gestort aan de voorziening riolering, conform het geldend beleid. In de programma-begroting 2009
werd rekening gehouden met een storting uit de voorziening van € 387.000. 
Voor een verloopoverzicht van de egalisatiereserve rioolheffing wordt verwezen naar programma 6
(Natuur, Milieu & Afval).

Bedragen * € 1.000
 Totaal
Netto opbrengst 2009 5.330 
Begroting 2009 5.362
Verschil -32 

Voor de verklaring van het nadeel van € 32.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 6
Natuur, milieu en afval.

 

In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van het
rioolrecht in de jaren 2005 tot en met 2009, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de begroting
en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten overstijgen,
terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.

Ontwikkeling tarieven
In onderstaande grafiek is het verloop van de tarieven voor zowel de afvalstoffenheffing als de
rioolheffing weergegeven voor de jaren 2005 tot en met 2009.



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 187

Afvalverwijdering en riolering in relatie tot BTW compensatiefonds (BCF)
Evenals elders binnen onze gemeentelijke exploitatie is binnen afvalverwijdering en riolering vanaf
2003 de BTW door ons terug te krijgen bij het BCF. Hiermee worden onze lasten 'netto' verantwoord
en ontstaat een positief saldo op de producten, aangezien de BTW wel in rekening wordt gebracht
('bruto' lasten worden in rekening gebracht). De wetgever heeft deze uitzondering in haar regelgeving
opgenomen, daar er anders een aanzienlijk gat in de gemeentelijke exploitatie zou ontstaan.
Immers ten einde de BTW te kunnen terugvragen heeft er een uitname uit de algemene uitkering
plaatsgevonden. Het niet meer in rekening mogen brengen van de BTW op afvalstoffenheffing en
rioolrecht zou derhalve een dubbel nadeel inhouden.

Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2008 verhoogd met 4,99%. Uiteraard is hierbij afgerond
naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien de belastingplicht geldt voor het aantal
maanden dat honden gehouden worden.
Het tarief in 2009 bedroeg:
▪ € 55,92 per 1e hond;
▪ € 111,84 per volgende hond;
▪ € 357,30 per kennel.

Dit leidt tot de volgende opbrengst:

Bedragen * € 1.000
 Totaal
Opbrengst 2009 272 
Begroting 2009 292
Verschil -20 

Voor de verklaring van het nadeel van € 20.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 14
Algemene dekkingsmiddelen.
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Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke
bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt
geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een
forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op basis
van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende aangiftebiljet. Het
tarief in 2009 bedroeg per overnachting € 0,64. 

Dit leidt tot de volgende opbrengst:

Bedragen * € 1.000
 Totaal
Opbrengst 2009 138 
Begroting 2009 178
Verschil -40 

 

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

Bedragen * € 1.000
 Rekening

 2008
Begroting

 2009
Rekening

 2009
Kwijtschelding onroerende zaakbelasting 1 0 0
Kwijtschelding afvalstoffenheffing 242 325 266
Kwijtschelding rioolrecht 164 130 166
Kwijtschelding hondenbelasting 6 0 7
Totaal 413 455 439 
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4.2. Weerstandsvermogen

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van de weerstandscapaciteit alsmede
de risico's van de gemeente Oosterhout. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en
substantieel zijn, af te dekken. De risico's, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico's die
niet anderszins zijn te ondervangen.

Reguliere risico's (risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken
vaak geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Voor deze risico's wordt een
voorziening getroffen. Ook reguliere risico's, voortkomende uit bijvoorbeeld open-eind regelingen, zijn
onderstaand niet opgenomen.

  

A.         Weerstandscapaciteit
Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de structurele weerstandscapaciteit
en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de
gemeente zelf in staat is om niet begrote kosten te dekken door structureel financiële middelen vrij
te maken.  Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die maar
eenmalig kunnen worden ingezet.

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:
▪ De post onvoorzien. Deze bedraagt vanaf 2009 € 270.000.
▪ De onbenutte belastingcapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:
▪ Het vrije deel van de algemene reserve, de Vrije reserve en de bestemmingsreserves;
▪ (Eventuele) stille reserves.

De post onvoorzien
In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 270.000. Hiervan is in de
jaarrekening 2009 een bedrag van € 263.000 ingezet.

Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden, die een gemeente heeft
om haar inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen
van de gemeente Oosterhout zijn OZB-inkomsten, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De
afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beiden begroot op een kostendekkend niveau. Dit betekent
dat hierin geen onbenutte capaciteit aanwezig is. In december 2007 heeft de Eerste kamer ingestemd
met het wetsvoorstel tot afschaffing van de limitering van de OZB. Hiermee is de verhoging van de
OZB-tarieven niet meer gemaximeerd. Het vervallen van de limitering OZB mag echter niet leiden tot
een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat
voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het Rijk
ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Binnen de OZB is er dus wel sprake
van onbenutte belastingcapaciteit. Onderstaand is berekend dat er een onbenutte belastingcapaciteit
is van circa € 650.000. Dit is de ruimte ten opzichte van de tarieven die landelijk vastgesteld zijn om
toegelaten te kunnen worden als artikel 12 gemeente. Voorgaande jaren werd de ruimte nog berekend
ten opzichte van landelijk vastgestelde maximale tarieven, echter aangezien de maximalisering is
opgeheven is dit niet meer zinvol. Aansluiting bij de zogenaamde artikel 12 tarieven is dan meer voor
de hand liggend.
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Bedragen * € 1.000
 Waarde Tarief 2010 Tarief

artikel 12
Bruto

Opbrengst
2010

Bruto
opbrengst

tarief art 12

Onbenutte
capaciteit

- woningen
eigenaar

 
5.993.757.677

0,0927% 0,1164%     5.556.213     6.976.734   1.420.521

- niet
woningen
eigenaar

 
1.818.789.209

0,1485% 0,1164%     2.700.902     2.117.071      583.831-

- niet
woningen
gebruiker

 
1.639.420.439

0,1181% 0,1164%     1.936.156     1.908.285        27.870-

Totaal  
9.451.967.325

    10.193.271   11.002.090      808.819

De tarieven zijn overigens weergegeven als percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het
betreft gegevens over het jaar 2010, aangezien het niet zinvol is om terug  te kijken naar 2009.

 

 

Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves

Algemene reserve
De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten
en van onvoorziene externe ontwikkelingen. Het minimale niveau van de algemene reserve is in 2006
vastgesteld op € 4.250.000, conform provinciale richtlijnen. Iedere vier jaar wordt de hoogte van de
algemene reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijden vrij besteedbaar.

Vrije reserve / bestemmingsreserves
De vrije reserves en bestemmingsreserves zijn allen vrij te besteden voor de diverse doeleinden. De
reserves hebben zich als volgt ontwikkeld: 

Bedragen * € 1.000
Incidentele weerstandscapaciteit
 

Ultimo  2006 Ultimo  2007 Ultimo  2008 Ultimo 2009

Algemene reserves 4.250 4.314 4.378 4.444
Vrije reserve 16.574 43.524 40.562 23.975
Reserve grondexploitatie 24.698 22.796 24.529 21.184
Overige bestemmingsreserves 14.052 15.814 18.236 40.333
Totaal 59.574 86.448 87.705  89.936

Stille reserves
Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de
boekwaarde daarvan overstijgt, het kan hier zowel gaan om vaste activa (panden) als financiële activa
(aandelenkapitaal). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de weerstandscapaciteit
is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen.
De aandelen die in het bezit zijn van de gemeente zijn momenteel niet vrij verhandelbaar. Ook
de gemeentelijke gebouwen kunnen een stille reserve bevatten, echter omdat deze veelal nodig
zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken, zijn zij niet direct ten gelde te maken. De
conclusie is dat we wel een stille reserve bezitten, deze is echter slechts deels aanwendbaar in onze
weerstandscapaciteit, omdat de aandelen en een groot deel van de gemeentelijke panden niet direct
verhandelbaar zijn.
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Het betreft per peildatum 31 december 2008 o.a.:

Post Totaal Eigen
Vermogen

Aandeel
Oosterhout

Boekwaarde
Oosterhout

Stille reserve
Oosterhout

Brabant Water NV 313.550 2,78% 238 8.481
Intergas NV 23.589 16,9% 250 3.737
NV Bank Nederlandse Gemeenten 1.979.000 0,06% 88 1.159
Rewin NV 552 5,92% 9 24
Totaal 2.316.691  585 13.401

Dit betekent dat er stille reserves zitten in het Oosterhoutse aandelenbezit van circa € 13,4 miljoen.
Ten opzichte van vorig jaar is dit verlaagd door de afname van het eigen vermogen van Intergas NV.

 

 B.         Risico's
Relevante risico's zijn de risico's die niet anderszins zijn ondervangen. Voor reguliere risico's kunnen
in principe verzekeringen worden afgesloten en/of voorzieningen worden gevormd. Volstaan kan hier
dan ook worden met een inventarisatie van de voorzienbare risico's die van materiële betekenis zijn.
Het gaat hier om de volgende zaken:

Economische recessie / Algemene uitkering
Omschrijving: Het grootste risico voor de gemeente in financieel

opzicht zijn de economische ontwikkelingen en
de landelijke bezuinigingen die doorwerking
krijgen in de algemene uitkering. In paragraaf
2.6 " Toekomstige financiële positie" van deze
begroting is dit verder toegelicht.

Impact: Meerdere scenario's zijn uitgewerkt. Ook dit is in
paragraaf 2.6 uitgewerkt.

Maatregelen: Conclusie uit bovenstaande analyse is dat in het
voorjaar, richting het opstellen van het nieuwe
Meerjarenbeleidsplan 2010-2013, gestart wordt
met een nieuwe ombuigingsoperatie ter hoogte
van € 9 miljoen. In eerste instantie zal vanuit
de ambtelijke organisatie diverse scenario's
weergegeven worden, waarna na de politieke
verkiezingen deze scenario's in het politieke
domein tot keuzes kunnen leiden.

 

 

Economische recessie / Grondexploitaties
Omschrijving: In de begroting 2010 is een overzicht gegeven

van de inkomsten en uitgaven binnen de vrije
reserve. Conclusie hieruit is dat er sprake is
van een spanning tussen deze toekomstige
inkomsten en uitgaven.
Een belangrijk extra risico hierbij is dat de
inkomsten uit grondverkopen onder druk
komen te staan als gevolg van de economische
ontwikkelingen. Deels is dit binnen het project
Contreie reeds ingecalculeerd door bij de afzet
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Economische recessie / Grondexploitaties
van de woningen uit te gaan van 8 jaar in plaats
van 5 jaar.
Uiteraard blijven er belangrijke afzetrisico's
aanwezig binnen projecten, zoals Santrijn, Textap
terrein, Contreie en Zwaaikom.
Via scenarioanalyses en het periodiek
doorrekenen van deze projecten ontstaat er goed
inzicht in de risico's.

Impact: Groot, echter niet in te schatten.
Maatregelen: De plannen worden periodiek doorgerekend op

basis van de dan actuele inzichten. Binnen de
vrije reserve worden de bedragen binnen de P&C
cyclus steeds geactualiseerd, hetgeen zorgt voor
een periodiek afstemmingsmoment tussen de
uitgaven en inkomsten.
Daarnaast is er binnen de grondexploitatie
een algemene bedrijfsreserve beschikbaar ter
hoogte van circa € 9,3 miljoen en zijn er reeds
voorzieningen getroffen ter hoogte van € 14
miljoen (met name voor Zwaaikom en Textap
terrein).  In deze jaarrekening is een extra
voorziening getroffen voor Textap terrein ten laste
van de algemene bedrijfsreserve.

 

Onderhoud gebouwen buitensport 
Omschrijving: Bij het deels privatiseren van de buitensport

heeft men onvoldoende gerealiseerd welke
consequenties dit had voor de opstallen.
In het bestaande investeringsprogramma
is niet structureel rekening gehouden met
renovaties dan wel nieuwbouw van de opstallen.
Er zijn namelijk geen onderhoudsplannen
aanwezig voor buitensportaccommodaties
in het beheersprogramma Planon. Er dient
hier dus nog een inhaalslag plaats te vinden
net zoals dit recentelijk heeft plaatsgevonden
voor de binnensportaccommodaties en de
zwembaden. Duidelijkheid moet komen over de
rol van de gemeente c.q. de sportverenigingen.
De verenigingen hebben zelf namelijk ook
onderhoudsverplichtingen. Echter is de controle
hierop gering. Dit geldt eveneens voor eventuele
sancties.

Impact: Diverse gebouwen voldoen reeds niet meer aan
de landelijke norm. In 2007 is bij één van de
locaties legionella geconstateerd.

Maatregelen: Eerste stappen worden gezet in hoe in de
toekomst om te gaan met accommodaties
(gemeentelijk vastgoedbeheer).
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Planschade
Omschrijving: Bij planontwikkeling kan een belanghebbende

indien verandering van bestemming de waarde
van zijn onroerende zaak vermindert, deze
schade verhalen op de overheid (art. 6.1 e.v.
Wro). Het is wel mogelijk om de schade door
de gemeente te verhalen bij de verzoeker
van een planologische maatregel. Verder
bestaat met de nieuwe Wro de verplichting voor
verzoeker om de hoogte van de geclaimde
schade te onderbouwen door middel van een
taxatierapport. Tevens is er een drempel van 2%
van de waarde van de woning: schade beneden
deze drempel blijft voor eigen rekening van
verzoeker.

Impact: Planschade toekenning kan leiden tot extra
kosten.

Maatregelen: Door consequent de kosten bij de verzoeker van
een planologische maatregel te leggen zullen de
kosten ten gevolge van claims beperkter zijn dan
in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij
een grondexploitatie wordt geopend zullen de
geprognosticeerde kosten hiervan deel uitmaken.
Overige niet afwendbare claims zullen ten laste
van de post onvoorzien worden gebracht of
leiden tot een overschrijding binnen het product
structuur- en bestemmingsplannen. 

 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 'volledig pakket thuis'
Omschrijving: In 2008 en 2009 is resp. € 141.000 en € 193.000

aan de algemene uitkering toegevoegd met
betrekking tot het `volledig pakket thuis' daar
gemeenten in 2008 nog steeds verantwoordelijk
zijn voor de huishoudelijke hulp voor mensen
die thuis wonen met een indicatie voor verblijf.
Hiernaast zijn er middelen toegevoegd met
betrekking tot de indexering van de huidige
budgetten. Het budget in de begroting 2009
wordt voldoende geacht om de totale WMO
werkzaamheden uit te voeren inclusief de
doelgroep `volledig pakket thuis'. Vanaf 2010
zal duidelijk worden of het de gemeente
verantwoordelijk hierin blijft en/of de AWBZ een
rol hierin gaat spelen.

Impact: Budgetten worden voldoende geacht.
In de algemene uitkering is overigens nog een
zogenaamd "onverdeeld" budget opgenomen.
Dit betekent praktisch dat we dit geld nog niet
mogen opnemen in de begroting, maar dat er



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 194

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 'volledig pakket thuis'
wel extra middelen beschikbaar komen via de
septembercirculaire. Alleen is nog niet bekend
hoe deze middelen worden verdeeld. Als we
uitgaan van de reguliere, standaardverdeling
zou dit gaan om ruim € 300.000. Het gaat
hierbij om extra middelen die we als gemeente
ontvangen als gevolg van de wetswijziging rond
de alphahulpen en de tariefstijging bij de nieuwe
aanbestedingsrondes voor huishoudelijke hulp.

Maatregelen: Worden niet nodig geacht.

 

 

BTW op re-integratie producten
Omschrijving: Bij de jaarlijkse samenstelling in de maand

januari van de declaratie voor het BTW-
Compensatiefonds hadden een aantal producten
van werk, inkomen & zorg extra aandacht nodig.
Voor de taakvelden van de afdeling WIZ zijn er
meerdere oorzaken te onderkennen. De twee
belangrijkste oorzaken zijn de toepassing van
een ander administratieprogramma (GWS4all) en
het fiscaal-technische vraagstuk van het wel of
niet declarabel zijn van de BTW. Beide aspecten
samen zijn aanleiding om kritische vragen te
stellen bij het in control zijn op dit vlak.

Impact: Nader te onderzoeken. Mogelijkheid bestaat dat
over een aantal posten discussie ontstaat met de
belastingdienst en dat overeenstemming met hen
bereikt  moet worden.
In 2009 is een bedrag van € 307.000 opgenomen
onder algemene baten en lasten voor mogelijk
kostenverhogende BTW op re-integratie.

Maatregelen: Intern is een verbetertraject opgestart en mede
in het kader van horizontaal toezicht met de
belastingdienst zal tijdig overleg plaatsvinden.

 

 

Kosten re-integratie
Omschrijving: De afgelopen jaren is fors ingezet op WERK.

Dit heeft ertoe geleid dat de kosten van het
werkdeel fors zijn gestegen. Deze kostenstijging
kan in 2009 nog opgevangen worden via
opgebouwde reserves e.d. Voor de jaren erna is
de verwachting dat niet meer haalbaar is.

Impact: In 2009 was het tekort op het werkdeel € 1,8
miljoen (exclusief BTW).

Maatregelen: In 2010 zal kritisch gekeken worden naar het
beleid en zullen voorstellen gedaan worden voor
beleidsaanpassingen.
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Achtervang gewaarborgde geldleningen
Omschrijving: De gemeente staat - via een

achtervangconstructie - samen met het rijk
en de hypotheekverstrekkers borg / garant
voor de betaling van rente en aflossing van
een afgesloten geldlening voor woningbouw
aan corporaties via het waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) of voor particulieren via het
Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het
primaire risico ligt bij de betreffende instanties
zelf.

Impact: Samenstelling van de gewaarborgde
geldleningen met achtervangconstructie bestaat
uit de volgende hoofdposten:
▪ Waarborgfonds Sociale Woningbouw: €

330,3 miljoen (woningbouwstichtingen);
▪ Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 4,3

miljoen (SHBO).

Maatregelen: Door de stijging van de huizenprijzen is een flinke
overwaarde ontstaan op het oudere woningbezit
van Thuisvester. De woningen die echter in
recentere jaren zijn gebouwd en die nog in de
toekomst worden gebouwd kunnen door de
gestegen grond- en bouwkosten niet rendabel
verhuurd worden.
Dit voortschrijdend nadeel dient nauwlettend
gemonitord te worden.  Voor de nabije toekomst
behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat de
gemeente via de achtervangconstructie wordt
aangesproken.

 

 

Garantstellingen
Omschrijving: De gemeente staat garant voor de betaling

van rente en aflossing van geldleningen aan
instellingen, stichtingen of verenigingen die een
doel nastreven met een maatschappelijk belang.
In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn
van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere
omstandigheid bestaat veelal daarin dat de
instelling geen of onvoldoende zekerheid aan de
bank kan verstrekken. Daar waar mogelijk vestigt
de gemeente zekerheidsrechten.

Impact: Samenstelling van de gewaarborgde
geldleningen bestaat uit de volgende
hoofdposten:
▪ Zorgsector: € 13,8 miljoen;
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Garantstellingen
▪ Volkshuisvesting particulieren: € 11,3 miljoen;

(door langdurige aflossing op geldleningen
en stijging huizenprijzen risico nagenoeg
nihil)

▪ Volkshuisvesting Thuisvester: € 3,4 miljoen;
▪ Milieu: € 0,16 miljoen;
▪ Sport/ Welzijn: € 1,6 miljoen;
▪ Overig: € 0,74 miljoen.

Maatregelen: Aan elke garantstelling gaat een
draagkrachttoets vooraf. Voorts wordt bedongen
dat op leningen wordt afgelost  waardoor het
risico voor de gemeente afneemt. Ook is de
gemeente zeer kritisch over het aangaan van
nieuwe garantstellingen, omdat dit niet tot de
kerntaken van de gemeente behoort, en er voor
dit doel speciale waarborgfondsen in het leven
zijn geroepen waarop een beroep kan worden
gedaan.

 

 

 

C.         Confrontatie weerstandsvermogen en risico's
Niet in alle gevallen zal ieder risico zijn uit te sluiten. Daar waar mogelijk zal door een waakzame
opstelling het risico tot een minimum worden beperkt. Als deze risico's zich voordoen, zullen ze
allemaal niet tegelijkertijd optreden. Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat we over
voldoende weerstandscapaciteit beschikken.
Uiteraard is wel een ombuigingsoperatie nodig voor de toekomst om hierover te blijven beschikken.
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van groen, wegen, riolering,
gebouwen, kunstwerken, etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel
van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële
consequenties ervan. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op de kapitaalgoederen:
▪ Groen
▪ Wegen
▪ Riolering
▪ Water
▪ Speelvoorzieningen
▪ Openbare verlichting
▪ Verkeersregelinstallaties
▪ Civieltechnische kunstwerken
▪ Gebouwen

Kapitaalgoed Groen
Areaal    binnen de kom  buiten de kom

bomen 26.000 4.700
beplantingen 126 ha 122 ha
gras 195 ha 71 ha

Werkelijke kosten 2009 € 2.722.860
Beleidskader
▪ Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte
▪ Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte
▪ Groenbeheerplan cq. groenbeheersysteem
▪ Groenstructuurplan
▪ Ecologische visies
▪ Landschapsbeleidsplan

Financiële consequenties beleidskader
Onderhoud groen vindt grotendeels plaats op basis van onderhoudsbestekken. Het benodigde
onderhoud zoals dat is beschreven in bovengenoemde beleidskaders, is direct of indirect vertaald
in onderhoudsmaatregelen en bijbehorende onderhoudsintensiteit. Het onderhoudswerk is
ondergebracht bij !Go.
Incidenteel onderhoudswerk vindt plaats in eigen beheer (klachten etc).
Stand van zaken
Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk werkzaamheden (intern en extern in te kopen diensten)
in contractstukken te beschrijven, waarbij in de besteksvorm zaken op een heldere en eenduidige
wijze kunnen worden vastgelegd. Op die wijze wordt gestreefd naar een verdere professionalisering
van de organisatie.

Kapitaalgoed Wegen
Areaal Verharde rijbanen 341 km¹

Fietspaden 103 km¹
Andere verharde
oppervlakken zoals pleinen,
bushavens, voetpaden etc.

394.841 m²

Werkelijke kosten 2009 € 1.588.553
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Kapitaalgoed Wegen
Beleidskader
Gemeente Oosterhout streeft een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden
na, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt
gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving.
De marges voor beleid op dit product  worden bepaald door de volgende nota's, wetten en
regelingen:
▪ Beheerplan Wegen;
▪ Gladheidbestrijdingsplan;
▪ Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte

Financiële consequenties beleidskader
Eens in de 3 jaar wordt het gehele areaal verharding geïnspecteerd op basis van technische
normen voor stroefheid, vlakheid en samenhang. Op basis van de vastgestelde schadebeelden
en de kennis en ervaring van de beheerder worden vervolgens de noodzakelijke groot
onderhoudsmaatregelen gepland. Deze planning wordt zoveel mogelijk afgestemd op het groot
onderhoud aan de onderliggende rioleringen en het beschikbare budget.
Aanvullend op het groot onderhoud voert de gemeente waar nodig tussentijds kleine
herstelwerkzaamheden uit, zoals het verhelpen van plaatselijke verzakkingen, problemen met
wortelopdruk, e.d.. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door de eigen gemeentelijke onderhoudsploeg.
Men werkt hoofdzakelijk preventief en voorts op basis van eigen waarnemingen en klachten van
burgers.
Grote werken die in 2009 (geheel of gedeeltelijk bekostigd uit onderhoudsgelden) zijn uitgevoerd
zijn:
▪ Overlagen rotonde Esdoornlaan / Tilburgsweg;
▪ Reconstructie kruising Slotlaan / Van Oldeneellaan (inclusief riolering) en de

Commandeurstraat;
▪ Grootschalige betonreparaties aan de Weststadweg, het traject tussen de Bovensteweg en de

Bromtol;
▪ Aanbrengen geluidsarm asfalt op de Lage Molenpolderweg.

Stand van zaken
Bij het opstellen van de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte is geconstateerd dat er  in diverse buurten
sprake is van achterstallig onderhoud van het wegenareaal. In de jaren zeventig en tachtig heeft
Oosterhout een groeispurt gekend. Eerst door de aanleg van Oosterheide en vervolgens door de
aanleg van Dommelbergen. In deze openbare ruimten ligt meestal nog de oorspronkelijke inrichting.
Natuurlijk is er in de loop der jaren wel op diverse delen onderhoud gepleegd, maar te verwachten is
dat binnen nu en 10 à 15 jaar vervanging noodzakelijk is.
Momenteel wordt op basis van de gegevens uit het beheersysteem een onderhouds- en
vervangingsplan opgesteld. In een financiële paragraaf zal worden opgenomen wat de status is van
de kosten versus de beschikbare middelen.

Kapitaalgoed Riolering
Areaal ▪ Ca. 200 km gemengde riolering

▪ Ca. 40 km vuilwaterriool
▪ Ca. 45 km regenwaterriool
▪ Ca. 28 km drukriolering
▪ Ca. 15 km persleiding
▪ 190 pompen / gemalen
▪ 5 bergbezinkbassins
▪ Ca. 50 overstorten naar oppervlaktewater

Werkelijke kosten 2009 € 481.009
Beleidskader
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Kapitaalgoed Riolering
In het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2005-2009 (GRP) liggen de kaders vast die
betrekking hebben op de rioleringsvisie van de Gemeente Oosterhout. Dit GRP is in 2009 voor
maximaal 2 jaar verlengd.
Een aantal kenmerkende zaken hierin zijn:
▪ Alle nieuwbouw wordt aangesloten op de riolering v.w.b. vuilwaterafvoer.
▪ Bij nieuwbouw wordt regenwater, waar mogelijk, afgevoerd in de bodem of naar

oppervlaktewater.
▪ In het grondwaterbeschermingsgebied worden strengere kwalitatieve normen gehanteerd voor

waterdichtheid dan in de overige delen van de gemeente.

Financiële consequenties beleidskader
Zoals in het GRP is vastgelegd worden de riolen elke 12 jaar geïnspecteerd op kwalitatieve
aspecten die gebaseerd zijn op doorstroming, stabiliteit en waterdichtheid.
Bij deze werkzaamheden worden de riolen gelijktijdig gereinigd, waarbij de transportriolen elke 6
jaar een extra reinigingsbeurt krijgen.
Eventuele gevonden plaatselijke schades worden hersteld in een jaarlijks op te stellen reparatie/
renovatieprogramma.Het onderhoudsbudget is hiervoor thans toereikend. Het budget zal met de
realisatie van stedelijke ontwikkelingen en het verder afkoppelen van wijken wel dienen toe te
nemen.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Doordat een groot deel van de riolering nu minimaal één keer geïnspecteerd is, hebben we
goed inzichtelijk wat de kwaliteit van de riolen is. Hieruit blijkt dat met name scheurvorming van
betonbuizen (met name de diameters 300 en 400 mm) rondom inlaten veel vaker voorkomt dan ooit
is aangenomen. Gevolg is dan ook dat er een achterstand is ontstaan in het repareren van deze
schades. Door dit inzicht worden bij vervanging geen betonbuizen met genoemde diameters meer
toegepast, maar is overgegaan op het gebruik van pvc- of gresbuizen.
Het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel verloopt gestaag. In Oosterhout - Zuid is een
groot gebied afgekoppeld. Ook in het Centrum is geïnvesteerd in het afkoppelen. In Noord is een
enkele wijk afgekoppeld. Nieuwbouw wordt voor zover mogelijk afgekoppeld. Indien afkoppelen
mogelijk is, wordt dit meegenomen als rioolwerkzaamheden in de projecten in het Meerjarenplan
Openbare Ruimte.

Kapitaalgoed Water
Areaal ▪ Vijvers in gemeentelijk beheer: 10 stuks;

▪ Wadi's: 10 stuks;
▪ Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk

beheer 85.660 m1;
▪ Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer,

handmatig onderhoud 955 m1;
▪ Waterlopen (watervoerend) in gemeentelijk beheer

langs spoorlijn Weststad  7.775 m1;
▪ Duikers: 528 stuks. Totale lengte: 5.807m1;
▪ Duikers in waterloop spoorlijn Weststad: 10 stuks.

Totale lengte: 132 m1. 

Werkelijke kosten 2009 € 145.558
Beleidskader
Water(management) heeft op de verschillende bestuursniveaus (Europees en landelijk) pas de
laatste jaren echt de aandacht gekregen. Het taakveld is op alle niveaus nog volop in ontwikkeling.
De gemeente Oosterhout beschikt in lijn met deze ontwikkelingen een vastgesteld Waterplan. Het
Waterplan verwoordt met name strategische beleidsvoornemens.
In het nieuw op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2010/2011) zullen de
wateraspecten op een concrete en uitvoeringsgerichte manier aandacht krijgen. Het
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt uitgesplitst naar grondwater, hemelwater en
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Kapitaalgoed Water
oppervlaktewater. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan heeft daarom meer het karakter van
een Waterhuishoudkundigplan en is aldus breder dan een Gemeentelijk Rioleringsplan.
Aangetekend moet worden dat het beheer en onderhoud van oppervlaktewater verdeeld is tussen
Gemeente en Waterschap. Alle waterpartijen, inclusief de daarbij horende kunstwerken,  die een
transportfunctie hebben worden beheerd door het Waterschap. Voor de daarbij horende duikers
geldt dat het aan de doorstroming gerelateerd onderhoud (meestal reiniging) ook door hen wordt
uitgevoerd. Eventuele constructieve aanpassingen zijn voor rekening van de Gemeente.
Financiële consequenties beleidskader
De gemeentelijke sloten worden in een regulier onderhoudsprogramma onderhouden. Voor de
wadi's zijn, vaak in overleg met Provincie, beheer- en monitoringsplannen opgezet.
Ten aanzien van de vijvers wordt zoveel als mogelijk aangehaakt bij het onderhoudsprogramma van
het Waterschap.  Daar waar dat niet mogelijk is, vindt één keer per jaar onderhoud plaats.
Zoals gesteld is water(management) volop in ontwikkeling. Als binnen het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan het beleid voor alle aspecten van water(management) zijn vastgelegd, dan zal dit
financiële consequenties hebben. De verwachting is dat het onderhoudsbudget, als gevolg van
strengere eisen ten aanzien van waterkwaliteit en waterkwantiteit, ontoereikend is.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Het huidige onderhoud voldoet aan de thans gestelde normen.De ontwikkelingen ten aanzien van
water(management) zullen er wel toe leiden dat het onderhoud nogmaals bekeken dient te worden.
Ook de veranderde samenwerking met het Waterschap zal hierin betrokken moeten worden.
Wellicht dat een vernieuwde taakverdeling tussen Waterschap en Gemeente aan de orde komt of
moet komen.

Kapitaalgoed Speelvoorzieningen
Areaal In totaal 120 speelplekken, zijnde:

▪ 91 speeltuinen met daarin 454 speeltoestellen
▪ 25 sportterreinen met daarin 83 sportelementen en
▪ 4 skateterreinen

Werkelijke kosten 2009 € 65.268
Beleidskader
De beleidsnota: Buiten spelen in Oosterhout, september 2007.
Is gericht op kwaliteitsverbetering van het aanwezige speelvoorzieningen areaal. Openbaar groen
wordt ook speelgroen.
Financiële consequenties beleidskader
De onderhoudsgelden worden grotendeels ingezet ter financiële dekking van het verbeterplan
Buiten Spelen. De verbeteringsoperatie is een meerjarig programma (2008-2010). In 2011 moet
dit volledig zijn afgerond. Daarmee is dan het achterstallig onderhoud aan speelvoorzieningen
opgelost. Na afronding van het verbeterplan zal bezien worden hoe groot het jaarlijkse
onderhoudsbudget moet zijn.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
In 2008 is de spreidingskaart speelvoorzieningen tot stand gekomen. In overleg met buurtbewoners
en de kinderen zelf is voor de speelvoorzieningen die zijn aangepakt geïnventariseerd wat
de wensen waren. Status van het verbeterplan: eind 2009 is heel Oosterhout Noord voorzien
van nieuwe speelvoorzieningen. Voor Oosterhout Zuid en de dorpen Oosteind en Dorst is de
inventarisatie bij de jeugd afgerond en vertaald naar inrichting. In 2010 wordt gestart met de
uitvoering van de speelvoorzieningen in Zuid, Centrum en Slotjes en in Oosteind en Dorst.
De werkelijke onderhoudskosten zijn tot stand gekomen doordat noodzakelijke werkzaamheden
voor het veilig houden van de nog aan te pakken speelvoorzieningen uitgevoerd moesten worden.
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Kapitaalgoed Openbare verlichting
Areaal 14.000 masten
Werkelijke kosten 2009 € 672.414
Beleidskader
Beleidsplan openbare verlichting (onder meer gebaseerd op richtlijnen Nederlandse Stichting van
Verlichtingskunde);Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering.
Financiële consequenties beleidskader
In 2009 heeft inventarisatie plaatsgevonden van de huidige verlichting. Daaruit bleek dat er sprake
was van achterstallig onderhoud en dat de verlichting op sommige plaatsen energieverslindend
was. In 2009 heeft op diverse plaatsen in de stad en de kerkdorpen vervanging van armaturen
plaatsgevonden.
Stand van zaken
Naar aanleiding van de evaluatie is beloten tot het vernieuwen van de openbare verlichting van
Wijk- en Stroomwegen. Daarbij worden de oude en versleten lichtmasten vervangen door nieuwe
lichtmasten met energiezuinige armaturen en wordt onder meer een besparing op de jaarlijkse
energiekosten gerealiseerd, betere verlichting en een CO2 reductie.
Nieuwe ontwikkelingen omtrent LED-verlichting worden nauwlettend bestudeerd en daar waar
mogelijk toegepast.

Kapitaalgoed Verkeerstechnische installaties
Areaal ▪ 41 Parkeerautomaten

▪ 16 Verkeersregelinstallaties

Werkelijke kosten 2009 € 128.900
Beleidskader
Parkeerautomaten: Parkeernota "Stil staan in de toekomst"
Verkeersregelinstallaties: Mobiliteitsnota 2007-2015, Verkeersregelstrategie Oosterhout.
Financiële consequenties beleidskader
Er is een onderhoudscontract voor beide soorten verkeerstechnische installaties met respectievelijk
TMC (parkeerautomaten) en Vialis (VRI's).
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
De parkeerautomaten zijn in het 4e kwartaal 2009 vervangen. Begin 2010 wordt het mogelijk met
PIN-code te betalen. De onderhoudskosten conform het contract met TMC zijn van toepassing.
In verband met vernieuwing van een aantal verkeersregelinstallaties (Slotlaan en Van Oldeneellaan)
zijn de onderhoudskosten iets lager uitgevallen dan begroot. Het onderhoudscontract voor VRI's zal
in 2010 opnieuw worden afgesloten voor een aantal jaren.

Kapitaalgoed Civieltechnische kunstwerken
Areaal ▪ 3 tunnels

▪ 8  bruggen
▪ 2  viaducten
▪ 3  geluidschermen

Werkelijke kosten 2009 € 65.918
Beleidskader
Aan de hand van het inspectierapport uit 2009 waarin de resultaten met betrekking tot de
onderhoudstoestand van de kunstwerken staat beschreven, wordt een onderhoudsplan opgesteld
om de staat van onderhoud te waarborgen.
Tot het plan gereed is, wordt onderhoud gedaan op basis van visuele inspecties en aan de hand van
meldingen bij het meldpunt.
Financiële consequenties beleidskader
De kosten voor onderhoud bestaan grotendeels uit klein herstel (oorzaak vandalisme en slijtage),
schilderen, graffitibestrijding, etc. Gelet op het inspectierapport is duidelijk dat het budget voor groot
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Kapitaalgoed Civieltechnische kunstwerken
onderhoud aan de kunstwerken ontoereikend is. Het op te stellen onderhoudsplan zal voorzien
worden van een financiële paragraaf met een voorstel om het onderhoudsniveau op peil te brengen
en te houden.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
N.v.t.

Kapitaalgoed Gebouwen
Areaal 140 vastgoedobjecten *
Werkelijke kosten 2009 € 597.397
Beleidskader
Voor het gemeentelijk vastgoed is nog geen beleidskader vastgesteld. Een voorstel daartoe wordt
in het najaar van 2010 verwacht. In het beleidsstuk zal worden ingegaan op datgene wat we
verstaan onder gemeentelijk vastgoed, eigenaarsrol, de relatie tussen eigenaar en gebruiker en
de bekostiging van het vastgoed. Het opstellen van het beleidskader valt onder het programma
Kwaliteit.
Onder het gemeentelijk vastgoed vallen de gebouwen voor de eigen dienst, kunst- en cultuur,
monumenten, binnensport, zwembaden en kunstwerken.
Financiële consequenties beleidskader
De gebouwen worden zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied onderhouden op
basis van meerjaren onderhoudsplanningen. Hieronder vallen ook vervangingen en renovatie van
gebouwonderdelen en/of installatiecomponenten. Kunstwerken worden op basis van schouwingen
onderhouden.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Zie beleidskader

* Het hier genoemde areaal en begrote bedrag betreft de panden die onder de centrale budgetten
vallen. De gebouwen van sport, grondexploitatie, onderwijs en asielwoningen zijn separaat begroot op
betreffende programma's. Gemeentebreed betreft het totaal 312 objecten.



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 203

4.4. Treasury (financiering)

Financieringspositie

Op 1 januari van het rekeningsjaar had onze gemeente een bedrag van € 10 miljoen aan overliquide
middelen. Door voortgaande investeringen en grondaankopen heeft onze gemeente halverwege 2009
de omslag gemaakt van een overliquide huishouding naar een huishouding met financieringsbehoefte.
Deze financieringsbehoefte bedroeg per einde van het rekeningsjaar € 12 miljoen en zal in de
komende jaren verder oplopen.

 

Renteontwikkeling en keuze financieringsmiddelen

Sinds de scherpe afbakening van de financiële crisis in het najaar van 2008 heeft de rente in 2009 de
volgende ontwikkeling doorgemaakt:

 

Kort geld
Looptijd: 1 januari 2009 31 december 2009
   
één maand 2,5 % 0,4 %
drie maanden 3,0 % 0,7 %
zes maanden 3,0 % 1,0 %

 

Lang geld
Looptijd: 1 januari 2009 31 december 2009
   
vijf jaar 4,0 % 2,5 %
tien jaar 4,5 % 3,5 %
vijftien jaar 5,0 % 4,0 %

Uit deze overzichten blijkt dat financiering met kort geld een stuk goedkoper is dan financiering
met lang geld. Het onder Financieringspositie genoemde bedrag van € 12 miljoen is gedekt met
kasgeldleningen met een looptijd van één maand.

 

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

kasgeldlimiet
Om het risico van korte financiering (noodzaak om nieuwe leningen aan te gaan tegen wellicht
sterk gestegen rente) te beperken geldt een kasgeldlimiet. Deze limiet bedraagt thans 8,5 %
van het begrotingstotaal. In onze gemeente is dat ongeveer € 11 miljoen. Indien voor het derde
achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder (= de
provincie) daarvan op de hoogte worden gesteld. Daarbij moet een plan worden voorgelegd om
binnen de kasgeldlimiet te blijven. Omdat in de komende één tot twee jaar geen grote incidentele
inkomsten kunnen worden verwacht zal dat plan niets anders kunnen inhouden dan het omzetten
van korte financieringsmiddelen in financieringsmiddelen met een lange looptijd. Per 31 december
2009 is de kasgeldlimiet overschreden. Verwacht moet worden dat deze overschrijding de eerste is in
een opeenvolgende reeks van drie. Dat betekent dat kort na 1 juli 2010 vaste financieringsmiddelen
moeten worden aangetrokken. Overigens is het niet zo dat tot deze datum gewacht moet worden: op
grond van renteontwikkelingen kan de keuze worden gemaakt om de kasgeldlimiet niet volledig te
benutten en eerder tot consolidatie van vlottende schuld over te gaan.
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Renterisiconorm
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen (herfinancieringen) en
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20 % van het begrotingstotaal. Voor onze
gemeente is dat een bedrag van € 26 miljoen. Onze huidige portefeuille opgenomen geldleningen kent
een restantschuld per 31 december 2009 van netto € 10 miljoen. Deze uitgangssituatie geeft toegang
tot een breed scala van keuzemogelijkheden naar looptijd en type van vaste financieringsmiddelen.
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4.5. Bedrijfsvoering

A. Doorontwikkeling organisatie

Externe oriëntatie, uitvoeren en dienstverlening zijn in 2009 de drie dominante thema¿s geweest
in de doorontwikkeling van onze organisatie. Vertaald naar de organisatie betekent dit dat in 2009
Oosterhout Familiestad, realisatie van woningbouwprojecten, het stadshart, veiligheid, allianties met
de stad op de thema¿s Jong, Samenleving en Centrum+, de rol van Oosterhout in de regio en het
versterken van onze dienstverlening en kwaliteit van vele producten en diensten die we dagelijks
leveren aan de stad de belangrijkste thema¿s waren.

 

Dienstverlening
Gemeente Oosterhout werkt hard aan het verbeteren van haar dienstverlening. In ons
meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is aangegeven dat ons bestaansrecht ligt in een efficiënte en
effectieve dienstverlening aan onze klanten. In 2015 moet de ingang van de overheid voor Oosterhout
gerealiseerd zijn. In 2009 is voor dit traject een projectgroep geformeerd, zijn de uitgangspunten
vastgesteld en zijn de voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het KCC, welke start in
2010. De inrichting van het KCC moet er eind 2011 voor zorgdragen dat het KCC eenduidig, via
meerdere kanalen (telefoon, post, internet, e-mail) 80% van alle vragen in één keer afhandelt. Deze
organisatieontwikkeling impliceert een goed ingerichte en passende bedrijfsvoering en strekt zich uit
over de gehele organisatie, de bemensing, de aansturing, de cultuur en de processen. ICT speelt
hierin een belangrijke rol, het digitaliseren van processen gericht op enerzijds het beschikbaar stellen
en toegankelijk maken van informatie en anderzijds het afhandelen van zaken.

 

Uitvoeren

Gemeente Oosterhout legt de nadruk op het realiseren van zaken en het sturen op
bestuurlijke opgaven, zowel in kwaliteit als capaciteit. Onze organisatie staat voor de uitdaging
resultaatgericht werken binnen onze organisatie verder te implementeren. In dit kader is al het
projectmanagementbureau ingericht en is in 2009 organisatiebreed het projectmatig werken
ingevoerd. Daarnaast is een managementdevelopment programma gestart op het gebied van
resultaatgericht leiderschap. Ook heeft er in 2009 een pilot plaatsgevonden met de O3-systematiek
(Oosterhout Organisatie Ontwikkelplan) en prestatiemanagement. Begin 2010 worden deze pilots
geëvalueerd en bij goedkeuring verder in de organisatie geïmplementeerd. Het O3 biedt congruentie
in de vertaling van de politieke visie naar de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie en geeft
hierbij langjarig richting aan organisatieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering.

 

Externe oriëntatie
Naast alliantiemanagement waarbij het Oosterhouts gemeentebestuur zowel gericht werkt aan de
realisatie van een aantal belangrijke strategische opgaven en het vergroten van de externe oriëntatie
als geheel, heeft Oosterhout ook in 2009 een rol in de regio gespeeld. In de strategische agenda West
Brabant kreeg de bestuursopdracht bedrijfsvoering nadrukkelijker de aandacht. De bestuursopdracht
omvat 3 speerpunten te weten: Inkoop, ICT en HRM. Dit zal in 2010 verder worden uitgewerkt.
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Evaluatie
Alle veranderingen van het afgelopen jaar hebben binnen de organisatie een aantal gevolgen waarvan
we de effecten wilde meten. In 2009 is een opdracht verstrekt aan de Galan Groep. Dit bureau
heeft een evaluatie uitgevoerd en de resultaten daarvan worden begin 2010 aan de gemeenteraad
gepresenteerd.

B. Alliantiemanagement

Met het oog op het naderend eind van de bestuursperiode 2006-2010 is het alliantiemanagement in
2009 geëvalueerd. Daarbij is niet alleen gekeken in hoeverre de inhoudelijke doelen inmiddels zijn
gerealiseerd, ook is onderzocht hoe en op welke wijze de toepassing van alliantiemanagement heeft
bijgedragen aan het vergroten van de externe oriëntatie van bestuur en organisatie als geheel. Dat
was immers ook een van de redenen voor het college om in 2006 te starten met alliantiemanagement.
Ten behoeve van de evaluatie zijn gesprekken gevoerd met bestuurders, managers en medewerkers,
maar uiteraard ook met partners in de stad. De evaluatie leverde het volgende, algemene beeld op:

▪ De keuze van directie en management voor een pilot met drie bijzondere alliantieprogramma¿s is
om verschillende redenen succesvol gebleken:
- Bijzondere programma's zijn een zeer probaat middel gebleken om bestuurlijk en ambtelijk de

focus te houden op speerpunten van beleid.
- In grote lijnen zijn de bestuurlijke doelstellingen uit de bijzondere programma¿s in deze

bestuursperiode gehaald c.q. worden ze gehaald.
- De alliantie-aanpak wordt buiten het stadhuis (h)erkend. Daarbij wordt AM vooral als een

ambtelijk - en veel minder een bestuurlijk - instrumentarium gezien.

▪ Alliantiemanagement heeft niet geleid tot de verwachte verbetering van de externe oriëntatie
van de organisatie als geheel; op individueel niveau heeft de inbreng van de alliantieaanpak wel
positieve gevolgen gehad. Dit geldt met name de medewerkers die nauw bij alliantiemanagement
betrokken waren. Daarnaast hebben de ervaringen met alliantiemanagement ook doorgewerkt
in de aanpak van een aantal specifieke beleidsterreinen (o.a. herontwikkeling van het
Santrijngebied, het bestemmingsplan voor het lint-Den Hout, buurgericht werken, de invoering van
de Oosterhout Pas, de spreiding van de speelvoorzieningen en het Actieplan Stadshart.

 

Vanuit deze conclusies is in de richting van directie en college een aantal aanbevelingen gedaan,
onder andere:

▪ Maak ook in de volgende bestuursperiode gebruik van (bijzondere) programma's om extra te
sturen op speerpunten van beleid. Bind daarbij het aantal (bijzondere) programma's aan een
maximum van drie, omdat anders het gevaar van versnippering op de loer ligt.

▪ Alliantiemanagement is een beproefd middel gebleken in de aansturing van extern gerichte
programma's. Een college dat ook in de nieuwe periode werk wil maken van externe oriëntatie -
en gebruik wil maken van kennis en kunde in de stad - doet er verstandig aan hiervoor gebruik te
maken van alliantiesturing.

▪ De keuze voor alliantiemanagement betekent dat de alliantiemanagers moeten kunnen rekenen
op structurele ondersteuning.

▪ Het is verstandig werk te maken van het versterken van de externe gerichtheid van de organisatie
als geheel. Deze opgave zou heel goed via een (intern) programma - naast Dienstverlening,
Kwaliteit en Strategie - vormgegeven kunnen worden. Daarbinnen moet aandacht zijn voor
de manier waarop, bijvoorbeeld via het opleidingsprogramma, medewerkers verder worden
geschoold in het versterken van hun eigen externe gerichtheid. De ervaringen die hierin zijn
opgedaan met alliantiemanagement, kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
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Het lag in de bedoeling om in het najaar van 2009 een landelijk congres te organiseren naar
aanleiding van de Oosterhoutse ervaringen met alliantiemanagement. Vanwege gebrek aan
belangstelling is hiervan uiteindelijk afgezien.
Voor de voortgang van de afzonderlijke alliantieprogramma's wordt verwezen naar de verantwoording
per bijzonder programma in hoofdstuk 3 van deze jaarrekening.

B. Regionale samenwerking

Om de regionale ambities van Oosterhout te kunnen verwezenlijken is in de samenwerking met
omliggende gemeenten geïnvesteerd. In deze paragraaf worden de samenwerkingsverbanden West-
Brabant en Dongemondgemeenten kort toegelicht.

 

Samenwerking West-Brabant
De ambities van de negentien convenantgemeenten zijn verwoord in de "Strategische Agenda
2008-2011". Deze Strategische Agenda is opgesteld door de Bestuurlijke Regiegroep en bestaat
uit acht thema's. Aan de hand van deze thema's worden gezamenlijke projecten in West-Brabant
vormgegeven. De thema's worden hieronder kort uitgediept.

 

Thema Ruimtelijke Ontwikkeling
De missie van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling luidt: voor veel is een plek in West-Brabant,
maar het blijft wel mooi.
De negentien convenantgemeenten hebben een ruimtelijke visie West-Brabant opgesteld. Hierin
geven de gemeenten kort weer wat de (toekomstige) ruimtelijke speerpunten van West-Brabant
zijn. Dit document is aan de provincie aangeboden om als West-Brabantse input te dienen voor de
structuurvisie.

 

Thema Economie
Het programma Economie heeft als missie: West-Brabant pakt aan!
Hiertoe zijn in eerste instantie drie doelstellingen benoemd, namelijk:
▪ Doelstelling 1 houdt in dat gemeenten in 2010 bindende afspraken gemaakt hebben over de

behoefte aan de realisatie van (boven-) regionale bedrijventerreinen in West-Brabant.
▪ Doelstelling 2 zegt dat de 19 gemeenten geïnventariseerd moeten hebben welke bestaande

(boven-)regionale bedrijventerreinen geherstructureerd moeten worden en hoe dit gefinancierd en
gerealiseerd wordt.

▪ Doelstelling 6 behelst het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de wal- en
wateraccommodaties in West-Brabant voor de recreatietoervaart. Die kwaliteit wordt sterk
gestimuleerd om daarmee een aanzienlijk langere verblijfsduur van toeristen (20% in 2010) in de
regio te bewerkstelligen.

 

De twee belangrijkste rapportages die als input dienen om deze doelstellingen te realiseren zijn de
"Bedrijvenrapportage 2008" en "STEC-rapportage".
Naast de eerder vernoemde doelstellingen is in 2009 door SES-West-Brabant in samenwerking met
een adviesbureau het "Visie en belevingsconcept - Brabant aan Zee-" opgesteld. Deze visie heeft als
doel de waterrecreatie in West-Brabant stimuleren door het aanbod van water- en walaccommodaties
verder uit te bouwen en te ontwikkelen.
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Thema Bereikbaarheid
De bestuursopdracht Bereikbaarheid is in september 2008 door de BRG in ontwerp vastgesteld
en naar de colleges van de convenantgemeenten ter besluitvorming gestuurd. In 2009 startte de
realisatie van deze bestuursopdracht.

 

  Thema Voorzieningen
Missie van dit programma is "alles om de hoek". Vanwege de grote variëteit aan doelstellingen in dit
programma zijn op verzoek van de BRG voor de realisatie van dit programma drie bestuursopdrachten
opgesteld.

 

Thema Communicatie
De missie van dit programma is dat West-Brabant in 2015 een zelfbewuste regio is waar rekening
mee gehouden wordt!
Hiervoor wordt een digitale nieuwsbrief "West-Brabant in beeld" opgesteld en verspreid over ruim
duizend personen in West-Brabant. Momenteel wordt de positionering van West-Brabant bepaald,
hierop zal de beeldvorming en promotie van West-Brabant worden afgestemd.

 

Stroomlijning
In het bestuursconvenant West-Brabant is de opdracht opgenomen om te komen tot voorstellen die
leiden tot vermindering van het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in West-Brabant.
In 2009 is het voorstel voor het bundelen van zes bestaande gemeenschappelijke regelingen naar één
nieuwe te vormen gemeenschappelijke regeling behandeld door de negentien colleges. In de loop van
2010 zal aan de raden toestemming worden gevraagd om in te stemmen met de denkrichting over
de samenwerking. In het vierde kwartaal wordt aan de raden gevraagd om een verklaring van geen
bezwaar te geven en in te stemmen met de deelname van Oosterhout aan de gemeenschappelijke
regeling West-Brabant. Door deel te nemen aan de nieuwe te vormen gemeenschappelijke regeling
realiseren de gemeenten efficiencyvoordelen, door het opstellen van een integraal en gezamenlijk
beleid wordt de positionering van de regio West-Brabant als gesprekspartner ten opzichte van het Rijk
en de provincie sterker.

 

Intentieovereenkomst Samen investeren in West-Brabant
In 2009 is een lijst opgesteld met elf grote projecten in West-Brabant. Deze elf (majeure) projecten zijn
belangrijke projecten voor de ontwikkeling van West-Brabant. De provincie heeft voor de ontwikkeling
van de elf projecten € 50,- miljoen beschikbaar gesteld. Oosterhout heeft belang bij de uitvoering
van twee projecten Landschapspark Oosterhout - Breda en Treinverbinding personenvervoer Breda-
Utrecht.

 

Relatie West-Brabant met de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR)
De regio levert input voor bovengenoemde verkenning die gecoördineerd wordt vanuit het ministerie
van VROM in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Visserij,
Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de regio Rotterdam,
de Drechtsteden en West-Brabant. Het resultaat van dit Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte
en transport (MIRT) is een verkenningrapport met een toekomstvisie, een aantal ontwikkelrichtingen
en mogelijke ruimtereserveringen. Dat wordt in 2010 vastgesteld en aan de Tweede Kamer
aangeboden.
MIRT VAR bevindt zich op dit moment nog op een dusdanig abstract schaalniveau dat nog geenszins
aan te geven valt of er mogelijke consequenties voor Oosterhout zijn.
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Dongemondgemeenten
De samenwerking van de Dongemondgemeenten richt zich met name op de beleidsvelden toerisme
en recreatie (o.a. Biesbosch - Brabant aan Zee), economie (bedrijventerreinen) en bereikbaarheid
(A27 en A59). De Dongemondgemeenten nemen allen deel aan het samenwerkingsverband West-
Brabant, door de ligging van de Dongemondgemeenten hebben ze een belangrijke strategische rol
voor West-Brabant.

 

Regionale servicediensten
In 2008 is de bestuursopdracht om te komen tot een afdeling regionale servicediensten vastgesteld.
Deze afdeling vormt een regionaal opererend voertuig om de eigen bedrijfsvoeringambities te
verwezenlijken. Concreet bestaat de afdeling op dit moment uit de businessunit Equalit (taakveld
ICT). Deze unit verzorgt de informatisering en automatisering voor zes gemeenten en een sociale
werkvoorziening. In de toekomst kan deze businessunit worden uitgebreid met een ander taakveld
(P&O).

C. Strategie

Binnen het programma Strategie heeft in 2009 de nadruk gelegen op vier onderdelen:

▪ De afronding van de uitvoeringsagenda vanuit het coalitieakkoord 2006-2010.
▪ De (bestuurlijke) afronding van het proces om te komen tot een Actieplan Stadshart,

voortgekomen uit het bijzondere programma Centrum+. De gemeenteraad heeft in zijn
vergadering van december 2009 het actieplan vastgesteld.

▪ De voorbereiding van het 'strategisch overdrachtsdocument', opgesteld door de ambtelijke
organisatie, ter voorbereiding en ondersteuning van het proces van collegeonderhandelingen na
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

▪ De gemeente en de 'dynamische economie'. In het voor- en najaar van 2009 zijn, onder regie
van de gemeente Oosterhout, twee bijeenkomsten belegd waar vertegenwoordigers van de drie
`o's' (ondernemers, onderwijs en overheid) van gedachten hebben gewisseld over de gevolgen
van de economische crisis voor de lokale economie.

D. Personeelsbeleid

Arbo
Ter uitvoering van het Arbojaarplan 2009 zijn o.a. de volgende activiteiten ondernomen:
▪ Agressie en geweld: Trainingen voor 'omgaan met agressie' zijn georganiseerd voor medewerkers

met klantcontact.
▪ BHV/EHBO: basis en herhalingscursussen zijn georganiseerd, er is een nieuw nood- en

ontruimingsplan geschreven, praktische zaken zoals plaatsing borden en stickers zijn verzorgd, de
controle van EHBO-dozen is uitgevoerd, er is een contract afgesloten met !Go mensenwerk voor
het bijhouden van de EHBO-middelen.

▪ Klimaatbeheersing: er is een klimaatonderzoek geweest en er is zonlichtwerend folie op de ramen
geplaatst.

▪ Functiebeschrijvingen: Deze zijn voor de gemeentewerf aangepast voor de VCA certificering.
▪ Prikprotocol: Er is een contract afgesloten met KeurCompany (ArboNed) voor uitvoer van het

geschreven en vastgestelde prikprotocol.
▪ RI&E: Er is een begin gemaakt met de uitvoer van de gemeentebrede RI&E.
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Regionale samenwerking P&O
▪ De gemeente Oosterhout heeft aansluiting gezocht bij het regionaal samenwerkingsverband

West-Brabant voor het vormgeven van diverse loopbaanvraagstukken. Binnen deze regio is, in
samenwerking met de provincie, een loopbaancentrum opgericht, welk vanaf 2009 operationeel is.

▪ Er is uitvoerig onderzocht op welke wijze er een regionale samenwerking plaats kan vinden op het
gebied van P&O tussen de gemeente Oosterhout en 2 andere gemeenten. Dit onderzoek heeft
geresulteerd in verdere besprekingen met deze gemeenten over nadere samenwerking.

 

Personele cijfers 2009

Personen in dienst per 31 december

Omschrijving                                                     Man Vrouw Totaal 2009 Totaal 2008
Fulltimers                                                                  224  67 291 296
Parttimers                                                                42 162 204 184
Totaal 266 229 495 480

 

Het Oosterhoutse personeelsbestand bestaat voor 46,26% uit vrouwen. In 2008 was dit 43,95%,
hetgeen een geringe toename betekent. Ultimo boekjaar zijn 495 personen werkzaam bij de
gemeente, waarvan 204 (41,21%) op parttime-basis. Het aantal parttimers onder de vrouwen is
aanzienlijk groter dan onder de mannelijke personeelsleden.

 

Soort dienstverband

Soort dienstverband Gem. aantal Percentage
Vast 443 89,5%
Tijdelijk (proeftijd en bijzonder dienstverband)  52 10,5%
Totaal 495 100%

 

Formatie per 31 december
De formatie per 31 december van alle afdelingen tezamen bedraagt 448,28 fte's (ultimo 2008  426,52
fte's). Ten opzichte van 2008 is dit een toename van 21,76 fte's. Voor een toelichting op deze stijging
verwijzen we naar paragraaf 5.4.3. Personele lasten.

Diensttijd

Diensttijd Aantal jaren
in 2009

Aantal jaren
in 2008

Mannen
Vrouwen

13
  9,54

12,87
9,86

Totaal 11,37 11,55

 In het verslagjaar was een personeelslid gemiddeld 11,37 jaar in dienst, een verlaging van 0,18 jaar
ten opzichte van 2008 (11,55).

Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde leeftijd                                                         Aantal jaren
in 2009

Aantal jaren
in 2008

Mannen                                                                             46 45,31
Vrouwen                                                                            43,7 43,44



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 211

Gemiddelde leeftijd                                                         Aantal jaren
in 2009

Aantal jaren
in 2008

Totaal                                    44,94 44,49

 Ten opzichte van het verslagjaar 2008 is de gemiddelde leeftijd licht gestegen. 

E. Dienstverlening

In april 2008 is de Dienstverleningsvisie 2008-2011 vastgesteld, die de ambities formuleert voor de
aankomende jaren. Inmiddels is de horizon verder bepaald via de Dienstverleningsvisie 2012-2015
(vastgesteld in juni 2009). In beide visies hebben de ontwikkelingen ten aanzien van elektronische
dienstverlening een prominente plaats gekregen. In de aankomende jaren zullen de interactieve
vormen van elektronische dienstverlening naar verwachting het fysieke, telefonische en schriftelijke
verkeer tussen burgers en de gemeentelijke organisatie sterk beïnvloeden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de vorming van een Informatie- en Servicecentrum (in
eerdere documenten `Klant Contact Centrum' genoemd). Het voormalige Telefonische Informatie
Centrum (waaronder: het Meldpunt Openbare Ruimte) zal zich samen met de servicecentra uit alle
vakafdelingen verder ontwikkelen in het direct afhandelen van binnenkomende vragen. Daarbij wordt
de basis gelegd voor de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van `Eén centraal telefoonnummer over
alle overheidsvragen'.

In het jaar 2009 zijn veel stappen gezet binnen het programma Dienstverlening: nieuwe website
in combinatie met Bedrijvenloket (1/12), nieuwe telefooncentrale aangeschaft (december 2009;
implementatie 1e kwartaal 2010), nieuwe meldingensysteem openbare ruimte aangeschaft en
geïmplementeerd (2e helft 2009), de bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd en de Gemeentelijke
Basisadministratie Personen is op 1 januari 2010 ingevoerd als basisregistratie. Daarnaast liep een
aantal projecten, dat volgens planning doorloopt in het jaar 2010: digitaal loket, WABO, digitalisering
WMO-dossiers en Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

In de tweede helft van 2009 is een projectplan vastgesteld voor de invoering van het Informatie- en
Servicecentrum in 2010.
Wij zijn hiermee op de goede weg, zoals blijkt uit een rapport van de Gemeentelijke Rekenkamer (1e
helft 2009).

F. Informatisering & Automatisering

De samenwerking met de gemeente Oisterwijk, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek, !GO en Loon op Zand
(operationeel 2e helft 2009) is in 2009 uitgebreid met de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente
Woensdrecht heeft de intentie uitgesproken om in 2010 de ICT onder te brengen in de samenwerking
en onderzoekt nu deze mogelijkheid. We verwachten in de komende jaren de samenwerking  met nog
meer gemeenten uit te breiden.

Om een  professionele en solide ICT basis te realiseren is begin 2007 het Shared Service Centre
(SSC ICT), onder de naam Equalit  van start gegaan als op afstand geplaatst organisatieonderdeel.
Hierop wordt de ICT-omgeving verder gerealiseerd voor de digitale dienstverlening naar de burger.
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Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency binnen de overheid te bevorderen, heeft
het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor Adressen en
Gebouwen (BAG) door de gemeenten. De BPP moet 1 januari 2010 ingevoerd zijn. De invoering van
een Basis Registratie Adressen (BRA) en een Basis Gebouwen Registratie (BGR) per 1 juli 2009 is
vertraagd, omdat de leverancier van de software het product van de markt heeft genomen. Daardoor
was een extra Europese aanbesteding noodzakelijk van deze software. De BRA en de BGR maken
deel uit van een stelsel van zes authentieke basisregistraties. Op 1 april 2007 is de GBA bij wet
aangewezen als de basisregistratie voor persoonsgegevens. De regelgeving hieromtrent wordt in de
periode tot 1 januari 2010 ingevoerd. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2007 gestart en in 2008 heeft
een inventarisatie van alle registraties (ook niet-geautomatiseerde) plaats gevonden. In 2009 zijn een
aantal van deze applicaties gekoppeld aan de Basisregistratie Personen.

 

Vanaf 2008 worden bestemmingsplannen digitaal via Internet ter beschikking gesteld aan burgers
en bedrijfsleven. Vanaf juli 2009 is dit een wettelijke verplichting geworden. De invoering van de wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) (gepland 1 januari 2010) is tot nader orde uitgesteld.
Door de WABO kunnen burgers en bedrijven via één centraal loket alle benodigde vergunningen
aanvragen. De verlening dient volgens vastgestelde procedures integraal te worden afgewerkt.

 

In 2009 hebben de gemeenten Oosterhout en Loon op Zand gezamenlijk een telefooncentrale
aangeschaft. De nieuwe telefooncentrale zal begin 2010 operationeel zijn. De nieuwe centrale moet
via het klantcontact centrum een grote bijdrage gaan leveren aan de dienstverlening aan burgers en
bedrijven en is nodig voor de verdere ontwikkeling van Antwoord©. Met de andere gemeenten in de
samenwerking worden gesprekken gevoerd over gezamenlijk gebruik van deze nieuwe centrale.

 

G. Monitoring & Auditing

Bij de invulling van de auditfunctie in de gemeente Oosterhout wordt een goede balans gehanteerd
tussen "beheersen (control), controleren en toetsen" en "ondersteunen en adviseren van het
management". Het ambitieniveau op het gebied van audits is naar beneden bijgesteld waardoor
in 2009 meer ondersteuning kon worden geboden bij verschillende verbetertrajecten binnen de
afdelingen.
Ook voor 2010 heeft het college gekozen om in beperkte mate nieuwe onderzoeken uit te voeren
en de vrijgekomen tijd te investeren in verbetering van de bedrijfsvoering. Deze verbeteringen zijn
veelal het gevolg van de uitkomsten van eerdere interne onderzoeken (audits, quick scans en interne
controles) en externe onderzoeken (accountantscontrole en rekenkameronderzoeken).
Binnen de auditfunctie, die binnen de afdeling Bestuur, Control & Advies vanuit een zo onafhankelijk
mogelijke positie wordt uitgevoerd, worden vier aandachtsgebieden onderscheiden:

 

Uitvoering Audits
Op basis van een analyse van de risico's, op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid, zijn de uit te voeren audits bepaald. Om de diverse auditcapaciteit (rekenkamer,
accountant, auditfunctie) zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten heeft ook afstemming
plaatsgevonden van de onderzoeksonderwerpen en de resultaten.
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In 2009 is de audit naar inhuur personeel en PBS afgerond. De Quick scan Evaluatie audits
2006-2008 is in november 2009 opgestart en in maart 2010 afgerond. De audit naar WMO is in
augustus 2009 opgestart en wordt naar verwachting in april 2010 afgerond. De audit naar Veiligheid
en leefomgeving is niet uitgevoerd vanwege de overlap met het onderzoek naar de doorontwikkeling
en de interne evaluatie van alliantiemanagement. Over het auditplan en de uitkomsten van de audits is
de raad conform verordening 213a afzonderlijk geïnformeerd.

Samenwerking 213a onderzoeken
Om de inrichting en uitvoering van de audtifunctie bij de deelnemende gemeenten op een bepaald
minimumniveau te brengen en te houden, heeft in 2009 afstemming plaatsgevonden over de
kwalitatieve en kwantitatieve capaciteiten. De samenwerking heeft in 2009 met name in het teken
gestaan van het uitvoeren van een audit WMO bij 8 deelnemende gemeenten. Op basis van een
gezamenlijke aanpak is of wordt bij de betreffende gemeenten een onderzoek ingesteld naar de
kwaliteit van beleid en bedrijfsvoering. Door dit onderzoek ontstaat inzicht per gemeente en de
overeenkomsten en verschillen tussen de onderzochte gemeenten.
Op basis van de in 2006 ondertekende samenwerkingsovereenkomst is in 2009 kennis/kunde en
uitvoeringscapaciteit beschikbaar gesteld aan de gemeente Drimmelen. Daarnaast is zowel bij de
audit WMO als de Quick scan Evaluatie 2006 -2008 onderzoekscapaciteit van andere gemeenten
(Moerdijk en Geertruidenberg) benut.

Interne controle
In het kader van het kwaliteitstraject is in 2007 de interne controle functie ingericht. De aansturing van
de interne controle functie (financial audit) is neergelegd bij de eenheid BCA als onderdeel van de
auditfunctie. Hierdoor kan de planning en realisatie van de audits op het gebied van doeltreffendheid,
doelmatigheid én rechtmatigheid op de meest effectieve en efficiënte wijze plaatsvinden. De
uitvoering van de interne controles, zoals deze zijn opgenomen in het auditplan 2009, is een
verantwoordelijkheid van de medewerkers van de afdeling Service & Ondersteuning. De uitkomsten
van de interne controles 2009 zijn vertaald in verbeterpunten voor de organisatie.

H. Onderzoek & Statistiek

De taakgroep O&S positioneert zich als gemeentelijk kennisinstituut (gemeentebreed Centraal Bureau
voor Onderzoek & Informatieanalyse) dat producten levert op basis van betrouwbare feiten, gedegen
analyse en aansprekende concepten. Dit gebeurt aan de hand van statistische informatie (data-
analyse), monitoren (volgen in de tijd), benchmarks (meten en vergelijken) en toekomstverkenningen
(prognoses). In 2008-2009 zijn in het kader van het programma 'Sterk in dienstverlening' afspraken
gemaakt met het MT over een verdere afstemming en centralisering van bestaande onderzoeken,
monitoren en benchmarks.

In 2009 heeft O&S weer regelmatig de mening van de inwoners gepeild. Zo is in maart is de
(jaarlijkse) Burgerijenquête gehouden. De resultaten hiervan (o.a. de Klanttevredenheidsmonitor
gemeentelijke dienstverlening en de kengetallen voor het Burgerjaarverslag en de burgerindicatoren
in de begroting) zijn nog voor de zomer beschikbaar gekomen. Ook de door O&S speciaal ontwikkelde
'CentrumScan' ten behoeve van Centrum+ is in 2009 drie keer uitgevoerd.

Net als in voorgaande jaren heeft de taakgroep O&S ook in 2009 samengewerkt met andere
gemeentelijke onderzoeksbureaus voor het doen van regionaal onderzoek in opdracht van o.a. het
SES West-Brabant. In dit kader is in 2009 de monitor voor de 'Strategische Agenda West-Brabant' tot
stand gekomen.
In het kader van de regionale samenwerking heeft de taakgroep O&S in 2009 een toeristisch
onderzoek uitgevoerd voor de gemeenten Aalburg, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam en
Woudrichem (de Monitor Toerisme).
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De gesprekken met de gemeente Moerdijk over een mogelijke samenwerking op het terrein van O&S
hebben in maart 2009 geleid tot het tekenen van een dienstverleningsovereenkomst voor de duur van
2 jaar, waarbij Moerdijk 16 uur per week heeft ingekocht. Deze overeenkomst loopt in maart 2011 af
en dan zal de samenwerking worden geëvalueerd.
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4.6. Verbonden partijen

Algemeen
Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke
relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt verstaan
een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van een financieel belang is sprake
wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement
van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden
verhaald op de gemeente.

 

Gemeenschappelijke regelingen
Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten
samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze
paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de Gemeente Oosterhout
participeert.

 

Procedure begroting algemeen  
Hieronder wordt de algemene begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen beschreven.
Als deze procedure door een verbonden partij wordt gehanteerd wordt hiernaar in de navolgende
beschrijving van de verschillende verbonden partijen verwezen (standaard procedure).
Indien in een gemeenschappelijke regeling geen aangepaste begrotingsprocedure is opgenomen is
de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 6 weken
voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden kunnen
binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur stelt
uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Bij verschillende
gemeenschappelijke regelingen wordt de termijn voor de raad om zienswijze kenbaar te maken op
acht weken gesteld.

Regiobureau Breda
Doel: Het op doelmatige wijze bewerkstelligen

van beleidsinhoudelijke afstemming en
samenwerking op verschillende beleidsterreinen.
Behartigen van regiobelangen op diverse
beleidsterreinen maakt intergemeentelijke
samenwerking noodzakelijk. De beleidsterreinen
zijn: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening,
Verkeer en vervoer en Algemene Zaken.

Bijdrage aan 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 waarborgen en waar
mogelijk verbeteren (programma 5).
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-
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Regiobureau Breda
en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën
inwoners (programma 7).

Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem,
Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: Portefeuillehoudersoverleggen op de vier
genoemde beleidsterreinen. De Oosterhoutse
vertegenwoordiging op de vier beleidsterreinen is
gebaseerd op de portefeuilleverdeling.

Financieel belang: In 2009 is de bijdrage per inwoner € 1,408. Totaal
€ 76.318,--.

Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Eerste 3 jaar na uittreding;

respectievelijk 100%,  66% en 33% van laatste
bijdrage verschuldigd aan overige deelnemers.

Ontwikkelingen 2009: Beleidsvoornemens ruimtelijke ordening
Mede onder invloed van de ontwikkelingen
in West-Brabant die nopen tot verdergaande
samenwerking bij het thema Ruimte is de
overlegtafel Ruimtelijke Ontwikkeling sinds het
najaar van 2007 van 12 naar 19 gemeenten
opgeschaald.

Beleidsvoornemens verkeer en vervoer   

Strategisch plan Verkeersveiligheid 2009-2015
Dit beleidsplan is het kader voor beleid en
uitvoering van de regionale activiteiten op het
gebied van verkeersveiligheid.  Daarnaast biedt
het plan belangrijke uitgangspunten voor lokaal
beleid en de gezamenlijke agenda van de GGA
regio met de provincie.

Jaarplan Verkeersveiligheid 2009
Een jaarlijkse activiteit uit het Strategisch
plan is het opstellen van een Jaarplan
Verkeersveiligheid. Het Jaarplan is een nadere
concretisering van de meerjarenplanning. Hierin
staan vermeld de organisatie voor regionale
samenwerking en de inhoudelijke regionale
verkeersveiligheidactiviteiten.

Regionaal verkeersmodel
De provincie heeft het initiatief genomen om
met de GGA-regio's zoge-naamde regionale
integrale maatregelenpakketten op te stellen.
Voor de kwantitatieve onderbouwing van de
oplossingsrichtingen voor de verkeers-problemen
en de hieraan gekoppelde prioritering van de
maatregelen gebruiken de Brabantse regio's
verkeers- en vervoersmodellen. Zo ook voor
de GGA regio Breda is in 2009 een regionaal
verkeersmodel opgeleverd. Hieraan vinden
momenteel nog een aantal verfijningen plaats.
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Regiobureau Breda

Regionaal uitvoeringsprogramma 2010
(cofinanciering)
Samen met de deelnemende gemeenten binnen
GGA regio Breda is er een samenhangend
en afgewogen pakket aan infrastructurele en
mensgerichte verkeers- en vervoersmaatregelen
opgesteld voor het jaar 2010. Voor Oosterhout
zijn er voor een aantal projecten cofinanciering
binnengehaald met een financiële bijdrage van
rond de 50% vanuit de provincie.

Beleidsvoornemens wonen
▪ In maart 2009 is het convenant 'Huisvesting

arbeidsmigranten' ondertekend.
In de loop van 2009 - 2010 zijn
regionale aandachtpunten huisvesting
arbeidsmigranten samengesteld, welke in de
loop 2010 worden uitgebreid tot regionale
richtlijnen voor beleid.

▪ Als uitwerking van de aanbeveling uit het
evaluatierapport is in mei 2009 een regionaal
rondetafelgesprek wonen georganiseerd,
waarbij de conclusies uit het evaluatierapport
zijn besproken. Aan het gesprek namen
zowel gemeenten als corporaties, makelaars
en ontwikkelaars deel met als doel het
woonbeleid te confronteren met `de praktijk'.
Het Bouwberaad in november was een
vervolg op het rondetafelgesprek.

▪ Provincie Noord-Brabant levert belangrijke
informatie voor de regionale woonmonitor.
De provinciale matrix met informatie over
de woningbouwprojecten die per gemeente
aangeleverd en geactualiseerd wordt
komt in 2010 beschikbaar om de regionale
woonmonitor te voeden. 

Beleidsvoornemens Milieu
▪ Binnen het milieu programma staat de

luchtkwaliteit centraal. Het Regionaal
Uitvoeringsprogramma Lucht (RUL) is gericht
op het stimuleren van het fiets gebruik. Dit is
gezond en goed voor het milieu, omdat onder
andere de emissie van schadelijke stoffen
wordt beperkt.

Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant
Doel: Het bevorderen van de werkgelegenheid en

het versterken van de economische structuur in
West-Brabant.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Behoud en versterking van de werkgelegenheid
door het stimuleren van een duurzame
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Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant
economie, door het bevorderen van een
goed ondernemersklimaat en door een goed
relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van
Oosterhout in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien, door het voorkomen van
instroom in de uitkering en het (terug)leiden van
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het
financieel en materieel ondersteunen van burgers
die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen
voorzien of niet voldoende maatschappelijk
kunnen participeren (programma 8).

Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom,  Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge,
Moerdijk, Oosterhout,  Rucphen, Roosendaal,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: Oosterhout heeft een vertegenwoordiger
(portefeuillehouder economische zaken)
in het dagelijks bestuur. De Oosterhoutse
vertegenwoordiger heeft hierin de portefeuille
Ruimtelijke Economie.

Financieel belang: De bijdrage is in 2009 totaal €151.378,--
(inclusief bijdrage Rewin).
SES is € 61.005.-- en Rewin € 90.373,--

Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar.

Het Algemeen bestuur van het SES  bepaalt de
kosten van uittreding op basis van de schade
voor het samenwerkingsverband. Afhankelijk
van de rentestand te stellen op 7 tot 10 maal de
jaarlijkse bijdrage.

Ontwikkelingen 2009 Het SES is meer de beleidsbepalende instantie,
het Rewin meer de uitvoeringsorganisatie.
De jaarlijkse bijdrage wordt ingezet om de
activiteiten zoals benoemd in de concept
meerjarenbegroting uit te voeren. Het resultaat
is een versterking van de lokale en regionale
samenwerking en van de lokale en regionale
economische structuur. Enkele algemene
activiteiten voortvloeiend uit de taakstelling van
het SES zijn:

Bestuur: Het SES zorgt voor de ambtelijke en
secretariële ondersteuning van bestuurders zodat
zij optimaal kunnen functioneren in regionale
taak.

Economie: de aandacht lag dit jaar op
bedrijventerreinenbeleid; detailhandelsbeleid en
op het Regionaal Econmisch Actieprogramma.

Werk: In West-Brabant werken overheid,
onderwijs en ondernemers in het Regionaal
Platform Arbeidsmarktbeleid (rpA) West-Bra-
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bant samen aan een goed functionerende
arbeidsmarkt `Brabant werkt door'.

Toerisme en recreatie: SES heeft een visie en
concept opgesteld genaamd `Brabant aan Zee'
waarbij ingezet wordt op de attractiviteit en
de recreatiemogelijkheden aan de waterrand.
Verder heeft West-Brabant geïnvesteerd in het 
wandelknooppuntensysteem en de  promotie van
West-Brabant.

Informatie en analyse: In het jaar 2009
zijn een  werkgelegenheidsenquête
en bedrijvenenquête uitgevoerd en is
een bedrijventerreinenrapportage en
arbeidsmarktanalyse opgesteld om een beeld te
krijgen van de huidige positie van West-Brabant.

 

 

NV Rewin
Doel: Het bevorderen van de werkgelegenheid en

het versterken van de economische structuur in
West-Brabant.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Behoud en versterking van de werkgelegenheid
door het stimuleren van een duurzame
economie, door het bevorderen van een
goed ondernemersklimaat en door een goed
relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van
Oosterhout in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien, door het voorkomen van
instroom in de uitkering en het (terug)leiden van
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het
financieel en materieel ondersteunen van burgers
die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen
voorzien of niet voldoende maatschappelijk
kunnen participeren (programma 8).

Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom,  Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge,
Moerdijk, Oosterhout,  Rucphen, Roosendaal,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert én de K.v.K .

Bestuurlijke betrokkenheid: De portefeuillehouder Economische zaken zit in
de RvC. De portefeuillehouder Financiën zit in de
aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang: Bijdrage aan het Rewin is € 95.581,--
Ontwikkelingen 2009 Rewin zet intensief in op versterking van de

economie in de regio in deze economisch lastige
tijden. Rewin heeft betrokkenheid bij onder meer
Maintenance, Logistieke Hotspot; acquisitie grote
(Chinese) bedrijven; website Crisis-Wijzer.nl;
Microkredietloket. Voor Oosterhout heeft Rewin
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NV Rewin
in 2009 een drietal bedrijven binnengehaald,
waaronder LG Electronics voor het Walonterrein.
Deze acquisities brengen een werkgelegenheid
van ca. 250 personen met zich mee.

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB)
Doel: Doelmatige georganiseerde en gecoördineerde

afstemming tussen gemeenten op de
beleidsterreinen Milieu en Afval en de
uitvoering van gemeenschappelijke taken
op het gebied van afval te bewerkstelligen.
Daarnaast behartigt MARB de belangen van
de deelnemende gemeenten bij de nazorg van
de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de
Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Het beschermen en waar mogelijk verbeteren
van de kwaliteit van het milieu en het langs deze
weg leveren van een bijdrage aan een veilige en
mensvriendelijke leefomgeving (programma 6).

Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem,
Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het betreft intergemeentelijke
portefeuillehouders-overlegvormen Oosterhout
is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur
door de  portefeuillehouder milieu op basis van
portefeuilleverdeling.

Financieel belang: Bijdrage per inwoner is in 2009 € 0,944 per
inwoner. In totaal bestaat de bijdrage uit
€51.151,--

Procedure begroting: Standaard procedure
Uittredingsbepalingen: Schriftelijk door het betreffende bestuursorgaan.

Opzegtermijn van een   kalenderjaar. Het
Dagelijks Bestuur doet een voorstel aan de
raden van de deelnemende gemeenten over
de financiële verplichtingen alsook over de
overig gevolgen van de uittreding. Ten minste
tweederde van het aantal gemeenten dient
daarmee in te stemmen.

Ontwikkelingen 2009 In regionaal verband is een start gemaakt
met de uitvoering van het klimaatprogramma
(SloK-programma). Het klimaatprogramma
voorziet in de uitvoering van een tiental energie-
en klimaatprojecten in regionaal verband die
een bijdrage moeten gaan leveren aan de
in regionaal verband vastgestelde energie-
en klimaatdoelstellingen aan de hand van de
'Verklaring van Dussen' . Verder is in 2009 het
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Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB)
ontwerp-milieubeleidsplan afgerond met hierin
opgenomen het lokale energie- en klimaatbeleid.
In de vergunningverlening en handhaving
in het kader van de Wet milieubeheer is
energiebesparing een vast en belangrijk
aandachtspunt.

 

 

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doel: Het openbaar lichaam heeft tot doel de

samenwerking bij de voorbereiding en de
uitvoering van een doelmatig georganiseerde en
gecoördineerde hulpverlening in het werkgebied.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Zie programma 4.
Betrokkenen: De deelnemende gemeenten zijn Aalburg,

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle,
Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk,
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en
Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het betreft regulier overleg in de vorm van AB
vergaderingen met alle 26 burgemeesters.

Financieel belang: In 2009 komen de kosten op € 8,10  per inwoner.
Procedure begroting: Standaard procedure
Uittredingsbepalingen: Na het aangaan van deze regeling kan een

rechtspersoon alleen uittreden na instemming
van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van
uittreden regelt (artikel 33 gemeenschappelijke
regeling).

Ontwikkelingen 2009 2009 stond met name in het teken van de
voorbereidingen van de regionalisering
van de brandweer. De raad heeft in april
onder voorwaarden besloten om deel te
nemen aan deze regionalisering per 1 jan
2010. De gemeenschappelijke regeling
VRMWB diende daartoe ook gewijzigd te
worden. Hiertoe is met toestemming van de
raad eind 2009 door het college besloten.
De multidisciplinaire voorbereiding van de
crisisbeheersing is verder ter hand genomen
door onder andere het inrichten van crisisteams
zoals het Regionaal Operationeel team, het
inrichten van evaluatieteams, het actualiseren
van regionale draaiboeken en het houden
van diverse oefeningen.  Op het gebied van
de samenwerking tussen de gemeenten zijn
door het Organisatieonderdeel gemeenten
diverse waakvlamovereenkomsten aangegaan,
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Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
zijn alle draaiboeken geactualiseerd, zijn
piketteams ingericht om gemeenten in crises
te ondersteunen en zijn ook diverse proces
oefeningen gehouden. Bij de aanpak van de
Mexicaanse griep is ook vanuit de VR de nodige
ondersteuning geboden.

 

 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA)
Doel: Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied

de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren
door op zo doelmatige mogelijke wijze de
taken en bevoegdheden op het terrein van de
gesubsidieerde arbeid en arbeidsintegratie te
behartigen.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Behoud en versterking van de werkgelegenheid
door het stimuleren van een duurzame
economie, door het bevorderen van een
goed ondernemersklimaat en door een goed
relatiebeheer. Bevorderen dat inwoners van
Oosterhout in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien, door het voorkomen van
instroom in de uitkering en het (terug)leiden van
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. Het
financieel en materieel ondersteunen van burgers
die niet volledig in hun levensonderhoud kunnen
voorzien of niet voldoende maatschappelijk
kunnen participeren (programma 8).

Betrokkenen: De gemeenten Aalburg, Geertruidenberg,
Drimmelen, Oosterhout, Werkendam en
Woudrichem.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het Algemeen Bestuur vergadert gelijktijdig
met het Dagelijks Bestuur en jaarlijks tenminste
tweemaal. Voorts vergadert het Algemeen
Bestuur zo dikwijls als de voorzitter of het
Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of
tenminste drie leden dit schriftelijk, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen,
verzoeken. Gemeentelijke vertegenwoordiging
door portefeuillehouder sociale zaken en
portefeuillehouder Financiën in het AB.
Portefeuillehouder financiën is tevens voorzitter.

Financieel belang: Het rijk stelt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling
voor het aantal te realiseren Wsw-plaatsten
vast. Voor de realisatie van deze taakstelling
ontvangt de gemeente middelen van het Rijk.
Deze middelen worden doorbetaald aan WAVA.
Daarnaast wordt een gemeentelijke bijdrage van
€ 2.250 per jaar per SW-medewerker aan WAVA
betaald.

Procedure begroting: Standaard procedure.
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Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA)
Uittredingsbepalingen: Elk van de gemeenten kan besluiten dat de

deelneming aan deze regeling wordt opgezegd
ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken
van het jaar waarin het besluit tot opzegging is
genomen (termijn kan worden verkort). Bedoelde
besluiten worden direct ter kennis gebracht
van het Dagelijks Bestuur. Er worden door het
Algemeen Bestuur financiële verplichtingen
gesteld als gevolg van de uittreding.

Ontwikkelingen 2009 De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is er
om mensen met verstandelijke, fysieke en/of
psychische belemmeringen te laten meedoen
op de arbeidsmarkt. Uitvoering van deze
wettelijke taak is opgedragen aan GR WAVA(/!
GO BV). Een deel van de Wsw-ers werkt in de
beschutte omgeving van de werkvoorziening
zelf, een ander deel met begeleiding bij andere
bedrijven (detachering en begeleid werken).
In 2009 heeft het WAVA-bestuur de nota "een
gemeenschappelijke toekomst voor mens
enwerk" naar de deelnemende gemeenten
gezonden. Deze nota is in juli 2009 aan de orde
geweest in de gemeenteraad. Hierbij is besloten
om de samenwerking in de GR WAVA in stand
te houden met !GO B.V. als uitvoeringsbedrijf
van de GR. Verder is uitgesproken om te
onderzoeken op welke wijze en op welke
onderdelen de samenwerking tussen WAVA/!GO
en de gemeente kan worden versterkt, waarbij
taken die door WAVA/!GO worden uitgevoerd wel
dienen te passen bij de doelstellingen waarvoor
de gemeenschappelijke regeling is aangegaan.

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Doel: Samenwerking is gericht op een kwalitatief

goed en duurzaam financierbaar kleinschalig
collectief vervoer voor mensen met en zonder
functiebeperking (WMO vervoer).

Bijdrage aan algemene doelstelling: Het bevorderen van maatschappelijke participatie
en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van
sociale cohesie, onder andere via het in stand
houden van voorzieningen die het sociaal-
cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen
van de gezondheid van de inwoners van de
gemeente (programma 11).

Betrokkenen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur,
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
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Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert
en de provincie Noord-Brabant.

Bestuurlijke betrokkenheid: Voor de gemeente Oosterhout heeft de
portefeuillehouder Verkeer zitting in het
algemeen bestuur. Portefeuillehouder is tevens
lid van het dagelijks bestuur en voorzitter.

Financieel belang: De bijdrage in 2009 bedraagt in totaal
€828.872--. Dit is op te splitsen in:
▪ Seniorenvervoer              €   10.080,--
▪ Wvg/Wmo                         € 966.495,--
▪ Kosten bureau                 €   22.280,--
▪ BDU bijdrage                  -€ 169.983,--

Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Uittreden door een gemeente is slechts mogelijk

indien:
de vervoersovereenkomst(en) met de vervoerder
is (zijn) ontbonden of beëindigd, verandering
van landelijke wet- en regelgeving daartoe
noopt, de gezamenlijke evaluatie van de werking
van de regeling voor een deelnemer leidt tot
de conclusie dat deelname behoort te worden
gestopt, voortzetting van de samenwerking
in redelijkheid niet meer van de betrokken
partner kan worden gevergd. Het algemeen
bestuur doet een voorstel aan de colleges van
de deelnemende gemeenten en van de provincie
over de financiële verplichtingen evenals de
overige gevolgen van uittreding.

Daarbij geldt dat de uittredende partij gedurende
3 achtereenvolgende jaren na afloop van het
begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt
aan de overige deelnemers een bijdrage is
verschuldigd ter grootte van resp. 100%, 66%
en 33% van de bijdrage in de kosten van
het openbaar lichaam in het begrotingsjaar
waarin uittreding plaatsvindt. De bijdrage voor
het begrotingsjaar waarbinnen de uittreding
plaatsvindt, dient onverkort te worden betaald.
Recentelijk zijn de gunningen voor 4 jaar
vastgesteld.

Ontwikkelingen 2009 Gemeenten zijn wettelijk verplicht om het WMO
vervoer in hun gemeente vorm te geven. Het
KCV heeft ingezet op een viertal thema's:
▪ de ontwikkeling, uitvoering en het beheer

van kwalitatief goed en op de diverse
klantgroepen toegesneden Deeltaxivervoer in
West-Brabant;

▪ kostenbeheersing: het ontwikkelen,
realiseren en in stand houden van
een duurzaam betaalbaar collectief
vervoerssysteem;
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Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
▪ een verbeterd, toegankelijk OV in West-

Brabant;
▪ een effectieve en efficiënte samenwerking op

het gebied van kleinschalig collectief vervoer.

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ)
Doel: Inhoud geven aan de voor de deelnemende

gemeenten noodzakelijke en de door
de deelnemende gemeenten gewenste
samenwerking op het terrein van de
openbare gezondheidszorg en de preventieve
gezondheidszorg.

Bijdrage aan algemene doelstelling: Het bevorderen van maatschappelijke participatie
en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van
sociale cohesie, onder andere via het in stand
houden van voorzieningen die het sociaal-
cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen
van de gezondheid van de inwoners van de
gemeente (programma 11).

Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge,
Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: De portefeuillehouder volksgezondheid is lid van
het Algemeen bestuur.

Financieel belang: In 2009 is de bijdrage € 947.798,--
Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Voor uittreding geldt een opzegtermijn van

een kalenderjaar. De uittredende gemeente is
gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop
van het begrotingsjaar waarin de uittreding heeft
plaatsvindt een bijdrage ter grootte van resp.
100%, 66% en 33% verschuldigd.

Ontwikkelingen 2009 In 2009 is het nieuwe basistakenpakket 2009 -
2012 vastgesteld.
Bij de vaststelling van dit nieuwe
Basistakenpakket heeft afweging plaatsgevonden
op basis van de wettelijke verplichting. Daarbij
is tevens gekeken naar landelijk vastgestelde
normeringen. Op een aantal taken/deelterreinen
is geconstateerd dat niet voldaan werd aan de
wettelijke en landelijk gestelde normen. Omdat
niet aan de wettelijke en/of landelijke normen
werd/wordt voldaan is bij de vaststelling van
het basistakenpakket dan ook intensivering
afgesproken. Besloten is om die basistaken,
waarvoor normalisering aan de orde is,
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Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ)
gefaseerd op het gewenste uitvoeringsniveau
te brengen. In 2009 is de eerste stap gezet
om op het gewenste of noodzakelijke niveau
te komen (instemming gemeenteraad van de
begrotingswijziging 2009 op 20-01-09); in 2010
en 2011 komen de volgende stappen en in 2012
de laatste.

Door dit besluit tot fasegewijze normalisering
van het vastgestelde uitvoeringsniveau van het
Basistakenpakket van de GGD, dient voor de
jaren 2010, 2011 en 2012 rekening gehouden
te worden met een jaarlijkse extra structurele
bijdrage van tenminste € 0,355 per inwoner. In
2010 gaat het met name om die basistaken
die enerzijds te maken hebben met inzet van
de Jeugdgezondheidszorg in netwerkstructuren
en anderzijds preventiemaatregelen in de
infectieziektebestrijding.

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord (RAV)
Doel: Het verlenen of doen verlenen van

ambulancezorg.
Bijdrage aan algemene doelstelling: Het bevorderen van maatschappelijke participatie

en zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van
sociale cohesie, onder andere via het in stand
houden van voorzieningen die het sociaal-
cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen
van de gezondheid van de inwoners van de
gemeente (programma 11).

Betrokkenen: Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijl, Dongen,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze
en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge,
's Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek,
Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk,
Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk,
Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen,
Schijndel, Sint Antonis, Sint-Michielsgestel, Sint
Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel,
Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijke betrokkenheid: Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel
leden als het aantal deelnemende gemeenten.
Ieder lid heeft een plaatsvervanger. De
gemeenteraad heeft als lid de portefeuillehouder
gezondheidszorg aangewezen.

Financieel belang: De Oosterhoutse bijdrage is in 2009 € 111.941,--
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Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord (RAV)
Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten

van raad en college de deelname aan deze
regeling opzeggen met ingang van twee
kalenderjaren na het jaar waarin deze besluiten
zijn genomen. De gemeente brengt deze
besluiten terstond ter kennis van het dagelijks
bestuur. Het Algemeen bestuur regelt de
financiële verplichtingen en de overige gevolgen
van de uittreding.

Ontwikkelingen 2009 De nieuwe Wet Ambulancezorg (per 1 januari
2011) heeft als belangrijkste doelstellingen RAV-
en op de schaal van de veiligheidsregio, sturing
& financiering in één hand, Ambulancevervoer
wordt ambulancezorg ofwel van melding
tot ziekenhuis én benchmarking. De
gemeentelijke verantwoordelijkheid komt
te vervallen. Het oprichten en in stand
houden van een gemeenschappelijke
meldkamer voor politie, brandweer en
ambulance wordt de verantwoordelijkheid
voor het bestuur van de veiligheidsregio. Het
organiseren van ambulancezorg wordt de
verantwoordelijkheid van de minister van VWS.
Het implementatietraject is in gang gezet.

 

 

NV Intergas
Doel: Het verzorgen van een optimale energielevering

op een veilige en betrouwbare manier.
Betrokkenen: Gemeenten Aalburg (630), Alphen-Chaam (395),

Baarle-Nassau (417), Breda (1.307), Drimmelen
(1.380), Geertruidenberg (1.344), Haaren
(712), Halderberge (1.362), Heusden (305),
Hilvarenbeek (945), Moerdijk (1.320), Oisterwijk
(320), Oosterhout (3.455), Rucphen (1.424),
Steenbergen (305), Tilburg (1.020), Waalwijk
(344), Werkendam (1.405), Woensdrecht (1.320)
en Woudrichem (735).In januari 2007 heeft er
een aandelenmarkt plaatsgevonden. In dit kader
  hebben de gemeenten Dongen en Roosendaal
en de BV Gasterra hun aandelen verkocht.

Bestuurlijke betrokkenheid: Als grootste aandeelhouder neemt onze
gemeente een bijzondere positie in. De 
portefeuillehouder nutsbedrijven woont als mede-
aandeelhouder de  Algemene Vergadering van
Aandeelhouders bij die 2-maal per jaar gehouden
wordt.  Daarnaast is de  portefeuillehouder
nutsbedrijven  voorzitter van de klankbordgroep
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NV Intergas
van aandeelhouders en draagt in die rol bij aan
het adviseren van de aandeelhouders.

Financieel belang: Onze gemeente is als centrumgemeente de
grootste aandeelhouder en heeft met ingang van
1 januari 2007 in totaal 3.455 aandelen of 16,9%.
Per aandeel werd tot voor kort jaarlijks €1.475,--
winst uitgekeerd. 

Ontwikkelingen 2009 Verschillende omstandigheden  (o.a. de
kredietcrisis in combinatie met de Cross Border
Lease en nieuwe regels in het kader van het
splitsingsplan) hebben er toe geleid dat Intergas
prioriteit moet geven aan de versterking van de
solvabiliteit. Hierdoor is er de komende jaren
geen ruimte om dividend uit te keren.Intergas
heeft voor 1 juli  2009 een splitsingsplan bij de
NMA/Energiekamer  ingediend. Medio februari
2010 was het standpunt van de Energiekamer
nog niet ontvangen. Hierdoor kan op dit moment
nog niet definitief worden aangegeven in
hoeverre de financieringsstructuur aanpassing
behoeft.

 

 

NV Brabant Water
Doel: De levering van drinkwater van hoge kwaliteit,

water op maat en watergerelateerde producten
en diensten.

Betrokkenen: Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant.
Bestuurlijke betrokkenheid: Mede-aandeelhouder en woont in die

hoedanigheid de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders bij
(portefeuillehouder NUTS-bedrijven).

Financieel belang: Het aantal aandelen is 77.295 en komt overeen
met  2,78%. 

Ontwikkelingen 2009 Het eigen vermogen is tijdens het boekjaar
2008 gestegen van €281 mln  naar  € 314
mln per 31 december 2008. Bovendien zijn er
onder de langlopende schulden nog Bijdragen
opgenomen van €124 mln. Op basis hiervan is
een solvabiliteitspercentage te berekenen van 
47% excl. Bijdragen en inclusief 65%.

 

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Doel: de BNG is de bank van en voor overheden

en instellingen voor het maatschappelijk
belang. Met gespecificeerde financiële
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo
laag mogelijke kosten van maatschappelijke
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NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
voorzieningen voor de burger. De strategie
van de bank is gericht op het behouden van
substantiële marktaandelen in het Nederlands
maatschappelijk domein en het handhaven
van een excellente kredietwaardigheid (AAA).
Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement
voor haar aandeelhouders.

Betrokkenen: overheden en instellingen op het gebied van
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs,
cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijke betrokkenheid: de gemeente Oosterhout heeft geen zetel in het
bestuur en de raad van commissarissen van de
BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder
wel stemrecht in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De
Staat is houder van de helft van de aandelen,
de andere helft is in handen van gemeenten,
provincies en een waterschap. Oosterhout
bezit in totaal 35.100 aandelen. De winst is
door uitkeringen ten laste van het vermogen en
nieuwe waarderingsgrondslagen afgenomen.
Door kredietopslagen komt de winst verder onder
druk te staan.
Ieder jaar wordt door de bank een dividend
uitgekeerd. In de jaren 2007 en 2008 bedroeg het
dividend 50% van de nettowinst. Verwacht kan
worden dat dit percentage ook in de komende
jaren uitgekeerd zal worden.
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4.7. Grondbeleid

Het grondbeleid vormt geen doel op zich. Het is een instrument om het bestuurlijk gewenste ruimtelijk
beleid te bevorderen en te realiseren. Het grondbeleid geeft niet aan welke ruimtelijke invulling
gewenst is maar op welke manier de door de gemeenteraad gewenste invulling financieel en
economisch verantwoord kan worden gerealiseerd.
In september 2008 heeft de raad de nota Grondbeleid 2008-2012 vastgesteld. De nota is
richtinggevend en dient als algemeen toetsingskader.

Belangrijke punten uit de nota grondbeleid zijn:
▪ actief grondbeleid, tenzij... : De gemeentelijke doelstellingen en het verhalen van de te maken

kosten kunnen het best gerealiseerd worden via actief grondbeleid;
▪ Indien de gemeente een faciliterend grondbeleid moet voeren maakt zij gebruik van alle

beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen;
▪ Samenwerking met belangrijke stakeholders in het plangebied;
▪ Het hanteren van een gebiedsgerichte aanpak resulterend in een structuurvisie die de basis vormt

voor een strategisch verwervingsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan;
▪ De gemeenteraad stelt het college in staat, om op grond van een door de raad vastgestelde

structuurvisie, tot een maximaal bedrag strategische aankopen te doen in het desbetreffende
gebied of elders strategisch gelegen ruilgronden aan te kopen;

▪ Het hanteren van marktconforme gronduitgifteprijzen;
▪ De residuele grondquote voor sociale huurwoningen bedraagt minimaal 10% en maximaal 20%;
▪ Transparantie van het grondbeleid wordt vertaald in duidelijke afspraken over bevoegdheden,

besluitvorming en verantwoordelijkheden.

Bij faciliterend grondbeleid is het uitgangspunt dat kosten verhaald worden via anterieure
overeenkomsten.

 

Financieel beleid
Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. Deze reserve
dient ter dekking van onvoorzienbare risico's en als voorziening voor risico's op aangekochte gronden
die nog niet in exploitatie zijn genomen. De genormeerde hoogte van deze algemene bedrijfsreserve
bedraagt € 12,5 miljoen.  De feitelijke hoogte bedroeg per 31 december 2009 €  9.312.691. In 2009 is
er een bedrag van € 4 miljoen onttrokken ten gunste van voorziening grondexploitatie.

 

A.  Reserve Bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve grote werken grondexploitaties)
Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen voor een
totaalbedrag van € 11.851.854 per 31 december 2009.
De geraamde investeringen hieruit zijn met name voor infrastructuur structuurvisie Vrachelen:  

Stand op 31-12-2009 € 11.851.854
Bijdrage aan grex De Contreie voor reconstructie Burg. Huijbregts
Schiedonlaan Weststadweg (excl. schermen).

 € 1.321.000

Nieuwe aansluiting Weststadweg/ Bovensteweg  € 6.900.000
Fietspad langs Weststad Bovensteweg  € 227.000
Voorzieningen Wilhelminakanaal-zuid/Eikdijk  € 775.000
Aanpassing kruispunten t.g.v Zwaaikom  € 830.000
Tijdelijke voorzieningen t.b.v sportvelden  € 80.000
Totale begrote kosten  € 10.133.000
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Stand op 31-12-2009 € 11.851.854
nog beschikbaar  € 1.718.854

Deze posten omvatten in totaal € 10,133 miljoen. De overige ruim € 1,7 miljoen zijn niet specifiek
benoemd, maar zijn wellicht nodig om bovenstaande werken uit te voeren, gezien het feit dat de
benoemde infrastructurele projecten nog in de planvormingsfase verkeren.

In 2009 zijn er vanuit diverse grondexploitaties stortingen in deze reserve gedaan:

Grondexploitatie Storting BoVo
Vlindervallei 51.490
De Wijsterd 21.650
Veerseweg 136.000
TOTAAL 209.140

In 2009 is de afronding van de aanleg van het fietspad Markkanaal Zuid ten laste van deze reserve
gebracht.

 B.  Vo orziening grondexploitatie (voorheen reserve grondexploitatie)
Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een
negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van
openen c.q. actualisatie van grondexploitatie. Wanneer het verlies vaststaat, moet het verlies meteen
afgeboekt worden. In het geval dat er een nadelig saldo wordt verwacht, maar het niet uit te sluiten is
dat dit nog omgebogen wordt in een sluitend geheel, dan kan volstaan worden met het vormen van
een voorziening voor de afdekking van het verwacht verlies. Indien blijkt dat het verlies lager uitvalt,
valt de gevormde voorziening weer ten dele vrij.
Op basis van dit beleid is er een voorziening grondexploitatie opgenomen met een stand op 31
december 2008 van € 13,980 miljoen, bestaande uit:
▪ Voorziening Zwaaikom in totaal € 8 miljoen (specificatie in jaarrekening 2007);
▪ Voorziening St. Josephstraat € 5,5 miljoen;
▪ Voorziening kavel Weststad € 425.000;
▪ Voorziening project Oosteind € 55.000.

 

2.  Winstneming
In 2009 zijn de volgende winstnemingen geëffectueerd: 

Grondexploitatie Winstneming
Vlindervallei 1.000.000
De Wijsterd 250.000
Antoniusstraat 315.000
Overige gronden 500.000
TOTAAL 2.065.000

  

3.  Verwachte exploitatieresultaten
In onderstaande tabel zijn per complex de verwachte exploitatieresultaten weergegeven op basis
van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin
zitten natuurlijk aanzienlijke risico's in, met name risico's wanneer de resultaten later in de toekomst
gerealiseerd worden.  



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 232

Complex / exploitatieplan 2010 - 2011 > 2012 Toelichting
Industrieterrein De Wijsterd 500.000  Winstneming afhankelijk van

moment feitelijke verkoop kavel
Industrieterrein Weststad 3e fase 600.000  Winstneming afhankelijk van

moment feitelijke verkoop kavel
Vlindervallei  100.000 Winst bij afsluiting in 2013
Paterserf 1.100.000  Winst bij start realisatie,

ontwikkeling door derde
Torenschouw 1.000.000  Winst bij start realisatie,

ontwikkeling door derde
Totaal verwachte eindwaarde 3.200.000 100.000  

 

 

4.   Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex  

 Complex Laatste act. Nog te verw.
kosten 

Nog te verw.
opbrengsten 

Verwacht
resultaat 

Toelichting
onderbouwing 

Veerseweg Maart 10 8.500 500.000 0 Kosten met
name in 2010,
afronding 2011
na vaststelling
bestemmingsplan

Molenstraat Maart 10 30.000 0 0 Betreft de
aanleg van
WADI

Zwaaikom* 20,068.milj 25,322.milj 0 Door diverse
(markt)
ontwikkelingen
is in deze
presentatie
vastgehouden
aan eerder
berekende
cijfers.
Inmiddels voor
risico's (ook
verwerving)
voorziening
getroffen.

Vlinderbuurt Maart 10 2, 9 milj 2,75 milj 100.000 Met name
kosten voor
woonrijp
maken wijk en
groenaanleg.

Weststad 3 Maart 10 185.000 816.000 600.000 Risico zit in
afzet laatste
kavels,
beperkte
kosten te
verwachten.
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 Complex Laatste act. Nog te verw.
kosten 

Nog te verw.
opbrengsten 

Verwacht
resultaat 

Toelichting
onderbouwing 

Wijsterd Maart 10 70.000 524.000 500.000 Risico zit in
afzet laatste
kavel.

Santrijn Jan 09 4,8 milj 10,5 milj 5,8 milj Grex januari
2009 in raad
vastgesteld

De Contreie Jan 10 43 milj 73 milj 17.2 milj Grex januari
2010 in raad
vastgesteld

* berekening is gebaseerd op onteigeningswaarde zoals door deskundigen is bepaald, er is
geen rekening gehouden met eventuele subsidies én een mogelijke stagnatie in afzet, gezien de
gewijzigde marktomstandigheden, is in de onderliggende berekeningen niet opgenomen. Door
nieuwe ontwikkelingen zijn er wel meerdere berekeningen gemaakt, maar doordat hierover geen
besluitvorming heeft plaatsgevonden, is hier gekozen om de gegevens van 2008 te handhaven.

 

5. Complexen
Voor een toelichting op de complexen wordt verwezen naar het bijlagenboek en programma 7. 
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4.8. Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Algemeen
Fysieke vernieuwing van steden is een voorwaarde om de stad, ook op lange termijn, een
aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen laten zijn voor bewoners uit alle inkomensgroepen,
voor bedrijven en om de stedelijke cultuur in stand te houden. In veel steden zijn wijken waar de
leefbaarheid onder druk staat. De achteruitgang van wijken door het verdwijnen van de sociale
infrastructuur (artsen, winkels, scholen), de eenzijdige woningvoorraad en bevolking met lage
inkomens, toename van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, lagere arbeidsparticipatie, slechte
(milieu)kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet worden gekeerd. Tegelijkertijd dienen de midden-
en hogere inkomens weer aan de stad gebonden te worden. Bewoners verwachten van de overheid
dat daaraan slagvaardig wordt gewerkt. Daarbij moet ook geanticipeerd worden op de toekomstige
behoeften.
Hiervoor is onze gemeente in de periode 2000-2004 als programmagemeente aangewezen, waarbij
de onderdelen ISV algemeen, ISV bodem ISV geluid en ISV sociale pijler te onderscheiden zijn.

 

Doelstelling
Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan de op stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken
tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling
en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de cultuurhistorische kwaliteit,
(versterking economisch draagvlak vervalt binnen de fysieke pijler) bevordering van de sociale
samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte, of
anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied.
Oosterhout is één van de 6 programmagemeenten voor stedelijke vernieuwing in Noord-Brabant.
Deze middelgrote gemeenten ontvangen van de provincie voor een periode van vijf jaar een
meerjarige bijdrage uit het ISV-budget ter ondersteuning van stedelijke vernieuwingsopgaven. ISV is
de afkorting voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Programmagemeenten dienen volgens
de wet, net als de grote steden in ons land, een meervoudige, complexe en integrale stedelijke
vernieuwingsopgave te hebben. De provincie treedt voor deze gemeenten op als budgethouder van
rijksgelden. De grote steden in de provincie Noord-Brabant, zoals Breda en Tilburg, ontvangen hun
bijdrage uit het ISV-budget rechtstreeks van het rijk.

 

Beleidskader
De (gewijzigde) Wet Stedelijke Vernieuwing, de provinciale Verordening Stedelijke Vernieuwing en het
gemeentelijk Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing 2005 - 2009.

Uitwerking tweede ISV periode (2005-2009)
Onze gemeente is na de periode 2000-2004 ook voor de periode 2005-2009 als programmagemeente
aangewezen. Hiertoe is in september 2005 door de raad het  Meerjaren Ontwikkelingsprogramma
  (MOP) Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 vastgesteld dat vervolgens door de provincie is
goedgekeurd.
Met betrekking tot de verantwoording naar de provincie toe wordt gewezen op het feit dat in het kader
van SISA (single information, single audit) de verantwoording als onderdeel van de jaarrekening zal
worden verwerkt.
Derhalve zijn in onderstaand overzicht zijn de doelstellingen die in het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma zijn opgenomen per stuk geformuleerd en is het bereikte resultaat gemeld,
alsmede de ingezette ISV gelden.
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DOELSTELLING
Betere balans vraag en aanbod op gebied van wonen:

Ambitie
Aantal toe te voegen woningen:

▪ 350 goedkoop/bereikbare huurwoningen  
▪ 125 middeldure huurwoningen  
▪ 50 dure huurwoningen
▪ 100 goedkope koopwoningen  
▪ 300 middeldure koopwoningen  
▪ 1.030 dure woningen  
▪ 45 kavels

Resultaat
Toegevoegd in de ISV 2 periode:

▪ 94 sociale huurwoningen
▪ 23 sociale koopwoningen
▪ 837 dure koopwoningen
▪ 77 kavels

169 woningen gesloopt ten behoeve van nieuwbouw in de wijk Slotjes Midden en bij complex
'Oosterheem'.

Financieel
Er zijn geen ISV middelen ingezet.

 

 

DOELSTELLING
Bevorderen van het aantal beschikbare woningen voor starters op de woningmarkt

Ambitie
Toename beschikbare woningen specifiek voor starters met 100 woningen

Resultaat
De nieuwe woonvisie dient in 2010 door de raad te worden vastgesteld. Hierin zal ook separate
aandacht aan de doelgroep starters worden besteed .

▪ Torenschouw 33 starters woningen, start bouw juni 2010
▪ Oldeneelaan 21 starters woningen (met MGE constructie), bouw gestart januari 2010
▪ Locatie De Kreek (in uitleggebied De Contreie) 20 starters woningen (CPO constructie), start

bouw gepland 2011
▪ Locatie Vrachelsedijk 50 starters woningen, betreft goedkope koopwoningen start bouw 2010
▪ De Starterslening is geïntroduceerd, waarvan in de periode 2007-2009 15 leningen zijn verstrekt.

In januari 2010 is in de raad een nieuwe verordening vastgesteld, met een verlaagd budget voor
fonds startersleningen van € 530.000 en looptijd 2,5 jaar, waarbij de gebruiksmogelijkheden zijn
verruimd.

Financieel
Er zijn geen ISV middelen ingezet.

DOELSTELLING
Het, op basis van de vraag, realiseren van voldoende en samenhangend aanbod op het gebied van
wonen, zorg en welzijn op wijkniveau op een wijze dat mensen die ondersteuning en/of zorg nodig
hebben in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig en op kwalitatief goede wijze in de wijk
kunnen wonen.

Ambitie
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1 Aantal toe te voegen nultrede-kwaliteit nieuwbouwwoningen:  235 woningen
2 Aantal toe te voegen woningen `verzorgwonen' kwaliteit: 200 woningen
3 Aantal op te plussen woningen nultrede-kwaliteit:  600 woningen
4 Aantal te realiseren wijkzorgsteunpunten 5
5 Percentage van de aantallen in de opgave -zorg- op de onderdelen '24-uurs nabije zorg', 'zorg op

afroep' en 'zorg op afspraak' die worden gerealiseerd 50%

Realiseren van woon servicezone Oosterheide als pilot voor het ontwik kelen van woonservice
zonering over geheel Oosterhout met als doel het verkrijgen van een wijkgerichte samen-hangende
infrastructuur wonen, zorg, welzijn.

1 Conform Plan van Aanpak 'Oosterheide, Wel Zo goed Wonen' is dit als pilotproject opgestart.
2 Op grond van het project Ouderenproof is een semi-permanent activiteiten centrum in Oosterhout

Zuid gerealiseerd.
3 Het wijkcentrum de Bunthoef is deels vernieuwd. De nieuwe Bunthoef wordt hierbij, conform

raadsbesluit, ingezet als instrument voor lokaal sociaal beleid. De activiteiten kunnen nog niet
worden overgeheveld naar de Bunthoef omdat dit nog niet geheel vernieuwd is.

Resultaat
Sloop en nieuwbouw bejaardencentrum Oosterheem waarbij zijn gerealiseerd 121 zorgapparte-
menten. Een complex met 8 zorg-, 7 inleun- en 6 aanleunwoningen voor mensen met beperkingen
aan de Verdilaan, wordt in 2010 opgeleverd.
Pilot van Wel zo goed Wonen is afgerond, en na gedeeltelijke implementatie is bestuurlijk besloten
hieraan geen vervolg te geven.
De openbare ruimte in de wijk Oosterheide is met name rondom het winkelcentrum ouderenproof
gemaakt, door fysieke aanpassingen zoals aanbrengen verlaagde trottoirbanden en plaasten bankjes.
Daarnaast functioneert sinds 2006 succesvol het activiteiten centrum Zuid. Hier wordt samengewerkt
met Thuisvester en Surplus. De Bunthoef is eind 2009 deels gerenoveerd.
Ten gevolge van de evaluatie van het pilotproject heeft inmiddels een corporatie met veel bezittingen
in Oosterheide besloten om al hun appartementen in deze wijk te gaan aanpassen/ opplussen.

Financieel
ISV gelden zijn ingezet voor ouderproof maken Oosterheide € 46.279.
Inzake de realisatie van het activiteiten centrum Zuid is vanuit ISV middelen jaarlijks een
gemeentelijke bijdrage geleverd van € 40.000, in totaal € 120.000.
Daarnaast is het wijkcentrum de Bunthoef deels vernieuwd waarbij voor een bedrag van € 55.935 ISV
gelden is ingezet.

 

 

DOELSTELLING
Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied.

Ambitie
1.500 woningen toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied.

Resultaat
Het bestemmingsplan Zwaaikom bevat circa 1.000 woningen en is vastgesteld maar door bezwaren
loopt er een procedure bij Raad van State. Verwacht wordt dat in najaar 2010 uitspraak RvS komt.
De onteigeningsprocudure kan niet doorlopen worden door bovengenoemde procedure. Het
merendeel van de gronden is niet in eigendom gemeente.
In plan Slotjes Midden is gestart met de sloop en de nieuwbouw van 21 starterswoningen. In 2010
wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan omvat sloop van ruim 600 woningen en nieuwbouw
ruim 950 woningen. Daarnaast wordt in 2010 op het zgn Dija terrein gestart met de bouw van 48
betaalbare woningen.
Nadat gemeente en ontwikkelaar in juli 2008 een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend
is gestart met de feitelijke uitvoering. Thuisvester is herontwikkelingen van vastgoed gaan
voorbereiden en gemeente heeft een deel van de upgrading van de openbare ruimte uitgevoerd.



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 237

Financieel
In het project Zwaaikom zijn geen ISV middelen ingezet.
In project Slotjes Midden zijn conform de beschikking over ISV gelden uit de 1e periode gelden
ingezet voor de openbare ruimte voor totaal  € 712.063

 

 

DOELSTELLING
Verbetering van de kwaliteit van de (semi-) openbare ruimte door;

1 Bestrijding zwerfvuil
2 Bestrijding overlast hondenpoep
3 Bestrijding overlast kruidenrijkgras
4 Onkruidbestrijding op verhardingen

Ambitie
1a.Extra vuilruimen
1b.Investering in grotere afvalbakken in het centrumgebied
2. Aanleg 30 tot 35 uitlaatplaatsen
3a.frequenter maaien
3b.omvormen naar gazon
3c.creeren van buffers tussen part. tuinen en kruidenrijkgras
4. extra onderhoudsinzet

Resultaat
In het centrum gebied zijn als onderdeel van het centrumplan extra afvalbakken en peukenbakken
geplaatst.
In totaal zijn in de gehele gemeente circa 106 honden- uitlaatplaatsen aangelegd, terwijl tevens het
hondenbeleid is gewijzigd en hierover is nadrukkelijk gecommuniceerd.
Met name is het centrumgebied is de frequentie van het onderhoud opgevoerd, nadat de raad heeft
besloten in het centrumgebied het zgn. onderhouds A niveau toe te passen. De waardering van het
centrumgebied is volgens het 3 maandelijks uitgevoerde onderzoek door bewoners en bezoekers is
gestegen van 6,3 resp 6,8 (in sept 2006) naar 7,2 (sept 2009)

Financieel
Voor afvalbakken in het centrum zijn ISV middelen ingezet: € 14.793, de bijdrage vanuit ISV voor de
aanleg honden- uitlaatplaatsen bedraagt € 146.536 en de overige intensivering is vanuit de reguliere
budgetten betaald

 

 

DOELSTELLING
Verbreden en versterken cultuuraanbod door clustering van voorzieningen

Ambitie
Synergie bereiken door clustering meerdere functies en daarnaast verjongen en vernieuwen van
aanbod door minimaal twee voorzieningen up to date maken voor medegebruik door jongeren

Resultaat
Het Huis voor Cultuur (HvC) voorziet in clustering Theater, Filmtheater, Bibliotheek en Centrum voor
Kunsten. In december 2009 is de architect voor HvC geselecteerd terwijl het Masterplan Santrijn
(waarbinnen HvC valt) en grondexploitatie januari 2009 vastgesteld door raad.
De voormalige toonzaal, een jongerencentrum is geheel gerenoveerd en nu succesvol onder de naam
Outflow draaiende.

Financieel
Voor beide onderdelen geen ISV middelen ingezet.
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DOELSTELLING 

Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen door het aantal A- en
railwoningen (absoluut en als % van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind
van het ISV-2-tijdvak op te lossen

Ambitie
Een afname van het aantal geluidsgehinderen met circa 12% in 2010 

Resultaat
Geen specifieke maatregelend genomen die geleid hebben tot afname van aantal A- en railwoningen.
Wel op enkele plaatsen geluidsarm asfalt toegepast, waardoor hinder verminderd is.

Financieel
Geen ISV middelen ingezet.

 

 

DOELSTELLING :
Fysieke aspecten van leefbaarheid: door het verbeteren van de leefbaarheid door te streven naar
schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.

Ambitie
Behoud en /of toevoeging van groen in de gemeente1 door 1.000 bomen planten in de periode
2006-2010, waarvan een deel in de binnenstad.

Resultaat
Het groenbeleid is in de ISV periode gewijzigd, waardoor het aantal te planten bomen geen specifieke
doelstelling meer is. Als onderdeel van groenbeleid is aan alle bewoners de mogelijkheid geboden om
twee bomen per huishouden te ontvangen, hetgeen geresulteerd heeft in de afgifte van 3.800 bomen,
welke dus op particulier terrein gepland zijn  In het nieuw vastgesteld beleid is groencompensatie in de
vorm van herplantplicht wijkgebonden geworden en niet meer locatiegebonden.

Financieel
Geen ISV middelen ingezet.

 

 

DOELSTELLING
Fysieke aspecten van leefbaarheid door in overleg met buurtbewoners te investeren in voldoende en
betere speelvoorzieningen voor  kinderen.

Ambitie
Goede kwaliteit van de speelvoorzieningen.
Terugbrengen van het aantal speelvoorziening naar 100/

Resultaat
Er is, veelal in overleg met buurtbewoners, een inventarisatie en opknapplan per speelvoorziening
opgesteld, terwijl bij de uitvoering zo veel mogelijk aangesloten is op natuurlijke momenten (bv
herinrichting van een straat).
In totaal zijn de afgelopen periode 62 speelvoorzieningen opgeknapt. Daarnaast zijn 14 voorzieningen
weggehaald.

Financieel
Totaal ISV gelden € 43.893 geheel voor plaatsing speeltoestellen.

DOELSTELLING
Sociale aspecten van leefbaarheid door het bevorderen van een aantrekkelijke sociale en veilige
omgeving.
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Ambitie
Toename van de waardering van de leefbaarheid eigen woonbuurt.
Toetsing door indicator :'tevreden over woonomgeving' van rapport-cijfer in Burgerijenquête t.o.v. 2002
met een toename van rapportcijfer in Burgerijenquête van 7,1 naar 7,4 in 2009.
Met name in wijk Oosterheide sociale leefbaarheid vergroten door inzet van Marokkaanse ouders
teneinde jeugd te corrigeren, zgn. buurtvader project.

Resultaat
Waardering woonomgeving in 2002: 7.4, in 2008: 7.0.
Buurtvader project is eind 2009 afgerond. De geplande evaluatie in 2010 moet nog worden afgerond.
Overig beleid wordt uitgevoerd.

Financieel
Totaal ISV gelden € 25.000 geheel voor buurtvaderproject.

 

 

DOELSTELLING
Bevorderen van een veilige omgeving.

Ambitie
Toename van de waardering van de veiligheid in de eigen woonbuurt , met een toename van
rapportcijfer in Burgerijenquête van 7,1 naar 7,4 in 2009.
Toename vitaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad door uitvoering van het centrumplan waarbij
meer aandacht voor schoon en aantrekkelijk. In kader van veiligheid is een pilot uitgevoerd met
camerabewaking in de binnenstad, tevens verkeers maatregelen getroffen om verkeersroute beter te
kanaliseren.

Resultaat
De beveiliging d.m.v. cameratoezicht op bedrijventerreinen is voorbereid, en de installatie is volgend
planning in mei 2010 afgerond.
Uit de regulier gehouden burgerijenquête is voor 2009 de waardering van 7.0 gegeven.
In de binnenstad zijn in 2009 camera's geplaatst. Evaluatie van project in 2010 heeft inmiddels
plaatsgevonden, waarbij is geconstateerd dat voortzetting van het project wenselijk is.

Financieel
Geen ISV middelen ingezet voor cameratoezicht, voor plaatsen verzinkbare verkeerspaal € 38.850.

 

 

DOELSTELLING
Vermindering van de criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen en in winkelcentra.  

Ambitie
Vermindering aantal feitelijke meldingen delicten bij Politie, blijkens uit wijkscan politie. 

Resultaat
Aantal meldingen in 2005: 290 diefstal/inbraak bedrijven en in 2008: 249.

Financieel
Geen ISV middelen ingezet.

DOELSTELLING
Deelname en invloed van bewoners vergroten op toezicht, gebruik en beheer van de buitenruimte.

Ambitie
Verbreden van inzet van buurtbudgetten en gemeentelijke implementatie hiervan.
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Resultaat
Meer betrokkenheid van bewoners bij de buurt. Het buurtvaderproject in Oosterheide is een geslaagd
voorbeeld van buurtparticipatie. Hierbij zijn Marokkaanse ouders begeleid en geïnstrueerd om
jongeren aan te spreken die overlast (driegen te) bezorgen. Daarnaast is thans het project buurt van
de maand lopende, waarbij iedere maand een andere buurt specifieke aandacht krijgt en voor de
bewoners op een laagdrempelige manier de mogelijkheid geboden wordt om verbeteringen in eigen
wijk aan te dragen zodat op die manier de deelname en invloed van bewoners op toezicht, gebruik en
beheer van de buitenruimte wordt verhoogd..

Financieel
Geen ISV middelen ingezet (zie bovengestelde).

 

 

Verantwoording ISV-2, onderdeel bodem

Het betreft hier de eindverantwoording voor het onderdeel bodem voor het tweede tijdvak ISV
(2005-2009). Aan het einde van de eerste ISV periode en na de herijking van de bodemmodule in
2001 is een meerjarig ontwikkelingsprogramma voor de tweede periode opgesteld met daarin de
ambities van Oosterhout opgenomen. Hierin zijn tevens een aantal doorloopprestaties vanuit de
eerste periode opgenomen.

 

ISV I + Herijking bodemodule
Op 27 juni 2000 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het Ontwikkelingsprogramma in het kader
van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) vastgesteld. Dit programma, getiteld
`Oosterhout, een duurzame, sociaal gezonde, bereikbare en economisch goed functionerende
woonstad¿, is op 24 april 2001 goedgekeurd door de provincie Noord-Brabant. In 2001 heeft er
voor de bodemmodule een herijking plaatsgevonden omdat de vroegere provinciale budgetten
(bodemsanering) zijn toegevoegd aan het ISV-budget. Er is door het College van B&W van
Oosterhout in samenspraak met Gedeputeerde Staten in 2002 besloten dat er 1 fte ten laste van het
ISV budget kan worden gelegd. Deze lijn is ook in de tweede ISV periode consistent doorgezet.

 

De doelstellingen van het eerste ISV programma waren:

▪ Maatschappelijke urgente gevallen van bodemverontreinigingen moeten gesaneerd zijn.
▪ Milieuhygiënische urgente gevallen van bodemverontreiniging, voor zover niet maatschappelijk

urgent, moeten gesaneerd zijn.
▪ Overige ernstige gevallen van bodemverontreiniging moeten beheerst zijn.

 

Er zijn vanuit de eerste ISV-periode een aantal doorloopprestaties opgenomen in het
meerjarenontwikkelingsprogramma van de tweede ISV-periode, dit zijn:

1 Gasfabriek (Gasstraat) nazorg
2 Bouwlingstraat 64 - 70
3 Vaartweg 18
4 Aanpak werkvoorraad (400 bodemonderzoeken op basis van HBB, 25% werkvoorraad)
5 Zwaaikom

▪ Korenbocht
▪ Jachthaven
▪ Scouting Zwaaikom
▪ Twickel

 

ISV II
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Naast bovengenoemde doorgeschoven te behalen prestaties zijn er in het
meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) voor de tweede ISV periode de (bodem)ambities van
Oosterhout opgenomen. Per werkveld wordt een toelichting gegeven over de behaalde prestaties in
deze periode.

▪ Aanpak werkvoorraad -- In ISV I heeft het historisch bodembestand (HBB) het Oosterhouts
dekkend beeld opgeleverd. Uit het MOP blijkt dat in Oosterhout ca. 400 locaties verder onderzocht
zouden gaan worden. De opbouw van de 400 locaties is dat ca. 300 locaties (ubi klasse 6) verder
(historisch) worden onderzocht. Er zijn 65 potentieel ernstig verontreinigde locaties en ca. 35
locaties die zouden worden onderzocht via derden in het kader van ontwikkelingen, bouwplannen,
civieltechnische werkzaamheden etc. Als gevolg van landelijke ontwikkelingen zijn er lopende
2e ISV periode extra onderzoeksinspanningen bijgekomen. De doelstelling van de overheid is
alle spoedeisende locaties met een risico op humaan, verspreiding en ecologisch vlak moeten
zijn aangepakt voor 2015. Het betreft de aanpak van de potentiële spoedlocaties. In 2007 is het
project `identificatie spoedlocaties' door Provincie Noord-Brabant opgestart. Oosterhout heeft
in haar rol als programmagemeente de verantwoordelijkheid genomen om de spoedlocaties in
beeld te brengen. Deze extra onderzoeksinspanning is echter afwijkend van de gestelde aanpak
in het MOP (ISV II) van Oosterhout. Een spanningveld ligt in de planning en financiering van de
versnelde aanpak van de spoedlocaties. Middels deze notitie worden de behaalde prestaties
verantwoordt waarbij de resterende financiële middelen ingezet kunnen worden voor fysieke
aanpak van de spoedlocaties. Op 9 december 2009 heeft de gemeente met Provincie Noord-
Brabant ambtelijk overleg plaatsgevonden waarbij afspraken zijn gemaakt over het vervolg van de
versnelde aanpak van de spoedlocaties.

▪ Statische locaties -- In de eerste ISV periode zijn een aantal statische locaties aangepakt
(programma bodemsanering 2000). Uit onderzoeken is gebleken dat een aantal locaties verder
onderzocht dienden te worden. Deze locaties zijn opgenomen in het MOP-2 om verder te
onderzoeken in de tweede ISV periode. Vier van deze locaties zijn verbonden aan het plangebied
`Zwaaikom¿. Dit project is tot op heden vertraagd waardoor er nog geen volledig inzicht in de
actuele bodemkwaliteit is. Twee van deze locaties zijn verder onderzocht door een marktpartij ten
behoeve van een grondtransactie. Verder zijn drie overige locaties door derden onderzocht en
gesaneerd waar nodig. Eén van de locaties betreft de nazorg van de gasfabriek. 

▪ Dynamische locaties: Door het rijk zijn woningdoelstellingen geformuleerd waardoor afgelopen
jaren verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden en bouwprojecten gerealiseerd zijn.
Voorbeelden hiervan zijn Molenstraat (Baileyterrein), Touwbaan (gedeeltelijk), St. Antoniusstraat
en Paulusweg (vml. gemeentewerf). Er hebben onderzoeken plaatsgevonden voor verschillende
dynamische locaties zoals `Contreie', Dorst Oost en West. Voor het project `Touwbaan', waarbij
de school (& schoolplein) inmiddels gerealiseerd zijn, zal een juridische toets aan de Provincie
worden aangeboden.

▪ Prestaties (bpe's): In het MOP van het tweede tijdvak is uitgegaan van een verwachting van
83.400 bpe's te behalen. De prestaties zijn gebaseerd op ongeveer een kwart afname van de
werkvoorraad (onderzoek en sanering). De bpe's zijn bepaald aan de hand van definities prestatie
indicatoren bodemsanering. In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de bodemprestatie
eenheden zijn opgebouwd. Gemeente Oosterhout heeft in het tweede tijdvak een aantal van
142.496 bpe's behaald (incl. SEB). In het voortgangsoverzicht (excel-tabel) is te zien hoe dit getal
is opgebouwd.

▪ Nazorg stortplaatsen: De provincie heeft de derde ronde NAVOS uitgevoerd. Op 8 oktober 2007
heeft gemeente Oosterhout de eindrapportages van de voormalige stortplaatsen ontvangen. Na
beoordeling is gebleken dat er in een aantal gevallen aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Eén
van de stortplaatsen zal worden hergebruikt in de planontwikkeling `Zwaaikom' en zal een groene
functie krijgen.

▪ Asbest: Uit een inventarisatie van het Rijk is gebleken dat in de gemeente Oosterhout een
middelgroot asbestverwerkend bedrijf heeft gezeten (vroegere NEFABAS, huidige Knauf Isol).
Gemeente Oosterhout heeft in november 2006 een onderzoeksbureau opdracht gegeven om
aanvullend historisch onderzoek uit te voeren (met name in contact komen met oud medewerkers)
om meer informatie te krijgen over restproducten die eventueel binnen gemeente Oosterhout
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zijn toegepast. Dit heeft geen contact met oud-medewerkers opgeleverd. Ook informatie van
het Regionaal Archief Tilburg, Heemkundekring Oosterhout en archieven van de Kamer van
Koophandel heeft geen extra resultaten opgeleverd. Het onderzoek, zoals genoemd in het
MOP-2, wordt hiermee als afgerond beschouwd. Bij grondaankopen b.v. van oude boerderijen en
civieltechnische projecten in het stedelijk gebied is de gemeente extra alert op het voorkomen van
asbest in de bodem.

▪ Milieubeleidsplan: Het gemeentelijk bodembeleid is vastgelegd in het milieubeleidsplan.
De ambities van gemeente Oosterhout met betrekking tot bodembeheer en de aanpak van
bodemverontreiniging sluit aan bij de uitgangspunten van de beleidsbrief bodem (dec. 2003).
Doelstellingen uit dit plan zijn
- `schone grond moet schoon blijven'. Dit is het zogenaamde stand-still principe. Gemeente

Oosterhout is tijdens het tweede ISV tijdvak begonnen met het opstellen van een regionale
bodemkwaliteitskaart via de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) in samenwerking met
omliggende gemeenten.

- `maatwerk waar het kan, standaard als het moet'. Bij saneringen is de uiteindelijke
gebruiksfunctie van de bodem bepalend voor het uiteindelijke saneringsresultaat.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de achtergrondwaarden die vastgelegd zijn in
bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan. Ook dit uitgangspunt sluit
volledig aan bij het nieuwe bodembeleid van het ministerie van VROM.

- `eerlijk delen'. Het gemeentelijk beleid is er op gericht dat de vervuiler betaald voor het
onderzoek en sanering van bodemverontreinigingen. In geval van groot economisch
belang is een bijdrage in de financiering van bodemverontreiniging vanuit de gemeente
gerechtvaardigd. Gemeente Oosterhout heeft in de tweede ISV periode nieuw beleid
vastgesteld inzake bodemonderzoek en sanering bij verwerving en uitgifte van gronden.

ISV-2 periode 2005-2009
Totaal Waarvan SEB

Aantal onderzoeken 400 35
Aantal saneringen 30 15
Aantal m2 verontreinigd oppervlakte 13.500 5.750
Aantal m3 verontreinigde grond 10.500 3.850
Aantal m3 verontreinigd grondwater 96.000 43.200

83.400 34.580

▪ Bodeminformatie: Gemeente Oosterhout wil haar bodemgegevens meer beschikbaar stellen aan
burgers en bedrijven. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen is er een kwaliteitsslag gemaakt
ten aanzien van de volledigheid van ingevoerde gegevens in het bodeminformatiesysteem
(BIS). In 2007 bleek dat het toenmalige BIS niet meer zou worden ondersteund vanuit de
leverancier waardoor de aanschaf van een nieuw systeem noodzakelijk werd. De functionele
eigenschappen van het nieuwe systeem bleken meer beperkt waardoor het in het MOP-2
gestelde ambitie niveau van Oosterhout niet gehaald kon worden. Dit alles heeft een aanzienlijke
vertraging opgeleverd in het invoeren van nieuwe bodemgegevens en het maken van de
kwaliteitsslag. In 2009 is er een invoerprotocol opgesteld om ervoor zorg te dragen dat bij invoer
van bodemgegevens het door ons gestelde kwaliteitsniveau gehaald wordt. Tevens is er een
programma van eisen opgesteld voor de bodemmodule om in de (nabije) toekomst aansluiting te
vinden bij het WABO (leefomgevingsvergunning) ICT pakket. Hiermee blijven onze ambities ten
aanzien van het ontsluiten van bodeminformatie gewaarborgd. Momenteel worden de opgelopen
invoerachterstanden ingehaald. Gemeente Oosterhout neemt tevens deel aan het Project
Keteninformatisering (tegenwoordig bodemsynchronisatie) wat gecoördineerd wordt vanuit de
Provincie. Doel van het project is dat de bodemgegevens tussen het BIS en Globis eenduidig
uitgewisseld kunnen worden.

▪ Gasfabriek: Sinds 2005 is gemeente Oosterhout de `saneerder' van het terrein aan de
Arendsplein/Willemstraat (vml. gasfabriek). Vanuit het kader van de Wbb-beschikking en de
WVO-vergunning dient jaarlijks een monitoring uitgevoerd te worden. Op 11 augustus 2008 is
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een nieuwe beschikking afgegeven waarbij gedurende 5 jaar het grondwater gemonitoord wordt.
Hierna wordt bepaald of de monitoringsronde met nog eens 5 jaar verlengd dient te worden of
gestaakt kan worden. De bestede uren zijn ten laste van het ISV-budget geboekt.

▪ Zwaaikom -- Zoals eerder genoemd is het proefproject Stad en Milieu ook in de tweede ISV
periode niet gerealiseerd (uitvoeringfase). In verband met de aankopen van gronden binnen het
plangebied zijn er (door derden) enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Dit betreft met name het
terrein van Struijk Beton en het Twickel terrein. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat enkele
niet ernstige gevallen van bodemverontreiniging aangepakt moeten worden in het kader van de
ontwikkeling. De overige terreinen (doorloopprestaties ISV 1) zijn nog niet onderzocht. Voor de
voormalige stortplaats Korenbocht is eind 2006 een hergebruikplan opgesteld en ingediend bij
Provincie Noord-Brabant. Doel van dit plan is een herprofilering van het stortlichaam met een
terugvalscenario in de vorm van een drainage systeem. In combinatie met jaarlijkse monitoring
kan bij eventuele verspreiding van verontreinigd grondwater deze voorziening in werking worden
gesteld. Tevens is er aanvullend grondwateronderzoek uitgevoerd in opdracht van de Provincie
door TNO. Aanleiding hiervoor zijn de in een eerder uitgevoerd onderzoek aangetroffen zware
metalen in het grondwater. Dit alles om een eventuele samenhang met de voormalige stortplaats
te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek zijn (licht) verhoogde gehalten aan uranium in het
grondwater aangetroffen. Hierna is aanvullend onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bevoegd
gezag. Er wordt geconcludeerd dat, vanwege specifieke condities, de gehalten zijn aangetroffen.
Er is sprake van verwaarloosbare risico's waardoor geen maatregelen noodzakelijk zijn.

▪ Loswal aan het Wilhelminakanaal Oost: Na overleg met het bevoegd gezag (2006) is het
voornemen tot saneren voor 2002 ingetrokken en zal er op termijn actualisatieonderzoek en een
nieuw saneringsplan opgesteld worden waarna de sanering kan plaatsvinden. De sanering dient
voor 2015 te zijn aangevangen.

 

Resumerend

Na het doorlopen van de tweede ISV periode is door het College van B&W van Oosterhout en
Gedeputeerde Staten besloten dat gemeente Oosterhout niet door gaat als programmagemeente in
de derde tijdvak. Gemeente Oosterhout is vanaf 2010 projectgemeente. Om bij projecten (stedelijke
vernieuwing) aanspraak te kunnen maken op ISV-gelden, zal een projectplan ter goedkeuring aan
Provincie Noord-Brabant worden voorgelegd. Dit heeft als gevolg dat de doelstellingen uit het tweede
tijdvak behaald moeten zijn om het resterende budget te kunnen behouden. Vanuit de eerste ISV
periode zijn een aantal (bodem)taken doorgeschoven naar de tweede periode. Als gevolg van landelijk
beleid zijn er gedurende het tweede tijdvak een aantal extra taken bijgekomen. Het betreft met name
de versnelde aanpak van de spoedlocaties. Potentieel verontreinigde locaties met een humaan en/
of verspreiding-/ecologisch risico dienen voor 2015 aangepakt te zijn. Met Provincie Noord-Brabant is
afgesproken dat, mits de doelstellingen uit de tweede ISV periode zijn behaald, de resterende gelden
aangewend worden voor de aanpak van de spoedlocaties.
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4.9. Subsidieverlening

Aanbevelingen rekenkamer
In 2009 is de Rekenkamer tot de conclusie gekomen dat subsidie als sturingsinstrument, ten
aanzien van het beleid, de interne processen en meer specifiek ten aanzien van het programma
maatschappelijke zorg nog niet voldoende geborgd is.

Op basis van deze conclusies doet de rekenkamer de volgende concrete aanbevelingen:
▪ De Raad dient zich expliciet per programma uit te spreken over de wenselijkheid van

 een verzakelijking van subsidierelaties en derhalve over de reikwijdte van de Algemene
Subsidieverordening Oosterhout 2006.

▪ Het College dient te komen tot een centrale coördinatie van de subsidierelaties, bewaking van
de samenhang met de beleidsdoelen, prestaties van de gesubsidieerde instellingen en verdere
verzakelijking.

▪ Het College dient op korte termijn te komen tot een vaste procedure voor het sturen op subsidies
en het toezicht houden daarop, inclusief het gebruik van vaste checklists en interne controle (AO/
IC).

▪ Het College dient een algemeen geldend controleprotocol vast te stellen, gericht op
zekerheidsverstrekking omtrent de getrouwheid van de jaarrekeningen en rechtmatige besteding
van ter beschikking gestelde middelen van subsidiënten.

▪ Het College dient de programmabegroting en -rekening Maatschappelijke Zorg qua structuur
en inhoud meer in lijn te brengen met de WMO-beleidsnotitie, de consistentie te bewaken en
streefwaarden toe te kennen aan de prestatiedoelstellingen.

▪ Het College dient duidelijk en meetbaar te onderbouwen wat de bijdrage is van het instrument
subsidieverlening aan het bereiken van de gemeentelijke doelen.

▪ De Raad dient zich uit te spreken over de wenselijkheid en de omvang en reikwijdte van de
bestuurlijke informatieverstrekking:
- over verleende subsidies aan instellingen
- over de geleverde prestaties
- over de bijdrage van de subsidie aan de realisatie van beleidsdoelen

 De gemeenteraad heeft deze aanbevelingen overgenomen.

Stand van zaken aanbevelingen 2009
In reactie op de uitkomsten van het rekenkameronderzoek heeft het college in haar vergadering van
25 augustus 2009 besloten tot een negental actiepunten. Deze actiepunten zullen worden verwerkt in
het projectplan Subsidievernieuwing 2e fase, die in het tweede kwartaal 2010 zal worden vastgesteld.

 

1.         Uitvoering (blijven) geven aan de ASV
Met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor Subsidievernieuwing 2006 en de Algemene
Subsidieverordening Oosterhout 2006 (ASV, 19 april 2006) heeft de Raad de kaders gesteld voor
subsidieverlening en ingestemd met de ingezette verzakelijking van de subsidierelaties. Subsidies
worden derhalve met in achtneming van de ASV en de Nota van Uitgangspunten Subsidievernieuwing
verleend. Het college beneemt zich het recht om hier incidenteel en slechts indien daar goede
redenen van af te wijken.
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2.         Invoeren beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF)
Met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor Subsidievernieuwing is er in 2006
nadrukkelijk voor gekozen om subsidie als sturingsinstrument in te zetten. Dit was en is nog steeds
in de lijn met de landelijke ontwikkelingen en de behoefte die er bestaat om te kunnen sturen
op maatschappelijke ontwikkelingen. Er is daarom gekozen om te werken met het instrument
BCF (beleidsgestuurde contractfinanciering). De BCF-methode brengt immers de gewenste
sturingsmogelijkheden en verzakelijking met zich mee.
De BCF-methode is toegepast bij de totstandkoming van de OPC's 2010 met Surplus Welzijn en
Theek 5. Het OPC 2010 met H19 is nog op de oude wijze tot stand gebracht. Voor de totstandkoming
van het OPC 2011 met H19 zal eveneens de BCF-methode worden ingevoerd.
Het is goed om hier wel nog eens te benadrukken dat het gaat om een ontwikkelmodel, dat
enige jaren nodig heeft om zichzelf fijn te slijpen. Het vraagt immers van zowel de gemeente als
maatschappelijke instellingen een andere manier van denken en werken. Daarnaast zullen ook eerst
ervaringscijfers gegenereerd moeten worden, op basis waarvan goed gestuurd kan worden.

 

3.         Centrale coördinatie
In de ideale situatie is er sprake van een centrale coördinatie op subsidierelaties, om zodoende
de samenhang tussen beleidsdoelen en prestaties van gesubsidieerde instellingen te bewaken
en de subsidierelatie te verzakelijken. Binnen het cluster Welzijn is hieraan reeds (gedeeltelijk)
invulling gegeven door één beleidsmedewerker specifiek in te zetten op de coördinatie van het project
Subsidievernieuwing 2e fase en de invoering van de BCF-methode bij de drie grote subsidierelaties
(Surplus, Theek5 en H19). Dit is voorlopig nog een stukje ad hoc beleid. Bezien zal moeten worden of
een centrale coördinatie op subsidies in de toekomst niet meer structureel ingebed dient te worden in
de organisatie. Aangezien dit consequenties kan hebben voor de ambtelijke organisatie zal dit in nauw
overleg met de betrokken afdelingen worden opgepakt.

 

4.         Opstellen en vaststellen van subsidiebeleidsregels
Er zijn inmiddels op verschillende beleidsvelden subsidieregels vastgesteld (o.a. cultuur en lokaal
sociaal beleid) gebaseerd op het actuele beleid. Ook op andere beleidsvelden zullen er de komende
twee jaar subsidieregels opgesteld gaan worden die aansluiten op het actuele beleid. Zo wordt er
momenteel hard gewerkt aan nieuwe subsidieregels voor Sport.

 

5.         Opstellen en vaststellen van subsidie-procedures
In navolging op de aanbeveling van de rekenkamer om te komen tot vaste procedures voor het sturen
op subsidies en het toezicht houden daarop, is in de collegevergadering van 14 december 2009 het
protocol subsidieverstrekkingen tot € 100.000 vastgesteld.
Invoering van de BCF-methodiek voor subsidies boven de € 100.000, waarbij er een programma van
eisen dient te worden opgesteld, vraagt echter om een andere procedure. Hiervoor wordt een protocol
subsidieverstrekkingen boven de € 100.000 voorbereid, dat opgezet zal worden naar het model van
de BCF-methode. Dit protocol zal in het tweede kwartaal 2010 worden vastgesteld.

 

6.         Actualiseren van de checklists
Er wordt momenteel bij subsidieverleningen al gewerkt met checklists. Uit de interne controle blijkt
dat deze checklists niet altijd volledig en juist worden ingevuld. Dit heeft hoofdzakelijk te maken
de verschillen in de procedure die doorlopen worden bij outputcontracten. Er zullen in het derde
kwartaal 2010, op basis van de protocollen subsidievertrekkingen tot en boven de € 100.000, nieuwe
checklisten worden opgesteld.

 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 246

7.         Actualiseren van het werkprogramma Interne Controle
Het werkprogramma interne controle op subsidieverstrekkingen zal eveneens in het derde kwartaal
2010 op basis van de protocollen subsidievertrekkingen tot en boven de € 100.000 aangepast worden.

 

8.         Opstellen en vaststellen van een Controleprotocol
Om de getrouwheid van de jaarrekeningen en rechtmatige bestedingen van ter beschikking gestelde
middelen te garanderen is er in de collegevergadering van 14 december 2009 een controleprotocol
vastgesteld. Dit controleprotocol is, om onnodige lastenverzwaring te voorkomen, opgesteld in nauw
overleg met Theek 5, de accountant van Theek 5 en onze eigen accountant.
Echter pas bij de subsidieverantwoording over het jaar 2010 (medio 2011) zal blijken of het
controleprotocol ook voldoet aan beider verwachtingen. Derhalve zal er derde kwartaal 2011 een
evaluatie plaatsvinden van het controleprotocol.

 

9.         Aanpassen programmabegroting en jaarrekening
In navolging van de aanbevelingen van de rekenkamer zal de programmabegroting en jaarrekening
aangepast worden. Hierbij zal de relatie worden gelegd tussen de gemeentelijke doelen en de
verleende subsidies, door op een duidelijke en meetbare manier te onderbouwen welke bijdrage de
subsidies hebben geleverd aan de verwezenlijking van de gemeentelijke doelen. Daarnaast zullen
ook de prestatie- en outcome-indicatoren worden bekeken in relatie tot de gemeentelijke doelen en
zullen er ook streefwaarden aan worden toegekend. Met name voor de drie grote subsidies (Surplus,
Theek 5 en H19) zal dit alles duidelijker in beeld worden gebracht. Daarnaast zal het programma
Maatschappelijke Zorg qua structuur en inhoud in overeenstemming worden gebracht met de WMO-
beleidsnotitie (Programmabegroting 2011).

Ouputcontracten 2009
Met de volgende instellingen zijn in 2009 outputcontracten afgesloten:

Instelling Bedrag 2009 Toelichting
Surplus Welzijn € 2.130.380 Welzijnswerk
Theek 5 € 1.577.286 Bibliotheekwerk
H19 € 960.649 Kunst- en cultuureducatie (incl.

impulssubsidie van € 75.000)
CLIP / UITpunt € 125.630 Marktplaats voor cultuureducatie /

Cultuuragenda
Filmtheater de Bussel € 40.000 Filmhuis
VVV Oosterhout - Dorst € 88.848 Toeristisch informatiepunt
Gemengd zangkoor Oosterheide € 6.434 Klassiek koor
Stichting openluchttheater € 6.319 Openluchtspelgroep

Bevindingen interne controle 2009
In 2009 is een interne controle uitgevoerd op de subsidieverlening. In deze controle wordt bekeken of
omtrent de subsidie-uitbetalingen in 2009:
▪ de aanvraag tijdig is ingediend door de instelling
▪ de aanvraag voldoet aan de verordening en subsidieregels
▪ toekenning plaatsvindt door geautoriseerde personen (zie mandaatregeling)
▪ in de toekenning de relevante voorwaarden zijn benoemd
▪ de toekenning als zodanig conform de subsidieregels is
▪ uitbetaling conform de toegezegde subsidie is geweest
▪ de gegevens overeenstemmen met de gegevens in de administratie.

Hieruit bleken de volgende bevindingen:
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In 2 gevallen is er sprake van een financiële onzekerheid.
In een geval omdat er geen controlespoor in het dossier aanwezig is, zodat achteraf niet objectief kan
worden beoordeeld of de toegekende bedragen juist zijn.
In het andere geval is er een risico doordat de vaststelling niet plaats heeft gevonden, omdat de
instantie niet aan de verplichtingen kan voldoen met betrekking tot de aanlevering van stukken.
Hierdoor kan er sprake zijn van een onterecht verstrekt voorschot.
Aanbevelingen voor een verdere verbetering van dit traject liggen op het vlak van dossiervorming
(compleet, juist en actueel), consequent gebruik van de checklisten en een striktere bewaking
afhandelingstermijnen.

Financieel overzicht per beleidsterrein
In 2009 zijn de volgende bedragen qua subsidies uitbetaald per beleidsterrein.

Bedragen * 1.000
Beleidsterrein Subsidie Korte toelichting
BLO_1406  Stelposten 50-  Stelpost ombuiging subsidies
P14  Algemene
dekkingsmiddelen

50-  

BLO_0801 Reintegratiebeleid 67 Work first en Wet basis kinderopvang
BLO_0802  Minimabeleid 1  Project armoede
BLO_0804 Sociale zekerheid 2 Subsidie clientenraad sociale zekerheid
BLO_0805  Ondernemen 4  Economisch actieplan Oosterhout
BLO_0807  Recreatie en toerisme 79  Outputcontract VVV
BLO_0808 Oosterhout Pas 137 Subsidies gemeentepas
P08  Werk & Inkomen 289  
BLO_0901  Evenementen 86 - Viering 200 jaar Oosterhout

- Subsidies oranjeverenigingen
BLO_0902  Bibliotheek 1.577 Bijdrage Theek 5 o.b.v. OPC
BLO_0903  Subsidies kunst en
cultuur

206 -Bijdragen aan diverse verenigingen
zoldertejater, Paaspop, Oosterhoutssymfonie-
orkest
-Bijdrage marktplaats cultuureducatie (H19)

BLO_0905  Kunstbevordering en
¿voorwerpen

11 Bijdrage aan diverse verenigingen: fotografie,
beeldende kunstenaars (powerplay 11.360)

BLO_0906  Cultuurnota 74 Bijdragen diverse verenigingen: amateurtheater,
zomerconcerten, gospelformatie cultuurprijs enz

BLO_0909  H19 Centrum voor de
kunsten

961 Bijdrage aan H19 o.b.v. OPC

BLO_0910  Musea en archieven 8 Bijdragen aan onder meer Heemkundekring
Oosterhout en Oud Oosterhout

P09  Programmering van de
stad

2.923  

BLO_1001  Jeugdbeleid 138 -Jeugd zomer sport & spel
-Bijdragen aan diverse verenigingen
scoutinggroepen, speel-o-theek,
kindervakantiefeest.
-Schoolmaatsch werk: bijdrage Delta-onderwijs
en Surplus Welzijn
-bijdrage straatspeeldagen diverse buurten

BLO_1002  Kinderopvang en
voorschoolse opv

240 Bijdrage aan scholen tbv peuters / voorscholen

BLO_1004  Onderwijsbeleid 76 -t.b.v. opzetten brede scholen.
-Knap gelden t.b.v. OPCmerites
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Beleidsterrein Subsidie Korte toelichting
BLO_1005  Gemeentelijk
onderwijsachterstandsbel

135 Bijdragen aan de scholen i.h.k.v. terugdringen
ziekteverzuim.

BLO_1007  Onderwijsbegeleiding 139 Bijdrage aan scholen voor onderwijsbegeleiding
P10  Onderwijs / Jeugd /
Voorschool

728  

BLO_0702  Monumentenbeleid en
archeologie

60  Subsidies monumenten

BLO_0707  Structuur- en
bestemmingsplannen

4  Bijdrage campagne project kloostermuur

P07 Bouwen en wonen 65  
BLO_0301 Buurt- en wijkbeheer 30 Budgetten buurtcoordinatoren
P03 Woonomgeving 30
BLO_0401  Integrale veiligheid 30  Bijdrage HALT en subsidies veiligheid
P04  Veilig "Openbare orde en
veiligheid"

30  

BLO_1101  Buurthuizen 546 -Bijdragen aan de buurthuizen
-Specifieke bijdrage buurthuizen tbv schoonmaak
en beheer

BLO_1102  Welzijns- en
maatschappelijk werk

1.836 - Bijdrage Surplus Welzijn tbv uitvoeren div
projecten w.o. Jeugdveiligheid
- Bijdragen aan diverse welzijnsverenigingen (stg
welzijn migranten, crisisopvang)

BLO_1103  Beleid en subsid
gezondh.zorg (alg)

42 -Bijdrage aan diverse verenigingen, zoals 
EHBO-verenigingen.
-Bijdragen aan steunpunt huiselijk geweld en
gehandicaptenplatform.

BLO_1104  Regionale openbare
gezondheidszorg

1.031 Bijdrage GGD en RAV

BLO_1105
Jeugdgezondheidszorg

15 Stimulering regeling bemoeizorg

BLO_1107  Nieuwkomersbeleid 4  Inburgering
BLO_1108  Ouderenbeleid 327 -Bijdragen tbv ouderenverenigingen

-Bijdrage surplusWelzijn
-WMO
-Woonzonering
-Buurtzap
-Idop
-Mantelzorg
-Dorpsservicepunt

BLO_1109  Gehandic.bel,
doelsubs & geh.parkeerkrt

23  Subsidies gehandicaptenbelangen

BLO_1111 Huish.verz. maalt.verz.
en pers. alarm.

26 Subsidies wijkalarmering

P11  Maatschappelijke zorg 3.875  
BLO_0501  Openbaar vervoer 3  Subsidies buurtbus en KCV (Kleinschalig

Collectief Vervoer)
BLO_0502  Beleid verkeer 14  Subsidies verkeersveiligheid
P05  Verkeer & Mobiliteit 17  
BLO_0601  Milieu beleid en
beheer

76  Subsidie MEK en regionaal milieubeleid (MARB)

BLO_0602  Afvalverwijdering 15  Subsidiebijdrage MARB
P06  Natuur / Milieu / Afval 92  
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Beleidsterrein Subsidie Korte toelichting
BLO_1201  Sport 262 - Bijdrage aan st. sportgala

- Bijdrage aan diverse sportclubs, zoals
reddingsbrigade, voetbal, judo
- Bijdrage aan OiB

BLO_1202  Sportaccommodaties
buiten

168 Privatiseringsbijdragen aan de
(buitensport)verenigingen.

P12  Sport 430  
BLO_1304 Personeelsbeleid en -
beheer

22 Subsidie personeelsverenigingen

BLO_1307  Communicatie 39 Subsidie ORTS en promotionele activiteiten
P13  Productondersteuning 61  
BLO_1501 Binnenstad 10 Subsidie aan het VVV
P15 Centrum+ 10
BLO_1601 Jong 14 Zapbudgetten en zomeractiviteiten
P16 Jong 14
Totaal subsidies 8.506  
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4.10. Inkoop

Doelstelling
Door professioneel in te kopen bereiken we dat:

▪ de continuïteit van onze bedrijfsprocessen wordt gewaarborgd;
▪ de integrale inkoopkosten worden gereduceerd;
▪ inkooprisico's worden geminimaliseerd;
▪ kwaliteitsniveaus geoptimaliseerd en helder gedefinieerd worden;
▪ wij een professionele, integere en betrouwbare opdrachtgever zijn.

   

Beleidsuitgangspunten
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het inkoop- en aanbestedingsreglement van de gemeente
Oosterhout zijn beschreven in twee afzonderlijke documenten. Beiden zijn in 2009 vastgesteld.
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt tenminste elke vier jaar geëvalueerd en zonodig herijkt.
Het inkoop- en aanbestedingsreglement wordt zo vaak als wenselijk c.q. noodzakelijk aangepast
door de organisatie, doch steeds opnieuw door het College vastgesteld. Belangrijke beleidsmatige
uitgangspunten zijn:

▪ De gemeente Oosterhout past de drie beginselen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen;
'Transparantie, Objectiviteit en Non-discriminatie' toe op al haar inkopen.

▪ De gemeente Oosterhout benut de aan haar ter beschikking gestelde gemeenschapsgelden
zorgvuldig en optimaal en in overeenstemming met de vastgestelde beleidspunten.

▪ Alle inkopen en aanbestedingen, als ook alle zaken hieraan gerelateerd, worden door de
gemeente Oosterhout ethisch en integer verricht. De gemeente Oosterhout zal uitsluitend zaken
doen met opdrachtnemers die eveneens op ethische en integere wijze hun diensten verrichten.

▪ De gemeente Oosterhout zal in gevallen waarin het vermoeden ontstaat dat de mededinging
wordt verhinderd, vervalst of beperkt de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMa) verzoeken
om onderzoek te verrichten naar de betreffende situaties.

▪ De gemeente Oosterhout verricht haar inkopen en aanbestedingen in overeenstemming met het
begrip 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

▪ De gemeente Oosterhout streeft er naar om met ingang van het jaar 2010 bij 75% van haar
inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium te hanteren.

▪ De gemeente Oosterhout geeft gelijke kansen aan alle potentiële opdrachtnemers. Eisen worden
proportioneel gesteld en opdrachten niet onnodig geclusterd.

▪ De gemeente Oosterhout benut bij haar aanbestedingen de mogelijkheden om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven deze te verkleinen.

▪ De gemeente Oosterhout wenst in principe te voorkomen dat leveranciers van haar afhankelijk
worden of blijven.

▪ Lokale of regionale leveranciers worden door de gemeente Oosterhout niet bevoordeeld, maar
ook niet benadeeld.

▪ De gemeente Oosterhout zal tenminste de leveranciers met wie een meerjarige
(raam)overeenkomst is gesloten periodiek evalueren.

▪ Bij iedere inkoop worden in beginsel de inkoopvoorwaarden van de gemeente Oosterhout
van toepassing verklaard en wordt door de gemeente een (concept)contract opgesteld. De
toepasselijkheid van voorwaarden van leveranciers wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

▪ Jaarlijks wordt door Inkoop een Inkoopkalender opgesteld, waarin aangegeven wordt wat er het
komende (kalender)jaar staat te gebeuren op het gebied van inkoop.

▪ De gemeente Oosterhout zoekt actief naar regionale inkoopsamenwerking met omliggende
gemeenten.
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 Bevindingen interne controle 2009
Op basis van de uitgevoerde controles kan geconcludeerd worden dat in 2009 in totaal voor een
bedrag van € 2.623.431 onterecht niet Europees is aanbesteed en voor een bedrag van € 168.355
onzeker is of Europees aanbesteed had moeten worden. De omvang van de rechtmatigheidsfouten
leidt in principe tot een accountantsverklaring met beperking tot het rechtmatigheidsaspect. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de oorzaak hiervan in veel gevallen in het niet-transparant handelen
ligt. Een aantal posten wordt nu als 'fout' aangemerkt omdat een aantal bewijsstukken niet bewaard
worden.

Grote (Europese) inkooptrajecten 2009
In 2009 zijn de volgende grote (Europese) aanbestedingen uitgevoerd c.q. opgestart:

Inkooptraject Status
Herontwikkeling locatie Torenschouw Afgerond
Rioleringsmaatregelen Vrachelen I - Zuid Afgerond
Aanleg kunstgrassportveld Afgerond
Vernieuwing parkeerautomaten Afgerond
Leerlingenvervoer Afgerond
Speeltoestellen Afgerond
Telefooncentrale Afgerond
Huis voor Cultuur - Architectselectie Afgerond
Huis voor Cultuur - Bouwmanager en kostendeskundige Afgerond
Intern Cameratoezicht Afgerond
Ingenieursdiensten Afgerond
Planstudie MER omlegging N282 Dorst Afgerond
Huis voor Cultuur - Constructeur en E/W-adviseur gunningfase
Stedebouwkundige supervisor 'De Contreie' voorbereiding inschrijvingsdocument
Onderhoud OV en VRI's nota van inlichtingen
Inhuur derden voorbereiding inschrijvingsdocument
Onderhoud en reparatie tractiemiddelen voorbereiding inschrijvingsdocument
Afvalverwerking milieustraat gepubliceerd
Postbezorging voorbereiding inschrijvingsdocument
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5.1. Inleiding

Bij deze jaarrekening  is er een striktere scheiding doorgevoerd tussen het meer beleidsmatige deel
( jaarverslag) en het  financiële deel. In hoofdstuk 3 treft u onder ieder programma een overzicht
van baten en lasten aan van het betreffende programma. In dit hoofdstuk worden de cijfers op
gemeentebreed niveau toegelicht. In dit hoofsstuk worden de volgende onderdelen toegelicht:

▪ Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
▪ Rekeningresultaat
▪ Analyse op hoofdlijnen
▪ Grondexploitaties
▪ Investeringen
▪ Balans
▪ Ontwikkelingen na balansdatum
▪ Rechtmatigheid en SiSa

De jaarrekening 2009 geeft het volgende beeld:

Exploitatie Rekening
2008

Begroting
2009

Rekening
2009

Lasten 140.116 142.182 153.934
Baten 144.171 140.626 151.459
Subtotaal programma's -4.055 1.556 2.475
Storting in reserves 3.648 2.624 2.245
Onttrekking aan reserves 6.783 4.374 7.245
Saldo na reserves 7.190 194 2.525
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5.2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voorschriften
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht
genomen:
▪ De gemeentewet;
▪ Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
▪ De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex artikel 212, 213, en 213a;
▪ Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde normenkader rechtmatigheid voor de

accountantscontrole;
▪ Het in 2007 door het College van B&W geactualiseerde normenkader rechtmatigheid voor de

accountantscontrole;
▪ Overige (financiële) afspraken, zoals de vastgestelde Planning & Controlcyclus, de nota

reserves en voorzieningen, de nota investeringen en afschrijvingsbeleid en de nota inkoop en
aanbesteding.

Financieel verslag
Het financieel verslag bevat de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop. De
voorgeschreven overzichten zijn afzonderlijk opgenomen in de bijlagen.

 

Grondslagen voor waardering
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen
nominale waarde.

 Activering en waardering van activa
▪ Onderscheid activa met economisch en maatschappelijk nut
In de jaarrekening wordt conform de voorschriften onderscheid gemaakt tussen activa met een
economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Activa met een economisch nut zijn activa
die gelden generen of waar een aspect van verhandelbaarheid inzet. Deze activa moeten worden
geactiveerd. Reserves mogen niet meer in mindering gebracht worden en resultaatafhankelijk
afschrijven is definitief verboden.
Activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en reserves worden hierop in
mindering gebracht Ook is het hier toegestaan om resultaatgericht af te schrijven. Het betreft
hier bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen, parken etc. Voor deze activa met
maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) is de beleidslijn vastgesteld om deze activa netto te
worden en dus de reserves in één keer af te schrijven. Veelal vindt deze afschrijving plaats ten laste
van de vrije reserve.

 

▪ Algemene waardering
De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, subsidies, bijdragen en onttrekkingen aan de
reserves. De afschrijvingen zijn gebaseerd op economische levensduur volgens de lineaire methode.
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs waarvan, ingevolge de algemene
erfpachtsvoorwaarden voor een aantal percelen de grondwaarde is aangepast.

 

▪ Financiële vaste activa
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Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De activa Besluit Woninggebonden
subsidies zijn gewaardeerd tegen de annuïteiten . De leningen u/g en de overige vorderingen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met vermoedelijke oninbaarheid.
Bijdragen, die verstrekt worden aan derden ten behoeve van een investering vallen onder financiële
vaste activa. Deze bijdragen mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
- Er moet sprake zijn van een investering door derden;
- Deze investering draagt bij aan de publieke taak;
- Deze derde heeft zich verplicht te investeren op een wijze die beoogd wordt door de gemeente;
- De gemeente kan de bijdrage of het actief terugvorderen indien de derde in gebreke blijft.

 

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs.

 

Onderhanden werk grondexploitatie
De nog niet in bouwexploitatie genomen gronden, te weten de verspreide percelen en gronden (nog)
zonder kostprijsberekening, zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de
bijgeschreven rente en exploitatiekosten. De in bouwexploitatie genomen gronden zijn opgenomen
tegen historische kostprijs verminderd met de opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en
subsidies. In de specificaties van de bouwgrondexploitatie zijn de opbrengsten opgenomen tegen de
te verwachten uitgifteprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de exploitatie-
overzichten c.q. tussencalculaties.
Winst wordt binnen een grondexploitatie opgenomen als deze daadwerkelijk is gerealiseerd
(realisatieprincipe). Gedeeltelijke winstneming wordt toegepast als het geïnvesteerde vermogen is
omgeslagen in een `tegoed' (negatieve boekwaarde). Van dat `tegoed' worden alle nog te maken
kosten afgetrokken. Als er een voordeel resteert wordt dat bestempeld als winst.

Vorderingen
De vorderingen worden in de jaarrekening 2008 gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd
met een voorziening voor oninbaarheid.

 

Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het gedeelte van
de langlopende schulden met een looptijd korter dan een jaar wordt onder de kortlopende
schulden verantwoord. De schulden aan particulieren en woningbouwverenigingen inzake Besluit
Woninggebonden subsidies wordt gewaardeerd tegen annuitaire waarde.

 

Reserves en voorzieningen
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is strikt toegepast. Wanneer de raad de
bestemming van gelden kan veranderen is er sprake van een reserve. Wanneer de bestemming van
deze gelden niet meer door de raad kan worden veranderd is er sprake van een voorziening. Hierbij is
er sprake van 'gebondenheid', hetgeen betekent dat middelen moeten worden teruggegeven om het
moment dat ze niet worden uitgegeven aan een specifiek doel waarvoor ze geheven zijn.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald overeenkomstig algemene verslaggevingsvoorschriften en de hieronder
opgenomen specifieke uitgangspunten. Daarnaast is een aantal posten overeenkomstig
besluitvorming aan de (bestemmings)reserves onttrokken c.q. toegevoegd.

 

Baten en lasten
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het
moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald.

 

Afschrijvingen
De investeringen worden lineair afgeschreven waarbij voor de rente de rekenrente is gehanteerd.
Hierop is wat afschrijvingsmethodiek betreft een uitzondering gemaakt voor de investeringen ten
behoeve van de composteerinrichting. Hier wordt annuïtair op afgeschreven. Ten aanzien van de
rentetoerekening zijn meerdere uitzonderingen gemaakt.
In de nota investeringen en afschrijvingsbeleid is vastgesteld dat in het algemeen wordt gestart met
het afschrijven van activa wanneer daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van het nut van het
actief. In de praktijk is dit moment vaak moeilijk te bepalen. Vandaar dat, uit praktisch oogpunt, dit
moment bepaald wordt op basis van de voortgang van het reeds uitgegeven krediet. Wanneer het
krediet voor 80% is uitgegeven vinden de eerste afschrijvingen plaats.
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. Op basis
van de nota investeringen en afschrijvingsbeleid zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
▪ Immateriële vaste activa: 5 jaar
▪ Automatisering: 5 jaar;
▪ Gebouwen nieuwbouw: 40 jaar;
▪ Openbaar groen: 15 jaar;
▪ Openbare verlichting (aanleg): 25 jaar;
▪ Riolering (aanleg en vervanging): 40 jaar;
▪ Wegen: 25 jaar.

 

Resultaatbestemming
Het voordelig rekeningresultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans
onder het eigen vermogen verantwoord. Bij vaststelling van de jaarrekening zal de gemeenteraad een
nadere bestemming geven aan het rekeningsaldo. In de loop van 2010 is het rekeningresultaat van
2009 bestemd.
Om transparant te laten zien hoe reserves worden gevormd of worden benut, lopen alle mutaties in
de reserves via een apart product "980 mutaties in de reserves" lopen. Hierdoor is er op één product
inzicht in alle mutaties.
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5.3. Rekeningresultaat

De programma's in de jaarrekening 2009 komen overeen met de programma's uit de Perspectiefnota
2009 en de begroting 2009. Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale kosten en
opbrengsten van de programma's voor de jaarrekening 2009 in vergelijking met de begroting 2009 en
de jaarrekening 2008.

Programma  Rekening
2009

Begroting
2009

Rekening
2008

Bestuur/ Gemeenteraad Lasten 1.157 1.018 1.029
 Baten 0 0 0
 Saldo 1.157 1.018 1.029
Bestuur/ College & Dienstverlening Lasten 5.172 5.592 4.297
 Baten 1.017 848 962
 Saldo 4.155 4.744 3.335
Woonomgeving Lasten 13.459 12.269 11.259
 Baten 426 584 265
 Saldo 13.033 11.685 10.994
Veilig Lasten 4.007 3.738 3.651
 Baten 221 100 202
 Saldo 3.786 3.638 3.449
Verkeer & Mobiliteit Lasten 3.337 2.867 2.697
 Baten 2.003 1.687 1.922
 Saldo 1.334 1.180 775
Natuur, Milieu & Afval Lasten 12.515 13.050 13.238
 Baten 11.409 12.599 12.844
 Saldo 1.106 451 394
Bouwen en Wonen Lasten 24.472 18.291 13.358
 Baten 20.333 16.753 19.953
 Saldo 4.139 1.538 -6.595
Werk & Inkomen Lasten 24.476 26.463 28.581
 Baten 19.568 18.815 19.625
 Saldo 4.908 7.648 8.956
Programmering van de Stad Lasten 6.933 6.880 6.344
 Baten 1.810 1.693 1.634
 Saldo 5.123 5.187 4.710
Onderwijs, Jeugd & Voorschool Lasten 7.368 8.504 7.438
 Baten 1.825 1.186 1.334
 Saldo 5.543 7.318 6.104
Maatschappelijke Zorg Lasten 16.508 15.015 14.441
 Baten 3.098 2.114 2.835
 Saldo 13.410 12.901 11.606
Sport Lasten 6.035 5.023 5.081
 Baten 1.500 1.527 1.377
 Saldo 4.535 3.496 3.704
Productondersteuning Lasten 24.745 19.660 22.693
 Baten 22.787 18.527 20.955
 Saldo 1.958 1.133 1.738
Algemene dekkingsmiddelen Lasten 3.236 3.403 5.629
 Baten 65.449 64.193 60.253
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Programma  Rekening
2009

Begroting
2009

Rekening
2008

 Saldo -62.213 -60.790 -54.624
Centrum+ Lasten 271 233 166
 Baten 0 0 0
 Saldo 271 233 166
Jong Lasten 160 117 181
 Baten 13 0 10
 Saldo 147 117 171
Samenleving Lasten 83 59 34
 Baten 0 0 0
 Saldo 83 59 34
Subtotaal programma's Lasten 153.934 142.182 140.116
 Baten 151.459 140.626 144.171
 Saldo 2.475 1.556 -4.055
Mutaties in reserves Lasten 2.245 2.624 3.648
 Baten 7.245 4.374 6.783
 Saldo -5.000 -1.750 -3.135
Totaal resultaat Lasten 156.179 144.806 143.764
 Baten 158.704 145.000 150.954
 Saldo -2.525 -194 -7.190
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5.4. Analyse op hoofdlijnen

 In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van het resultaat. Voor de
vergelijkbaarheid zijn tevens de afwijkingen, zoals deze bij de tweede concernrapportage 2009
bekend waren.

Programma's belangrijke afwijkingen
 jaarrekening

2009
voor-/ nadeel 2e rapportage

Bestuur/ Gemeenteraad 23 nadeel 15
Bestuur/ College en dienstverlening -194 voordeel -42
Woonomgeving 303 nadeel 153
Veilig 158 nadeel 240
Verkeer en mobiliteit 0 neutraal -232
Natuur, milieu en afval 130 nadeel 18
Bouwen en wonen -1.260 voordeel 39
Werk en inkomen 904 nadeel 828
Programmering van de stad 230 nadeel 228
Onderwijs, jeugd en voorschool -1.087 voordeel 9
Maatschappelijke zorg 733 nadeel 32
Sport 397 nadeel 57
Productondersteuning 184 nadeel 523
Algemene dekkingsmiddelen -1.256 voordeel 71
Bijzonder programma Centrum + 46 nadeel 12
Bijzonder programma Jong -35 voordeel 0
Bijzonder programma Samenleving 25 nadeel 0
Personele kosten 464 nadeel 130
Doorberekende personele kosten 686 nadeel 0
Kapitaallasten -2.794 voordeel -1.100
Totaal exploitatie -2.343 voordeel 981
Begrotingssaldo -194 voordeel -167
Totaal resultaat exploitatie -2.537 voordeel 814

Bovenstaande afwijkingen zijn een optelling van de grootste en/of meest opvallende afwijkingen per
programma. Hiermee wordt € 2,5 miljoen verklaard. Dit sluit nagenoeg aan op het rekeningresultaat.

5.4.1. Programma budgetten (afwijkingen)

Programma 1: Bestuur/gemeenteraad 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bestuur/ Gemeenteraad   
1 Hogere kosten Raadsinformatiesysteem - neutraal
2 Hogere salariskosten raadsleden 42 nadeel
3 Lagere kosten rekenkamerfunctie -19 voordeel

Toelichting:

1 Hogere kosten Raadsinformatiesysteem. De kosten voor het RIS zijn € 50.000 hoger dan
geraamd. Conform de saldobestemming van de jaarrekening 2008 is dit bedrag onttrokken uit de
vrije reserve.
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2 Hogere salariskosten raadsleden: € 42.000. De werkelijke vergoedingen van de raadsleden
zijn inclusief de CAO verhoging die is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken.
De onkostenvergoedingen zijn inclusief prijscorrectie. De raming is de afgelopen ongewijzigd
gebleven.

3 Lagere kosten rekenkamer: € 19.000. Door schaalvoordeel via de regionale samenwerking zijn de
kosten lager dan begroot.

 

Programma 2: Bestuur/College/Frontoffice  

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bestuur/ College en dienstverlening   
1 Lagere kosten basisregistratie Personen -98 voordeel
2 Hogere inkomsten rijbewijzen -66 voordeel
3 Hogere inkomsten identiteitskaarten -30 voordeel

 Toelichting:

1 Lagere kosten basisregistratie Personen: € 98.000. Hiervoor is in 2009 eenmalig een bedrag
beschikbaar gesteld. Een gedeelte van de werkzaamheden is in 2009 nog niet afgerond, het
betreft het aansluiten van diverse afdelingen. Deze schuiven door naar 2010.

2 Hogere inkomsten rijbewijzen: € 66.000. In 2009 zijn meer rijbewijzen verstrekt dan verwacht.
Dit is vooral het gevolg van de mogelijkheid om tot 1 oktober 2009 een bromfietscertificaat om te
wisselen in een nieuw rijbewijs. Hogere inkomsten identiteitskaarten: € 30.000.

3 In 2009 zijn meer identiteitskaarten verstrekt dan verwacht. Dit is vooral het gevolg van de
maatregel om per 1-1-2010 geen gratis NIK te verschaffen tot 14 jaar.  

 

Programma 3: Woonomgeving   

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Woonomgeving   
1 Lagere kosten groot onderhoud wegen -83 voordeel
2 Hogere kosten overig onderhoud wegen 117 nadeel
3 Lagere kosten beleidsplan Havens -45 voordeel
4 Hogere kosten gladheidsbestrijding 51 nadeel
5 Hogere kosten openbare verlichting 118 nadeel
6 Hogere kosten openbaar groen 105 nadeel
7 Hogere kosten buurtbeheer 16 nadeel
8 Hogere kosten speelvoorzieningen 24 nadeel

 Toelichting:

1 Lagere kosten groot onderhoud wegen: € 83.000. In verband met het doorschuiven van de
projecten Burgemeester Elkhuizenlaan en Ridderstraat ontstond in 2010 vrije ruimte. Dit is zo
goed mogelijk aangewend, maar door aanbestedingsvoordelen niet volledig.

2 Hogere kosten overig onderhoud wegen: € 117.000. De kosten voor overig onderhoud wegen zijn
hoger dan begroot wat met name wordt veroorzaakt door:
▪ Hogere kosten onderhoud bermen: € 30.000
▪ Hogere kosten onkruidbestrijding: € 95.000
▪ Hogere kosten straatreiniging: € 42.000
▪ Lagere kosten civieltechnische kunstwerken: € 30.000

3 Lagere kosten beleidsplan Havens: € 45.000. Pas in december 2009 is gestart met het
ontwikkelen van beleid, zodat post niet volledig besteed is.
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4 Hogere kosten gladheidbestrijding: € 51.000. Door een stijging van het aantal
gladheidbestrijdingsacties zijn de kosten aanzienlijk hoger.

5 Hogere kosten openbare verlichting: € 118.000. Op het gebied van elektrotechnische
ondersteuning is extra capaciteit ingehuurd.

6 Hogere kosten openbaar groen: € 105.000. De kosten van openbaar groen zijn met name hoger
door een stijging van de stortkosten. De oorzaken hiervan zijn grotere hoeveelheden en hogere
tarieven dan geraamd.

7 Hogere kosten buurtbeheer: € 16.000. Door een nieuwe impuls in buurtbeheer en buurtgericht
werken begin 2009 zijn nieuwe initiatieven en een aantal langgekoesterde wensen van
bewoners(groepen) uitgevoerd om ook geloofwaardig te blijven vooral in de opstartfase. In
de uitgaven zijn tevens de kosten opgenomen van de werkzaamheden ten behoeve van
woonwagencentrum Beneluxweg. Deze kosten zijn op basis van de saldobestemming 2008
onttrokken zijn uit de vrije reserve (€  13.000). Per saldo, na verrekening van een voordeel door
IBOR in eigen beheer uit te voeren, was er sprake van een overschrijding van € 16.000.

8 Hogere kosten speelvoorzieningen: € 24.000. Voor regulier onderhoud is het budget overschreden
omdat, naast het project Buiten Spelen, op een aantal plekken werkzaamheden moesten worden
uitgevoerd om speelvoorzieningen veilig te houden. Daarnaast is in het kader van de nota "Buiten
Spelen" € 24.000 meer uitgegeven dan begroot (inclusief kosten projectleiding). Dit bedrag
is onttrokken uit de reserve Buiten Spelen. Overigens was het budget reeds met € 100.000
verhoogd om de uitvoering van het totale plan mogelijk te maken.

 

Programma 4: Veilig 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Veilig   
1 Extra inhuur voor handhaving openbare ruimte 48 nadeel
2 Hogere kosten vergunningverlening openbare

orde en veiligheid
110 nadeel

 Toelichting:

1 Extra inhuur voor handhaving openbare ruimte: € 48.000. In het kader van de handhaving in de
openbare ruimte is voor een bedrag van € 72.000 extra krachten ingehuurd. Deze kosten worden
gedeeltelijk gedekt door de extra inkomsten die we van het Justitieel Incasso Bureau ontvangen.

2 Hogere kosten vergunningverlening openbare orde en veiligheid: € 110.000. De totale kosten
zijn € 110.000 hoger dan geraamd wat met name wordt veroorzaakt door vooruitbetaalde
verzekeringspremies, inhuur controle statische berekeningen van bouwaanvragen en lagere
legesinkomsten.

 

 

Programma 5: Verkeer en Mobiliteit

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Verkeer en mobiliteit   
1 Hogere kosten exploitatie fietsenstalling 77 nadeel
2 Hogere kosten exploitatie autoparkeren 264 nadeel
3 Hogere inkomsten autoparkeren -256 voordeel
4 egalisatie via parkeerfonds -85 voordeel

Toelichting:

1 Hogere kosten exploitatie fietsenstalling: € 77.000. In verband met een nieuw contract voor het
bemensen van de fietsenstalling zijn de kosten voor beheer € 120.000 hoger dan geraamd. De
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overige kosten laten een voordeel zien van € 43.000 omdat er geen aanpassingen nodig zijn
geweest aan de inrichting van de stallingen.

2 Hogere kosten exploitatie autoparkeren: € 264.000. Deze overschrijding wordt meer dan volledig
veroorzaakt door inhuur van parkeerhandhaving.

3 Hogere inkomsten autoparkeren: € 256.000. De inkomsten zijn hoger door de intensivering
van handhaving in het centrumgebied. Dit zowel voor de inkomsten uit betaalautomaten als uit
vergunningen; ook wordt gebruik gemaakt van de regeling om een deel van de bekeuringen die
zijn uitgeschreven voor het onterecht parkeren op parkeerplaatsen voor vergunninghouders en
bij parkeerverboden (zgn mulderfeiten) terug te vorderen bij het rijk. De inkomsten uit naheffingen
worden ingezet voor inhuur extra personeel handhaving.

4 Egalisatie via parkeerfonds: € 85.000. Aangezien besloten is om parkeren te zien als een gesloten
financieel systeem, hebben bovenstaande ontwikkelingen ertoe geleid dat niet een begroot
bedrag van € 100.000 is gestort in het parkeerfonds, maar slechts € 15.000.

 

 

Programma 6:  Natuur, Milieu en Afval 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Natuur, milieu en afval   
1 Hogere kosten waterhuishouding, sloten en

waterpartijen
33 nadeel

2 Kosten Stimulering van lokale klimaatinitiatieven 77 nadeel
3 Extra expertise milieu 20 nadeel
 Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)   
1 Extra inhuur personeel 95 nadeel
2 Lagere kosten inzameling afval -196 voordeel
3 Lagere inkomsten inzameling 98 nadeel

dekking via heffingen 3 nadeel
4 Ontvangen gelden afvalfonds - neutraal
  Riolering   
1 Lagere kosten beheer riolering -138 voordeel

dekking via heffingen 138 nadeel

 Toelichting:

1 Hogere kosten waterhuishouding, sloten en waterpartijen: € 33.000. Dit onderhoud is hoger
geweest door extra stortkosten door compostering en hogere kosten voor extra onderhoud aan
vijverpartijen om riet te verwijderen en rietgroei tegen te gaan, hetgeen van te voren niet was
voorzien en voornamelijk afkomstig is van meldingen.

2 Kosten stimulering van lokale klimaatinitiatieven: € 77.000. In het kader van het SLOK
(Stimulering van lokale klimaatinitiatieven) wordt de ontvangen subsidie van € 51.883 en extra
eigen bijdrage van € 24.904 doorgestort aan het regionale uitvoeringsfonds van het MARB.

3 Extra expertise milieu: € 20.000. Deze extra kosten worden veroorzaakt door extra inhuur van
externe (juridische) expertise in het kader van bodemaspecten en door ondersteuning door de
milieudienst voor de afhandeling van klachten.

Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)
Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht,
aangezien uitgegaan wordt van een 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de belangrijkste
voor- en nadelen weergegeven (exclusief toerekende apparaatskosten en kapitaallasten).  
Toelichting op de afwijkingen:

1 Extra inhuur personeel: € 95.000. Door extra ziekteverzuim en verlof eigen medewerkers heeft er
extra inhuur plaatsgevonden.
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2 Lagere kosten inzameling: € 98.000. Deze kosten zijn lager door:
▪ Lagere kosten restafval door lagere tarief restafval ondergrondse huishouden vanwege

uitsplitsing tarieven met ingang van april 2009 (€ 66.000);
▪ Lager aanbod gft-afval waardoor de kosten lager zijn dan begroot (€ 23.000);
▪ Minder aanbod grof restafval en zakken milieustraat, waardoor de uitgaven lager zijn dan

begroot (€ 107.000).

3 Lagere inkomsten inzamelingen: € 98.000. Dit wordt veroorzaakt door:
▪ Minder inkomsten papierinzameling vanwege 800 ton minder aanbod.  T.g.v. recessie weinig

reclame drukwerk en daardoor weinig papier bij huishoudens (€ 80.000).
▪ Minder inkomsten glasinzameling doordat vanaf medio juni  de contractuele afspraken o.b.v.

nieuwe afspraken tijdelijk werden gewijzigd, vanwege grote marktprijsdalingen (€ 18.000).

4 In 2009 heeft uiteindelijke besluitvorming plaatsgevonden over het Besluit Verpakkingen. Hierbij
ontvangen gemeente uit het afvalfonds gelden voor het opruimen van verpakkingsafval. De
ontvangen gelden, € 105.000, betreffen de jaren 2006 en 2007. De ontvangen gelden zijn gestort
in de voorziening.

Riolering
Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht,
aangezien uitgegaan wordt van een 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de belangrijkste
voor- en nadelen weergegeven (exclusief toerekende apparaatskosten en kapitaallasten).
Toelichting op de afwijkingen:

1  Lagere kosten beheer riolering: € 138.000. De kosten zijn aanzienlijk lager door het nieuw
opnieuw opstellen van verbreed GRP (inclusief verwerking bestuursakkoord Water). Daarnaast
lagere kosten voor monitoring/ telemetrie en ook de kosten voor verontreinigingsheffing zijn lager
dan verwacht.

 

 

Programma 7: Bouwen & Wonen 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bouwen en wonen   
1 Ombuiging marktconform verhuren niet

gerealiseerd
66 nadeel

2 Diverse onderzoekskosten 51 nadeel
3 Lagere inkomsten bouwleges 757 nadeel
4 Lagere kosten invoering omgevingsvergunning -69 voordeel
5 Winstneming grondexploitatie -2.065 voordeel
6 Vorming extra voorziening Textap terrein - neutraal
7 Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen - neutraal
8 Ontvangen gelden Besluit Locatiegebonden

Subsidies (BLS)
- neutraal

 T oelichting:

1 Lagere huuropbrengsten gronden: € 66.000. Vanaf 2008 zou als ombuiging extra huurinkomsten
gegenereerd worden door meer marktconforme huren te berekenen. Dit is nog niet geëffectueerd.
  2. Diverse onderzoekskosten: € 51.000. Diverse kosten, zoals kosten voor de afwikkeling
van verkoop van stroken grond aan de Duigendreef, digitaliseren bestemmingsplannen, inhuur
juridische expertise, leiden  tot een overschrijding van €51.000.

2 Diverse onderzoekskosten: € 51.000. Diverse kosten, zoals kosten voor de afwikkeling van
verkoop van stroken grond aan de Duigendreef, digitaliseren bestemmingsplannen, inhuur
juridische expertise, leiden  tot een overschrijding van €51.000.
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3 Lagere inkomsten bouwleges: € 757.000. Vanwege de economische omstandigheden is het
aantal bouwaanvragen sterk teruggelopen. Het tekort aan leges hangt samen met het sterk
verminderde aantal bouwaanvragen voor met name grotere projecten. In 2009 zijn slechts 62
nieuwbouwwoningen opgeleverd tegen 219 in 2008. Het aantal verleende bouwvergunningen
bedroeg slechts 378 ten opzichte van het 650 geraamde aantal.

4 Lagere kosten invoering omgevingsvergunning: € 69.000. Voor de invoering van de
omgevingsvergunning is vanuit het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Oorspronkelijk was de
invoering gepland voor 1-1-2010, maar doordat de invoeringsdatum doorgeschoven is naar medio
2010 komen de grootste uitgaven pas in 2010.

5 Winstnemingen grondexploitaties: € 2.065.000. Voor een toelichting omtrent de grondexploitaties
wordt verwezen naar hoofdstuk 5, paragraaf 5.

6 Vorming extra voorziening Textap terrein: € 4.000.000. In de voorziening grondexploitatie is een
storting van € 4 miljoen toegevoegd ten behoeve van het complex St. Josephstraat. Dit bedrag is
onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve van de grondexploitaties, die bedoeld is om risico's op
te vangen binnen de grondexploitaties.

7 Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen: € 209.000. Op basis van het vastgestelde
beleid wordt in principe per uitgegeven vierkante meter grond € 10 gestort in de reserve
bovenwijkse voorzieningen. De stortingen hebben plaatsgevonden vanuit de grondexploitaties.

8 Ontvangen gelden besluit Locatiegebonden Subsidies: € 68.000. In het kader van deze regeling is
€ 68.000 ontvangen, hetgeen gestort is in de algemene bedrijfsreserve van de grondexploitaties.

 

 

Programma 8: Werk en Inkomen 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Werk en inkomen   
 Werkgelegenheid   
1 Hogere kosten werkdeel WWB 194 nadeel
2 Extra rijksgelden "Vraag om de Hoek" -38 voordeel
3 Geen storting in voorziening voor WAVA -65 voordeel
 Sociale Zekerheid:   
4 Hogere kosten inkomensregeling WWB - neutraal
5 Kosten langdurigheidstoeslag 148 nadeel
 Minimabeleid   
6 Hogere kosten schuldhulpverlening 310 nadeel
7 Lagere kosten bijzondere bijstand -45 voordeel
 Nutsvoorzieningen en overige posten   
8 Geen dividend Intergas 400 nadeel

 Toelichting:

1 Hogere kosten werkdeel WWB: € 194.000. De gevolgen van de economische crisis zijn ook in
Oosterhout voelbaar. Vanaf de tweede helft van 2008 is het aantal personen dat een beroep
doet op een WWB-uitkering gaan stijgen. In het eerste halfjaar van 2009 heeft deze stijging
zich voortgezet. Voor het college is dit aanleiding geweest om de re-integratieactiviteiten
te intensiveren. Dit heeft er toe geleid dat meer personen een Work First contract hebben
gekregen en dat via loonkostensubsidies (opstapbanen) uitkeringsgerechtigden geplaatst
zijn bij een re-integratiebedrijf. Door deze extra acties is het aantal personen waarvoor
re-integratiemiddelen worden ingezet fors hoger dan geraamd. Het aantal Work First
dienstverbanden (inclusief zorgtrajecten) is bijna het dubbele van de raming. Het aantal personen
dat met een loonkostensubsidie werkt is meer dan het dubbele van de raming en het aantal
ingezette re-integratietrajecten is het dubbele van de raming. Naast de extra uitgaven vanwege de
intensivering van het re-integratiebeleid zijn er extra kosten vanwege de wettelijk voorgeschreven
wijze van de boekingssystematiek (van kasstelsel naar baten/lastenstelsel). Hierdoor is er in
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2009 voor een groot deel van de kosten sprake van 13 in plaats van 12 betaalmaanden. De totale
kosten waren bijna € 1,9 miljoen hoger dan begroot. De extra re-integratie-inzet was mogelijk
omdat we in voorgaande jaren een voorziening WWB-werkdeel hebben opgebouwd. Deze
voorziening wordt nu ingezet om het grootste deel van de extra re-integratiekosten te dekken
(€ 1,7 miljoen). Het restant van de extra re-integratiekosten (€ 194.000) komt ten laste van het
jaarrekeningresultaat.

2 Extra rijksgelden 'Vraag om de hoek': € 38.000. In 2009 zijn extra rijksgelden ontvangen voor
project 'Vraag om de Hoek'.

3 Geen storting in voorziening voor WAVA: € 65.000. In de begroting was een tekort voorzien voor
de WAVA. Deze storting in de voorziening bleek niet nodig.

4 Hogere kosten inkomensregelingen WWB: neutraal. Binnen het inkomensdeel is er in 2009 sprake
van een tekort van € 120.000 hetgeen onttrokken is uit de reserve inkomensdeel WWB. In het
eerste halfjaar 2009 was er sprake van een toename van het aantal WWB-uitkeringen. Om het
aantal uitkeringen ondanks de economische crisis te beperken, is extra ingezet op re-integratie.
Dit heeft er toe geleid dat het aantal WWB-uitkeringen in het tweede halfjaar weer is gedaald.
Het aantal personen van 65 jaar en ouder dat een beroep doet op aanvullende bijstand is fors
toegenomen. Bij de begroting was uitgegaan van 95 uitkeringen. Het is in 2009 opgelopen tot 117
op 31 december 2009. De kosten die met de verstrekking van deze uitkering zijn gemoeid liggen
dan ook aanmerkelijk hoger dan geraamd. Daar tegenover staan ook hogere inkomsten, maar
deze zijn niet toereikend om de kostenstijging op te vangen.

5 Kosten langdurigheidstoeslag: €148.000. Met ingang van 1 januari 2009 is deze toeslag
gedecentraliseerd. Compensatiekosten zijn niet meer opgenomen binnen het inkomensdeel van
de wet Werk & Bijstand, maar opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds.

6 Hogere kosten schuldhulpverlening: € 310.000. Er is sprake van een forse toename van het aantal
personen dat in een schuldhulpverleningstraject zit. Dit aantal is gestegen van 111 in januari naar
198 in december.

7 Lagere kosten bijzondere bijstand: € 45.000. De verstrekkingen voor bijzondere bijstand waren
  € 24.000 hoger dan begroot. Daar tegenover staat echter dat de ontvangsten (terugontvangen
leenbijstand) € 69.000 hoger waren dan geraamd.

8 Geen dividend Intergas: € 400.000. Dit is direct een gevolg van de economische crisis en de
solvabiliteitseisen van de BNG (aangezien zij garant zijn gaan staan voor de cross border lease). 

 

 

  Programma 9: Programmering van de stad 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Programmering van de stad   
1 Hogere kosten theater de Bussel 204 nadeel
2 Lagere kosten Outflow -22 voordeel
3 Hogere kosten evenementen 48 nadeel

 Toelichting:

1 Hogere kosten theater de Bussel: € 204.000. Hoewel de inkomsten voor het theater circa €
85.000 hoger waren dan begroot, is door tegenvallende kosten er toch een exploitatienadeel
van € 204.000. Deze kosten zijn met name hoger door extra inhuur theatertechniek en aantal
verliesgevende voorstellingen.

2 Lagere kosten Outflow: € 22.000. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het aantal
activiteiten wordt georganiseerd wordt.

3 Hogere kosten evenementen: € 48.000. Met name door de hogere elektriciteitskosten voor het
pakwagenterrein van de kermis zijn de kosten voor evenementen hoger dan begroot. Deze kosten
worden nog niet doorberekend aan de exploitanten.
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Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Onderwijs, jeugd en voorschool   
1 Opheffing SHOO -938 voordeel
2 Lagere kosten onderwijshuisvesting IHP -261 voordeel
3 Lagere kosten huisvesting voortgezet onderwijs -64 voordeel
4 Lagere kosten huur gymzalen -25 voordeel
5 Hogere kosten leerlingenvervoer 284 nadeel
6 Vertraging in kosten Centrum Jeugd & Gezin -65 voordeel
7 Lagere kosten voorschoolse opvang -60 voordeel
8 Hogere huisvestingskosten kinderopvang/

voorschoolse opvang
42 nadeel

 Toelichting:

1 Opheffing SHOO: € 938.000. In verband met de opheffing van SHOO is een eenmalig bedrag
ontvangen van € 938.000.

2 Lagere kosten onderwijshuisvesting IHP: € 261.000. In verband met de ontwikkelingen met SHOO
is niet volledig plan in het kader van onderwijshuisvesting uitgevoerd.

3 Lagere kosten huisvesting voortgezet onderwijs: € 64.000. Voordeel door aflossing van
langlopende geldlening.

4 Lagere kosten gymzalen: € 25.000. Door efficiënter gebruik van de gymzalen is het huurbedrag
lager.

5 Hogere kosten leerlingenvervoer: € 284.000. Per saldo zijn de kosten voor leerlingenvervoer
hoger. Enerzijds door verrekening met de bijdrage met Geertruidenberg over voorgaande jaren (€
137.000) en ook lagere inkomsten over 2009 (€ 278.000). Hiertegenover staat dat de werkelijke
kosten over 2009 € 121.000 lager zijn dan begroot doordat de kosten voor Geertuidenberg niet
meer zijn gemaakt.

6 Vertraging in kosten Centrum Jeugd & Gezin: € 65.000. Deze middelen zijn in 2009 nog
niet aangewend voor realisatie van het CJG. In het najaar 2009 is er een projectleider CJG
vanuit de GGD West-Brabant aangetrokken. De nadruk heeft in het laatste deel van 2009 (en
begin 2010) gelegen op de realisatie van de fysieke voorziening CJG. Na de opening zullen
aanvullende plannen worden gemaakt (inclusief de daarbij behorende middelen) om het CJG als
netwerkorganisatie verder te ontwikkelen. Vanaf 2010 worden de meeste kosten gemaakt.

7 Lagere kosten voorschoolse opvang: € 60.000. De kosten zijn lager, wat met name wordt
veroorzaakt door minder aanvragen voor subsidies.

8 Hogere huisvestingskosten kinderopvang/ voorschoolse opvang: € 42.000. Deze kosten zijn
hoger, wat met name wordt veroorzaakt door het beheer van Paterserf 6. In de begroting was
hiervoor geen geld meer opgenomen.

  

Programma 11: Maatschappelijke zorg 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Maatschappelijke zorg   
1 Hogere kosten Outputcontract Merites 281 nadeel
2 Lagere kosten uitvoering vrijwilligersbeleid -57 voordeel
3 WMO algemeen -143 voordeel
4 Hogere kosten woonvoorzieningen 357 nadeel
5 Lagere kosten Wmo vervoersvoorzieningen -338 voordeel
6 Hogere kosten rolstoelvoorzieningen 187 nadeel
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Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
7 Hogere kosten huishoudelijke verzorging 407 nadeel
8 Hogere kosten maaltijdvoorzieningen 96 nadeel
9 Lagere kosten volwasseneducatie -80 voordeel
10 Hogere kosten professionalisering buurthuizen 23 nadeel
11 Hogere bijdrage BDU jeugdgezondheidszorg - neutraal
12 Gelden regeling ondersteuning

jongemantelzorgers
- neutraal

 Toelichting:

1 Hogere kosten Outputcontract Merites: € 281.000. Het outputcontract van Merites heeft in 2009 tot
hogere kosten geleidt. Opvallende post hierbinnen betreft de aanstelling van een jongerenwerker
(€ 80.000) in het kader van het project jeugdveiligheid.

2 Lagere kosten uitvoering vrijwilligersbeleid: € 57.000. Door opname van vrijwilligersbeleid
als prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2009 heeft herijking
plaatsgevonden van specifiek vrijwilligersbeleid. Door minder aanvragen subsidie zijn er minder
uitgaven geweest.

3 WMO algemeen: € 143.000. Binnen de stelpost van de WMO zijn niet alle middelen besteed.
Daarnaast zijn er geen uitgaven gedaan in verband met de afsluiting van het project 'Oosterheide,
wel zo goed wonen'.

4 Hogere kosten woonvoorzieningen: € 357.000. Uitgaven in verband met woonvoorzieningen zijn
niet alleen gekoppeld aan het aantal woonvoorzieningen, maar ook sterk afhankelijk van de aard
en omvang per voorziening. Zowel het totale aantal woonvoorzieningen als het aantal grotere
(kostbare) woningaanpassingen ligt voor 2009 hoger dan begroot.

5 Lagere kosten Wmo vervoersvoorzieningen: € 338.000. De verwachte toename van de
deeltaxi (Wmo en seniorenvervoer) is niet uitgekomen, zowel bij het Wmo-vervoer, als bij het
seniorenvervoer is er sprake van een daling van het gebruik. Mogelijke oorzaken lijken de
weersomstandigheden, de huidige economische situatie en de kortingsacties in het busvervoer.
Hierdoor zijn niet alleen de totale kosten van deze vorm van collectief vervoer, maar ook de BDU-
bijdrage (afhankelijk van het aantal vervoersstrippen) vanuit de provincie lager. De afname van het
aantal deeltaxipashouders Senioren wordt veroorzaakt door een administratieve handeling en is
niet veroorzaakt door een strengere indicatie. De administratieve opschoning heeft daarom ook
geen consequenties voor de deeltaxipashouders Senioren.

6 Hogere kosten rolstoelvoorzieningen: € 187.000. Uitgaven in verband met rolstoelvoorzieningen
liggen in 2009 hoger dan verwacht. Daar staat tegenover dat geen gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB).

7 Hogere kosten huishoudelijke verzorging: € 407.000. Uitgaven in verband met huishoudelijke
verzorging liggen in 2009 hoger dan verwacht. De uitgaven worden niet alleen veroorzaakt door
nieuwe aanvragen, maar ook doordat indicaties huishoudelijke verzorging meerjarig zijn.

8 Hogere kosten maaltijdvoorzieningen: € 96.000. In 2009 liggen de uitgaven voor de
maaltijdvoorziening hoger dan verwacht. Er is sprake van een sterke toename van het aantal
verstrekte maaltijdvoorzieningen en ook van een toename van het gemiddeld aantal verstrekte
maaltijden per cliënt.

9 Lagere kosten volwasseneducatie: € 80.000. De gemeentelijke bijdrage is niet doorbetaald voor
volwasseneducatie.

10 Hogere kosten professionalisering buurthuizen: € 23.000. De professionalisering van de
buurthuizen is eind 2008 van start gegaan, zodat de koste ook zijn doorgelopen naar 2009.

11 Hogere bijdrage BDU jeugdgezondheidszorg: €207.000. De brede doeluitkering is in 2009 hoger
uitgevallen dan geraamd. Deze middelen zijn gereserveerd.

12 Gelden regeling ondersteuning jongemantelzorgers: € 53.000. Voor de regeling is vanuit de
provincie een bedrag ontvangen van € 53.000. Dit bedrag is als subsidie betaalt aan St. Hoom, de
uitvoerder van dit project.
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Programma 12 Sport 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Sport   
X Inzet eigen personeel 685 nadeel
1 Lagere kosten project Combifuncties -34 voordeel
2 Hogere kosten sportaccommodaties 86 nadeel
3 Lagere inkomsten zwembaden 50 nadeel
4 Hogere kosten zwembaden 167 nadeel
5 Storting rijksgelden combifuncties in reserve 128 nadeel

Toelichting:

▪ X. De zogenaamde productieve uren van medewerkers worden in onze begrotingssystematiek
op de programma's toegeschreven. Dit wordt gedaan op basis van een norm voor het aantal
productieve uren maal het aantal medewerkers. I.v.m. kostenbesparende maatregelen zijn in de
loop van 2009 relatief dure uitzendkrachten als ambtenaren (9 fte) in dienst genomen (dit heeft
exploitatietechnisch in de begroting een besparing tot gevolg gehad). Dit betekent ten opzichte
van de begroting, een toename van het aantal medewerkers dat productieve uren maakt en
dus ook een toename van het aantal productieve uren welke op het programma sport worden
geschreven. In 2009 zijn op deze wijze ruim 9.200 uren meer op het programma sport geschreven
dan begroot. Dit verklaard een groot deel van het hier gepresenteerde 'nadeel' op de inzet van
eigen personeel.

1 Lagere kosten project Combifuncties: € 34.000. Project Combifuncties is pas laat in 2009
opgestart, waardoor niet alle kosten zijn gemaakt die gepland stonden. Voor dit project hebben
we voor 2009 € 184.400 ontvangen en de verwachting was € 57.000 te besteden in 2009. Het
verschil moet gereserveerd worden voor bestedingen in de jaren tot 2012.

2 Hogere kosten sportaccommodaties: € 86.000. De totale exploitatie van de sportaccommodaties
zijn € 86.000 hoger. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn extra inhuur personeel, extra kosten
onderzoek TSC, aardgas gymzaal Santrijn (te verrekenen in 2010).

3 Lagere inkomsten zwembaden: € 50.000. Bij de Warande vielen de bezoekersaantallen tegen
door een slechte zomer.

4 Hogere exploitatiekosten zwembaden: € 167.000. De totale exploitatie van de
sportaccommodaties zijn € 167.000 hoger. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn extra inhuur
personeel, hogere energiekosten en vervangen defecte regelinstallatie De Blikken.

5 Storting rijksgelden combifuncties: € 127.500. In 2009 zijn extra middelen ontvangen ten behoeve
van het project combifuncties. Hiervoor is een projectplan opgesteld, welke voorziet in een storting
van de ontvangen rijksgelden in 2009, en een geleidelijke onttrekking in de komende jaren.

  

Programma 13: Productondersteuning 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Productondersteuning   
1 Liquidatie IZA - neutraal
2 FPU aanspraken - neutraal
3 Storting non-activiteitenfonds 41 nadeel
4 Lagere kosten centraal opleidingsbudget -18 voordeel
5 Terugbetaling Careercenter Flex 24 nadeel
6 Hogere kosten systeembeheer 120 nadeel
7 Positief saldo Equalit -85 voordeel
8 Hogere kosten repro en post 119 nadeel
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Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
9 Lagere kosten digitalisering van bouw- en

milieuvergunningen
-64 voordeel

10 Lagere kosten accommodatiebeheer
gemeentelijk vastgoed

-76 voordeel

11 Lagere kosten Slotje Brakestein -150 voordeel
12 Lagere dividendopbrengst BNG 126 nadeel
13 Hogere kosten tractie 147 nadeel

 Toelichting:

1 Liquidatie IZA : € 554.000. In het kader van de liquidatie van IZA hebben is er een uitbetaling
ontvangen. Dit bedrag is gestort in een voorziening totdat duidelijk is wat de bestemming is van dit
bedrag (personeelsregeling);

2 FPU aanspraken: € 269.000. Er is in 2009 voor € 269.000 aan FPU-aanspraken betaald. Deze
zijn onttrokken aan de voorziening FPU-fonds.

3 Storting non-activiteitenfonds: € 41.000. Er is in 2009 voor een bedrag van € 233.000 aanspraken
gedaan op het non-activiteitenfonds; deze zijn onttrokken aan de betreffende voorziening.
Tenslotte heeft er een extra storting plaatsgevonden vanwege een actualisatie van dit fonds.

4 Lagere kosten centraal opleidingsbudget:€ 18.000. Er is een voordeel op het centraal
opleidingsbudget, omdat er buiten de trainingen voor beheersing agressie in 2009 geen kosten
zijn gemaakt.

5 Terugbetaling Careercenter Flex: € 24.000. Betreft een gedeeltelijke terugbetaling van ontvangen
bijdragen in 2008 van deelnemende gemeenten in verband met het beëindigen van het contract
met careercenter Flex in 2009.

6 Hogere kosten systeembeheer: € 120.000. Het systeem Corsa van BCT behoeft
onderhoud. De onderhoudskosten van het systeem zijn voor het eerste jaar in het krediet
meegenomen. Nadien zijn ze niet in het onderhoudsbudget opgenomen. Daarnaast is het
systeem GISVG aangehouden. Initieel was gedacht dat met de uitbesteding van belastingen en
heffingen richting Breda het GISVG overbodig zou worden. Maar het GISVG is in 2009 nodig
gebleven.

7 Positief saldo Equalit: € 85.000. Het resultaat van Equalit komt voor 2009 uit op een positief saldo
van € 85.000. Hierbij moet  echter opgemerkt te worden dat er in 2009 een bedrag van € 129.000
rechtstreeks ten laste van de reserve van Egualit is geboekt. Dit betrof kosten die nog betrekking
hadden op 2008. Door dit alles is, ondanks de winst van € 85.000, het eigen vermogen in 2009
gedaald tot € 115.000. Omdat in 2009 Loon op Zand, Alphen Chaam en !GO deelnemers zijn
geworden aan Equalit is de omzet in 2009 met maar liefst 50% gestegen tot € 4,8 miljoen.

8 Hogere kosten repro en post: € 119.000. De kosten voor het uitvoeren van drukwerk en post zijn
aanzienlijk hoger dan begroot. Deels te wijten aan het jubileumjaar waarin meer post is verstuurd,
deels doordat de opdrachtverstekking voor drukwerk onvoldoende is gecoördineerd.

9 Lagere kosten digitalisering van bouw- en milieuvergunningen: € 64.000. Er stond € 80.000
geraamd voor digitalisering van bouw- en milieuvergunningen. Gezien de laatste ontwikkelingen
omtrent de WABO werd besloten te stoppen met het inscannen van oude dossiers. Er werd wel
geïnvesteerd in randapparatuur om het dynamische werkproces vorm te geven.

10 Lagere kosten accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed: € 76.000. De totale kosten voor het
beheer van het gemeentelijk vastgoed zijn lager, hetgeen met name wordt veroorzaakt door:
▪ Minder onderhoud aan oude brandweerkazerne (€ 65.000)
▪ Minder onderhoud aan het stadskantoor (€ 61.000)
▪ Minder onderhoud aan de gemeentewerf (€ 35.000)
▪ Hogere kosten voor inhuur personeel (€ 69.000)
▪ Hogere kosten voor pand Zandheuvelschool 49/51 (€ 17.000)

11 Lagere kosten Slotje Brakestein: € 150.000. In de begroting 2009 bleken de lasten van Slotje
Brakestein dubbel opgenomen in de begroting.

12 Lagere dividendopbrengst BNG: € 126.000. In de begroting was rekening gehouden met een
eenmalige ontvangst van dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) begroot van €
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126.000. Vanwege de gewijzigde economische omstandigheden is er geen extra dividend
ontvangen.

13 Hogere kosten tractie: € 147.000. De kosten voor het onderhoud aan tractie zijn met name hoger
door hogere inzet van de tractie en verouderd tractiepark (vuilnisauto's). Daarnaast veel extra
reparaties en vooral schades. 

 

 

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen  

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Algemene dekkingsmiddelen   
1 Lagere kosten belastingsamenwerking -71 voordeel
2 Hogere OZB opbrengst -436 voordeel
3 Lagere opbrengst honden- en toeristenbelasting 64 nadeel
4 Hogere algemene uitkering -100 voordeel
5 Vrijval stelpost prijscompensatie -490 voordeel
6 Stelpost uitvoering WMO -284 voordeel
7 BTW reintegratie 307 nadeel
8 Vrijval balansposten voorgaande jaren -204 voordeel
9 Vrijval voorzieningen -42 voordeel

 Toelichting:

1 Lagere kosten belastingsamenwerking: € 71.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een
voordeel uit 2008 van € 102.000 en BTW voordelen over 2008 en 2009 ter hoogte van € 100.000.
Hier tegenover staan extra kosten (€ 133.000) als bijdrage aan de gemeente Breda in verband
met een stijging van het aantal bezwaarschriften.

2 Hogere OZB opbrengst: € 436.000. Door een hogere WOZ waarde (door extra controles bij
herwaarderingen) is deze opbrengst hoger dan begroot.

3 Lagere opbrengst overige belastingen: € 64.000. Zowel de hondenbelasting als de
toeristenbelasting vertonen lagere opbrengsten ter hoogte van € 24.000 en € 40.000.

4 Hogere algemene uitkering: € 100.000. De algemene uitkering in de gewijzigde begroting 20098
is in principe gebaseerd op de septembercirculaire van 2008. De werkelijke ontvangen inkomsten
vallen bijna € 100.000 hoger uit dan begroot, hetgeen veroorzaakt wordt door niet begrote
verrekenen voorgaande jaren en correcties in diverse taakmutaties.

5 Vrijval stelpost prijscompensatie: € 490.000. Omdat er in 2009 zeer terughoudend is omgegaan
met het toekennen van prijscorrectie op de budgetten is hier een voordeel ontstaan.

6 Stelpost uitvoering WMO: € 284.000. in de septembercirculaire 2009 is binnen de algemene
uitkering € 284.000 extra ontvangen voor de uitvoering van de WMO. Deze zijn in 2009 niet meer
specifiek toegekend en ook niet besteed.

7 BTW re-integratie: € 307.000. In het kader van de BTW aangifte richting de belastingdienst is
een risico aanwezig in verband met de declaratie van BTW over re-integratie. In het kader van de
jaarrekening is besloten om deze BTW als kostenverhogend op de te nemen via dit product en na
nader onderzoek en overleg met de belastingdienst eventueel een suppletie te doen.

8 Vrijval balansposten voorgaande jaren: € 204.000. Met name bij de jaarrekening 2008 zijn
balansposten opgenomen voor verplichtingen, die niet meer komen, of te hoog waren vastgelegd.
Deze posten vallen nu vrij ten gunste van de algemene middelen.

9 Vrijval voorzieningen: € 42.000. Na analyse zijn vijf voorzieningen met een beperkt bedrag
opgeheven en is het saldo vrijgevallen.

 

  

Bijzonder programma Centrum+
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Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bijzonder programma Centrum +   
1 Inhuur alliantiemanager Centrum+ 46 nadeel

 Toelichting:

1 Inhuur alliantiemanager Centrum+: € 46.000. Gedurende geheel 2009 is de alliantiemanager
ingehuurd, hetgeen heeft geleid tot hogere lasten.

 

 

  Bijzonder programma Jong 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bijzonder programma Jong   
1 Lagere programmakosten -35 voordeel

 Toelichting:

1 Lagere programmakosten: € 35.000. Doordat de ijsbaan op De Heuvel niet doorgegaan is, is er
binnen het programma een voordeel op de kosten ontstaan.

 

 

Bijzonder programma Samenleving 

Nr. Omschrijving jaarrekening 2009 Voor-/ nadeel
Bijzonder programma Samenleving   
1 Hogere programmakosten 25 nadeel

 Toelichting:

1 Hogere programmakosten: € 25.000. Duit wordt met name veroorzaakt door aanloopkosten van
de website 'De Ideeale Fabriek'.

5.4.2. Kapitaallasten

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 %.
Per saldo is het voordeel € 2.794.000 voordeliger dan in de begroting 2009 opgenomen.  Dit voordeel
bestaat uit de volgende componenten:

Bedragen * € 1.000
Samenvattend 2009
Lagere rentekosten 1.692
Lagere kapitaallasten 1.456
Ten gunste van rioolheffing -337
Ten gunste van afvalstoffenheffing -17
Effect op rekeningresultaat 2.794

Om het effect op het rekeningresultaat zichtbaar te maken, is het voordeel van lagere kapitaallasten
binnen het product riolering en het nadeel van de hogere kapitaallasten binnen het product
afvalverwijdering geëlimineerd. Dit vanwege het feit dat deze lagere kosten meegenomen worden in
de financiering van de heffingen (100% kostendekkendheid).
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Lagere rentekosten
In 2009 is er sprake van een rentevoordeel van € 1.692.000 aangezien besloten is, gekoppeld aan de
verwachte inflatie, om 1,5% rente toe te voegen aan de reserves. In voorgaande jaren was dit 2,5%.
Overigens is in de begroting 2010 reeds rekening gehouden met 1,5%.
Daarnaast is de huidige rentestand erg laag in vergelijking met de interne rente van 4,5% die wordt
gehanteerd (voordeel circa € 0,7 miljoen).

Lagere kapitaallasten
In onderstaande tabel worden de werkelijke kapitaallasten vergeleken met de begrote kapitaallasten.

Bedragen * € 1.000
Post Begroot Werkelijk Verschil
Kapitaallasten regulier      16.242     12.909      3.333
Kapitaallasten IHP 505 653 -148
Totale kapitaallasten 16.747 13.562 3.185
Dekking: inzet reserves       - 3.291      - 1.562     -  1.729
Voordeel kapitaallasten       13.456       12.000       1.456

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kapitaallasten achterblijven op de begroting door
vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten (zie hiervoor ook de toelichting over de
investeringskredieten in het jaarverslag).
De inzet van de reserves is overigens gekoppeld aan de werkelijke uitgaven. Het grote verschil wordt
hier met name veroorzaakt doordat uitvoering van kredieten, zoals park Brakestein en Huis voor
Cultuur in 2010 plaatsvindt.
De lagere kapitaallasten zitten met name op de uitvoering van reguliere investeringsplan en op de
beleidsterreinen wegen en onderwijs.   

5.4.3. Personele lasten

De raming van de personele kosten in de begroting 2009 is gebaseerd op het PBS (Personeelskosten
Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke afdeling een budget op basis van de vastgestelde
formatie, waarbij het budget wordt berekenend aan de hand van het vastgestelde functieniveau
(schaal) en een periodieke verhoging van het maximum van de schaal minus één periodiek.

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote formatie versus de werkelijke bezetting per 31
december 2009.

 Formatie begroting
(na wijziging)

Werkelijke bezetting
31 december 2009

Vacatureruimte  31
december 2009

Totaal 448 423 25

In de begroting 2010 is de ontwikkeling van de formatie toegelicht, waarbij er sprake is geweest van
een stijging van 19 fte. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

1. Besluiten reeds genomen in 2009 
In 2009 is de begroting reeds aangepast voor formatie-uitbreidingen (circa 12 fte) die gefinancierd
zijn uit bestaande budgetten. Het betreft voor het merendeel posten waarbij budgetten voor tijdelijke
krachten binnen de programma's zijn omgezet naar vaste formatie.
Het betreft concreet:
▪ 9 fte uitbreiding van de formatie bij sport. Dit was onderdeel van de invulling van de taakstelling

personeel. Personeel op deze functies werd reeds lange tijd ingehuurd via Content en WAVA.
Inhuur van personeel is duurder dan vast personeel. Als onderdeel van de besparing zijn de
budgetten van de inhuur verlaagd en de vaste formatie verhoogd. Bij het sportbedrijf werkte erg
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veel uitzendkrachten. Structurele formatie heeft een aantal voordelen ten opzichte van structurele
inhuur.
- Door de vermindering van het aantal ingehuurde medewerkers wordt voldaan aan een deel

van de 3% taakstelling van de afdeling SCW. De levert een besparing / bezuiniging op van
€33.326.

- Volgens de flexwet moet na drie jaar (feitelijk drie tijdelijke contracten) afscheid genomen
worden van ingehuurde medewerkers. Hiermee gaat veel kennis verloren. Het kost
veel (inwerk)tijd om vervolgens weer een nieuwe medewerker in te huren voor dezelfde
werkzaamheden. Dit proces herhaalt zich elke drie jaar. Bij medewerkers in vaste dienst
speelt dit niet.

- Ook bij bij de flexmedewerkers wordt geïnvesteerd in opleiding en trainingen, na 3 jaar is
het sportbedrijf de verworven kennis weer kwijt en moeten er nieuwe medewerkers  worden
opgeleid.

- De werkzaamheden zijn van structurele aard, die meest logisch georganiseerd kan worden
met structurele formatie.

- Over het algemeen zoeken mensen naar zekerheid in de werksfeer. Vanuit goed
werkgeverschap is het niet zorgvuldig om na drie jaar afscheid te nemen van een medewerker
en vervolgens weer een nieuwe medewerker in te huren voor dezelfde werkzaamheden.

- Bij sporthal Oosterheide spelen al jaren problemen. Omdat het niet eenvoudig is om voor
deze werkzaamheden geschikte medewerkers te vinden (personeel dat de overlast onder
controle heeft) is het belangrijk dat de huidige medewerkers kunnen worden gehandhaafd. De
huidige (tijdelijke) medewerkers hebben de overlast een halt toegeroepen.

▪ 1,5 fte uitbreiding van de formatie binnen SCW-Welzijn als gevolg van de overdracht van de taken
van het SHOO (onderwijshuisvesting) naar de gemeente. Voor de uitvoering van werkzaamheden,
die voorheen door SHOO werden gedaan, is de formatie uitgebreid. Werkzaamheden die verricht
moeten worden zijn o.a. actualiseren van de verordening, verrichten van een nulmeting en het
actualiseren van het gebouwenbestand, de financiële afwikkeling van SHOO, afwikkeling van de
diverse projecten, integraal accommodatiebeheer e.d.

▪ 0,6 fte uitbreiding medewerker facilitair meldpunt als gevolg van verschuiving van taken en budget
vanuit Equalit;0,50 fte uitbreiding medewerker buurthuizen ten laste van het budget voor beheer
en schoonmaak;0,4 fte uitbreiding van de formatie bij publieksdiensten. De functie van coördinator
publieksdiensten is met 0,22 fte verlaagd, en de functie van gegevensbeheerder GBA is met 0,62
fte verhoogd.

▪ 0,50 fte uitbreiding medewerker buurthuizen ten laste van het budget voor beheer en
schoonmaak;

▪ 0,4 fte uitbreiding van de formatie bij publieksdiensten. De functie van coördinator
publieksdiensten is met 0,22 fte verlaagd, en de functie van gegevensbeheerder GBA is met 0,62
fte verhoogd.

 

2. Aanvullingen  
Daarnaast is de formatie uitgebreid met 7 fte als gevolg van:
▪ 3,0 fte uitbreiding voor inkoopadviseurs. Deze zijn benodigd voor advisering en uitvoering van

een aantal omvangrijke aanbestedingstrajecten. Dit is nodig om te kunnen beantwoorden op de
bemerkingen die de Rekenkamer West-Brabant en de accountant al meerdere jaren ten aanzien
van de inkoop hebben, en te voldoen aan de eisen die de overheid en de markt aan ons stellen.
Dekking geschiedt door middel van een opslagpercentage bovenop het aanbestedingsbedrag
welke door inkoop begeleid en gegund wordt. Extra inzet is noodzakelijk om te het verbeterproces
daadwerkelijk te kunnen realiseren.

▪ 1,00 fte senior medewerker economische zaken (conform tweede concernrapportage 2008).  
▪ 5,00 fte uitbreiding op het gebied van openbare ruimte, water, verkeer e.d. Voor een groot

deel wordt het extra werkaanbod alleen al gegenereerd door De Contreie, Zwaaikom, Dorst
en de ontwikkeling van het Santrijngebied. Ook de uitvoering van het mobiliteitsplan en het
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jaarplan openbare ruimte zorgt voor een grote werkdruk. In het verleden heeft er op een groot
aantal projecten tijdelijke inhuur plaatsgevonden. In vergelijking met de aanstelling van vast
personeel wordt hierdoor een bedrag van circa € 250.000 bespaard doordat er nu minder inhuur
noodzakelijk is.  De formatie-uitbreiding bestaat uit:
- 1,0 fte medewerker openbare ruimte. Benodigd ten behoeve van het grote aantal

uitvoeringsprojecten. Deze zal twee jaar gedekt worden uit de grondexploitatie, en vervolgens
zal via natuurlijk verloop dekking in de reguliere begroting gevonden worden.

- 1,0 fte administratief medewerker verkeer. De capaciteit van de in de gemeente aanwezige
verkeerskundigen is nodig voor het draaien van projecten. Hierdoor ontstaat wel de behoefte
aan een administratief medewerker voor procedurele zaken, communicatie, etc. Hierdoor
kunnen de verkeerskundigen zich concentreren op de primaire taak, zoals het geven van
verkeerskundig advies/ ontwerp. Deze zal twee jaar gedekt worden uit de grondexploitatie en
vervolgens zal via natuurlijk verloop dekking in de reguliere begroting gevonden worden.

- 1,0 fte werkvoorbereider. Het grote aantal projecten vraagt ook om extra capaciteit bij
de werkvoorbereiders. Deze kan twee jaar gedekt worden uit de grondexploitatie. Deze
uitbreiding zal dan ook van tijdelijk aard zijn. Na deze periode dient te worden bezien of
structurele uitbreiding/dekking mogelijk is.

- 1,0 fte specialist watertaken. In de komende jaren komt er een groot aantal waterprojecten af
op Oosterhout. Oosterhout staat aan de vooravond van de ombouw van het huidige (krappe)
riool- en waterstelsel. Deze ombouw, tezamen met de uitvoeringsprojecten en het beleidswerk
noodzaken tot het aanstellen van een extra specialist watertaken. De dekking van deze
uitbreiding komt ten laste van de rioolheffing (is meegenomen bij bepaling tarief 2010, waarbij
het niet nodig is geweest een stijging dor te voeren).

- 1,0 fte medewerker Kabels en leidingen. Op dit moment is één medewerker werkzaam
op het gebied van kabels en leidingen. Gelet op het grote aantal projecten en de
verantwoordelijkheden uit de wet infrastructuur ondergrondse netwerken (WION) ontstaat er
extra werk.  De dekking hiervan heeft grotendeels plaatsgevonden via een verlaging van de
onderhoudsbudgetten in de begroting. Dus per saldo geen hogere kosten in de begroting.

Hiertegenover staan de volgende verlagingen van de formatie:
▪ 1,00 fte vervallen voor een formatie van interim-manager binnen de directie;
▪ 1,00 fte vervallen beleidsadviseur VVH. Het betrof een persoonsgebonden functie welke

gefinancierd wordt uit de voorziening non-activiteit.

Ontwikkelingen personeelskosten
Binnen de personele kosten heeft er een overschrijding plaatsgevonden van € 464.000.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote personele budgetten afgezet tegen
de werkelijke kosten in 2009.

Bedrag * € 1.000
Post Bedrag 

begroting
Werkelijk

2009
Verschil

Lonen en salarissen 24.117 22.521 1.596
Tijdelijk personeel 391 2.740 -2.349
Opleidingen 315 428 -113
Algemene afdelingskosten 343 538 -195
Specifieke afdelingskosten 242 227 15
Totale kosten 25.408 26.454 -1.046
Inkomsten 341             923 -582
Saldo 25.067 25.531 -464

 

Toelichting:
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Conclusie uit is bovenstaand overzicht is dat de overschrijding € 464.000 bedraagt.
Binnen het totaal van personele posten en tijdelijke krachten is er per saldo sprake van een nadeel
van circa € 0,75 miljoen. De overige personele kosten, waaronder opleidingen zorgen voor een
overschrijding van € 0,3 miljoen. Dit wordt gecompenseerd door extra inkomsten van € 0,6 miljoen.

 

Opvallende posten voor inhuur tijdelijke krachten ten laste van personeelsbudget betreft:
▪ Inhuur bouw en woningtoezicht (€ 554.000);
▪ Inhuur handhaving (€ 136.000);
▪ Inhuur werkvoorbereiders openbare ruimte (€ 134.000);
▪ Inhuur verkeer (€ 85.000);
▪ Inhuur communicatie (€ 130.000);
▪ Inhuur sport en zwembaden (€ 130.000);
▪ Inhuur DIV/ post (€ 158.000).

Topinkomens (WOPT)
Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
moet in het jaarverslag een overzicht worden opgenomen van medewerkers die in het verslagjaar
meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde
belastbare jaarloon is voor 2009 vastgesteld op € 188.000. Voor de gemeente Oosterhout is in
2009 geen sprake geweest van medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het
gemiddelde belastbare loon van de ministers.

5.4.4. Doorberekende personele lasten

Binnen onze gemeentelijke exploitatie is een aantal producten waarvan de lasten gedekt worden uit
tarieven en/of opbrengsten. Dit houdt in dat het meer of minder doorbelasten naar deze producten
een positief dan wel negatief effect op onze exploitatie heeft. Deze producten en het effect in de
jaarrekening 2009 zijn in onderstaande tabel opgenomen

Bedragen (x € 1.000)
 Begroot Werkelijk
Afvalverwijdering 1.997 1.677
Riolering 1.051 809
Grondexploitatie 1.855 1.733
Subtotaal 4.903 4.219
Tractie/ veegkosten en belastingen 741 739
Totaal 5.644 4.958
Afname (=nadeel)  -686

Op basis van dit overzicht kan geconcludeerd worden dat er in de jaarrekening er een lagere
toerekening van uren aan deze producten heeft plaatsgevonden en dat dit per saldo een negatieve
invloed heeft op de jaarrekeningresultaat van € 686.000.
Dit speelt voor alle drie de onderdelen. Feitelijk betekent dit dat er in het verleden formatie-
uitbreidingen hebben plaatsgevonden ten laste van deze heffingen c.q. grondexploitaties, echter dat
deze urenuitbreiding niet heeft geleid tot extra ureninzet ten laste van deze producten.
De ureninzet is dus 'weggelekt' naar andere onderdelen binnen de organisatie, waardoor er ook geen
sprake meer is van dekking van deze formatie.

 

Oorzaken van deze lagere urenbesteding zijn:
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Afvalverwijdering
Binnen deze unit waren gedurende het hele jaar vacatures aanwezig, die niet zijn ingevuld. Hierdoor
zijn er minder uren toegerekend.

 
Riolering
Bij riolering is er sprake van een lagere toerekening van uren, die te koppelen is aan de langere
voorbereiding en uitvoering van een groot aantal projecten. Zie hiervoor ook de uitvoering van het
investeringsplan 2009.

 
Grondexploitaties
Bij het projectmanagementbureau zijn enkele vacatures pas in de loop van het jaar ingevuld, en een
vacature wordt bewust niet ingevuld. Hiervoor is wel extra ingehuurd, waarmee in bovenstaande
cijfers rekening is gehouden. Bij de uitvoerende afdeling RBw zijn bijna 1.200 uur minder feitelijk
geboekt omdat met name de uitvoering van projecten later dan verwacht voor project Oosterhout
Oost, Slotjes Midden, Dorst en Zwaaikom. De planvorming heeft juist meer tijd gekost door juridische
procedures en voorbereiding daarvan, zoals bij Zwaaikom, en door planoptimalisatie zoals bij project
Dorst. 
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5.5. Grondexploitaties

Onderstaand is een financieel toelichting gegeven omtrent de grondexploitaties. Voor en meer
beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar het programma Bouwen en Wonen en naar de
paragraaf grondbeleid. Per 31-12-2009 zijn er in totaal 8 complexen waar een exploitatieberekening
voor is opgesteld, dit is inclusief De Contreie waarvoor in januari 2010 een grondexploitatie is
geopend. Daarnaast zijn er 7 complexen die in beheer (strategische of historische aankopen)
of in planontwikkeling zijn. Het laatste complex bevat erfpachtsgronden. De totale boekwaarde
op 31-12-2009 bedroeg € 47.601.000. Dit is een stijging van circa € 12 miljoen ten opzichte van
31-12-2008.

 

Onderstaand wordt de stijging samenvattend toegelicht en vervolgens per post een korte toelichting:
                                                                                                          

Bedragen * € 1.000
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1-1-2009  35.595
Verwerving grond          10.085  
Bouw- en woonrijp maken                                                 1.181  
Planontwikkelingskosten          2.919  
Kapitaallasten 1.591  
Administratiekosten 673  
Beheer terreinen 62  
Ontvangen huren en inschrijfgelden -225  
 Mutatie saldo op basis van structurele kosten     51.881
Winstneming     2.065
Storting Bovenwijkse voorzieningen  209
Resultaat erfpachtsgronden  45
 Derhalve in totaal   +54.200
Verkopen 2.899  
Overige inkomsten 3.700  
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31-12-2009  47.601

 

Verwerving grond
Er zijn in 2009 enkele grote verwervingen gerealiseerd ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen.
Zo zijn met name ten behoeve van de Contreie grote aankopen afgerond voor in totaal ruim €
8,1 miljoen en is er in Oosterhout Oost (Ter Horst) een perceel aangekocht voor ruim € 836.000.
Daarnaast is aan de Veerseweg een perceel grond, dat benodigd is voor de uitbreiding van de
begraafplaats, gekocht. Tenslotte zijn bij deze kosten ook opgenomen de kosten voor de sloop van de
Santrijnschool en van een pand aan de St. Josephstraat.
Per saldo zijn de totale kosten verwerving ruim € 10 miljoen, waarmee de boekwaarde is toegenomen
voor dit onderdeel. 
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Bouw- en woonrijp maken
In 2009 zijn de kosten van bouwrijp maken met name gemaakt in het gebied Vlindervallei - waar
inmiddels gefaseerd het woonrijp maken wordt uitgevoerd - voor ruim € 681.000. Dit omvat de afbouw
van straten en straatmeubilair (inclusief openbare verlichting) en de aanplant van groenvoorziening.
Ook zijn in de Contreie de eerste werkzaamheden voor bouwrijp maken uitgevoerd, namelijk de
afvoer van grond dat in het plangebied in depot lag (bijna € 24.000). In Weststad betreffen de kosten
(€ 55.000) met name de afvoer van grond en bijdrage in de kosten van de toegangspoort van de
aangelegde laad- en loskade. In het project Leijsenhoek zijn kosten gemaakt (€ 61.500) voor het
inrichten van het openbaar gebied rondom de Touwbaan, terwijl de kosten in St. Antoniusstraat (€
257.000) betrekking hebben op zowel bouwrijp- als woonrijp maken van de Antoniussstraat, waarbij
een gedeelte van de kosten voor rekening van de gemeente en een gedeelte voor rekening van de
ontwikkelaar komen (beide naar rato van eigendom bij start herontwikkeling). In het project overige
gronden zijn kosten gemaakt voor bouw- en woonrijp maken perceel aan de Beneluxweg en aan de
Schapendries en voor een oversteekplaats nabij de Torenschouw. Van deze projecten zijn de totale
kosten bijna € 100.000.
In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijp maken uit op ruim € 1,176 miljoen hetgeen de
toename van de boekwaarde voor dit onderdeel verklaart.

   

Planontwikkelingskosten
De totaal gemaakte plankosten in 2009 (ruim € 2,9 miljoen) zijn voor het merendeel aan enkele
projecten toe te schrijven. Hierin zitten ook de interne apparaatskosten voor de planontwikkeling (o.a.
uren van de projectleiders). De meeste kosten zijn gemaakt voor de projecten de Contreie (bijna € 1,6
miljoen), de Zwaaikom (€ 312.000), Oosterhout Oost (€ 268.000), Dorst (€ 278.000), Centrumgebied/
Santrijn  (€ 177.000), Paterserf  (€18.000) en Slotjes Midden (€ 108.000), Vlindervallei (€ 27.000) en
complex overige gronden (€ 114.000). Voor de overige projecten zijn de kosten per project lager dan €
10.000.

De totale kosten van ruim € 2,9 miljoen zijn onder te verdelen in:

▪ interne kosten van planontwikkeling door alle vakdisciplines en projectleiding: € 1 miljoen;
▪ Kosten voor bodem- inclusief explosievenonderzoek: € 200.000. Met name voor de Contreie,

Dorst en Everdenberg Oost;
▪ Kosten voor archeologie: € 210.000;
▪ Het restant betreft kosten voor het stedenbouwkundig bureau en alle onderzoeken inzake

De Contreie en Santrijn alsmede de externe projectleiding van deze projecten. De verdere
planvorming van Oosterhout Oost en Dorst (stedenbouwkundig, economisch, projectleiding). De
advieskosten inzake juridische en planeconomische aspecten alsmede advieskosten voor de
verwerving van nog in plangebied gevestigde bedrijven voor het complex Zwaaikom, alsmede
benodigde begeleiding van de juridische procedures binnen diverse projecten.
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Overige lasten (incl. financieringskosten)
De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 4,5%. Deze zijn berekend over de
boekwaarde per 1-1-2009 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze boekwaarden
bedroeg in 2009 bijna € 1, 5 miljoen (excl. financiering complex erfpachtsgronden).
De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende complexen
toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend. In 2009 zijn zoveel
mogelijk kosten direct op het betreffend project geboekt. In totaal zijn de overige lasten circa €
670.000 (excl. erfpachtsgronden) welke over alle complexen zijn verdeeld. Met name De Contreie
(€ 400.000), Vlinderbuurt (€ 66.000), Zwaaikom (€32.000),Oosterhout Oost (€ 43.000), Weststad
3 (€ 25.000), Dorst (€ 46.500), Slotjes Midden (€ 11.000), Santrijn (€ 18.000) en Overige Gronden
(€ 17.000) zijn belast. De beheerskosten voor panden en terreinen (totaal € 62.000) zijn met name
gemaakt voor de projecten St. Josephstraat (Textap terrein), Vlindervallei, Oosterhout Oost en De
Contreie. Hier staan weer inkomsten van huren en erfpachtcanons  tegenover van ruim € 165.000,
alsmede rente- en optievergoedingen van € 60.000.

Uitgiften
Er zijn transacties geweest die bijna € 2,9 miljoen opleverden. Deze zijn als volgt te splitsen:

▪ Verkoop percelen grond aan particulieren in Vlindervallei € 1,6 miljoen;
▪ Verkoop industrieterrein de Wijsterd bijna € 0,4 miljoen;
▪ Verkoop grond voor uitbreiding begraafplaats Veerseweg € 225.000;
▪ Verkoop grond nabij de Rutselboslaan (project Santrijn) € 92.000;
▪ Verkoop enkele percelen grond aan de Schapendries en Bredaseweg € 526.000.

 

Overige inkomsten
Er is een subsidie van € 3,7 miljoen voor het project Zwaaikom ontvangen.

 

  Winstneming
In de 2e concernrapportages in 2009 is aangegeven dat er in totaal € 383.000 winstneming kon
worden gerealiseerd. Dit werd uiteindelijk € 2,065 miljoen, wat als volgt is opgebouwd:  

Grondexploitatie Winstneming
Vlindervallei 1.000.000
De Wijsterd 250.000
Antoniusstraat 315.000
Overige gronden 500.000
TOTAAL 2.065.000

 

Belangrijke afwijkingen ten opzichte van eerder verwachte winstnemingen zijn:

▪ De verkopen van diverse kavels grond zijn in 2009 afgerond, en de prognoses voor de nog te
maken kosten voor de groenvoorzieningen zijn naar beneden bijgesteld.

▪ Het project Antoniusstraat is voor het onderdeel Antoniushof afgerond en de bijdrage voor het
gemeentelijk deel was lager dan voorzien.

▪ Uit het project Overige gronden is door enkele incidentele verkopen van percelen grond een winst
genomen van €  0,5 miljoen hetgeen niet in de prognoses was opgenomen.
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5.6. Investeringen

5.6.1. Investeringskredieten

De investeringen sluiten zoveel mogelijk aan bij het meerjarenbeleidsplan. De investeringsplafonds
zijn hierbij leidend.
Vanuit het meerjarenbeleidsplan "Bouwen aan  Oosterhout Familiestad" zijn voornemens ontwikkeld
die moeten leiden tot:

▪ Meer en betaalbaar bouwen, zowel voor ouderen als voor starters op de woningmarkt;
▪ Een schone, hele en veilige woonomgeving met een groen karakter;
▪ Een goede bereikbaarheid, op de korte én op de lange termijn;
▪ Een baan voor iedereen die kan werken en een solide vangnet voor wie dat niet (meer)

kan;Sociaal-culturele voorzieningen voor alle categorieën inwoners;
▪ Meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de burgers van onze stad.

 

Afwegingscriteria
Naast de investeringen welke voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit  zijn de
volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen:

▪ Noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
▪ Noodzakelijke instandhouding van voorzieningen;
▪ Investeringen voortkomend uit een beheersprogramma;
▪ Directe impact op burgers qua service & resultaat;
▪ Investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten beschikbaar

zijn gesteld.

Nota investerings- en afschrijvingsbeleid
Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid
vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds
spanning is  met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1
mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met de
dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige verantwoording bij
het afsluiten van projecten/kredieten.

 

Investeringskredieten
In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd. Hieruit
blijkt dat er gedurende het jaar 2009 circa € 20 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering van
kredieten, voor een bedrag van € 10,7 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op deze
kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2009 tonen per saldo een positief resultaat, ten opzichte
van aangevraagde budgetten (€ 778.000). Hierna resteert voor een totaalbedrag van € 8,71 miljoen
aan restant kredieten als beginstand per 1 januari 2010.

 Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2009                                 7.320.453
Gevoteerde kredieten 2009                                12.943.853
Totaal beschikbaar in 2009                                20.264.306
Werkelijke uitgaven en inkomsten  in 2009                                10.737.464
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 Bedrag
Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2009                                    778.802
Restant kredieten per 31 december 2009                                 8.748.040
Verwachte baten en lasten                                 8.754.563

 

Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten
Op de in 2009 afgesloten kredieten werd een positief resultaat geboekt van € 779.000. Hieronder
worden kort de opvallende resultaten toegelicht.

 

Roetfilters op 3 bestaande huisvuilwagens
Door een niet verwacht inkoopvoordeel en extra subsidie is het krediet € 62.000 lager uitgevallen.

 

Grond brandweerkazerne
Door koppeling van koop grond en bouw bij dezelfde partij is een inkoopvoordeel gehaald op de
grondprijs van € 50 per m2 (€ 245.000). Hierdoor is de reserve investeringsprojecten minder belast.

 

Fietspad Markkanaal-Zuid
De raming van het ingenieursbureau was hoger dan de uitvoering heeft gekost, omdat er minder
verontreinigd asfalt werd aangetroffen dan ingecalculeerd (€ 90.000) . Hierdoor is de onttrekking uit
reserve niet nodig i.v.m. onderschrijding op het project

 

Vernieuwen OV Larenbuurt
De Onderschrijding van €104.000 is het veroorzaakt doordat een deel van de openbare
verlichtingskosten voor de Larenbuurt ten laste zijn gekomen van het OV-project Fase 2007 (in
voorgaande jaren).

 

Vervanging asfaltdeklaag op rotonde Tilburgseweg-Esdoornlaan
De kosten voor dit werk zijn gedekt uit de exploitatie Groot Onderhoud Wegen (€ 50.000).

 

Accommodatie Irene '58 Den Hout en Kunstgrasveld sportpark De Elskens
Door het aanbestedingsvoordeel en de mogelijkheid dat de BTW terugvorderbaar is laat het
krediet sportpark De Elskens een voordeel van € 80.000 zien. Een deel hiervan is ingezet voor de
meerkosten van kleedlokalen van sportpark Irene in Den Hout (€ 37.000).

 

Bergbezinkbassin  Oosterheide
Initieel was aangenomen dat er veel voorbereiding buitenshuis moest plaatsvinden. Het merendeel is
echter in huis gedaan. Tevens is in het ontwerp de goedkoopste variant gekozen ( € 290.000).

 

Rioolwerkzaamheden Vrachelen
Voorbereiding was minder kostbaar dan gedacht, met de nieuwe manier van aanbesteden ( € 65.000).
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5.6.2. Voortgang investeringsplan 2009

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het
uitvoeringsplan 2009.

Beleidsterrein Totaal
conform

begroting

Beschikbaar
gesteld

Restant Doorgeschoven
naar 2010

Openbare ruimte 2.955.000 1.706.330 1.248.670 1.128.500
Sport 1.950.000 1.144.370 805.630 880.000
Afvalverwijdering 67.000 3.385.000 -3.318.000
Riolering 8.045.000 5.069.500 2.975.000 100.000
Informatisering 167.000 167.000 0
Accommodatiebeheer 224.538 144.139 80.399
Incidentele (bijzondere) investeringen 874.700 837.885 36.815
Tractiemiddelen 193.346 75.956 117.390
TOTAAL 14.476.585 12.530.180 1.946.405 2.108.500
Activering personele kosten 500.000  311.606               
Totaal 14.976.585  12.841.786   

Niet aangevraagde kredieten 2009
In de uitvoeringsplanning 2009 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet
is aangevraagd gedurende 2009. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en
afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige projecten
komen ten laste van de investeringsplafonds van het jaar 2010.

 

Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang
genoemd:

 

Algemeen:
Het totale reguliere investeringsplan voor 2009 bedroeg € 14,5 miljoen. Van dit bedrag is in totaliteit
voor uitvoering € 9,1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er voor een bedrag van bijna € 4
miljoen minder is aangevraagd dan begroot. Hiervan wordt voor € 3,0 miljoen veroorzaakt door het
beleidsterrein riolering. Naast het regulier invetseringsplan is er voor afvalverwijdering € 3,4 miljoen
beschikbaar gesteld. Dit was met name voor de herinrichting van de milieustraat.

 

Openbare ruimte:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Schrijversbuurt: verlichting, verharding en groen € 160.000;
▪ Herinrichting Dr.Poelstraat, Aalbersestraat en Verschuurstraat € 415.000;
▪ Kruising Bovensteweg-Elkhuizenlaan (voorbereiding) € 50.000;
▪ Quick win A27 € 985.000;
▪ Kruising Oostpolderweg-Vissersweg-Hoofseweg € 322.000;
▪ Geluidswerende voorzieningen Beemdenbuurt € 109.300;
▪ Herstel viaduct Bovensteweg/Statendamweg € 423.000;
▪ Openbare verlichting vervanging € 325.000.
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De reconstructie Burgemeester Elkhuizenlaan en reconstructie Ridderstraat (inclusief bijbehorende
rioleringswerkzaamheden), zijn doorgeschoven naar 2010. Het project Elkhuizenlaan omvat de aanleg
van vrijliggende fietspaden, het omvormen van het kruispunt met de Dommelbergenweg tot een
rotonde, het omvormen van het kruispunt met de Kreeksluisweg/Oostpolderweg tot een rotonde, het
vervangen van de laanbeplanting en de aanleg van twee nieuwe bushaltes.

 

Sport:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Renovatie sportpark De Elskens € 560.000;
▪ Parkeren Warandalaan € 220.000;
▪ Klimaatbeheersing en vervanging plafond  sporthal  Arkendonk € 70.000.
Van het totale bedrag in de uitvoeringsplanning uitgevoerd voor het project parkeren Warandalaan is
het onderdeel in verband met de herinrichting Warandalaan-Noord gevoteerd. De overige delen van
het project zijn doorgeschoven naar 2010.

 

Riolering:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Afkoppelen regenwater Havenweg en Elschot € 915.000;
▪ Bergingsvijvers Kruillier en Kardoes € 225.000;
▪ Rioolwerkzaamheden Vrachelen I-Zuid € 880.000;
▪ Aanleg bergbezinkbassin Oosterheide € 1.430.000.

 

Afvalverwijdering:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Herinrichting milieustraat € 3.241.000;
▪ Inzameling kunststof verpakkingsafval en vervanging bovengrondse Glasbakken € 77.000.

     

Informatisering:
Het volledige krediet is in 2009 aangevraagd.

 

Accommodatiebeheer:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Cameratoezicht werkomgeving € 55.000;
▪ Valbeveiliging aan de 3 sporthallen, zwembad Arkendonk en wijkcentrum Dommelbergen en

Baronie College € 58.000.
Cameratoezicht was niet volgens de uitvoeringsplanning en is uitgevoerd door gelden
voor werkzaamheden aan de gemeentewerf hiervoor aan te wenden. Vervanging dak bij de
gemeentewerf is niet aangevraagd en simpel uitgevoerd door alleen de lekkages te verhelpen (gehele
vervanging is niet nodig gebleken). Daarnaast hebben er geen investeringen plaatsgevonden voor
elektrotechnische werkzaamheden.

 

Incidenteel:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ Vernieuwing website € 75.000;
▪ Geschiedschrijving 200 jaar Oosterhout € 131.000;
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▪ Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) € 200.000;
▪ Doorontwikkelen Klant Contact Centrum € 125.000;
▪ Aanschaf telefooncentrale € 180.000.

Tractiemiddelen:
In 2009 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
▪ vervanging maaimachine € 76.000.
Voor de overige geplande tractiemiddelen wordt een Europese aanbesteding gedaan i.s.m. gemeente
Breda.

 

Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebied
In het kader van het Shared Service Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het
investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC. Het SSC kent
een aparte begroting en administratie.

 

 Investeringen volgend uit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
In het kader van het IHP, welke in 2005 is vastgesteld, is de uitvoering van de planperiode t/m 2008
als volgt:

Vanuit onderwijsvernieuwingsgelden:
Investeringen 2005                                      €    3.000.000
Investeringen 2006                                      €   2.000.000
Investeringen 2007                                      €    1.205.446

In 2009 zijn de volgende investeringen nog gedaan:
▪ Onderwijskundige vernieuwingen De Westhoek € 104.635;
▪ Eindafrekening verbouwing Lievenshove € 19.156.
In de financiële afwikkeling van SHOO zal een totaalbeeld van de investeringen gekoppeld aan het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) gepresenteerd worden.
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5.7. Balans

5.7.1. Balans
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5.7.2. Toelichting op de balans

Genoemde bedragen in de toelichting zijn overeenkomstig de balans en in € 1.000.

ACTIVA

Immateriele activa

Immateriële activa zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan. Er wordt onderscheid
gemaakt in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen inclusief disagio en in de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling. De immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Immateriële vaste activa 2009 2008
Kosten afsluiten geldleningen 0 0
Kosten onderzoek en ontwikkeling                                                  518 535
Totaal 518 535
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Verloopoverzicht van de immateriële vaste activa Kosten  onderzoek
  ontwikkeling

Boekwaarde 31-12-08 535
+ Investeringen 881
- Afschrijvingen 164
- Afschrijvingen ten laste van reserves 713
- Bijdrage van derden 21
Boekwaarde 31-12-09 518

Toelichting immateriële vaste activa:

 

Kosten afsluiten geldleningen
Het saldo is nihil.

 

Kosten onderzoek en ontwikkeling
De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling voor 2009 bedragen 881.
Belangrijke investeringen zijn o.a.:

 

Investeringen ten laste van de vrije reserve:

▪ Actieplan stadshart                                                      164
▪ Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning            23   
▪ Ontwikkelingstrategie Oosterhout-Oost                          21
▪ Oosterhoutse geschiedschrijving                                   38
▪ Studie spoorlijn Breda-Utrecht                                       46

 

Investeringen ten laste van de bestemmingsreserve:

▪ Doorontwikkeling organisatie                                       409

              

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met
een nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met
economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn
alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn.
Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen genereren, maar wel
duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om investeringen in water, wegen
en pleinen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling staan in een afzonderlijk hoofdstuk
vermeld. In onderstaande overzichten worden de boekwaarden van de investeringen in de openbare
ruimte  onderverdeeld in economisch en in maatschappelijk nut, daarna worden de boekwaarden
nader onderverdeeld en wordt vervolgens het verloop van de boekwaarden weergegeven. De
overzichten bevatten cijfermatige gegevens die eveneens nader worden toegelicht.

Boekwaarde investeringen in de openbare ruimte Totaal 
31-12-09

Totaal 
31-12-08

Investeringen met economisch nut 102.449 95.457
Investeringen met maatschappelijk nut 20.689 18.080
Totaal investeringen 123.138 113.537
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Overzicht onderverdeling  van de investeringen met economisch nut

Boekwaarde investeringen openbare ruimte met economisch nut 31-12-09 31-12-08
Gronden en terreinen 11.584 11.584
Bedrijfsgebouwen 47.539 44.306
Grond- weg en waterbouw   34.048 31.292
Vervoersmiddelen 324 293
Machines, apparaten en installaties 6.747 5.130
Overige materiële vaste activa 2.207 2.852
Totaal 102.449 95.457

 

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut

Investeringen met
economisch nut

Boek-
waarde

31-12-08

Investe-
ringen

Des-
Investe-
ringen

Afschrij-
vingen

Extra
afschrijving

t.l.v
reserves

Bijdrage
van

derden

Boek-
waarde

31-12-09

  toename afname afname afname afname  
Gronden/ terreinen 11.584      11.584
Bedrijfsgebouwen 44.306 6.267  2.939 72 23 47.539
Grond- weg- en waterbouw 31.292 4.181  1.425   34.048
Vervoersmiddelen 293 77 1 46   324
Machines/appara-ten/
installaties

5.130 3.110  1.466  26 6.747

Overige materiële vaste
activa

2.852 77  722   2.207

Subtotaal 95.457 13.712 1 6.598 72 49 102.449

 

Toelichting tabel verloop boekwaarde investeringen met economisch nut

In 2009 is er voor een bedrag van 13.712 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut. In 2009
is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen  6.598 aan waarde afgeschreven. In 2009 is de
boekwaarde ten opzicht van 2008 toegenomen met 6.992.
De extra afschrijving ten laste van reserves bedraagt 72 en zijn de gelden voor investeringen die
rechtstreeks ten laste van de reserve zijn gebracht.
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan
de investering. De investeringen worden hieronder per categorie inhoudelijk nader toegelicht.

 

Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met economisch nut:

Gronden en terreinen
In 2009 zijn er geen mutaties geweest.

 

De waarde van de erfpachtgronden behoren tot de materiële vaste activa en zijn ondergebracht onder
gronden en terreinen met economisch nut. De reserve herwaardering erfpachtgronden is in mindering
gebracht op de historische kostprijs. Zie onderstaand overzicht voor de berekening van de historische
kostprijs.
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De waarde van de erfpachtgronden  per 31-12-2009:
 Historische kostprijs erfpachtgronden                            2.333
-/- Reserve herwaardering erfpachtgronden                      235
Historische kostprijs vermindert met de reserve              2.098

Bedrijfsgebouwen
Er is in 2009 voor 6.267 geïnvesteerd in (bedrijfs)gebouwen. De belangrijkste investeringen zijn o.a.:

▪ Bouw  brandweerkazerne                                                           4.252
▪ Herbestemming Zandheuvelschool                                                204
▪ Voorbereiding Huis voor Cultuur                                                    316
▪ Uitbreiding KBS Paulo Freire/Torenschouw                                   658
▪ Zandoogje tijdelijke school                                                             264

Grond-, weg en waterbouw
De totale investeringen in deze activasoort bedragen 4.181. De belangrijkste investeringen zijn o.a.:

▪ Kunstgrasveld Elskens                                                                    499
▪ Inrichting terrein brandweerkazerne                                                240
▪ Diverse investeringen met betrekking tot riolering                        3.400

Vervoersmiddelen
De investeringen hebben betrekking op de vervanging van twee voertuigen.

 

Machines, apparaten en installaties 
De investeringen in deze categorie bedragen 3.110. De belangrijkste investeringen zijn o.a.:

▪ Klimaatvoorzieningen sporthal Arkendonk                                    246
▪ Vervangen parkeerautomaten                                                      517
▪ Inrichting brandweerkazerne                                                         112
▪ Vrachtauto met containersysteem                                                195
▪ Cameratoezicht uitgaansgebied                                                   132
▪ Invoering basisadressenbestand                                                 167
▪ ICT-investeringen                                                                        400

Overige materiële vaste activa
De investeringen bedragen 77 en zijn voor aanschaf van materialen en mobiele telefoons

 

Overzicht onderverdeling van de investeringen met maatschappelijk nut

Boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut 31-12-09 31-12-08
Gronden en terreinen 233 235
Grond-, weg en waterbouw 16.562 13.921
Machines, apparaten en installaties 2.317 2.085
Overige materiële vaste activa 1.577 1.839
Totaal 20.689 18.080

 

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut
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Investeringen  maatschap-
pelijk nut

Boek-
waarde

31-12-08

Investe-
ringen

Des-
inves-

teringen

Afschrij-
vingen

Extra
afschrijving

t.l.v.
reserve

Bijdragen
van

derden

Boek-
waarde

31-12-09

  toename afname afname afname afname  
Gronden en terreinen 235   2   233
Grond- weg en waterbouw 13.921 5.988  1.073 1.938 336 16.562
Machines apparaten
installaties

2.085 412  177 3  2.317

Overige materiële
vaste activa

1.839 455  295 -2.707 3.129 1.577

Totaal 18.080 6.856 0 1.548 -766 3.465 20.689

Toelichting bovenstaande tabel; verloop boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut.

In 2009 is de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut toegenomen met 2.609. In
2009 is er voor een bedrag van 6.856 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut. In 2009
is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 1.548 aan waarde afgeschreven. In 2009 is een
bedrag van -766 als extra afschrijving ten laste van de reserves gebracht. Hiervan is een bedrag van
1.938 voor investeringen en een negatief bedrag van -2.707 is een correctie. De correctie is nader
toegelicht onder overige materiële vaste activa. In 2009 is een bedrag van 3.465 opgenomen als
bijdragen van derden.

Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Gronden en terreinen
Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 

                                                                                                                         

Grond-, weg en waterbouw
Belangrijke investeringen in 2009 zijn o.a. 

▪ Reconstructie viaduct Statendamweg                                          371
▪ Reconstructie Bredaseweg-Zuid                                               1.834
▪ Inrichting bushaltes                                                                      640
▪ Quick win A27 deelproject 18                                                       623
▪ Reconstructie fiietspad Beneluxweg                                             723
▪ Rotonde Hoofseweg                                                                     369
▪ Diverse herinrichtingen en reconstructies                                 1.016

 

De investeringen die betrekking hebben op de reconstructie van de Bredaseweg-Zuid (1.834) zijn ten
laste van de vrije reserve gebracht. De bijdragen van derden bestaan o.a. uit investeringsbijdragen
voor de reconstructie van het fietspad Beneluxweg (181) en voor het fietspad Markkanaal-Zuid (67).

                                                                                                                           

Machines, apparaten en installaties
De investeringen in 2009 hebben betrekking op de verkeersregelinstallaties en de openbare
verlichting Met name de openbare verlichting van het kruispunt Slotlaan.
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Overige materiële vaste activa
De toename van de investeringen heeft voornamelijk betrekking op de revitalisering van Vijf Eiken
Westdeel. Met betrekking tot de extra afschrijving t.l.v. reserve (-2.707) en de bijdragen van derden
(3.129) geldt het volgende: De investeringsuitgaven worden gedekt door een subsidie. Op dit activum
vindt dus geen afschrijving plaats. In 2008 zijn er wel veel investeringsuitgaven gedaan, maar er
was nog geen subsidie ontvangen ter dekking van deze uitgaven. Ter compensatie hiervan is een
onttrekking gedaan uit de vrije reserve om de boekwaarde op nul te houden. In 2009 is de subsidie
wel ontvangen en is de extra afschrijving van 2008 gecompenseerd door een negatief bedrag ten laste
van de vrije reserve te brengen, zodat de boekwaarde van dit activum per 31-12-2009 wederom nul
bedraagt.

Financiële vaste activa

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de financiële vaste activa. Dit zijn de activa die een
financiële waarde of bezit vertegenwoordigen. In de balans wordt de financiële vaste activa
onderscheiden in kapitaalverstrekkingen en leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Een
onderdeel is ook de bijdragen kapitaalverstrekkingen en leningen met een looptijd langer dan 1 jaar.
Een onderdeel is ook de bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Financiële vaste activa Totaal
31-12-09

Totaal
31-12-08

Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen 3.267 3.267
Verstrekte langlopende geldleningen 15.823 18.712
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 1.109 1.291
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 4.412 4.603
Totaal 24.611 27.873

Toelichting onderverdeling financiële vaste activa:

 

Kapitaal verstrekkingen, deelnemingen
De kapitaalverstrekkingen door de gemeente bestaan uit onderstaande deelnemingen:

Onderverdeling van de kapitaalverstrekkingen, deelnemingen Boekwaarde
31-12-09

Boekwaarde
31-12-08

Aandelenkapitaal Seppe 0 0
Aandelenkapitaal REWIN 9 9
Aandelenkapitaal waterleidingsmaatschappij 70 70
Aandelenkapitaal i.v.m. fusie Brabant water 168 168
Aandelenkapitaal Intergas 2.932 2.932
Aandelenkapitaal BNG 88 88
Totaal 3.267 3.267

In 2009 zijn er geen mutaties geweest.

 

Verstrekte langlopende geldleningen
De verstrekte langlopende geldleningen kunnen worden onderverdeeld in:

Verstrekte langlopende geldleningen Boekwaarde
31-12-08

Verstrekte
leningen

Aflossingen Boekwaarde
31-12-09

Woningbouwcorporaties 16.074  323 15.751
Rijk/besluit woninggebonden subsidies 2.349  2.349 0
Overige verstrekte geldleningen 289  217 72
Totaal 18.712  2.889 15.823
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De gemeente verstrekt nog uitsluitend langlopende leningen in het kader van de 1/3-regeling en bij
schuldhulpverlening.
De rijksleningen voor de bekostiging van de  geldelijke steun aan derden voor het bouwen van
woningen in de huur en koopsector zijn in 2009 door het Rijk afgekocht.
De afkoopbedragen zijn in 2009 ontvangen en daardoor zijn de Rijksleningen BWS per 31-12-2009
nihil. 

 

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
De uitzettingen met een looptijd > 1 jaar kunnen worden onderverdeeld in:

Onderverdeling van de  uitzettingen Boekwaarde
31-12-08

Aflossingen Boekwaarde
31-12-09

Beleggingen 1.271 182 1.089
Effecten / legaten 20 0 20
totaal 1.291 182 1.109

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde van de bijdragen aan activa in
eigendom van derden weergegeven.

Verloopoverzicht Boekwaarde
  31-12-08

Afschrijving Boekwaarde
31-12-09

Totaal bijdragen 4.603 191 4.412

In 2009 zijn geen nieuwe bijdragen aan derden verstrekt.

Vlottende activa

In de voorraden zijn de voorraden van gereed product en handelsgoederen en de voorraden van de
grondexploitatie opgenomen.

Bij de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen: Gronden die in exploitatie zijn genomen en
gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen.

Voorraden 31-12-09 31-12-08
Gereed product en handelsgoederen -1 -2
Grondexploitatie 31.288 23.283
Totaal voorraden 31.287 23.281

Toelichting onderverdeling voorraden:

 

Gereed product en handelsgoederen
Deze bestaan uit de voorraad theaterbonnen en de gezondheidsverklaringen voor rijbewijzen.

 

Bouwgronden in grondexploitatie
De voorraad bouwgronden in de grondexploitatie worden in onderstaand overzicht nader toegelicht.

Specificatie bouwgronden 31-12-09 31-12-08
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 16.328 13.328
In exploitatie genomen bouwgronden 28.940 19.935
Totaal bouwgronden grondexploitatie 45.268 33.263
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Specificatie bouwgronden 31-12-09 31-12-08
Voorziening grondexploitatie -13.980 -9.980
Gecorrigeerd saldo bouwgronden in grondexploitatie 31.288 23.283

De voorraden grondexploitatie zijn in 2009 met 8.005 toegenomen. Het verloop hiervan wordt in
onderstaande verloopoverzichten in beeld gebracht. De voorziening grondexploitatie is ingesteld ter
dekking van de risico`s op de voorraden van de gronden, vandaar dat de voorziening in mindering
is gebracht op de voorraden bouwgronden van de grondexploitatie. In de balans is deze voorziening
niet opgenomen onder de voorzieningen onder het vreemd vermogen, maar is onder de voorraden als
negatieve post zichtbaar.

 

Verloopoverzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden

Onderverdeling bouwgronden Boekwaarde
31-12-08

Investering Des-
Investering

Winst-
uitname

Boekwaarde
31-12-09

Nr. Gronden in voorraad  toename afname toename  
1 Gronden in centrumgebied 425 326 91  660
7 Gronden Paterserf 1.734 101   1.835
10 Gronden Leijsenhoek 8.605 495   9.100
25 Gronden Veerseweg 235 459 224  470
33 Gronden Slotjes-Midden 85 115   200
35 Gronden st. Antoniusstraat -555 240  315 0
72 Gronden Hoevestraat 405 -405   0
73 Gronden Dorst 1.510 395   1.905
80 Kanaalgronden 780 37 27  790
90 Overige gronden 104 1.295 531 500 1.368
 Totaal 13.328 3.058 873 815 16.328

Verloopoverzicht van de in exploitatie genomen bouwgronden 

Onderverdeling bouwgronden Boekwaarde
31-12-08

Investering Inkomsten Winst-
uitname

Boekwaarde
31-12-09

Nr. Industrieterreinen  toename afname toename  
64 Oosterhout-Oost 1.850 1.250   3.100
82 Weststad 3e fase 0 89 39  50
83 Weststad 1e 2e fase 6.400 285   6.685
84 De Wijsterd 55 24 384 250 -55
 subtotaal 8.305 1.648 423 250 9.780
Nr. woningbouwplannen  toename afname toename  
78 Plan Molenstraat -30    -30
79 De Zwaaikom 5.000 575 3.700  1.875
89 Plan Vlinderbuurt -505 819 1.669 1.000 -355
92 Vrachelen 4e 5e fase 5.940 10.472 22  16.390
94 Vrachelen, Veekestraat 19 1.225 55   1.280
 subtotaal 11.630 11.921 5.391 1.000 19.160
       
 Totaal 19.935 13.569 5.814 1.250 28.940
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Onder de boekwaarden komen negatieve boekwaarden voor. Door toekomstige investeringen zullen
de boekwaarden weer stijgen. De boekwaarde voor de in exploitatie genomen bouwgronden zijn
totaal gestegen met 9.005. Het betreft hier een stijging van de boekwaarden van de gronden voor
industrieterreinen met een bedrag van 1.475 en een stijging van de boekwaarden van de gronden
voor woningbouw met 7.530. Voor het industriegebied: Plan De Wijsterd is 250 aan winst gerealiseerd.
Voor woningbouw is voor het plan Vlinderbuurt 1.000 aan winst gerealiseerd.

 

Voorziening Grondexploitatie

Ingestelde voorziening voor: Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Geraamd verlies voor complex 10 Leysenhoek 5.500 1.500
Geraamd verlies voor complex 79 De Zwaaikom 8.000 8.000
Dekking rentelasten van de boekwaarde van een perceel in weststad 426 426
Schadeafwikkeling aankoop gronden 54 54
Totaal 13.980 9.980

De voorziening is voor de dekking van bovenstaande verliezen/tekorten. In het totaal is er een
voorziening grondexploitatie ingesteld voor een bedrag van 13.980. 8.000 is voor dekking van de
kosten van de onteigeningsprocedure van een complex in de Zwaaikom. 5.500 is voor dekking van het
geraamd verlies voor het complex Leysenhoek.

In 2009 is 4.000 aan de voorziening grondexploitatie toegevoegd. In een raadsvoorstel van december
2009 is aangegeven dat het te verwachten projectresultaat van het complex Leysenhoek een tekort
van 5.500 is. Het tekort zal deels gedekt kunnen worden uit de bij de aankoop van Textap getroffen
voorziening voor een bedrag van 1.500 en voor het overige deel van  4.000 zal conform voorschriften
BBV voor het verwacht verlies een voorziening worden getroffen. In 2009 is dit bedrag van 4.000
onttrokken uit de algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie en toegevoegd aan de voorziening
grondexploitatie.

Voor nadere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar het programma 7, bouwen en
wonen.

Vorderingen

Specificatie van de vorderingen en de uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar.

Soort vordering Saldo
31-12-09

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
saldo

31-12-09

Gecorrigeerd
saldo

31-12-08
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen 8.902  8.902 7.740
Debiteuren privaatrechtelijk 7.065 -1.445 5.620 4.909
Kasgeldleningen u/g 0  0 0
Rekening-courantverhoudingen 0  0 118
Overige vorderingen 267  267 134
Totaal vorderingen 16.234 -1.445 14.789 12.901

Toelichting onderverdeling vorderingen:

 

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen
De meest omvangrijke vorderingen van publiekrechtelijke lichamen zijn de vorderingen op
de belastingdienst. Deze vorderingen zijn de nog te ontvangen omzetbelasting en het BTW-
compensatiefonds. Om de financiële consequenties op te kunnen vangen is hiervoor een
bestemmingsreserve ingesteld. Deze reserve wordt bij de toelichting op de reserves nader toegelicht.

De vorderingen publiekrechtelijke lichamen zijn o.a.:
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▪ Belastingdienst voor de nog te ontvangen omzetbelasting                             244
▪ Belastingdienst voor de nog te ontvangen BTW-Compensatiefonds (BCF) 7.531
▪ Ministerie van Financiën voor de correctie uitkering uit het gemeentefonds  -213
▪ Provincie Noord-Brabant voor Investeringsbudget Sociale Vernieuwing         407
▪ Provincie Noord-Brabant voor bijdrage onderhoud Vijf Eikenweg                  369

Debiteuren privaatrechtelijk
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling van de debiteuren privaatrechtelijk
weergegeven.           

Soort vordering Saldo
31-12-09

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
saldo

31-12-09

Gecorrigeerd
saldo

31-12-08
- Belastingdebiteuren 744  744 691
- Debiteuren sociale zaken 3.727 1.128 2.599 2.287
- Debiteuren kredietbank 3  3 12
- Debiteuren Shared Service Center 1.150  1.150 68
- Overige debiteuren privaatrechtelijk 1.441 317 1.124 1.851
Debiteuren privaatrechtelijk 7.065 1.445 5.620 4.909

Belastingdebiteuren: De aanslagen voor gemeentelijke heffingen en belastingen worden met ingang
van 2008 door de gemeente Breda opgelegd. De parkeervergunningen, -boetes, precariorecht en
marktgelden worden echter nog door de gemeente Oosterhout opgelegd.

Hieronder zijn de vorderingen belastingen nader gespecificeerd.

Onderverdeling vorderingen
belastingen

t/m 2008  2009 2010 Totaal

Gemeentelijke heffingen/belastingen 10   10
Parkeervergunningen   49 49
Parkeerboetes 6 24  30
Totaal via gemeente Oosterhout 16 24 49 89
Gemeentelijke heffingen/belastingen
via Breda

   655

Totaal vorderingen
belastingdebiteuren

   744

Debiteuren sociale zaken
Onder de debiteuren sociale zaken zijn vorderingen opgenomen die betrekking hebben op diverse
sociale regelingen. Onder de crediteuren sociale zaken zijn de kortlopende schulden van deze sociale
regelingen opgenomen. Jaarlijks worden er diverse bedragen inzake deze regelingen ontvangen/
betaald.

Debiteuren sociale zaken                                  3.727
Crediteuren sociale zaken                                 1.951
Saldo te vorderen sociale regelingen                1.776 

Voor de dubieuze vorderingen van de sociale regelingen is in het kader van de Wet van Werk en
Bijstand (WWB)  een voorziening getroffen. Er is  een voorziening  ingesteld tot een bedrag van 1.128

 

Debiteuren Shared Service Center
De debiteuren van het Shared Service Center zijn opgenomen onder de vorderingen. Dit zijn de
debiteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten. Het saldo van 1.150  wordt
veroorzaakt doordat de facturering op een laat tijdstip heeft plaatsgevonden. Per heden zijn de te
vorderen bedragen ontvangen.
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Overige debiteuren privaatrechtelijk
De meest omvangrijke privaatrechtelijke vordering is de vordering op de woningbouwvereniging voor
een bedrag van 469. De overige vorderingen zijn o.a voor het aanleveren en afvoer van groenafval,
papierverwerking, deelname aan congressen. 

 

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn o.a. opgenomen de vorderingen op particulieren voor verstrekte
startersleningen voor woningbouw. De gemeente verstrekt hiervoor bijdragen uit het stimuleringsfonds
volkshuisvesting. De overigen posten hebben betrekking op vorderingen op eigen personeel voor o.a.
het fietsplanproject en waarborgsommen.

Toelichting op de voorzieningen oninbaarheid:

Voor de privaatrechtelijke vorderingen is eveneens een voorziening ingesteld. Oninbare posten
worden ten laste van deze voorziening geboekt. Voor debiteuren sociale zaken is zoals reeds boven is
vermeld in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een afzonderlijke voorziening gevormd
voor de vorderingen die naar verwachting niet geïnd zullen worden. De oninbare posten van de
kredietbank worden ten laste van de voorziening voor de privaatrechtelijke vorderingen gebracht.
Met betrekking tot de belastingdebiteuren is er geen `voorziening dubieuze debiteuren¿ gevormd.
Oninbare posten worden ten laste van de totale opbrengst gemuteerd.

Liquide middelen  

Liquide middelen saldo
31-12-09

saldo
31-12-08

Kas 7 25
Bank- en girosaldi 1.478 -1.461
Kruisposten 26 25
Deposito`s en spaarrekeningen 189 11.255
Totaal 1.700 9.844

Toelichting liquide middelen:

De bank- en girosaldi bestaan hoofdzakelijk uit saldi in rekening-courant bij de Bank Nederlandse
Gemeenten. In 2009 is de gemeente Oosterhout overgegaan van een overliquide huishouding naar
een huishouding met financieringsbehoefte. Dit houdt in dat de gemeente per 31 december 2009 niet
meer over middelen beschikt die uitgezet kunnen worden. Het onder deposito's en spaarrekeningen
vermelde bedrag ad 189 heeft betrekking op twee spaarrekeningen bij ABN/AMRO in verband met
de wekelijkse automatische afroming van saldi in rekening-courant. Naast het negatieve bedrag aan
liquide middelen heeft de gemeente Oosterhout per 31 december 2009 nog een kasgeldlening o/g van
tien miljoen euro. Deze is opgenomen onder de kortlopende schulden.

 

Overlopende activa  

Overlopende activa Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Vooruitbetaalde bedragen 593 626
Nog te ontvangen bedragen 2.438 2.336
Overige overlopende activa 41 605
Totaal 3.072 3.567
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Toelichting onderverdeling overlopende activa:

Vooruitbetaalde bedragen
De vooruitbetaalde bedragen zijn betalingen die betrekking hebben op 2010. De vooruitbetalingen
bedragen zijn o.a.:

▪ Deeltaxi WMO-vervoer                                                            183
▪ Contributie VNG                                                                        69
▪ Brand/WA verzekering                                                              60
▪ Vooruitbetaling diverse posten SSC                                       174

Nog te ontvangen bedragen
De nog te ontvangen bedragen zijn o.a.:

▪ Vergoedingsregeling  Justitieel Incasso Bureau                         120
▪ OZB en diverse belastingen 2009                                              222
▪ Eigen bijdragen huishoudelijke hulp                                           310
▪ Subsidies Provincie Noord-Brabant                                            281
▪ Transitorische rente/langlopende geldleningen                         443

Overige overlopende activa
De posten van de overlopende activa zijn posten die nog verrekend worden. Voor de tussenrekening
belastingen is een bedrag van 627 opgenomen.

PASSIVA

Eigen vermogen 

Het in de balans opgenomen ¿eigen vermogen¿ bestaat uit de reserves en het exploitatiesaldo.

Specificatie eigen vermogen saldo
31-12-09

saldo
31-12-08

Algemene reserve 64.419 80.940
Reserve grondexploitatie 21.184 24.529
Bestemmingsreserves   40.287 18.236
Totaal Reserves    125.680 123.705
Exploitatiesaldo 2.525 7.190
Totaal eigen vermogen 128.415 130.895

Volgens het besluit begroting en verantwoording worden de reserves onderverdeeld in de algemene
reserves en  bestemmingsreserves. De algemene reserves bestaan uit 3 reserves; algemene reserve,
financieringsreserve en de vrije reserve.
De bestemmingsreserves zijn de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is
gegeven. De reserves grondexploitatie behoren tot de bestemmingsreserves en worden op de balans
afzonderlijk vermeld. De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen, maar tot het vreemd
(vast) vermogen. Tot de voorzieningen behoren ook de egalisatievoorzieningen voor de egalisering
van de tarieven van reinigings- en rioolrecht. Dit zijn voorzieningen, waarvan de bestemming
gebonden is. De voorzieningen worden verderop in de toelichting nader toegelicht. Het verloop van de
reserves en voorzieningen worden in afzonderlijke overzichten weergegeven.
Het exploitatiesaldo 2008 behoort wel tot het eigen vermogen en wordt op de balans afzonderlijk
vermeld en in 2009 wordt hier door middel van een raadsbesluit een bestemming aan gegeven.

In 2006 is de nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld, waardoor het inzichtelijk is
geworden welke reserves en voorzieningen er binnen de Gemeente Oosterhout beschikbaar zijn en
waarin de voorschriften volgen het Besluit Begroting en Verantwoording, die vanaf 2004 gelden, zijn
opgenomen. De algemene reserves zijn conform provinciale normen op peil gebracht.
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Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen +
toelichting (boek bijlagen). Hierin worden de mutaties en het doel van de reserves en voorzieningen
nader toegelicht. De reserves en voorzieningen worden afzonderlijk vermeld en toegelicht. Ook in het
jaarverslag worden per programma de reserves nader toegelicht.

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Verloop reserves Algemene
reserves

Reserves
grondexploitatie

Bestemmings-
reserves

Totaal

Saldo 31-12-08 80.940 24.529 18.236 123.705
resultaat 2008 6.568  622 7.190
rentebijschrijving 674 368 688 1.730
toevoeging 60 277 24.431 24.768
onttrekking 23.823 3.990 3.690 31.503
Saldo 31-12-09 64.419 21.184 40.287 125.890

Resultaat 2008
In 2009 is het positief resultaat van 2008 van 7.190 bestemd conform raadsbesluit van 15 juni 2009.
Dit bedrag heeft betrekking op stortingen/onttrekking in onderstaande reserves.

▪ Storting in de vrije reserve                                                           6.568
▪ Storting in bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel                     350
▪ Storting in bestemmingsreserve uitvoering WMO                           285
▪ Storting in  bestemmingsreserve parkeerfonds                              191
▪ Onttrekking aan bestemmingsreserve SSC/ICT                            -204
▪ Totaal                                                                                          7.190

Rentebijschrijvingen
Rentebijschrijving vindt plaats tot het inflatiepercentage om het koopkrachtniveau te handhaven. Dat
percentage bedraagt in het rekeningsjaar 1,5 %. Hierop zijn twee uitzonderingen. De rentebijschrijving
op de reserve investeringsprojecten bedraagt 4,5 % omdat ten laste van deze reserve kapitaallasten
worden gedekt die eveneens tegen 4,5 % zijn berekend. Voort bedraagt de rentetoevoeging aan het
woonfonds op grond van contractuele afspraken eveneens 4,5 %.
In 2009 is er bij de algemene reserves 674, bij de reserves grondexploitatie 368 en bij de
bestemmingsreserves 688  aan rente bijgeschreven.

 

Toevoegingen en onttrekkingen
Door toevoegingen vermeerderen de reserves, door onttrekkingen verminderen de reserves.

 

In 2009 is er totaal 24.768  toegevoegd aan de reserves:

▪ Er is 60 toegevoegd is aan de algemene reserves
▪ Er is 277 toegevoegd aan de reserves grondexploitatie
▪ Er is 24.431 toegevoegd aan de bestemmingsreserves

In 2009 is er totaal 31.503 onttrokken aan de reserves:

▪ Er is 23.823 onttrokken aan de algemene reserves
▪ Er is 3.990 onttrokken aan de reserves grondexploitatie
▪ Er is 3.690 onttrokken aan de bestemmingsreserves

Toelichting onderverdeling algemene reserves:
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Specificatie algemene reserves Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Algemene reserve 4.444 4.378
Financieringsreserve 36.000 36.000
Vrije reserve 23.975 40.562
Totaal 64.419 80.940

Algemene reserve
De algemene reserve heeft een bufferfunctie en kan worden ingezet bij financiële tegenvallers, voor
het tijdelijk opvangen van eventuele rekeningstekorten. De toevoeging van 64 aan de algemene
reserve is de rentetoevoeging om het koopkrachtniveau van de reserve op peil te houden.

Financieringsreserve
De financieringsreserve heeft een inkomensfunctie. Dit houdt in dat de rente wordt toegevoegd aan de
exploitatie. De reserve is per saldo ongewijzigd is gebleven. 

 

Vrije reserve
De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt voornamelijk ingezet voor omvangrijke
investeringen. De periode van uitvoering is afhankelijk van bestuurlijke prioritering. De vrije reserve
is per saldo in 2009 verminderd met 16.587. De belangrijkste mutatie is de vorming van een
bestemmingsreserve Huis voor Cultuur tot een bedrag van 18.982 ten laste van de vrije reserve.  

Voor een gedetailleerde toelichting van de toevoegingen en onttrekkingen  wordt verwezen naar de
toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.

   

Toelichting onderverdeling reserves grondexploitatie: 

Specificatie reserves grondexploitatie Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Algemene bedrijfsreserve 9.313 13.049
Bovenwijkse voorzieningen 11.871 11.480
Totaal 21.184 24.529

Algemene bedrijfsreserve
De algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie is op peil gebracht conform provinciale
richtlijnen. Deze reserve is ingesteld voor de opvang van verliezen/tekorten en planschadeclaims
voor de grondexploitatie. De algemene bedrijfsreserve is verminderd met 3.736. De toevoeging aan
de reserve is de rentebijschrijving van 196 en de storting bijdrage locatiegebonden subsidies 2007.
Daarnaast is ten laste van deze reserve een voorziening grondexploitatie gevormd voor de dekking
van een exploitatietekort aan het complex 'Leijsenhoek'. Daarvoor is 4.000 onttrokken aan deze
reserve en toegevoegd aan de voorziening grondexploitatie.

 

Bovenwijkse voorzieningen
Deze reserve is bestemd voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de infrastructuur waarvoor
ten laste van de diverse grondexploitaties al een bijdrage is geleverd. De reserve is in 2009 per
saldo vermeerderd met 381. Vanuit de grondopbrengst is er 209 gestort in de reserve bovenwijkse
voorzieningen en is 172 aan rente bijgeschreven. Per m2 opbrengst grond wordt er 10 euro in deze
reserve gestort.

 

Toelichting onderverdeling bestemmingsreserves:
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Specificatie bestemmingsreserves Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Reserve investeringsprojecten 17.512 13.385
Reserve BTW-compensatiefonds 197 1.079
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 437 370
Reserve Huis voor Cultuur 18.982 0
Overige bestemmingsreserves 3.159 3.402
Totaal                                  40.287 18.236

De bestemmingsreserves zijn in 2009 per saldo vermeerderd met 22.051. De belangrijkste mutaties
worden hieronder toegelicht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de
staat van reserves en voorzieningen.

Reserve investeringprojecten
De reserve investeringsprojecten heeft tot doel de dekking van de kapitaallasten van investeringen
met een economisch nut. Deze investeringen worden ten laste van reserves gebracht. Voor de
(toekomstige) kapitaallasten in verband met investeringsuitgaven worden gelden aan de reserve
toegevoegd. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten worden er onttrekkingen uit deze reserve
gedaan. Deze worden ten gunste van de exploitatie gebracht. De toevoegingen houden voor
een belangrijk deel verband met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. In 2009 is er 1.751
onttrokken voor de dekking van kapitaallasten.

De reserve is in 2009 per saldo toegenomen met 4.127

▪ Er is in 2009 een bedrag van 5.276 toegevoegd voor de investeringsuitgaven met economisch
nut. Deze investeringsuitgaven zijn ten laste van de vrije reserve gebracht.

▪ Er is rente bijgeschreven voor een bedrag van 602 en toegevoegd aan de reserve.
▪ Er is in 2009 een bedrag van 1.751 onttrokken voor de dekking van de jaarlijkse kapitaallasten.

Reserve BTW-compensatiefonds
De reserve is bestemd voor het financiële verloop van het BTW-compensatiefonds. Het financiële
uitgangspunt is een neutraal karakter, maar doordat verrekeningen niet gelijktijdig plaatsvinden brengt
dit financiële consequenties met zich mee. In 2009 is 899 onttrokken ten gunste van de exploitatie.

 

Reserve uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Deze reserve in ingesteld om de eventuele toekomstige nadelen door de invoering van de
WMO op te kunnen vangen. Ten laste van het rekeningsresultaat 2008 is in 2009 285 aan deze
bestemmingsreserve toegevoegd.

 

Reserve Huis voor Cultuur
In 2009 is ten laste van de vrije reserve de bestemmingsreserve 'Huis voor Cultuur' gevormd tot een
bedrag van 18.982.

Specificatie overige bestemmingsreserves Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Reserve woonfonds 433 414
Reserve renterisico BWS 480 496
Reserve WWB-inkomensdeel 230 0
Reserve startersleningen 781 769
Reserve SSC/ICT-samenwerking 20 347
Reserve doorontwikkeling Oosterhout familiestad 0 119
Reserve buitenspelen 271 291
Reserve doorontwikkeling 444 721
Reserve parkeerfonds 206 0
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Specificatie overige bestemmingsreserves Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Reserve combifuncties 128 0
Overige bestemmingsreserves 166 245
Totaal 3.159 3.402

 

 Reserve woonfonds
In deze reserve zijn geen bijdragen gestort en onttrokken om projecten op het gebied van wonen
te ondersteunen. In 2009 is er uitsluitend rente bijgeschreven, waardoor de reserve met 19 is
toegenomen.

Reserve renterisico BWS
De reserve voor BWS is een reserve voor opvang van de risico`s bij renteschommelingen. Jaarlijks
wordt het saldo van de ontvangen en betaalde rente voor financiering van de woningbouwsubsidies
toegevoegd resp. onttrokken aan de reserve. In 2009 is de betaalde rente aan derden hoger dan
de ontvangen rente van het Rijk. Per saldo is er 16 onttrokken aan de reserve renterisico BWS. De
rijksleningen BWS voor financiering van de betalingen aan derden zijn in 2009 door het Rijk afgekocht.
De afkooprente bedraagt 90 en is ontvangen in 2009.  Het rentesaldo van de reguliere betalingen aan
derden en reguliere rente-ontvangsten van het Rijk gaf een negatief saldo van -113.  

 

Reserve WWB-inkomensdeel
Deze reserve is in 2009 ingesteld voor het opvangen van toekomstige tegenvallers binnen de
uitvoering van het inkomensdeel van de Wet Werk & bijstand.

 

Reserve startersleningen
Deze reserve is ingesteld ter bevordering van het kopen van een woning door starters. De financiële
bijdragen worden ten laste van deze reserve gebracht. Er is in 2009 geen gebruik gemaakt van deze
reserve.

 

Reserve SSC/ICT-samenwerking
Deze reserve is voor ICT-samenwerking gemeenten binnen een  Shared Service Center (SSC).
Voor deze activiteiten ontvangt de gemeente Oosterhout inkomsten van andere gemeenten,
waarin schommelingen tussen de te verwachten kosten en de werkelijke kosten optreden. Het
bestemmingsresultaat van het SSC wordt jaarlijks toegevoegd/onttrokken aan deze reserve. In 2009 is
deze reserve verminderd met 327. Belangrijkste mutaties zijn de onttrekking van 204 ten laste van het
bestemmingsresultaat 2008 en de onttrekking van 128 met betrekking tot kosten uit 2008. 

 

Reserve doorontwikkeling Oosterhout familiestad
Deze reserve is ingesteld voor de doorontwikkeling volgens concept ¿Oosterhout Familiestad¿. In
2009 is het volledige bedrag onttrokken aan de reserve en ingezet.

 

Reserve buitenspelen
Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren, samenvoegen en vernieuwen van de
speelvoorzieningen. De reserve is in 2009 per saldo verminderd met 20. De onttrekking zijn voor
dekking van de kosten via de exploitatie.
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Reserve doorontwikkeling
De reserve doorontwikkeling is in 2009 verminderd met 277. In het totaal is er 288 aan de reserve
onttrokken voor investeringen. Er is 11 rente toegevoegd aan de reserve.

 

Reserve parkeerfonds
In 2009 is er 191 vanuit het bestemmingsresultaat 2008 gestort voor het instellen van deze reserve.

Reserve combifuncties
In 2009 zijn er rijksmiddelen ontvangen ter realisatie van het project combifuncties. Deze zijn conform
plan van aanpak in bestemmingsreserve gestort en worden in komende jaren onttrokken.

Voorzieningen        

De voorzieningen zijn passiefposten op de balans ter dekking van voorzienbare lasten in verband
met risico`s en verplichtingen. De egalisatierekeningen zijn voorzieningen voor de egalisering van
aan derden doorberekende tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht. Uitgangspunt is dat de
tarieven 100% kostendekkend zijn. Ook kunnen deze egalisatierekeningen aangewend worden voor
de matiging van de tarieven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de
rekening baten en lasten zijn vrijgevallen. Door vrijval vermindert de reserve.

Gegevens over de voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen
opgenomen. Onderstaande gegevens staan hierin vermeld.

▪ De stand van de reserves/voorzieningen per 31-12-2008 en per 31-12-2009
▪ De doelstelling per voorziening
▪ Toelichting op de mutaties

Het verloop van de voorzieningen in 2009 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 

Voorzieningen Saldo
31-12-08

Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-09

Egalisatierekeningen 1.826 1.649   3.475
Voorzieningen 6.063 852 42 3.577 3.296
Totaal 7.889 2.501 42 3.577 6.771

   

Toelichting onderverdeling egalisatierekeningen:

Egalisatierekeningen Saldo
31-12-08

Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-09

Reiniging 471 460   931
Riolering 1.355 1.189   2.544
Totaal 1.826 1.649   3.475

 

Egalisatierekening reiniging
Er is 460 toegevoegd aan de voorziening om tot een sluitende exploitatie te komen.

 

Egalisatierekening riolering
In totaal is er in 2009 een bedrag van 1.189 aan de voorziening toegevoegd. Om de tarieven
kostendekkend te houden is het teveel ontvangen bedrag toegevoegd aan de egalisatierekening,
zodat de exploitatie sluitend is.

  

Toelichting onderverdeling voorzieningen:
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Specificatie voorzieningen Saldo
31-12-08

Toevoeging Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-09

Salarisvergoeding nonactiviteit 1.002 40  233 809
Voorziening Wet, Werk en Bijstand 1.682   1.682 0
Intensivering stedelijke vernieuwing 1.903   993 910
Overige voorzieningen 1.476 812 42 669 1.577
Totaal 6.063 852 42 3.577 3.296

 

Salarisvergoeding nonactiviteit
De voorziening Is ingesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van non-activiteit van
(voormalig) personeel en bestuurders. Er is via de exploitatie 40 toegevoegd en 233 onttrokken aan
de voorziening.

 

Voorziening Wet, Werk en Bijstand (WWB)
De voorziening is ingesteld voor het opvangen van de exploitatieresultaten binnen de uitvoering van
het inkomensdeel van Wet & Werk en Bijstand (WWB). In 2009 is 1.682 onttrokken aan de voorziening
WWB vanwege het negatieve resultaat 2009.

 

Intensivering stedelijke vernieuwing (ISV)
Er zijn 5 voorzieningen voor intensivering stedelijke vernieuwing. De voorzieningen hebben een
aanjaagfunctie subsidie voor projecten vallend binnen het ISV programma. Aan de voorziening is 993
onttrokken.  

 

Overige voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling van de overige voorzieningen weergegeven.

Specificatie overige voorzieningen
 

Saldo
31-12-08

Toe-
voeging

Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-09

Voorziening FPU 174 157  269 62
Voorziening TIPP-gelden 326    326
Voorziening LMC/RMC 184   92 92
Voorziening leeftijdsbewust pers.beleid 117 91   208
Voorziening liquidatie IZA 0 554   554
Voorziening Streekarchivariaat 76   55 21
Voorziening marktplaats
cultuureducatie

40 10   50

Voorziening ouderenbeleid 68   20 48
Voorz.tijd. stim. intens. opsp. & control 30  30  0
Voorziening Shared Service Centre 416   236 180
Overige kleinere voorzieningen 45  12 -3 36
Totaal 1.476 812 42 669 1.577

Hieronder worden enkele voorzieningen uit bovenstaand overzicht toegelicht. Nadere gegevens
over de (overige) voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen
opgenomen. Onderstaande gegevens staan hierin vermeld.

▪ De stand van de reserves/voorzieningen per 1-1-2009 en per 31-12-2009
▪ De doelstelling per voorziening
▪ Toelichting op de mutaties
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FPU gelden
Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgebouwde FPU-rechten van
medewerkers tot de pensioengerechtigde leeftijd. Er is 157 toegevoegd en 269 onttrokken aan deze
voorziening.

 

TIPP gelden
Voorziening voor het project duurzame revitalisering Vijf Eiken. In 2009 zijn er geen mutaties
geweest.  

 

Voorziening liquidatie IZA
Deze voorziening is ingesteld ter dekking kosten secundaire arbeidsvoorwaarden medewerkers.Het
restant vermogen van de IZA (554) is toegevoegd aan de voorziening

 

Voorziening Shared Service Center
Met ingang van 2007 is er een voorziening opgesteld op het gebied van ICT voor samenwerkende
gemeenten. In 2008 is de voorziening toegenomen, omdat voor de samenwerkende gemeenten
Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-nassau ook een voorziening is gevormd. In 2009 is er 236
onttrokken aan de voorziening.

Langlopende schulden 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden Saldo
31-12-09

Saldo
31-12-08

Besluit woninggebonden subsidies (BWS) 1.381 1.846
Onderhandse geldleningen 26.892 29.703
waarborgsommen 1 1
Totaal 28.274 31.550

Toelichting langlopende schulden (> 1 jaar):

Tot de langlopende schulden behoren de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. De
totale rentelast voor 2009 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 1.523.

 

Besluit woninggebonden subsidies
Het Besluit Woninggebonden Subsidies (B.W.S.) heeft betrekking op het verlenen van geldelijke steun
voor het bouwen van woningen in de huur en koopsector en voor het treffen van voorzieningen aan
woningen. Om de uitbetalingen aan particulieren en woningbouwverenigingen te kunnen bekostigen
zijn  er in het verleden door het Rijk leningen verstrekt aan de gemeente. De Rijksleningen zijn
destijds op annuïteitenbasis afgesloten en zijn in 2009 door het Rijk afgekocht. De Rijksleningen zijn
per 31-12-2009 nihil. De langlopende schuld aan particulieren en woningbouwverenigingen zijn nog
niet geheel uitbetaald. Het saldo bedraagt  per31-12-2009 1.381.

 

Onderhandse geldleningen
Hieronder wordt het verloop van de onderhandse leningen weergegeven:

Saldo onderhandse leningen per 31-12-08 29.703
nieuwe leningen -
Extra aflossingen -
Reguliere aflossingen 2.811
Saldo onderhandse leningen per 31-12-09 26.892
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Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen  
2010-2013 13.985
2014-2017 860
Na 2017 12.047
Totaal 26.892

Waarborgsommen
In 2009 zijn er geen mutaties geweest.

Vlottende passiva

Vlottende passiva 31-12-09 31-12-08
Kortlopende schulden 23.013 10.776
Overlopende passiva         12.642 10.428
Totaal vlottende passiva 35.655 21.204

   

Kortlopende schulden
De onderverdeling van de kortlopende schulden (< 1 jaar) is als volgt:

Kortlopende schulden 31-12-09 31-12-08
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen 436 534
Crediteuren sociale zaken 1.951 1.686
Crediteuren Shared Service Center 684 638
Overige crediteuren privaatrechtelijk 6.669 7.918
Banksaldi 3.273 0
Kasgeldleningen 10.000 0
Totaal 23.013 10.776

Toelichting onderverdeling kortlopende schulden:

Crediteuren publiekrechtelijke lichamen
De schulden aan publiekrechtelijke lichamen zijn o.a.:

▪ Gemeente Breda SSC financiën                                                            198
▪ ABP pensioenen                                                                                      67
▪ Politie Regio Midden en West-brabant                                                     31

 

Crediteuren sociale zaken
Dit zijn de nog te betalen posten van diverse sociale regelingen. Zie debiteuren sociale zaken voor de
vorderingen van diverse sociale regelingen en voor een nadere toelichting.

 

Crediteuren Shared Service Center
De crediteuren van het Shared Service Center opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit zijn de
crediteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten.

 

Overige crediteuren privaatrechtelijk
Omvangrijke posten zijn o.a.:

▪ Eindafrekening vastgoed realisatie                                                     305
▪ Pensioenen                                                                                         272
▪ Deeltaxi WMO-vervoer                                                                        194
▪ Onderhoud openbaar groen                                                               161
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Banksaldi BNG
De banksaldi hier betreffen een tweetal BNG-rekeningen met een negatief saldo. In 2009 waren deze
onder de liquide middelen opgenomen. Vanwege het negatieve saldo zijn deze in 2010 overgeheveld
naar de kortlopende schulden.

Kasgeldleningen
De gemeente Oosterhout heeft in 2009 een kasgeldlening o/g voor een bedrag van 10.000 afgesloten.

Overlopende passiv

De onderverdeling van de overlopende passiva is als volgt:

Overlopende passiva 31-12-09 31-12-08
Vooruit ontvangen bedragen 3.058 2.304
Nog te betalen bedragen 6.594 5.989
Overige overlopende passiva 2.990 2.135
Totaal 12.642 10.428

Toelichting onderverdeling overlopende passiva:

 

Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bijdragen worden onderverdeeld in:

▪ Vooruit ontvangen rijksbijdragen                                         2.598
▪ Overige vooruit ontvangen bedragen                                    460
▪ Totaal                                                                                 3.058

Vooruit ontvangen rijksbijdragen
Als gevolg van een stelselwijziging art. 49 van de BBV per 1-1-2008 worden de vooruitontvangen
rijksbijdragen opgenomen onder de overlopende passiva en niet meer als voorziening. Onder
de vooruitontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen de van overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren. In onderstaand overzicht wordt het verloop hiervan
weergegeven.

Specificatie  voorschotbedragen Saldo
01-01-2009

Toevoeging Onttrekking Saldo
31-12-09

Subsidie geluidsscherm 186  19 167
Subsidie Europees Sociaal Fonds 278  65 213
Breedtesport 121 5  126
Wet inburgering 1.310  295 1.015
IDOP bijdrage Oosterhoutse dorpen 0 21  21
Subsidie leefbaarheid gemeente 0 5  5
Subsidie jeugd en gezin 0 35  35
SES West-Brabant project leren en
werken

0 45  45

Ministerie VWS BDU-uitkering 0 134  134
Ministerie SZW voorschot oude
vreemdelingenwet

0 114  114

COA Pardonregeling 0 68  68
Ministerie VROM subsidie project van
Oldeneellaan

0 105  105



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 308

Specificatie  voorschotbedragen Saldo
01-01-2009

Toevoeging Onttrekking Saldo
31-12-09

Ministerie VROM subsidie project
Oosterheem

0 375  375

Ministerie VROM subsidie goedkope
woningen

0 175  175

Totaal 1.895 1.082 379 2.598

Overige vooruit ontvangen bedragen
De overige vooruit ontvangen bedragen bestaan o.a. uit:

▪ Abonnementen van de Bussel seizoen 2009/2010                                      155
▪ Parkeervergunningen 2010                                                                         175 

 

Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan o.a. uit:

▪ *Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom                               1.073
▪ Transitorische rente vaste geldleningen                                                   860
▪ Afrekeningen gemeenschappelijke rekeningen                                        185
▪ Diverse subsidies                                                                                      653
▪ Algemene uitkering 2009                                                                          436
▪ Rijksgelden Onderwijs Achterstandenplan (GOA)                                     581
▪ SSC nog te betalen bedragen                                                                   166
▪ Besluit woninggebonden subsidies termijnen vanaf september 2009        163 
▪ Rijksgelden Brede doeluitkering                                                                416            

*Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom.
Van de aankopen in het kaders van de verwerving en realisatie van het bestemmingsplan de
Zwaaikom worden de koopsommen verrekend op het moment dat de verkoopopbrengsten op het
¿Eiland¿ worden gerealiseerd.

Overige overlopende passiva
Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. opgenomen.

▪ Tussenrekening voor sociale verzekeringen                                 1.879 
▪ Af te dragen loonheffing december 2009                                      1.062

De nog af te dragen loonheffing december 2009  is in januari 2010 betaald.

 Waarborgen en garanties
De gewaarborgde geldleningen worden als volgt gespecificeerd:

 Garantiebedrag
31-12-2009

Garantiebedrag
31-12-2008

Borgstellingen: (risico 100% bij gemeente)   
Leningen t.b.v. zorg 13.825 14.578
Leningen t.b.v. sport 873 971
Leningen t.b.v. cires 3.371 4.095
Leningen t.b.v. onderwijs en welzijn 693 704
Leningen t.b.v. milieu 159 159
Leningen t.b.v. integrale veiligheid 340 0
Leningen t.b.v. lijkbezorging 400 0
Leningen t.b.v. particulieren 11.323 13.273
Totaal 30.984 33.780
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 Garantiebedrag
31-12-2009

Garantiebedrag
31-12-2008

Borgstellingen: (risico 50% bij gemeente)   
Achtervangfunctie geldlening woningbouwverenigingen 334.600 301.761
Totaal 334.600 301.761
   
Totaal borgstellingen 365.584 335.541

 

In het rekeningsjaar zijn twee nieuwe borgstellingen verstrekt t.w. één voor een lening van 340 aan de
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout en één voor een lening van 400 aan de Stichting
Begraafplaatsen Oosterhout. Voor het overige is het risico gedaald door aflossing op geldleningen.
Naast borgstellingen vervult de gemeente een achtervangfunctie voor geldleningen aan
woningbouwcorporaties. Het risico voor de gemeente bedraagt 50 %. Het risico van de andere 50
% ligt bij het rijk. De leningen van 335 hebben betrekking op leningen aan woningbouwverenigingen
waarvan het overheidsrisico is overgenomen door Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Het garantiebedrag borgstellingen waarvan 100% risico bij gemeente is per saldo met 2.796
verminderd. Het garantiebedrag borgstellingen waarvan 50% risico bij gemeente is per saldo
toegenomen met 32.839.
Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de staat van gewaarborgde geldleningen.

5.7.3. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Een aantal overeenkomsten uit 2009 loopt door naar het jaar 2010.Onderstaand is een overzicht
gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen:

Korte beschrijving aard
werkzaamheden

Contractduur (schatting)
totaalbedrag

Belastingsamenwerking Breda - €1,3 miljoen
Essent Sturing Afvalverwijdering Looptijd tot 2012 Bedrag 2009 circa

€2,3 miljoen.
Schadeverzekeringen en
brandverzekering

2009-2012 Bedrag
2009: €450.000

Levering personeelsdiensten via
Content. Het contract bestaat uit 3
percelen:
▪ 1:   inhuur/ detachering/ payroll t/m

MBO-niveau
▪ 2:   idem HBO-niveau en hoger
▪ 3:   adviesdiensten (mobiliteits-

bevorderende activiteiten,
assessments, werving & selectie,
specialistenfuncties)

Samen met 5 andere gemeenten is
gedurende de periode 01-01-2006
t/m 31-12-2008 een raamcontract
afgesloten. Is vervolgens verlengd, in
2010 nieuwe Europese aanbesteding.
 

Bedrag
2009:  €2.900.000

Schoonmaak Mei 2008 tot en met april 2012 Bedrag 2009: €
250.000

Levering energie (gas en elektriciteit)
door Dong

Contract tot juli 2011, daarna opnieuw
Europese aanbesteding

Bedrag 2009 circa
€ 1 miljoen

Accountantscontrole door
PriceWaterhouseCoopers NV

Tot en met 2009, waarbij gebruik is
gemaakt van optie tot verlening in
2010.

Circa € 56.000 per
jaar.

Catering door Vermeulen Contract is in 2002 afgesloten en wordt
jaarlijks verlengd. Dit is ook voor 2009
gebeurd.

Bedrag 2009 circa
€ 250.000
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5.8. Ontwikkelingen na balansdatum

De belangrijkste punten die van belang zijn als ontwikkeling na balansdatum zijn ook weergegeven
in de paragraaf weerstandsvermogen. Hier zijn risico's beschreven, die tevens behoren tot
ontwikkelingen na balansdatum.
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5.9. Rechtmatigheid en SiSa

In het kader van  de controle op rechtmatigheid van de accountant is het noodzakelijk om jaarlijks het
normenkader te actualiseren in overeenstemming met de landelijke kadernota. Begin 2010 heeft dit
plaatsgevonden en is ook de raad, conform afspraak, hierover geïnformeerd. Het normenkader dient
als uitgangspunt voor de uit te voeren accountantscontrole. Net als voorgaande jaren is de norm voor
inkoop en aanbesteding beperkt tot de Europese regelgeving in plaats van de normen zoals die in de
Nota inkoop en aanbestedingsbeleid zijn vastgelegd.
Het normenkader is daarnaast geactualiseerd op basis van de uitbreiding van regelgeving, die deel uit
maakt van het project Single Information Single Audit.

De te realiseren verbeteringen op het gebied van rechtmatigheid vormen onderdeel van het
ingezette kwaliteitstraject (totale doorlooptijd van 5 jaar). Als onderdeel van het kwaliteitstraject wordt
geïnvesteerd in verbetering van processen zoals subsidieverlening,  parkeren, inkopen, investeren en
factuurafhandeling. De administratieve organisatie en interne beheersing wordt door de accountant
als positief beoordeeld met uitzondering van de naleving van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Op
dit gebied is er qua financiële rechtmatigheid, evenals voorgaande jaren, sprake van geconstateerde
tekortkomingen en onzekerheden ten aanzien van de juiste toepassing van de inkoopprocedure. Op
basis van eigen evaluatie, gecombineerd met de bevindingen van de accountant en de rekenkamer
is vanaf medio 2009 fors geïnvesteerd in de inkoopfunctie, waarvan de effecten vanaf 2010 zichtbaar
zullen zijn.

Het project Single Information en Single Audit (SiSa), vermindert, vereenvoudigt en stroomlijnt het
Rijk de verantwoordingsinformatie van medeoverheden over ontvangen specifieke uitkeringen. Voor
het van kracht worden van de SiSa was voor iedere ontvangen specifieke uitkering een afzonderlijke
verantwoording noodzakelijk, met bijbehorende accountantsverklaring. Binnen de SiSa-systematiek
wordt de financiële verantwoording beperkt tot enkele gegevens per uitkering. Stapsgewijs wordt de
verantwoordingsinformatie tussen medeoverheden, zoals provincies en gemeenten, onder de SiSa
gebracht. In 2009 geldt SiSa voor onze gemeente voor de volgende regelingen:

▪ Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)
▪ Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties
▪ Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden
▪ Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
▪ Subsidieregeling aanpak zwerfafval
▪ Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS) SiSa tussen medeoverheden
▪ Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31
▪ Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Programmagemeenten SiSa tussen medeoverheden
▪ Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden
▪ Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden
▪ Quick wins binnenhavens
▪ Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
▪ Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel en overgangsindicator werkdeel)
▪ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

(IOAW)
▪ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

(IOAZ)
▪ Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
▪ Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
▪ Participatiebudget
▪ Schuldhulpverlening
▪ Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
▪ Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 313

▪ Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties
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1. Kerngegevens

De cijfers over de jaren 2007 en 2008 zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het CBS (en
kunnen derhalve afwijken van de voorlopige cijfers in het jaarverslag 2008). De cijfers 2009 betreffen
voorlopige cijfers welke pas in de loop van 2010 definitief worden vastgesteld.

Fysieke structuur 2007 2008 2009
Oppervlakte (in ha.):
·   waarvan stedelijk gebied

·   waarvan agrarisch gebied

·   waarvan bosgebied

Aantal woningen (op 31 december):

·   waarvan sociale huur

·   waarvan particuliere huur

·   waarvan particulier woningbezit

Gemiddelde woningbezetting [1]

Omgevingsadressendichtheid [2]    

7.309
26%

49%

16%

22.985

35%

4%

61%

2,32

1.381  

7.309
26%

49%

16%

23.043

35%

4%

61%

2,33

1.361 

7.309
26%

49%

16%

23.151

35%

4%

61%

2,32

1.359 

[1] Gemiddelde woningbezetting: het gemiddeld aantal personen per woning (dus excl.
tehuisbevolking).
[2] Omgevingsadressendichtheid (CBS): Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer. Zegt
iets over de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de (matig)
stedelijke gemeenten.

Sociale structuur 2007 2008 2009
Aantal inwoners (op 31 december):
·   waarvan 0 t/m 19 jaar

·   waarvan 20 t/m 64 jaar

·   65 jaar en ouder

Aantal uitkeringen (op 31 december):

·   waarvan Algemene Bijstandswet (ABW)

·   waarvan Aanvullende sociale voorzieningen

·   waarvan Werkloosheidswet (WW)

·   waarvan Arbeidsongeschiktheid (WAO)

Aantal minderheden (allochtonen) [1]:

·   waarvan niet-westerse allochtonen

Aantal leerlingen basisonderwijs:

·   waarvan openbaar basisonderwijs

·   waarvan bijzonder basisonderwijs

Aantal leerlingen speciaal onderwijs

53.785
12.738

32.690

8.357

3.077

735

24

713

1.605

9.179

4.710

5.062

1.366

3.696

547

54.198
12.796

32.759

8.643

3.753

639

24

599

2.491

9.391  

4.840

5.044

1.390

3.654

525

 54.136
12.614

32.523

8.999

4.288

639

29

1.120

2.500

9.600

5.000

4.965

1.401

3.564

525
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Sociale structuur 2007 2008 2009

Aantal leerlingen vervolgonderwijs:

·    waarvan woonachtig in een andere gemeente

·    waarvan op een vmbo-school

·    waarvan op het mbo in Oosterhout [2]

Klantenpotentieel [3]:

·      lokaal

·      regionaal       

3.660

32%

39%

-

55.200

47.180     

3.634  

32%

36%

2%

55.570

47.640

3.554

31%

35%

2%

55.570

48.000

[1] Allochtonen (CBS): Personen die zelf (eerste generatie) of waarvan tenminste één van de ouders
(tweede generatie) in het buitenland is geboren; Allochtonen uit niet-westerse landen zijn personen die
zelf of waarvan tenminste één van de ouders is geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de
Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië).
[2] In augustus 2008 opende het Florijn College in Oosterhout een Mbo-opleiding.
[3] Klantenpotentieel (CBS): Het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het
aantal potentiële lokale klanten van een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle
kernen in de omgeving binnen een straal van 20 kilometer. Voor het regionaal klantenpotentieel
geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt
(zwaartekrachtmodel).

Vetgedrukte bedragen * € 1.000
Financiele structuur 31-12-2008 31-12-2009
gewone uitgaven
Per inwoner

Opbrengst onroerende zaakbelasting

Per inwoner

Riolering en afvalstoffenheffing

Per inwoner

Algemene uitkering gemeentefonds

Per inwoner

Vaste schuld

Per inwoner

Reserves (incl. resultaat)

Per inwoner

122.845
2.267

8.802

162

11.401

210

44.114

814

31.550

582

130.895

2.415

133.186
2.460

10.201

188

11.580

214

48.161

890

28.274

522

128.435

2.372
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2. Personeelslasten in 2009

Bedragen * € 1.000
Personele budgetten Begroting 2009 Werkelijk Resultaat
Lonen en slarissen 24.117 22.521 1.596
Tijdelijk personeel 391 2.740 -2.349
Opleidingen 315 428 -113
Algemene afdelingskosten 343 538 -195
Specifieke afdelingskosten 242 227 15
Subtotaal 25.408 26.454 -1.046
Inkomsten 341 923 582
Totaal 25.067 25.531 -464

Bedragen * € 1.000
Afdeling Aantal

formatieplaatsen
Totale personele

kosten
Service & Ondersteuning 73.4 4.047
Brandweer 13.3 714
Stedelijke Ontwikkeling 26.1 1.610
Directie 22.1 2.131
Veiligheid, Vergunningen & Handhaving 44.4 3.111
Publieksdiensten 24.5 1.234
Realisatie en Beheer Woonomgeving 114.8 5.454
Bestuur, Control & Advies 16.2 1.142
Sport, Cultuur & Welzijn 46.6 2.339
Werk, Inkomen & Zorg 63.3 3.474
Griffie 3.5 275
Totaal 448.2 25.531
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3. Overzicht investeringen (diverse)

3.1. Bijlage investeringen 2009: Afgesloten kredieten 2009

De volgende kredieten worden per 31-12-2009 afgesloten, aangezien de projecten gereed zijn dan
wel niet meer tot uitvoering komen.

Krediet Beschikbaar
2009

Werkelijk 2009 Resultaat

Aanpassingen publiekshal 2.515 1.586 930
Aanpassingen publiekshal (t.l.v.reserve
investeringsprojecten)

-2.515 0 -2.515

Vrachtauto met containersysteem 191.574 194.952 -3.378
Vervangen mobiele telefonie 20.000 18.006 1.994
Vervangen tractiemiddelen bestelauto 07-VB-HV 63.096 53.951 9.145
Roetfilters op 3 bestaande huisvuilwagens 75.000 12.497 62.503
Vervangen tractor 51.353 51.353 0
Vervanging website 121.535 131.385 -9.850
Vervangen maaimachine 78.576 70.531 8.045
Aanschaf tbv verkiezingen Europees Parlement
(BW 20-04-2009)

36.073 36.178 -105

Grond brandweerkazerne 245.454 0 245.454
Grond brandweerkazerne  tlv reserve
investeringsprojecten

-245.454 0 -245.454

Vervanging. Tankautospuit brandweer 3.640 -22.799 26.439
Vervanging van hulpverleningsmaterialen
brandweer

21.500 20.830 670

Aanschaf dienstauto brandweer 25.863 22.545 3.318
Cameratoezicht uitgaansgebied 98.968 127.794 -28.826
Uitvoering fietsprojecten 32.119 33.980 -1.862
Investeringen. Openbare ruimte 11.420 0 11.420
Fietspad Markkanaal-Zuid 157.108 57.596 99.512
Fietspad Markkanaal-Zuid -67.500 -67.356 -144
Fietspad Markkanaal-Zuid -89.608 0 -89.608
Vernieuwen openbare verlichting kasteeldreef en
gedeelte Effentweg

31.436 31.170 266

Vernieuwen openbare verlichting Larenbuurt 115.165 11.343 103.821
Urinoirs in het centrum 93.500 90.878 2.622
Hoofdwegenstructuur. Wethouder van Dijklaan 11.380 380 11.000
Project fietspaden/verharding Leeuwenstraat 17.587 17.587 0
Vervanging asfaltdeklaag op rotonde
Tilburgseweg-Esdoornlaan

51.725 1.725 50.000

Afronding BORDT fase 1 2.594 3.450 -856
Quick win A27 deelproj.19 35.000 33.602 1.398
Duurzame revitalisering Vijf Eiken(plankosten) 13.477 2.926 10.551
Duurzame revitalisering Vijf Eiken t.l.v. reserve -13.592 -2.926 -10.666
Bouw Touwbaan 86.220 0 86.220
Bouw Touwbaan t.l.v. reserve -86.220 0 -86.220
Uitbreiding KBS Paulo Freire/Torenschouw 657.675 657.675 0
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Krediet Beschikbaar
2009

Werkelijk 2009 Resultaat

Renovatie Warande incl. energiebesparende
maatregelen 

-98.324 10.731 -109.055

Renovatie Blikken incl. energiebesparende
maatregelen

60.721 27.150 33.571

Renovatie zwembad .Arkendonk incl.
energiebesparende maatregelen

74.195 21 74.175

Buitenkozijnen sporthal Oosterheide 11.947 13.106 -1.159
Aanleg beregeningsinstallatie recreatieoord de
Warande

44.000 44.261 -261

Vervanging springinstallatie en waterpolodoelen
zwemvoorziening Arkendonk

19.000 18.487 513

Aanschaf beluchtingmachine voor onderhoud
grassportvelden

23.324 23.205 119

Vervangen omroep / muziek / Lichtinstallaties
Sporthal Arkendonk

8.586 8.652 -66

Vervangen omroep / muziek / Lichtinstallaties
zwembad Arkendonk

8.379 8.265 114

Vervangen omroep / muziek / Lichtinstallaties
Oosterheidehal

8.173 7.247 926

Accommodatie Irene '58 Den Hout 25.863 62.584 -36.721
Renovatie douches gymzaal .Kruidenlaan en
gymzaal Dorst

70.415 74.167 -3.752

Vervanging dakbedekking gymzaal. Kruidenlaan 28.023 26.385 1.638
Kunstgrasveld sportpark De Elskens 579.232 499.487 79.745
Onderhoud molen Den Hout 19.650 2.843 16.807
Openbaar groen Wethouder van Dijklaan 5.173 173 5.000
Invoering WMO (RD 29/06/06) 22.449 23.157 -708
Invoering WMO (RD 29/06/06) (ten laste van
reserve)

-22.448 -23.157 709

Bergbezinkbassin  Gooikensdam 53.515 40.039 13.476
Rioolvervanging 2006 Waterloostraat. 103.375 95.409 7.966
Definitief  ontwerp bergbezinkbassin Oosterheide 4.645 4.645 0
Besteksgereed bergbezinkbassin Oosterheide 332.798 42.258 290.541
Afkoppelen Amphia&O'heem (BW19/12/06) 55.561 487 55.074
Afkoppelen Amphia&O'heem/baten -45.000 -56.051 11.051
Overstortmeetlocaties Kanaalstraat en
Gooikensdam

6.040 0 6.040

Rioolvervanging Larenbuurt -6.916 248 -7.164
Rioolvervanging Jan Steenlaan 9.802 8.734 1.068
Rioolstelsel De Warande 0 2.315 -2.315
Rioolvervanging Slotlaan 23.808 0 23.808
Uitvoering van 2 boringen tbv afkoppelen
Arendshof Noord-Oost fase 2

47.787 69.196 -21.410

Rioolrenovatieprogramma 2008 Molenbuurt,
Natuurkundigebuurt en een deel van de
Schrijversbuurt

13.386 16.711 -3.326

Optimalisatie afvalwatersysteem Dongemond 30.850 17.663 13.187
Rioolvervanging Ribesstraat en Cypressenstraat 40.563 39.922 641
Diverse voorbereidings- en realisatieprojecten
riolering 2008.

47.693 3.370 44.323
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Krediet Beschikbaar
2009

Werkelijk 2009 Resultaat

Afkoppelen Arendshof Noord-Oost fase 3a;
Rulstraat

125.175 142.123 -16.948

Rioolvervanging Catharinastraat 15.518 10.269 5.249
Rioolvervanging Pruimboomsteeg 25.863 8.109 17.754
Rioolreparaties projecten jaarplan 2009 45.518 44.935 583
Vervanging riolering Wethouder van Dijklaan 117.933 116.395 1.538
Rioolwerkzaamheden Vrachelen 1/Zuid 84.829 20.035 64.794
Visie Slotjesveld inclusief park (onttrekking vrije
reserve)

75.293 -12.250 87.543

Visie Slotjesveld inclusief park -119.841 12.250 -132.091
Ontwikkelingskosten Huis voor Cultuur (persp.08) -123.267 -123.267 0
Totaal      3.699.949         2.921.147      778.802

3.2. Bijlage investeringen 2009: Restantkredieten (reeds gevoteerd) opvallende posten

Krediet Toelichting Restant Verwacht
Aanschaf
midoffice-systeem

Nog uit te voeren diverse koppelingen en het
inregelen van de zaaktypencatalogus. Het project
loopt door tot in 2010.
 Planning gereed: december 2010

 34.195 34.195

Invoering BAG ICT-investeringen:
▪ Aangegane verplichtingen: € 69.770,= (BAG-

software Vicrea)
▪ Vervanging software: € 65.000,= (dit bedrag

vormt de reserve voor de aanschaf van
software die vervangen moet worden, omdat
deze niet aangesloten kan worden op de
BAG)

▪ Diensten derden/verrekening uren: €
46.406,= (uren RBW, aanpassingen
BWT4all, vervaardiging queries,
procesbeschrijving, onvoorzien).

Planning gereed: mei 2010

181.176 181.176

Aanschaf nieuwe
meldingsysteem
openbare ruimte

Het meldingensysteem is aangeschaft en
geïmplementeerd. In 2010 volgen nog kosten
o.a. voor opleidingen.
Planning gereed: mei 2010

25.250 25.250

Aanschaf nieuwe
telefooncentrale

De nieuwe telefooncentrale is aangeschaft en
wordt geïmplementeerd in het 1e kwartaal van
2010.
Planning gereed: mei 2010

194.788 194.788

Cameratoezicht
werkomgeving

Project loopt door in 2010
Planning gereed: mei 2010

23.640 23.640

Industrieterrein
Vijf-Eiken

Project is afgerond. Administratieve correcties
vinden plaats in 2010. Betreft  TIPP-gelden welke
ontvangen worden in 2010 en boeking naar de
vrije reserve.

  

Toegankelijkheid
gebouwen

Een deel van de werkzaamheden zijn reeds
gedaan, maar loopt nog door in 2010.

205.273 205.273
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Krediet Toelichting Restant Verwacht
Invoeringsbudget
Klant Contact
Centrum

Betreft  het opzetten van digitaal burgerpanel. 
Werkzaamheden zijn in 2009 opgestart en zijn
medio 2010 uitgevoerd.
Planning gereed: april 2010

105.962 105.962

Reconstructie
Bredaseweg-Zuid

1e Fase, Bredaseweg t/m rotonde Warandelaan,
is opgeleverd. Daarna is begonnen met de
2e fase, vanaf rotonde tot gemeentegrens.
Verwachte oplevering april 2010.
Planning gereed: december 2010

2.753.296
-525.000

2.753.296
-525.000

Herinrichting
Larenbuurt

Werk is afgerond, zit in de onderhoudstermijn.
De eindafrekening en -oplevering moeten nog
plaatsvinden.
Planning gereed: februari 2010

-35.599 -35.599

Reconstructie
Bovensteweg

Het werk is afgerond en technisch opgeleverd;
financieel echter nog niet afgerond. Nog kosten
te verwachten voor de waterafdichting van het
viaduct  Hoofseweg.
Planning gereed: april 2010.

-157.033 -157.033

Planvorming tbv
Quick Win A-27

Dit betreft een voorbereidingskrediet voor het
hele Quick Win project. Afrit 19 is afgerond.
Afrit 18 is in een afrondende fase. Het ontwerp
voor afrit 17 is definitief. Momenteel wordt het
bestek gemaakt en daarna zal aanbesteding
plaatsvinden. Uitvoering voorzien 2e helft 2010.
Planning gereed: d ecember 2010

133.662
-216.061

133.662
-216.061

Fase 1 vernieuwen
Openbare
Verlichting Wijk- en
Stroomwegen

Het bestek is gemaakt. Aanbesteding heeft eind
2009 plaats gevonden. Start uitvoering mei 2010,
verwachte oplevering jul-10
Planning gereed: juli 2010

412.681 412.681

Herinrichting
Commandeurstraat

Het project is gereed en in de
onderhoudstermijn.Zodra project volledig is
afgerond, wordt de einddeclaratie voor de
subsidie ingediend.
Planning einddeclaratie:  juni 2010

- 248.000 -248.000

Herinrichting OV
Dr. Poelsstraat,
Aalbersestraat en
Verschuurstraat

Uitvoering is medio oktober gestart, heeft
vanwege het winterweer enkele weken vertraging
opgelopen en loopt door in 2010
Planning gereed: juli 2010

262.899 262.899

Inrichting
bushaltes
Oosterhout

De werkzaamheden voor het toegankelijk
maken van de bushaltes zijn afgerond.
Voor de HOV haltes moeten nog een aantal
inrichtingselementen worden aangeschaft
en geplaatst. De inkomsten betreffen nog te
ontvangen subsidies
Planning gereed:

-58.864
-593.325

-58.864
-593.325

Herinrichting
milieustraat

De werkzaamheden zijn in voorbereiding, begin
uitvoering verwacht in najaar 2010.
Planning gereed: voorjaar 2011

3.215.100 3.215.100

Vervangen
parkeerautomaten

Begin 2010 wordt in de automaten nog de PIN/
creditcard functionaliteit ingebouwd.
Planning gereed: juni 2010

82.398 82.398

Bouw Hans Berger
kliniek

De start van de kliniek geschiedt in 2010
Planning gereed: december 2011

1.857.783 1.857.783
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Krediet Toelichting Restant Verwacht
Tijdelijke school
Zandoogje

Lokalen blijven tot 2011 staan. Restant bedrag
benodigd voor het verwijderen en het bouwrijp
maken van het terrein.
Planning gereed: december 2011

241.499 241.499

Inzameling
kunststof afval/
vervanging
glasbakken

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het
voorjaar 2010.

144.000 144.000

Voorbereidingskrediet
Huis voor Cultuur

Het project is net opgestart en de
architectenselectie is in voorbereiding. De kosten
zullen tot 2012 doorlopen
Planning gereed: december 2012

3.198.889 3.198.889

Herbestemming
Zandheuvelschool

De uitvoering is gepland in oktober 2009.
Oplevering verwacht 2e kwartaal van 2010.

507.148 507.148

Restauratie park
Brakestein

De uitvoering start in het najaar 2010 met een
mogelijk doorloop naar2011
Planning gereed: eind 2010/begin 2011

539.963 539.963

Lokaal afvalbeleid Gunstige aanbesteding. Nog 6 ondergrondse
containers te plaatsen
Planning gereed: december 2009

105.972 50.000

Onderzoek
haalbaarheid
oostelijke
rioolpersleiding

Voor het uitwerken van diverse onderzoeken
tot het voorontwerp als eerste fase is naar
verwachting een budget van € 125.000 benodigd.
Voor de uitwerking van het definitieve ontwerp
en de bestekken als tweede fase is naar
verwachting een budget van € 175.000 nodig.
Planning gereed: december 2010

300.000  300.000

Bergbezinkbassin
Oosterheide

Betreft het uitvoeringskrediet voor het aanleggen
van het bergbezinkbassin inclusief herinrichting
van de Buurstede ter plaatse van de bak. Start
werk apr-2010.
Planning gereed  oktober 2010.

1.425.059 1.425.059

Ontwikkelingsstrategie.
Oosterhout-Oost

Project stagneert door besluitvorming
Rijksoverheid inzake spoor en wegverbinding.
Daarnaast is woningbouw planning opgeschort.
Planning gereed: december 2010

185.428 185.428

Totaal   14.302.179 14.212.012
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4. Overzicht reserves en voorzieningen

 Stand per
1-1-2009

Resultaat
2008 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

STAND
PER

31-12-2009
ALGEMENE RESERVES (06110)      
algemene reserve (bufferfunctie) 4.378  66  4.444
financieringsreserve
(inkomensfuncties)

36.000    36.000

vrije reserve 40.562 6.568 668 23.823 23.975
Totaal algemene reserves 80.940 6.568 734 23.823 64.419
      
Reserves grondexploitatie      
algemene bedrijfsreserve 13.049  264 4.000 9.313
Reserve bovenwijkse voorzieningen 11.480  381 -10 11.871
Totaal reserves grondexploitatie 24.529 0 645 3.990 21.184
      
overige bestemmingsreserves
(06120)

     

bestemmingsreserve
investeringsprojecten
(bestedingsfunctie)

13.385  5.879 1.751 17.512

bestemmingsreserve woonfonds 414  19  433
bestemmingsreserve onderhoud en
vervangingen de Bussel

25  18  43

bestemmingsreserve renterisico BWS 496  12 23 485
bestemmingsreserve instandhouding
gemeentelijke monumenten

52  1  53

bestemmingsreserve concentratie
parkeervoorzieningen

101  2 100 3

bestemmingsreserve bomenfonds 0    0
bestemmingsreserve nieuwe
gemeentewerf

0    0

bestemmingsreserve
ontmoetingsplekken jongeren in de
openbare ruimte

24   13 12

bestemmingsreserve brede school 8    8
bestemmingsreserve BTW-
compensatie

1.079  16 899 197

bestemmingsreserve startersleningen 769  12  781
bestemmingsreserve uitvoering WMO 283 285 4 72 500
bestemmingsreserve implementatie
WMO

87  1 151 -63

bestemmingsreserve SSC 347 -204 5 129 20
bestemmingsreserve doorontwikkeling
Oosterhout familiestad

119  2 121 0

bestemmingsreserve inrichting nieuwe
Bouwlingstraat

1    1
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 Stand per
1-1-2009

Resultaat
2008 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

STAND
PER

31-12-2009
bestemmingsreserve verbetering
arbeidstoedeling voor leerlingen uit het
VSO

1    1

bestemmingsreserve deelname
Garantiefonds Schuldsanering

0    0

bestemmingsreserve doorontwikkeling 721  11 288 444
Bestemmingsreserve Buiten Spelen 291  4 24 272
Bestemmingsreserve parkeerfonds 0 191 15  206
Bestemmingsreserve onderhoud
Outflow

25  9  34

Bestemmingsreserve combifuncties 0  128  128
Bestemmingsreserve BWS (vrij
besteedbaar)

6   6

Bestemmingsreserve WWB
inkomensdeel

0 350  120 230

Bestemmingsreserve Huis voor Cultuur 0  18.982  18.982
Totaal overige
bestemmingsreserves

18.236 622 25.119 3.690 40.287

      
Egalisatievoorzieningen      
voorziening egalisatie-rekening
reiniging

471  461  932

voorziening egalisatie-rekening
riolering

1.354  1.189  2.544

Totaal  egalisatievoorzieningen 1.826 0 1.650 0 3.476
      
Voorzieningen
voorziening FPU 174  158 269 62
voorziening salarisvergoedingen in
geval van non-activiteit

1.002  41 233 809

voorziening intensivering stedelijke
vernieuwing algemeen

1.126   615 511

voorziening intensivering stedelijke
vernieuwing bodem

-88    -88

voorziening intensivering stedelijke
vernieuwing sociale pijler

11    11

voorziening ouderenbeleid 68   20 48
voorziening tijd. Stimuleringsreg.
Intensivering Opsporing & Controle

30   30 0

voorziening Wet Werk en Bijstand
"resultaat" werkdeel

1.682   1.682 0

voorziening project Whozznext 14   14 0
voorziening project Veilig ondernemen 0    0
voorziening WAVA 0    0
voorziening Streekarchivariaat 76   56 21
voorziening marktplaats
cultuureducatie

40  10  50

voorziening project De Verbinding in
Uitvoering

-2   -2 0

voorziening ISV periode 2005-2009 738   378 360
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 Stand per
1-1-2009

Resultaat
2008 

Vermeer-
deringen 

Vermin-
deringen 

STAND
PER

31-12-2009
voorziening TIPP-gelden 326    326
voorziening LMC/RMC 184   92 92
voorziening regeling inburgering
allochtone vrouwen

21   3 18

voorziening leeftijdsbewust
personeelsbeleid

117  91  209

voorziening tijdelijke
stimuleringsregeling
schuldhulpverlening

0    0

voorziening intensivering stedelijke
vernieuwing geluid

116    116

voorziening zonebeheer
industrielawaai N.B.

17    17

voorziening onderhoud outflow -5   -5 0
voorziening IZA gelden 0  554  554
Voorzieningen 5.648 0 854 3.385 3.116
      
TOTAAL RESERVES EN
VOORZIENINGEN

131.179 7.190 29.002 34.889 132.481
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5. Afkortingenlijst

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze jaarrekening is een afkortinglijst toegevoegd.

Afkorting
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AvA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBP Bruto Binnenlands Product
BBV Besluit Begroten en Verantwoorden
BCF BTW Compensatiefonds
BIZ Bedrijven InvesteringsZones
BMOO Brabants Museum Oud Oosterhout
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BP Bijzonder Programma
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BWS Besluit Woninggebonden Subsidies
BWT Bouw- en WoningToezicht
BZK Binnenlandse Zaken
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBL Cross Border Lease
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB Centraal Planbureau
CPI Consumenten Prijsindex
CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
EMU-saldo Europese Monetaire Unie
ESF Europees Sociaal Fonds
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FTE Full-time equivalent
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GR OGZ Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GS Gedeputeerde Staten
HOV Hoogwaardig Openbaar Vervoer
IBOR Integraal Beheer openbare Ruimte
IHP Integraal HuisvestingsPlan
INK Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen
IPO Interprovinciaal Overleg
ISV Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
KCC Klant Contact Centrum
KCV Kleinschalig Collectief Vervoer
KRW Kaderrichtlijn Water
KTO Klanttevredenheidsonderzoek
MARB Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda
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Afkorting
MEK Milieueducatief centrum en Kinderboerderij
MER Milieu Effect Rapportage
MFA Multifunctionele Accommodatie
MFC Mgr. Frencken College
MJBP Meerjaren beleidsplan
MJPOR Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
NHG Nationale Hypotheekgarantie
NMA Nederlandse mededingings Autoriteit
OAS Optimalisatie Afvalwatersysteem
OiB Oosterhout in Beweging
OPC Outputcontract
OZB Onroerend Zaaksbelasting
PBS Personeels Budgetteringssysteem
RAV Regionale Ambulancevoorziening
RAWB Regionaal Archief West Brabant
REAP Regionaal Economisch Actieprogramma
REWIN Regionaal werkgelegenheidsinstituut West-Brabant
RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RO Ruimtelijke Ordening
RvS Raad van State
SBBO Stichting Beveiliging bedrijventerreinen Oosterhout
SBO Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
SES Sociaal Economische Samenwerking
SHOO Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout
SiSa Single information Single audit
SVN Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
TIC Telefonisch Informatie Centrum
TIPP Tender Investeringsprogramma's Provincies
UvW Unie van Waterschappen
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VRI VerkeersRegelInstallatie
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAVA Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen
Wi Wet inburgering
Wiw Wet inschakeling werkzoekenden
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Waardering Onroerende Zaken
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
Wsw Wet Sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB Wet Werk en Bijstand
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6. Overzicht begrotingswijzigingen 2009

Onderstaand zijn per programma de begrotingswijzigingen toegelicht. Het betreft de wijzigingen die
het verschil verklaren tussen de primitieve begroting (vastgesteld november 2008) en de huidige
actuele begroting.

Programma 1             Bestuur/ Gemeenteraad

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Kosten van de gemeenteraad 526 0 526
Griffie 418 0 418
Rekenkamer 75 0 75
Totaal 1.018 0 1.018

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Geen wijzigingen

Programma 2             Bestuur/ College en Dienstverlening 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
College 1.462 43 1.505
Bestuurs- en managementondersteuning 1.475 0 1.475
Intergemeentelijke samenwerking 109 0 109
Publieksdiensten 1.247 -59 1.188
Klant Contact Centrum 467 0 467
Totaal 4.760 -16 4.744

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijziging van € 10.000 bij college heeft betrekking op de vervallen inkomsten van het
voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Intergas.
Daarnaast is € 33.000 beschikbaar gesteld uit de post onvoorzien voor het externe onderzoek naar de
effecten van de doorontwikkeling.
De wijziging van € 29.167 heeft betrekking op een overboeking van middelen van de exploitatie naar
het PBS voor de gegevensbeheerder GBA.
Daarnaast is € 30.000 extra toegevoegd voor het onderhoud van de nieuwe telefooncentrale. Dit wordt
gedekt door lagere investeringslasten.

Programma 3             Woonomgeving

bedragen * € 1.000
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Omschrijving Primitieve
begroting

2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Buurt- en wijkbeheer 482 0 482
Speelvoorzieningen 547 100 647
Beleid wegen en openbaar groen 434 0 434
Onderhoud openbaar groen 3.627 706 4.333
Onderhoud wegen 4.767 -1 4.766
Beheer en onderhoud openbare verlichting 901 15 916
Bestrijding van gladheid 106 0 106
Totaal 10.865 820 11.685

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Voor de uitvoering van de nota "Buiten Spelen" is in 2009 € 100.000 extra beschikbaar gesteld uit de
post onvoorzien.
Bij onderhoud openbaar groen zijn de volgende eenmalige begrotingswijzigingen gemaakt:
▪ Toevoeging van € 107.000 voor het uitvoeren van het hondenuitlaatbeleid ter dekking van het

tekort;
▪ Toevoeging van € 575.000 van het beschikbaar gestelde krediet park slotje Brakestein;
▪ Toekenning van prijscompensatie onkruidbestrijding verhardingen van € 24.000 in 1e

concernrapportage 2009;
De wijziging van € 15.000 bij openbare verlichting bestaat uit € 15.000 aan toegekende
prijscompensatie bij de 2e concernrapportage 2008.  

Programma 4             Veilig 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Integrale veiligheid 397 1 398
Vergunningverlening openbare orde en veiligheid 488 0 488
Regionale brandweer 335 0 335
Preventie en voorbereiding brandweer 1.822 0 1.822
Bestrijding van incidenten brandweer 686 -90 596
Totaal 3.728 -89 3.638

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De begrotingswijziging bij integrale veiligheid betreft een subsidie.
De vermindering bij bestrijding van incidenten (brandweer) betreft de overboeking van de stelpost
paraatheid brandweer van de exploitatie naar het PBS.

Programma 5             Verkeer & Mobiliteit 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Openbaar vervoer 146 0 146
Beleid verkeer 622 0 622
Verkeersmaatregelen 672 0 672
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Omschrijving Primitieve
begroting

2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Auto parkeren -617 -7 -624
Fiets parkeren 365 0 365
Totaal 1.187 -7 1.180

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijziging bij auto parkeren bestaat enerzijds uit hogere kapitaallasten van de nieuwe
parkeerautomaten (€ 14.500). Daarnaast is van de exploitatie een bedrag van € 21.500 overgeheveld
naar het PBS ten behoeve van de medewerker kabels en leidingen.

Programma 6             Natuur, Milieu & Afval 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Milieu beleid en beheer 1.384 0 1.384
Afvalverwijdering -695 0 -695
Riolering -532 0 -532
Waterhuishouding 294 0 294
Totaal 451 0 451

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijzigingen bij afvalverwijdering heeft te maken met een correctie van de onttrekking aan de
egalisatiereserve als gevolg van actualisaties bij de concernrapportages. 

Programma 7             Bouwen & Wonen

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Bouwgrondexploitatie -35 0 -35
Monumentenbeleid en archeologie 273 0 273
Bouwvergunningen -15 150 136
Huurtoeslag 3 0 3
Volkshuisvestingsbeleid -6 0 -6
Stedelijke ontwikkeling 808 -25 783
Structuur- en bestemmingsplannen 423 0 423
Beheer van gronden en gebouwen -39 0 -39
Totaal 1.412 125 1.537

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Onder het product bouwvergunningen is een bedrag van € 150.000 toegevoegd voor de uitvoering van
de WABO (vanuit de gelden die hiervoor binnen de algemene uitkering zijn ontvangen).
De wijziging bij stedelijke ontwikkeling bestaat uit 2 boekingen:
Een boeking van € 150.000 -/- betreft een administratieve overboeking van de kosten van Slotje
Brakestein naar productondersteuning. Daarnaast is er vanuit de vrije reserve eenmalig € 125.000
toegevoegd voor de planstudie MER.
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Programma 8             Werk & Inkomen 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Reïntegratiebeleid 1.661 120 1.781
Minimabeleid 1.529 79 1.608
Inkomensregelingen 1.575 -100 1.475
Sociale zekerheid (algemeen) 2.254 0 2.254
Ondernemen 501 0 501
Nutsvoorzieningen -240 0 -240
Recreatie en toerisme 126 0 126
Oosterhoutpas 142 0 142
Totaal 7.549 99 7.648

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Het bedrag van € 120.000 bij reïntegratiebeleid bestaat uit een eenmalige extra bijdrage aan WAVA. 
Dit op basis van de begroting van WAVA over 2009.
De € 79.000 bij minimabeleid betreft een administratieve wijziging om de middelen voor participatie
van kinderen over te boeken van programma 11 naar programma 8.
De wijziging van € 100.000 bij inkomensregelingen heeft te maken met de invulling van de taakstelling
personeel bij de begroting 2009. 

Programma 9             Programmering van de Stad

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Evenementen 294 27 321
Bibliotheek 1.446 -12 1.434
Subsidies kunst en cultuur 156 -2 154
Onderhoud kunst en cultuur 189 246 435
Kunstbevordering en -voorwerpen 207 0 207
Cultuurnota 129 0 129
Theater De Bussel 941 10 951
Jongerencentrum Outflow 390 0 390
H19 Centrum voor de kunsten 966 -5 961
Musea en archieven 191 13 204
Totaal 4.909 278 5.187

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijziging bij evenementen (€ 27.000) betreft een administratieve wijziging voor het overbrengen
van de kosten van de evenementencoördinator van Centrum+ naar dit programma.
Voor de bibliotheek is het budget verhoogd met € 13.000 ten behoeve van de toegankelijkheid van de
gebouwen. Daarnaast is een efficiencykorting op de subsidie doorgevoerd van € 28.000.
De wijziging van € 246.000 bij onderhoud kunst en cultuur heeft betrekking op de kapitaallasten van
het door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het Huis voor Cultuur.
Bij musea en archieven betreft de wijziging (€ 13.000) de overboeking van kapitaallasten van de
voormalige Zandheuvelschool van programma onderwijs naar musea.
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De overige begrotingswijzigingen op dit programma betreffen allen de doorgevoerde efficiencykorting
op diverse subsidies voor de begroting 2009.

Programma 10           Onderwijs, Jeugd & Voorschool

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Jeugdbeleid 305 225 530
Kinderopvang en voorschool 382 -3 378
Onderwijshuisvesting 4.462 -101 4.361
Onderwijsbeleid 814 0 814
Gemeente onderwijsachterstandsbeleid 169 -2 167
Regionaal meld- en coördinatiepunt schoolverlaters 27 0 27
Onderwijsbegeleiding 142 0 142
Leerlingenvervoer 833 0 833
Volwasseneneducatie 0 0 0
Totaal 7.134 119 7.253

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Voor het centrum Jeugd en Gezin is een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is €
26.500 beschikbaar gesteld voor toegankelijkheid van openbare gebouwen. Binnen dit product is er
een korting op de subsidies (€ 2.000-/-) doorgevoerd.  
De wijziging bij onderwijshuisvesting (€ 101.000) betreft enerzijds de overheveling van de
kapitaallasten van de voormalige Zandheuvelschool naar programma 9 (€ 13.000). Anderzijds betreft
het de overheveling van middelen naar het PBS ter dekking van de uitbreiding formatie vastgoed als
gevolg van de opheffing van de SHOO (€ 88.000).
De overige begrotingswijzigingen op dit programma betreffen de doorgevoerde efficiencykorting op
diverse subsidies voor de begroting 2009. 

Programma 11           Maatschappelijke Zorg

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Buurthuizen 697 428 1.124
Welzijns- en maatschappelijk werk 2.246 -374 1.872
Beleid en subsidiering gezondheidszorg (algemeen) 106 0 106
Regionale openbare gezondheidszorg 1.038 0 1.038
Jeugdgezondheidszorg 181 0 181
Lijkbezorging 38 0 38
Nieuwkomerbeleid 383 141 525
Ouderenbeleid 614 215 829
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart

320 -78 242

Cliëntenbehandeling en externe advisering 300 0 300
Huishoudelijke verzorging, maaltijdvoorziening en
personenalarmering

3.213 0 3.213

Rolstoelvoorzieningen 443 0 443
Woonvoorzieningen gehandicapten 1.073 0 1.073
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Omschrijving Primitieve
begroting

2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Vervoersvoorzieningen gehandicapten 1.917 0 1.917
Totaal 12.570 332 12.901

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De begrotingswijziging bij buurthuizen heeft voor € 102.000 betrekking op extra gelden voor
toegankelijkheid openbare gebouwen.
Er heeft een administratieve correctie plaatsgevonden van € 278.000 vanuit welzijns- en
maatschappelijk werk naar buurthuizen voor schoonmaak en beheer.
Daarnaast is een efficiencykorting op de subsidies in de begroting 2009 doorgevoerd.
De wijziging bij welzijns- en maatschappelijk werk heeft deels betrekking op de invulling van de
stelpost efficiencykorting subsidies in de begroting 2009 (€ 21.159). Het restant heeft betrekking op de
administratieve overboeking van 0,5 fte voor buurthuizen.
De wijziging binnen nieuwkomersbeleid betreffen € 127.000 extra middelen voor de uitvoering van
inburgering die via de Algemene Uitkering zijn ontvangen. Daarnaast € 11.000 voor taalcoaches, die
ook uit de algemene uitkering zijn gefinancierd.
De wijziging ouderenbeleid van € 215.000 bestaan uit extra beschikbare middelen voor de WMO
welke via de Algemene Uitkering beschikbaar zijn gekomen (€139.000). Toevoeging van € 83.500
vanuit de reserve WMO in het kader van het project digitalisering WMO. Tot slot betreft het de invulling
van de efficiencykorting subsidies (€ 7.000-/-).
De wijziging bij gehandicaptenbeleid en doelsubsidiëring (€ 78.000) betreft een administratieve
overboeking van de middelen voor participatie van kinderen naar programma 8.

Programma 12           Sport

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Sportbeleid 534 132 667
Sportaccommodaties buiten 765 1 766
Sportaccommodaties binnen 880 -128 752
Zwembaden 1.499 -187 1.311
Totaal 3.678 -182 3.496

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijziging bij sportbeleid bestaat uit de volgende wijzigingen. Ten eerste is een bedrag van €
119.000 uitgetrokken voor de toegankelijk van openbare gebouwen.
De tweede wijziging betreft de toekenning van extra middelen aan Oosterhout in Beweging naar
aanleiding van een amendement in de raadsvergadering van 11 november 2008.
De wijziging sportaccommodaties buiten (€ 1.255) betreft de invulling van de efficiencykorting
subsidies.
De begrotingswijzigingen bij sportaccommodaties binnen en bij zwembaden betreffen de aframing van
budgetten voor de inhuur van personeel in het kader van de efficiencytaakstelling personeel uit de
begroting 2009. 

Programma 13           Productondersteuning 
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bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Directie en management 2.009 0 2.009
Kabinet en secretariaat 42 0 42
Financiële administratie 2.110 0 2.110
Personeelsbeleid en -beheer en organisatiebeleid 1.398 27 1.425
Facility management en inkoop 1.476 0 1.476
Informatisering, automatisering en telecommunicatie 2.740 261 3.001
Communicatie 504 0 504
Juridische zaken 181 0 181
Geo-informatie 406 0 406
Documentaire informatie voorziening en reproductie 1.686 4 1.690
Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed 2.457 157 2.614
Tractiemiddelen 848 0 848
Doorbelasting naar producten -14.427 -448 -15.172
Totaal 1.133 0 1.133

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De extra kosten bij personeelsbeleid (€ 27.000) betreft een storting in het FPU-fonds wegens CAO-
wijzigingen.
Bij informatisering, automatisering en telecommunicatie hebben een aantal wijzingen plaatsgevonden.
Ten eerste is er in de 2e concernrapportage 2008 € 113.000 toegevoegd betreffende hogere kosten
van Equalit als gevolg van een toename van het aantal te beheren werkplekken en de jaarlijkse
indexering van de kosten per werkplek. Ook in de 1e concernrapportage 2009 is er € 43.000
toegevoegd aan prijscompensatie voor Equalit. Daarnaast heeft er binnen dit product nog een aantal
formatieve wijzigingen plaatsgevonden. Er is 0,5 fte midoffice toegevoegd (€ 25.000), de specialist
GEO is van de afdeling RBW over gegaan naar Equalit (€ 63.000).
De begrotingswijziging bij Accommodatiebeheer (€ 150.000) betreft een administratieve wijziging voor
de overboeking van de kosten voor Slotje Brakestein vanuit programma 7. 

Programma 14           Algemene dekkingsmiddelen 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Algemene uitkering -45.734 -2.313 -48.046
Belastingen -9.244 0 -9.244
Bespaarde rente -5.657 -61 -5.717
Saldo kostenplaatsen 386 548 934
Stelposten 57 1.219 1.276
Onvoorzien 270 -263 7
Resultaat exploitatie -387 580 194
Mutaties in reserves -556 -1.194 -1.750
Totaal -60.864 -1.483 -62.346

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De begrotingswijziging bij de algemene uitkering betreft de aanpassingen van de begroting 2009 op
basis van de septembercirculaire 2008 en 2009.
De wijzing bij bespaarde rente betreft een administratieve correctie op de stelpost rente.
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De begrotingswijziging op saldo kostenplaats betreft een administratieve wijziging.
De wijzigingen bij stelposten betreft:
▪ verwerking stelpost efficiencykorting personeel: € 440.000
▪ verwerking stelpost efficiencykorting subsidies: € 124.000
▪ toekenning van prijscompensatie vanuit de stelpost prijscompensatie vanuit de

concernrapportages: € -/- 143.000;
▪ toekenning stelpost WMO: € 284.000;
▪ administratieve correctie: € 177.000.
De begrotingswijziging bij onvoorzien betreft de toekenning van € 100.000 voor het afscheid van de
burgemeester en het introductieprogramma van de nieuwe burgemeester. Daarnaast is nog           
  € 30.000 toegekend voor het uitvoeren van een analyse van het uitgaansgebied van Oosterhout.
Er is € 33.000 uitgetrokken voor de uitvoering van het onderzoek naar de doorontwikkeling van de
organisatie.
Tot slot is nog € 100.000 toegekend voor de uitvoering van de nota Buiten Spelen.
Resultaat exploitatie betreft het nieuwe saldo van de begroting na de verwerking van alle
begrotingswijzigingen.
De wijziging mutaties reserves betreft de onttrekkingen van de kapitaallasten van diverse
investeringen uit de reserve investeringsprojecten.

Bijzonder programma  Centrum + 

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Centrum+ 231 3 234
Totaal 231 3 234

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
De wijziging bestaat uit € 30.000 aan toegekende middelen voor de analyse uitgaansgebied ten laste
van de stelpost onvoorzien. Daarnaast is € 27.000 uit dit programma overgeboekt naar programma 9
ten bate van een evenementencoördinator.

Bijzonder programma  Jong   

bedragen * € 1.000
Omschrijving Primitieve

begroting
2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Jong 182 0 182
Totaal 182 0 182

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Geen

Bijzonder programma             Samenleving

bedragen * € 1.000
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Omschrijving Primitieve
begroting

2009

Wijzigingen
2009

Saldo
begroting

 2009
Samenleving 59 0 59
Totaal 59 0 59

Korte toelichting begrotingswijzigingen:
Geen 



Gemeente Oosterhout Jaarverslag en Jaarrekening 2009 338

7. Overzichten Single Information Single Audit
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Toelichting SiSa 2008: Definitie “Besteding” per re geling jaar 2009 
 
13 OAB 
Betreft uitvoering van Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 
2006-2010, art 4 t/m 10, Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, artikel 4 
Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit vaststelling doelstelling en 
bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, art 4 t/m 10, Regeling tijdelijke toekenning 
extra voorschoolse middelen, artikel 4 en Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair 
Onderwijs.  
Genoemde bedragen zijn: besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen, besteed 
bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid, besteed 
bedrag aan voorschoolse educatie, besteed bedrag aan schakelklassen, besteed bedrag aan 
vroegschoolse educatie. 
Gemiddelde prijs ouderbijdrage 2009: tot 1 augustus was de bijdrage € 522,50, daarna is de 
bijdrage verlaagd naar € 105. 
Totaal aantal peuters in Oosterhout dd 1/10/2009 =  829 
% doelgroepkinderen gemiddeld 25% = 207 doelgroepkinderen 
Opgave aantal peuter deelnemers VVE = 123.  
(123/207) *100=59,4% op hele % = 60% 
Baten en lastenstelsel, de verantwoording aan het ministerie geschiedt wel per schooljaar  
 
14 Dagarrangementen 
Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties. (Zie gewijzigde regeling 23 mei 2007). 
 
In 2009 zijn met betrekking tot dit project geen uitgaven meer gedaan.  De financiële transacties 
hebben zich beperkt tot de afwikkeling van de kosten van het project met het agentschap van  het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij brief van 17 december 2009 zijn de totale 
kosten van het project op grond van de door ons verstrekte verantwoordingsinformatie 2007 en 
2008 vastgesteld op € 496.692,--. Omdat een bedrag van € 679.359,60 aan voorschotten is 
ontvangen gaat het agentschap over tot terugvordering van een bedrag van € 182.667,60. Dit 
bedrag is inmiddels met ons verrekend.  
Het in de kolom “realisatie” vermelde aantal van 19 geeft aan dat in 19 basisscholen projecten zijn 
gerealiseerd in het kader van dagarrangementen, t.w. aansluiting van voorschool op basisschool. 
Binnen het project zijn geen combifuncties gerealiseerd.  
 
22B externe veiligheid 
Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 2006-
2010 en Provinciale beschikkingen 
Deze regeling bestaat uit drie onderdelen: 

- BRZO-inspecties betreft 3 inspecties. ( Slotjesveld 1; Rederijweg 25 en Zeilmakerijweg 1. 
Alle drie locaties zijn geïnspecteerd. De gegevens worden rechtstreeks gemeld door de 
Regionale Milieudienst aan de Provincie (subsidiebedrag = 3 x € 3.255= € 9.765).  

- structurele middelen (subsidiebedrag € 60.000). Van dit bedrag zijn de volgende middelen 
ingezet voor het in dienst nemen van vast personeel: 
- schaal 10: 680 uur à € 58 =  € 39.440;   
- schaal 11:   38 uur à € 66 =  € 2.508;  
- schaal 12:   15 uur à € 75 = € 1.125 
Totaal  € 43.073 
Dit leidt tot een percentage van 71,79% (Zie voor verantwoording de rapportage structurele 
middelen 2009 in SISA-map) 

- bijdrage voor opstellen structuurvisie (subsidiebedrag € 9.950) 
Baten- en lastenstelsel. 



 

 
23 Verkeerslawaai 
Betreft: Uitvoeringsregeling subsidie verkeerslawaai; subsidieregeling sanering verkeerslawaai. 
De besteding betreft de werkelijke kosten die in 2009 zijn gemaakt voor de voorbereiding van de 
aanleg van het geluidsscherm naast het spoor in Dorst.  
Het bedrag is bestaat uit € 18.750 
 
27 Zwerfafval 
Betreft subsidieregeling Aanpak Zwerfafval. Het project is geheel uitgevoerd en er is een 
projectevaluatie opgesteld.  
De werkelijke uitgaven in 2009 betreffen het ontwikkelingstraject Resultaatgericht Werken met 
Schoonheidsgraden, huur veegmachine, bewonersparticipatie, communicatie middels brochure 
openbare ruimte, handhavingkosten en plaatsing extra afvalbakken en de uren van de afdeling RBW 
voor opleiding en uitvoering experimenten. De totale uitgaven bedragen € 241.803. 
Hiervoor is een subsidie toegekend van 50% van de uitgaven met een maximum van € 80.000. 
In 2008 is hiervan een voorschot ontvangen voor een bedrag van € 56.000, betrof een vooruit 
ontvangen bedrag. Dit bedrag is in 2009 ten gunste van de exploitatie gebracht. 
 
44B BLS 
Woningwet en Provinciale beschikkingen 
De provincie verstrekt financiële middelen aan de gemeente ten behoeve van de aan de 
woningvoorraad toe te voegen woningen. Toekenning en vaststelling van subsidie van de provincie 
aan gemeente vindt uitsluitend plaats voor zover er van rijkswege middelen ten gunste van het 
“provinciaal-fonds Bls 2005’ zijn gestort. De BLS-gelden dienen in het belang van de 
volkshuisvesting te worden ingezet. De afspraak met de Provincie is een basisinspanning in de jaren 
2007-2011 van 175 woningen. 
Baten- en lastenstelsel. 
 
45 Inburgering allochtone vrouwen 
Bevorderen van de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen, in staat stellen om de 
inburgering ter hand te nemen. 
 
€ 114.565 zijn de ontvangen gelden in 2006 en een voorziening gevormd. De gemaakte kosten zijn: 

2007  € 46.046 
2008  € 47.835 
2009  €  2.560 
 
Totaal   € 96.441 

 
Dit jaar (jaarrekening 2009) vindt de eindafrekening plaats. 
 
 
50B ISV 
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf ISV in de jaarrekening. 
Hiertoe is gekozen omdat er vanuit de regeling 17 beleidsthema’s zijn geformuleerd en in 
prestatievelden zijn ondergebracht waardoor van al deze onderdelen doelstellingen en ambities zijn 
geformuleerd. Daarnaast is vanuit het onderdeel bodem een gedetailleerde verantwoording 
opgenomen. Dit integraal hier opnemen gaat ten koste van de leesbaarheid van zowel deze 
toelichting als van de toegankelijkheid van de ISV toelichting. . 
 



 

59B BDU 
Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10 en Provinciale beschikkingen. 
Projecten die in dit kader worden gesubsidieerd en waarvan de eindverantwoording in 2009 heeft 
plaatsgevonden, zijn: aanleg fietspaden Europaweg en Beneluxweg, mensgerichte maatregelen 
2008 en aanleg van het fietspad Markkanaal Zuid. 
In kolom 13  zijn de werkelijke subsidiabele kosten uit 2009 verantwoord. Subsidiabel wil zeggen dat 
op dat gedeelte van de kosten het subsidiepercentage zoals vermeld in de beschikking van 
toepassing is. In kolom 14 zijn de werkelijke niet-subsidiabele kosten uit 2009 ( en alleen voor 
Fietspad Markkanaal-Zuid ook uit 2008) verantwoord. Te samen vormen zij de totale projectkosten 
in het kader van de BDU.  
 
Projecten die in dit kader worden gesubsidieerd en waarvan de eindverantwoording in 2010 zal 
plaatshebben, zijn: rotonde Hoofseweg/Oostpolderweg, fietsvoorzieningen kruispunt Slotlaan/Van 
Oldeneellaan, fietsvoorzieningen Bredaseweg-Zuid en mensgerichte maatregelen 2009. 
In kolom 13  zijn de werkelijke subsidiabele kosten uit 2009 verantwoord. Subsidiabel wil zeggen dat 
op dat gedeelte van de kosten het subsidiepercentage zoals vermeld in de beschikking van 
toepassing is. In kolom 14 zijn de werkelijke niet-subsidiabele kosten uit 2009 verantwoord. Te 
samen vormen zij de totale projectkosten in het kader van de BDU.  
 
Het project fietspaden Elkhuizenlaan heeft uitstel verleend gekregen en zal in 2010 worden 
uitgevoerd en verantwoord. 
 
Baten- en lastenstelsel. 
 
 
62C Mobiliteitsfond 
Regionale mobiliteitsfondsen en Provinciale beschikkingen 
 
Betreft bestuursovereenkomst Quick Wins Regionaal Mobiliteitsfonds Brabantstad. 
Onttrekkingen uit het fonds vinden plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. De rijksbijdrage 
dient uiterlijk 31 december 2010 besteed te zijn aan infrastructurele verkeers- en 
vervoervoorzieningen. 
In kolom 13  zijn de werkelijke kosten in het kader van de regeling regionale mobiliteitsfondsen 
verantwoord. 
In kolom 16 staat het bedrag dat volgens de gesloten overeenkomst het aandeel van de Provincie 
vertegenwoordigd. 
 
Baten- en lastenstelsel. 
 
63A Quick Win binnenhavens 
In het kader van de Quick wins binnenhavens en vaarwegen is het proejct “Openbare overslagkade 
bedrijventerrein Vijf Eiken Oosterhout” aangevraagd. 
De Provincie Noord-Brabant draagt € 227.000 bij (12,5% begrote kosten) en het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat draag 50% van de kosten (€ 910.000). 
In 2009 zijn uitgaven gedaan voor het opstellen van de subsidieaanvrage. 
 
Baten- en lastenstelsel. 
 



 

72 WsW 
Wet sociale werkvoorziening : n.v.t. 
De aantal Wsw’ers zijn:  
* Wava/Go         215,64 
* WvS     1,0 
* Diamantgroep              0,4625 
* BsW   6,23 
Totaal            223,3 
 
74 WWBi 
Wet Werk en bijstand: n.v.t. 
 
75 IOAW 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), 
art 54 
Kasstelsel. 
 
76 IOAZ 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 
art 54 
Kasstelsel. 
 
78 Bbz 
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54 
Kasstelsel. 
 
79 WWV 
Wet werkeloosheidsvoorziening 
Betreft eventuele ontvangsten van de gemeente in verband met terugvorderingen. Dit is bij de 
gemeente Oosterhout niet van toepassing 
 
82 participatiebudget 
n.v.t. 
 
 
83 Schuldhulpverlening 
In 2009 heeft Oosterhout extra middelen (€ 60.180) i.k.v. schuldhulpverlening ontvangen (ivm de 
crisis). De werkelijke uitgaven in  2009 betreft € 553.813. 
 
 
87 BOS 
Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport 
 
De door het ministerie van VWS toegekende subsidie in het kader van de BOS-impuls (Arrangement 
jeugdactief) wordt ingezet ter dekking van de kosten van sport- en beweegactiviteiten die zich 
richten op jeugd tussen 4 en 13 jaar en voorspecifieke doelgroepen onder de jeugdigen  (kinderen 
met overgewicht en kinderen met een handicap). De besteding van de middelen betreft met name 
kosten voor inzet van personeel in de projectgebieden en daarnaast activiteitenkosten zoals huur 
van sportaccommodaties e.d.. Eindverantwoording 2012. 
Baten- en lastenstelsel. 
 



 

94 BDU CJG 
Tijdelijke regeling CJG 
 
Om het bestede bedrag van de uitkering  te bepalen, wordt gekeken naar de betalingen die de 
gemeente heeft verrichten naar de eigen kosten van de gemeente voor 
jeugdgezondheidszorg,maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin 
alsmede ten behoeve van het realiseren van één of meer CJG. Het gaat daarbij niet alleen om 
uitgaven voor activiteiten ter uitvoering van jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning 
jeugd en afstemming jeugd en gezin, maar ook om uitgaven voor de ontwikkeling, (ver)bouw en 
inrichting van CJG en voor het bereiken van de doelgroepen. Deze kosten kan de gemeente zelf 
maken of het kan betalingen betreffen van de gemeente aan de in CJG te participeren instellingen 
om de samenwerking vorm te geven en voort te zetten, de inrichting van het CJG te realiseren en de 
aan deze instanties toebedeelde taken en functies ten uitvoer te brengen. Gemeenten kunnen 
betalingen aan derden in het kader van de onderhavige regeling opnemen als besteed bedrag. 
Vanzelfsprekend is wel vereist dat er alleen betalingen aan derden mogen worden opgevoerd voor 
activiteiten inde periode van 2008 tot en met 2011. Voorts dient de bestemming van de betalingen 
onmiskenbaar tot uitdrukking te komen in de juridische grondslag voorbetalingen aan derden, 
bijvoorbeeld de subsidie beschikking of de overeenkomst .Overigens geldt ook voor de eigen kosten 
van de gemeente dat deze te herleiden moeten zijn tot de boven beschreven periode en 
bestemming. Op die manier dient verzekerd te zijn dat de middelen uitsluitend beschikbaar zijn 
gesteld voor de activiteiten en de periode waarvoor de brede Cameradoeluitkering bedoeld is .Een 
deel van de eigen kosten van de gemeenten en van de betalingen aan derden kan noodzakelijk zijn 
voor investeringen zoals in gebouwen, grond en inrichting. Deze investeringen zullen slechts ten 
laste van de brede doeluitkering mogen worden gebracht voor het bedrag dat is besteed aan 
afschrijvingen in de periode van 2008 tot en met 2011.De maximale hoogte van de toegestane 
afschrijvingen wordt bepaald aan de hand van de normen die in het maatschappelijk verkeer als 
aanvaardbaar worden geacht. Indien een gemeente hiervoor betalingen aan derden verricht,is het 
aanbevelingswaardig die financiering ook op de zojuist bedoelde normen te baseren.  
Baten- en lastenstelsel. 
 
101  Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocati es 
In het kader van herstructurering van bedrijventerreinen subsidie voor de uitvoering van het project 
Aanpak Veiligheid Bedrijventerrein Weststad I+II 
De kosten zij n de uitgaven voor een projectmanager voor het begeleiden van de aanschaf van 
beveiligingscamera’s. Er is een verzoek om verlenging van de subsidieperiode  toegekend tot  31 
mei 2010.  De kosten zijn € 1.579 
Baten- en lastenstelsel 
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Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van gemeente Oosterhout, bestaande 
uit de programmarekening over 2009 en de balans per 31 december 2009 met de toelichtingen, 
gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: 
het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa 
en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen 
van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole 
provincies en gemeenten en het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn 
wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, 
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot 
doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de 
entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die 
het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Onderbouwing van het oordeel met beperking 
Ons onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van de lasten in de jaarrekening als gevolg van 

onjuiste naleving niet in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Hierdoor 

is sprake van onrechtmatige lasten van EUR 2.623.000.  

Oordeel met beperking 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Oosterhout een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva 
per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, uitgezonderd het mogelijk effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf 
‘Onderbouwing van het oordeel met beperking’ rechtmatig tot stand zijn gekomen in 
overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen 
waaronder gemeentelijke verordeningen.  
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Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij 
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Eindhoven, 4 mei 2010 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

Origineel getekend door: 

G.P.Th.M. Kloppenburg RA 
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