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Algemeen 

 

 
Inleiding begroting 2022 
 
Begroting 2022 

Voor u liggen de Programmabegroting 2022, de Financiële begroting 2022 en de 

meerjarenramingen 2023-2025 (hierna genoemd de Begroting 2022) van de gemeente Sint-

Michielsgestel.  

 

In aanloop naar de samenstelling van deze begroting is de gemeente geconfronteerd met 

tegenvallers die zorgen voor tekorten in de Gestelse meerjarenbegroting. De gemeente Sint-

Michielsgestel is hierin niet uniek. Door een aantal landelijke maatregelen, waarop 

gemeenten weinig invloed hebben, duiken veel gemeenten in ons land (diep) in de rode 

cijfers.  

 

Voor ons college stond en staat het leefbaar houden van onze dorpen centraal. Er is ons dan 

ook veel aan gelegen de voorzieningen in de dorpen op peil te houden. Voor deze begroting 

is dat gelukt door al in de kadernota de scherpe keuze te maken om geen nieuwe projecten 

op te pakken, maar de inzet te beperken tot onze wettelijke taken en het 

uitvoeringsprogramma van het college.  
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Sparen voor grote uitgaven 

Met in het achterhoofd dat het waarschijnlijk is dat zich nieuwe tegenvallers aandienen, 

hebben wij ook nadrukkelijk gekeken naar de reserves van de gemeente. Die reserves liepen 

terug. Niet verwonderlijk, want ze zijn er juist om ze in slechte tijden in te kunnen zetten. Wij 

zijn daarom blij dat we erin zijn geslaagd om deze neerwaartse spiraal te doorbreken; we 

zien onze reserves weer wat stijgen. Om te zijner tijd sporthal De Run in Berlicum te kunnen 

vervangen, is bovendien door uw raad besloten hiervoor te gaan sparen. Een eerste bedrag 

is hiervoor al op de gemeentelijke spaarrekening gestort. 

 

Na de arbitragezaak over de kosten van jeugdhulp, zijn er in juni van dit jaar afspraken 

gemaakt tussen Rijk en VNG. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 

een bedrag van € 1,3 miljard extra beschikbaar. Naar verwachting betekent dit voor onze 

gemeente een eenmalige extra bedrag van € 1,657 miljoen in 2022. Of en in hoeverre dit 

structureel zal zijn is nu nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet zal hier later een standpunt op 

innemen. De besluitvorming over de inzet van deze extra middelen in 2022 nemen we mee 

in de tweede bestuursrapportage 2021. 

 

Sluitende begroting 

Al met al zijn wij erin geslaagd om ook in het laatste jaar voor de 

gemeenteraadsverkiezingen een sluitende begroting op te leveren. In cijfers ziet dit er als 

volgt uit:  

 

Ontwikkeling begrotingssaldo  

(x € 1.000) 
begroting 

2021 
begroting 

2022 
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 

Begrotingssaldo begroting 2021-2024 759,9 1.046,8 366,4 87,9 152,3 

Mutaties:      

- bestuursrapportage 2020 -330,3 -308,9 -402,9 -279,3 -243,0 

- kadernota 2022 155,0 97,0 -15,5 40,5 222,5 

- 1e bestuursrapportage 2021 2,7 112,6 75,7 38,9 3,1 

- visie recreatie en toerisme  -20,0    

Begrotingssaldo voor samenstellen 

begroting 2022 
587,3 927,5 23,7 -112,0 134,9 

Mutaties begroting 2022-2025  53,1 138,3 328,9 140,9 

Begrotingssaldo begroting 2022-2025 587,3 980,6 162,0 216,9 275,8 

 
Ambities gerealiseerd 

Ondanks de beperkingen die de coronajaren 2020 en 2021 met zich meebrachten, is 

hiermee voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het overgrote deel van de ambities 

uit het coalitieakkoord gerealiseerd of kan de komende tijd worden afgerond. Alle 9 

speerpunten uit het coalitieakkoord zijn uitgebreid aan bod gekomen in de afgelopen 

bestuursperiode. Een korte samenvatting: 

 De ruimtelijke ontwikkelingen in de centra van onze dorpen zijn goed van de grond 

gekomen. Het centrum van Berlicum en een aantal projecten in het centrum van Sint-

Michielsgestel is succesvol afgerond; 

 Woningbouw is op stoom gekomen. In het coalitieakkoord werd ingezet op het realiseren 

of in de planning hebben van minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen. We verwachten 

deze 220 woningen aan het eind van de collegeperiode ook daadwerkelijk gerealiseerd 

te hebben. Gezien de huidige krapte op de woningmarkt is dat goed nieuws; 
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 De kwartiermakers in het centrum zijn aan de slag om te zorgen dat de vernieuwde 

centra gaan bruisen; 

 Op basis van de toeristische en economische visie kan de gemeente komende jaren 

integraal stappen gaan zetten die een boost kunnen geven aan het toeristische en 

ondernemersklimaat; 

 Sint-Michielsgestel is nog steeds een veilige gemeente om te wonen, te werken en te 

recreëren. Het beleid van aanpakken niet wegkijken kan komende jaren verder worden 

uitgebouwd;  

 De toegang tot de zorg en ondersteuning is makkelijker gemaakt, door met 1 loket te 

gaan werken. De schotten tussen WMO, participatie en jeugdzorg zijn verdwenen; 

 Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke stappen gezet. De bewustwording bij 

inwoners is gestegen, de bereidheid om zelf aan de slag te gaan met duurzame 

maatregelen ook. De gemeente kiest daarbij eerst voor zoveel mogelijk zonnepanelen op 

het dak om daarmee het mooie landschap in het buitengebied te sparen; 

 Knelpunten in wegen en trottoirs zijn waar dat kon opgelost. Door een slimme planning 

konden deze werkzaamheden vaak gecombineerd worden met ander (groot) onderhoud. 

Door prijsstijgingen en areaaluitbreiding moet in de toekomst een keuze worden 

gemaakt: of meer budget beschikbaar stellen of het onderhoudsniveau naar beneden 

bijstellen; 

 De sociale structuren in onze dorpen hebben zich bewezen, zeker in coronatijd. Het was 

met elkaar en voor elkaar;  

 Participatie van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen heeft afgelopen 

collegeperiode veel aandacht gekregen. Voor de nabije toekomst is de ambitie om dit 

verder te professionaliseren. 

Hierbij hebben we als college ruimte gegeven waar dat kon en verantwoordelijkheid 

genomen waar het moest. Daarom kijken we ondanks alle uitdagingen die op ons pad 

kwamen, met een goed gevoel terug op deze bestuursperiode.  
 

Zorgen over de toekomst 

Tegelijkertijd lijkt de herverdeling van het gemeentefonds de toekomst minder rooskleurig te 

maken voor onze gemeente. Sint-Michielsgestel is volgens de meest recente gegevens een 

van de nadeelgemeenten van de nieuwe berekeningsmethodiek die het gemeentefonds gaat 

hanteren. Er moet nog een definitief besluit over genomen worden in Den Haag, maar 

vooralsnog lijkt het erop dat in de toekomst structureel 60 euro per inwoner moet worden 

gevonden in de begroting. Onze gemeente krijgt volgens de huidige berekeningen vanaf 

2026 namelijk structureel 1,8 miljoen minder uit het gemeentefonds. Een volgend college 

staat daarmee vanaf de start van de nieuwe raadsperiode voor een flinke uitdaging.  

Daarbovenop hebben wij ook zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen 

daarvan voor MijnGemeenteDichtbij in relatie tot de ambities van een nieuw college.  

 

Ook via deze begroting willen wij daarom een krachtig signaal afgeven aan én een beroep 

doen op het Rijk om de inwoners van Sint-Michielsgestel (en andere vergelijkbare 

gemeenten in ons land) niet de dupe te laten worden van de herverdeling van het 

gemeentefonds. Als college willen wij doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om die 

boodschap in Den Haag goed over het voetlicht te brengen. Zo behartigen wij ook buiten de 

gemeentegrenzen de belangen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen uit 

de gemeente Sint-Michielsgestel. 

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel 
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Leeswijzer begroting 2022 
Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

 

Programma's 

De Begroting 2021 van de gemeente Sint-Michielgestel kent 5 programma’s met daaronder 

33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Daarnaast 

zijn enkele grote projecten apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten: 

- Regionale Energie Transitie; 

- Centrumplan Sint-Michielsgestel; 

- Centrumplan Berlicum; 

- Centrumplan Den Dungen; 

- Woningbouwplannen en sociale Woningbouwopgave. 

 

De opbouw van een programma ziet er als volgt uit: 

- Titel van het programma; 

- Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel; 

- Dit is het doel; 

- Dit valt eronder; 

- Dit kost het; 

- Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting. 

 

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen: 

- Verantwoordelijke portefeuillehouder(s); 

- Dit gaan we dit jaar doen; 

- Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing); 

- Dit kost het; 

- Financiële toelichting. 

 

Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo maken we dit meetbaar' 

alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 

2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal 

beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt (zie bijlage). Hiermee krijgen 

raadsleden al inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken 

met die van andere gemeenten. 

 

Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen: 

- Dit is het doel; 

- Dit gaan we dit jaar doen; 

- Dit kost het; 

- Financiële toelichting. 
 

Paragrafen 

De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere 

programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht. 
 

Financiën 

Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Sint-

Michielsgestel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële 

begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in 

meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het 



 

7 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een 

overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten 

in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven. 
 

Bijlagen 

Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is 

opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek. 

 

MijnGemeenteDichtbij 

Vanaf de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel ligt de 

verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij onze gemeenschappelijke 

regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de 

begroting 2022 van MijnGemeenteDichtbij. 
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Programma's 
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Duurzaamheid 
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Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel 
Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar 

inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren 

en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar 

we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de 

leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én mee te doen op het 

gebied van duurzaamheid. 

 

Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen zetten we duurzaamheid op de kaart. We 

moeten nu op allerlei gebieden maatregelen nemen. Dat geldt voor de gemeente, maar ook 

inwoners en (maatschappelijke) ondernemers kunnen en moeten hun steentje bijdragen. De 

duurzaamheidsvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma voeren we samen met inwoners, 

politiek en bedrijfsleven uit. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. 

 
Dit is het doel 
Klimaatneutraal in 2040 

Duurzaamheid is van iedereen en alleen samen zetten we duurzaamheid op de kaart in onze 

gemeente. In 2040 willen we klimaatneutraal zijn. Hiervoor moeten we nu op allerlei 

gebieden maatregelen nemen. Dat gaan we ook doen. 

 
Leefbaarheid in het buitengebied 

Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in deze 

bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, natuur en milieu spelen daarin een rol. 

Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te 

recreëren. 

 
Meer aandacht voor duurzaamheid 

Duurzaamheid is niet zozeer een zelfstandig ‘thema’, maar een integrale manier van werken 

en denken die in alle beleidsvelden tot uiting komt. Duurzaamheid loopt daarmee dwars door 

de andere begrotingsprogramma’s heen. De duurzaamheidsgedachte heeft zich door de 

jaren heen steeds breder ontwikkeld tot een belangrijk speerpunt van deze tijd. De opgaven 

die wij krijgen vanuit het klimaatakkoord (klimaatadaptatie en energietransitie) vragen de 

komende jaren steeds meer aandacht. Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid is dat 

in de samenleving people-planet-prosperity met elkaar in evenwicht moeten zijn. 

 

De samenhang met andere opgaven is groot. Dat vraagt om een integrale aanpak die zorgt 

voor duurzame bedrijfsontwikkeling, innovatie en verbetering van het woon-, werk- en 

leefklimaat. De integrale aanpak baseren we op de door de Verenigde Naties opgestelde 

"Global Goals". 

 

We werken deze integrale aanpak verder uit in de duurzaamheidsvisie 2040. Deze is in 

september 2019 vastgesteld door de raad en wordt nu verder inhoud gegeven. 

Duurzaamheid verdient een krachtige impuls als verbinder van ecologie, sociaal en 

economie. Samen moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve concepten 

op bijvoorbeeld het gebied van energie.  
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Dit valt eronder 
Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzaamheid: 

 Klimaatadaptatie en energietransitie 

 Plattelandsvernieuwing 

 Afval 

 Riolering 

 Milieu 

 

 

Dit kost het 
Saldo x € 1.000 Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Klimaatadaptatie en energietransitie -223 -504 -268 

Plattelandsvernieuwing 124 -98 -99 

Afval -283 -44 0 

Riolering 0 0 0 

Milieu -653 -791 -816 

Totaal saldo -1.036 -1.438 -1.183 
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Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting 
Begrote baten van dit programma 

 
Begrote lasten van dit programma 
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Klimaatadaptatie en energietransitie 

 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Uitvoeren wettelijke taken duurzaamheid: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.  
College uitvoeringsprogramma 

 We ondersteunen en geven ruimte aan 'groene' initiatieven, via bijvoorbeeld 

vergunningen of verruimingen in het bestemmingsplan. Doel: 2022 Q1. 

 We verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Hiervoor stellen we een routekaart op. 

Doel: 2022 Q3. 

 We voeren samen met onze inwoners en belangengroepen een TransitieVisie 

Warmte uit en werken samen om in stappen van het aardgas af te gaan. In die 

uitvoering wordt vastgelegd welke stappen er tot 2030 worden gezet en hoe dit 

gestimuleerd wordt. Dit stappenplan wordt bekend gemaakt en de stappen 

uitgevoerd. Doel: 2022 Q1. 

 We werken samen met onze inwoners en belangengroepen aan de uitvoering van de 

Visie zonne- en windenergie en de lokale resultaatverplichting in de RES NOB 1.0 

wat betreft energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie. We stellen een 
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eerste tranche open voor de eerste zonneparken en stimuleren gelijktijdig 

grootschalig zon op dak. Na realisatie volgt een evaluatie en wordt een doel gesteld 

voor een tweede tender, mede afhankelijk van de dan beschikbare 

transportcapaciteit. Alleen die zonneparken die de gemeente het meeste ruimtelijke 

kwaliteit én maatschappelijke meerwaarde bieden worden gestart. 

 Vanaf 2021 moet Bijna EnergieNeutraal Gebouwd (BENG) worden. Wij bevorderen 

dit. Doel: 2022 Q1. 

 Middels jaarlijkse herverlichting bouwen we de openbare verlichting gefaseerd om 

naar LED; 

 We zorgen ervoor dat we regenwater kunnen opvangen in gebieden waar het valt 

(bijvoorbeeld met watertuinen, regentonnen of groene daken). We vervolgen de 

regentonactie in 2022. Doel: 2022 Q1 

 We voeren samen met inwoners, die de handschoen oppakken de vastgestelde 

duurzaamheidsvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda uit en actualiseren die aan 

de hand van het college uitvoeringsprogramma. Doel: 2022 Q1. 

 We voeren aan de hand van de gevoerde klimaatrisicodialogen en samen met 

anderen (waterschappen en belangengroepen) een uitvoeringsprogramma uit. Doel 

2022 Q1.Aan de hand van het vastgestelde uitvoeringsprogramma in de regio wordt 

het Mercuriusplein ingebracht. Indien deze niet aan de subsidie eisen voldoet wordt 

rioolvervanging Theereheide ingebracht en de projecten uit het 

uitvoeringsprogramma n.a.v. de klimaatdialogen.  

 Samen met Met elkaar voor Mekaar geven we inwoners individueel de mogelijkheid 

om te kiezen voor afkoppeling van de regenwaterafvoer. Doel: 2022 Q1. 

 Uitvoering regulier technisch beheer: de aspecten van duurzaamheid worden zo veel 

als mogelijk gebed in concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten binnen het 

technische beheer en onderhoud. Doel: 2022 Q1. 

 Duurzaamheidsprojecten op ad hoc basis. Doel: 2022 Q1.  
 

Nieuw beleid en ambities 

 Aan de hand van het college uitvoeringsprogramma voor de bestuursperiode 2022-

2026 worden nieuw beleid en ambities geformuleerd en uitgevoerd.  

 Er wordt uitvoering gegeven aan landelijk beleid op basis van de Klimaatwet als 

hiervoor ook middelen beschikbaar worden gesteld.  

 Samen met het ambtelijk programmateam, bestuurlijke stuurgroep, regionale 

klankbordgroep, inwoners en belangengroepen wordt gewerkt aan een RES NOB 2.0 

vóór 1 juli 2023 als tussentijds ijkmoment voor de realisatie van de opgave tot 2030.  

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 

 Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2019 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Energiebesparing ten opzichte van 

2017. 

2,1% 4,1% 5,1% 

opwek hernieuwbare elektriciteit 0,01 TWh 0,01 TWh 0,02 TWh 

 
Toelichting: 

In de RES NOB 1.0 zijn lokale resultaatverplichtingen voor energiebesparing en de 

hernieuwbare opwek van elektriciteit en warmte in 2030 opgenomen. Voor besparing 

bedraagt dit 11% t.o.v. 2017, 0,04 TWh opwek aan elektriciteit en de opwek van 3,0 

Petajoule warmte als regio.  
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Dit kost het 
Klimaatadaptatie en energietransitie Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 195 0 0 

Lasten 417 504 268 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -223 -504 -268 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -223 -504 -268 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Klimaatadaptatie en energietransitie -504 -268 237 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 is een eenmalige budget beschikbaar gesteld van € 237.000 voor de uitvoering van 

klimaatbeleid (vanuit de Decembercirculaire 2019). 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Plattelandsvernieuwing 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de 

uitspraak van de rechter over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en daarop 

inspelen met nieuw beleid; 

 Faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

buitengebied van Sint-Michielsgestel, waaronder stoppende bedrijven; 

 Deelname aan landelijke en regionale werkgroepen op het gebied van landbouw en 

gezondheid; 

 Stimuleren van vergroening, van het buitengebied. 
College uitvoeringsprogramma 

 We geven alleen beperkte uitbreidingsruimte aan intensieve veehouderijen als door 

het nemen van extra maatregelen het woon- en leefklimaat verbetert.  

 We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering.  

 We volgen ontwikkelingen op gebied van landbouw & gezondheid om snel in te 

kunnen spelen op nieuwe technieken die gezondheidsrisico’s verminderen.  

 We stimuleren het vergroenen van het buitengebied, door bijvoorbeeld bestaande 

subsidies extra onder de aandacht te brengen.  

 We zijn bezig met de derde actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. 

Hiervoor waren 150 verzoeken ingediend Inmiddels hebben 30 initiatiefnemers een 
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positief standpunt ontvangen van het college. Deze zijn uitgenodigd een ruimtelijke 

onderbouwing op te stellen. In 2022 zullen we gaan werken aan het opstellen van het 

conceptbestemmingsplan. Hiervoor is specialistische kennis noodzakelijk die we niet 

in eigen huis hebben en ingehuurd zal moeten worden.  

 We zijn op diverse locaties bezig met de sanering van intensieve veehouderijen. 

Gedurende 2022 zullen we werken aan gebiedsvisies en bestemmingsplannen voor 

deze locaties en de noodzakelijke procedures verder in gang gaan zetten. Het betreft 

hier onder andere Laar/Nieuw Laar, Hezelaar en Halderse Akkers. 

 We werken met een positieve insteek mee aan diverse ontwikkelingen die een 

positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het recreatieve potentieel 

van de gemeente Sint-Michielsgestel in nauwe samenhang met een versterking van 

de landschappelijke- en natuurwaarden.  

 

Dit kost het 
Plattelandsvernieuwing Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 361 864 797 

Lasten 476 1.410 160 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -115 -546 637 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 239 670 39 

Storting in reserves 0 222 775 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 239 448 -736 

Saldo na bestemming x € 1.000 124 -98 -99 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Plattelandsvernieuwing -98 -99 -1 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

De extra (incidentele) lasten zijn beschikbaar gesteld voor de programmafinanciering "Gestel 

Groene Gemeente" en Laar-Nieuw Laar. Dit saldo wordt verrekend met de 

bestemmingsreserve. 

 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Afval 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Advisering reinigingstaken en projecten: wij geven sturing aan de verschillende 

nieuwe (inrichting)projecten waarbij een goede grondstoffeninzameling en het 

(beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte van belang is. Dit zijn vaste 

werkzaamheden door het hele jaar heen. 

 Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening: Wij geven uitvoering aan 

ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte 

(inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de 

woningbouwopgave. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen. 
College uitvoeringsprogramma 

 Wij gaan in 2022 uitvoering geven aan de in juni 2021 vastgestelde scenario's en 

voeren daarom een frequentiewijziging door voor de huis-aan-huis inzameling voor 

restafval en GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval). Ook vervalt het diftartarief op GFT. 

Daarmee willen wij de landelijke VANG-doelstelling gaan halen. (VANG-HHA: Van 

Afval Naar Grondstof voor Huishoudelijk Afval (VANG-HHA).  

 Naast de aanpassing van het diftartarief en wijziging van de inzamelfrequentie starten 

wij ook een uitgebreide communicatiecampagne op waarbij in eerste instantie de 
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nadruk wordt gelegd op het verminderen van de hoeveelheid GFT in de 

restafvalcontainer. 

 Wij sluiten een nieuwe overeenkomst met de gemeente Meierijstad af over het 

gastgebruik van de milieustraat in Schijndel, waarbij de gehanteerde tarieven aan de 

poort van de milieustraat beter aansluiten bij het principe: "De vervuiler betaalt" en bij 

het behalen van de eerder genoemde VANG doelstellingen. 

 Bij hoogbouwcomplexen in het Centrum van Sint-Michielsgestel (Petrus Dondersplein 

en Adrianusplein) en Berlicum (Mercuriusplein) promoten we het plaatsen van 

ondergrondse containers voor restafval actief bij (gebieds)ontwikkelaars. 
 

Nieuw beleid en ambities 

Voor 2022 zijn de volgende ontwikkelingen te verwachten: 
 

Algemeen 

 De kosten voor de verwerking van afval en inzet van mens en materieel zullen verder 

stijgen terwijl de opbrengst van diverse recycle-stromen ook in 2022 onder druk 

blijven staan.  
 

Huis-aan-huis inzameling (haalsysteem) 

 Het afschaffen van het diftartarief op GFT zal zorgen voor een verschuiving van 

kosten en een verhoging van het diftartarief op restafval. Ook is dit van invloed op 

gehanteerde inzamelroutes en het containerbeheer. 

 Het wijzigen van de inzamelfrequentie, met name de wekelijkse inzameling van GFT 

in de zomerperiode, zorgt voor een toename van de inzamelkosten. 

 Het invoeren van een statiegeldtarief op kleine flesjes zorgt voor een verlaging van de 

vergoeding per ton vanuit het Afvalfonds en een afname van hoeveelheid 

ingezamelde tonnen. De kosten blijven echter wel doorlopen omdat de inzamelroutes 

ongewijzigd uitgevoerd moeten worden. De geplande invoering van statiegeld op 

blikjes per 2023 versterkt dit effect. 

 In de loop van 2022 gaan wij de inzameling van verwerking van oud papier en karton 

opnieuw aanbesteden. Het huidige contract kan dan namelijk niet meer verlengd 

worden.  
 

Milieustraten en brengvoorzieningen 

 Het beheer en transport van de eigen milieustations is in 2021 opnieuw gegund. 

Deze kosten stijgen voor 2022 dus slechts trendmatig. Wel maakt de stijging van het 

aanbod aan afval extra inzet aan personeel noodzakelijk. 

 De gesprekken met de gemeente Meierijstad over een andere invulling van de 

samenwerking zijn (nagenoeg) afgerond. De verwachte hogere kosten worden voor 

een deel gecompenseerd door hogere poortopbrengsten. Met de gemeente 's-

Hertogenbosch starten wij soortgelijke gesprekken op over het gastgebruik op 

milieustraat Kruisstraat in Rosmalen.  

 

Voormalige stortplaats Vlagheide 

 Er resteert nog een (regionaal) tekort van 2,5 miljoen euro. Wij voorzien dat dit tekort 

uiteindelijk vanuit het Nazorgfonds voldaan kan worden. De bijdrage voor 2022 voor 

de gemeente Sint-Michielsgestel bedraagt € 1,41 per inwoner. Hiermee wordt het 

Gestelse aandeel van de exploitatielasten van het Stadsgewest gedekt. 
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Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Hoeveelheid huishoudelijk 

restafval in kilogram per inwoner  

140 130 100 

 

  

Dit kost het 
Afval Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 3.775 3.294 3.708 

Lasten 3.705 3.339 3.708 

Saldo voor bestemming x € 1.000 71 -44 0 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 19 0 0 

Storting in reserves 372 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -354 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -283 -44 0 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Afval -44 0 44 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Voor 2022 zijn de structurele baten en lasten verhoogd met € 413.400.  

Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe inzamelingsfrequentie, nieuwe aanbestedingen, 

hogere verwerkingskosten voor oud papier en glas en kosten op de verwerking van afval op 

onze eigen milieustraat en milieustraat Schijndel (gemeente Meierijstad).  

Een deel van de verhoging (€ 60.300) heeft betrekking op de kapitaallasten, toerekening 

MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of BTW-effect voor de gesloten 

exploitaties. 

Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Voor 2022 zijn de structurele baten verhoogd 

met een bedrag van € 413.400. De extra stijging van de lasten en de daling van de 

inkomsten worden opgevangen door een verhoging van het tarief, van ongeveer € 35 per 

huishouden. 
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Riolering 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

Planmatig beheer 

 Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen worden het 

hele jaar beheerd, geïnspecteerd en onderhouden volgens de wettelijke eisen. 

Hierdoor blijft de functionele werking gegarandeerd.  

 Om wateroverlast te voorkomen monitoren we continu de hydraulische werking. 

Noodzakelijke verbeteringen voeren we zo snel mogelijk door.  

 We voeren werkzaamheden uit die voortkomen uit de beleidsvisie en 

uitvoeringsplanning van het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

(vGRP6 2020- 2024). 

 Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en wateroverlast worden zo snel 

mogelijk maar uiterlijk binnen 24 uur afgehandeld. 
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Projecten 

 In het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP6) zijn per 2020 en 

verder grootschalige vervangingen van het vrijvervalriool op wijkniveau planmatig en 

financieel voorzien. De uitvoering geschiedt op basis van jaarschijven met een 

gemiddelde investering van circa € 1.300.000 per jaarschijf.  

In 2022 starten we in het oostelijk deel van Middelrode met de 3de jaarschijf. Binnen 

dit meerjarige project koppelen we op zoveel mogelijk panden af waarbij we tevens 

beperkt bestaande knelpunten in de bestrating en groen oplossen. 

 De elektro- mechanische pomprenovaties van drukrioolgemalen zijn planmatig en 

financieel voorzien in het vGRP in de periode van 2020 t/m 2025. In 2022richten we 

ons voornamelijk op de renovaties. 

 In de Sint Lambertusweg in Gemonde vervangen we een deel van de riolering. 
 

College uitvoeringsprogramma 

 Duurzaamheid nemen we mee in de concrete uitvoeringstaken en uitgangspunten 

binnen het geplande technisch rioolbeheer. Binnen de samenwerking "Doelmatig 

Waterbeheer De Meierij" werken; tien gemeenten, Brabant Water en twee 

Waterschappen samen om duurzaamheid binnen de regio te borgen.  

 De regeling "afkoppelen woningen particulieren" is per 1 januari 2020 gestart. Dit 

loopt in 2022 door en samen met bewonersinitiatief "Met elkaar voor Mekaar" worden 

bewoners gestimuleerd om het regenwater van het riool af te koppelen en te 

infiltreren in de tuin. 
 

Nieuw beleid en ambities 

De klimaatadaptieve subsidie van het rijk zetten we in om fysiek projecten in het openbaar 

gebied te realiseren, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen met de jaarschijven in Theereheide. 

De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 2023 als cofinanciering en de aanvragen 

doen we gezamenlijk via de regionale samenwerking "Doelmatig Waterbeheer De Meierij". 

Uit de gevoerde klimaatrisicodialogen van 2021 is een uitvoeringsagenda voortgekomen die 

als onderbouwing dient voor de aanvraag. 

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Lengte vrijvervalriool in km 147 151 155 

Aantal klachten/meldingen van 

storingen drukriool en 

rioolverstoppingen 

314 250 190 

Aantal afgekoppelde panden 10% 14% 18% 

Controle functioneren drukriool 

door opsporen illegale hemelwater-

aansluitingen 

20 75 150 

 

Toelichting: 

Van 2020 tot en met 2025 wordt een aanzienlijk deel van het drukriool gerenoveerd (circa 

100 kleinere gemalen per jaar) hierdoor zullen klachten/meldingen afnemen. 
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Dit kost het 
Riolering Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 2.084 1.918 1.868 

Lasten 2.084 1.918 1.868 

Saldo voor bestemming x € 1.000 0 0 0 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 0 0 0 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Riolering 0 0 0 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 

In 2021 zijn voor de volgende onderwerpen/activiteiten eenmalige budgetten beschikbaar 

gesteld tot een totaalbedrag van € 75.000; voor onderzoek persleidingen einde levensduur (€ 

50.000) en werking retentiebassin Beekkant (€ 25.000). 

De overige afwijkingen (€ 25.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening 

MGD, administratieve mutaties en mutaties voorzieningen. 

Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. De tarieven voor 2022 zullen daarom gelijk 

blijven.  
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Milieu 

 
 
Verantwoordelijke(n): Han Looijen en Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We volgen en ondersteunen de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

en we dragen bij aan het inzichtelijk maken van de ondergrond zodat we met dit 

thema kunnen werken volgens de Omgevingswet. 

 We dragen bij aan het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de bodem. Hier 

verstaan we onder, meer onder omgang met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, 

de overgang van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten om te 

beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreinigingen en registratie van en 

advisering over bodemonderzoeken.  

 We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming van 

de voedselketen komt met name tot uiting bij de innovatie en ontwikkeling van de 

landbouw en de veeteelt. In regionaal verband (kopgroep landbouw) wordt 

bijgedragen aan deze ontwikkeling die wij ondersteunen. 

 We ondersteunen stoppende bedrijven in het buitengebied bij hun keuze voor de 

toekomst en de uitwerking daarvan. Mede vanwege de provinciale emissienormen die 

vanaf 2024 gelden, informeren we bedrijven en brengen deze met de juiste partijen in 

contact. 
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 We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, 

luchtkwaliteit, stikstofdepositie en bedrijven en milieuzonering. 

 We gaan door met de geluidsanering van woningen die in aanmerking komen voor 

maatregelen vanwege wegverkeerslawaai. 

 We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord en benutten de kansen voor de 

verbetering van de luchtkwaliteit. Met de gemeenten in de RNOB wordt mede via de 

Regiodeal ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit, industrie en meten/participatie. 

In Sint-Michielsgestel zetten we in op landbouw en specifiek de ontwikkeling Laar – 

Nieuw Laar en de Hezelaar. 

 

Dit kost het 
Milieu Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 357 2 2 

Lasten 1.010 793 818 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -653 -791 -816 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -653 -791 -816 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Milieu -791 -816 -25 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Op basis van de begroting 2022 van Omgevingsdienst Brabant Noord wordt de bijdrage 

verhoogd met € 21.000. Het restant betreft een hogere toerekening MGD. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Maatschappelijke ontwikkeling 
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Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel 
Samen met inwoners kijken we hoe we de directe leefomgeving kunnen versterken. Hoe we 

inwoners meer in hun eigen kracht kunnen zetten en hoe we ze de ruimte kunnen geven om 

hun mogelijkheden goed te gebruiken. Is dit niet mogelijk? Dan proberen we ondersteuning 

te bieden via maatwerkoplossingen.  

 

Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. 

 
Dit is het doel 
Binnen maatschappelijke ontwikkeling en meer specifiek op het sociale domein zetten we de 

vraag van de inwoner centraal en vergroten de kracht en zelfredzaamheid van inwoners. 

Daar waar nodig bieden we hulp en ondersteuning aan onze inwoners.  

 

Uiteraard hebben de taakstellingen in het sociale domein wel invloed op de mate waarin wij 

de inwoners de noodzakelijke zorg kunnen geven. Dit betekent dat we moeten zoeken naar 

mogelijkheden om de aanspraak op gespecialiseerde zorg (2e lijn) te beperken en beter de 

collectieve voorzieningen (vrijwillig en professioneel) moeten benutten. Tegelijkertijd willen 

we op meerdere vlakken een kwaliteitsslag maken.  

In 2022 pakken we de acties uit het uitvoeringsplan sociaal domein op, zijn we aan de slag 

met de nieuwe inkoop voor Wmo en Jeugd, is het woonplaatsbeginsel ingevoerd, zorgen 

onze consulenten Wegwijs samen met zorgaanbieders voor goede dienstverlening aan onze 

inwoners en voeren onze samenwerkingspartners hun plannen uit voor de 0e en 1e lijn.  

 
Dit valt eronder 
Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Maatschappelijke Ontwikkeling: 

 Maatschappelijk werk 

 Minderheden (vluchtelingen/statushouders) 

 Jeugdzorg 

 Wmo 

 Inkomensvoorziening 

 Participatie 

 Volksgezondheid 

 Onderwijs 

 

Corona 
We kunnen op dit moment nog niet overzien hoe de coronapandemie zich ontwikkelt in 2022 

en wat dit voor de gemeente betekent. Als het Rijk taken in het sociaal domein belegt bij 

gemeenten of specifieke middelen ter compensatie van de coronagevolgen beschikbaar 

stelt, dan pakt de gemeente dit op. Mogelijk lopen nog een aantal in 2021 gestarte corona-

gerelateerde activiteiten door in 2022.  

Daarnaast geven we uitvoering aan het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) om de 

onderwijsachterstanden vanwege corona te bestrijden. Dit Rijksprogramma is gestart in 2021 

en loopt door tot en met 2023. 
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Dit kost het 
Saldo x € 1.000 Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Maatschappelijk werk 194 394 55 

Minderheden -239 -320 -338 

Jeugdzorg -6.128 -6.958 -6.357 

WMO -8.930 -8.920 -8.997 

Inkomensvoorziening -2.025 -2.320 -2.297 

Participatie -4.836 -4.410 -4.193 

Volksgezondheid -992 -1.071 -1.060 

Onderwijs -2.498 -3.378 -3.237 

Totaal saldo -25.454 -26.983 -26.423 
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Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting 
Begrote baten van dit programma 

 
Begrote lasten van dit programma 
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Maatschappelijk werk 

 
 
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. 

 We werken met de welzijnsinstelling en vrijwilligers- en ouderenorganisaties aan 

gezond en vitaal ouder worden en voorkomen van eenzaamheid bij de kwetsbare 

doelgroepen, zoals jongeren en ouderen. Dit doen we onder meer binnen het project 

‘positief gezond ouder worden in de buurt’ 

 We werken binnen het programma Volwaardig Meedoen samen met partners aan de 

thema’s dementievriendelijke gemeenschap en langer zelfstandig thuis. 
College uitvoeringsprogramma 

 We realiseren laagdrempelige voorzieningen in de samenleving (0e 1e lijn) zodat de 

instroom naar geïndiceerde zorg (2e lijn) kleiner wordt.  

 We stimuleren maatschappelijke organisaties om met initiatieven te komen die 

volwaardig meedoen bevorderen.  

 We zetten in op het benutten van talenten zodat iedereen ook echt mee kan doen.  

 We maken extra werk van de vermindering van eenzaamheid in overleg met onder 

meer buurtplatforms en dorpstafels.  

 We geven uitvoering aan het subsidiebeleid.  
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Nieuw beleid en ambities 

 De primaire partners werken vanaf 2022 samen vanuit een gezamenlijk 

uitvoeringsplan en betrekken hier andere ketenpartners bij.  

 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  
In de subsidieopdracht 2022 aan de gezamenlijke primaire partners zijn de volgende prestatiedoelen 

opgenomen:  

- aantal individuele hulpvragen 

- aantal dagdelen/ unieke deelnemers/ vrijwilligers welzijnsdagbesteding 

- aantal en type mantelzorgers. 

Voor een uitgebreidere verantwoording verwijzen wij naar de rapportage Sociaal Domein.  

 
Dit kost het 
Maatschappelijk werk Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 757 713 601 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -757 -713 -601 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 950 1.107 1.077 

Storting in reserves 0 0 422 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 950 1.107 656 

Saldo na bestemming x € 1.000 194 394 55 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Maatschappelijk werk 394 55 -339 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2022 is er een lagere storting in de Reserve sociaal domein van € 330.000. 

De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, 

administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 
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Minderheden 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We bieden met de wooncorporaties huisvesting aan nieuwe statushouders om de 

wettelijke taakstelling te realiseren. De taakstelling voor de 1ste helft van 2022 is nog 

niet bekend. Gezien de ontwikkelingen rondom Afghanistan verwachten we dat de 

taakstelling (fors) toeneemt ten opzichte van 2021. We verwachten dat we hieraan 

niet (tijdig) kunnen voldoen. 

 Vanaf 1 januari 2022 gaan we aan de slag met de nieuwe Wet inburgering. Vanuit 

deze wet ondersteunen we inburgeraars bij: 

- hun vestiging in de gemeente en het praktisch wegwijs worden op diverse 

leefgebieden; 

- het leren van de Nederlandse taal; 

- het actief meedoen in de samenleving, waar mogelijk door betaald werk. 

 We ondersteunen via het Taalhuis ook andere inwoners met een migratie-

achtergrond om de Nederlandse taal beter te beheersen, ook vanwege de Wet 

Taaleis (Participatiewet).  
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 We doen dit vanuit een doelgroepsgewijze aanpak in nauwe samenwerking met 

ketenpartners, voorliggend veld en buurgemeenten. Waar mogelijk, benutten we 

regionale trajecten vanuit Agrifood Capital voor deze doelgroep. 

 

College uitvoeringsprogramma 

 We gaan samen met Vluchtelingenwerk en BINT aan de slag om statushouders naar 

werk te begeleiden. Doel: 2022 Q1. 

 We gaan statushouders en hun gezinnen in taalvaardigheid ondersteunen. Doel: 

2022 Q1. 

 Opvang en integratie Statushouders. Doel: 2022 Q1. 
 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving 

indicator/kengetal 

Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Taakstelling huisvesting 

statushouders 

Taakstelling

: 30 

Realisatie: 

22 

Taakstelling:  

1e helft: 26 

(inclusief 3 

achterstand 

uit vorige 

periode). 

2e helft: 33 

(inclusief 14 

achterstand 

uit vorige 

periode). 

Wordt in 

najaar 

2021 en 

voorjaar 

2022 

gepubli-

ceerd. 

 

Statushouders met werk (%) 38% 30% 30% 

Statushouders met bijstand (%) 48% 55% 55% 

Statushouders (18-30 jaar) die 

onderwijs volgen (%) 

25% 30% 35% 

 
Toelichting: 

 De cijfers zijn gebaseerd op de Benchmark Divosa Statushouders 2020(CBS). Het 

gaat hier om alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan 

en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben 

ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden.  

 De piek in de taakstelling huisvesting van 2021 leidt (tijdelijk) tot een hoger aantal 

statushouders met een uitkering en een lager aantal statushouders met werk. 

 We verwachten een stijging van het aantal jonge statushouders dat onderwijs volgt 

(stapeleffect). Een gemiddelde opleiding duurt vaak minimaal 2-3 jaar. Hierdoor 

neemt het aantal jonge statushouders in het onderwijs over de jaren heen sneller toe.  
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Dit kost het 
Minderheden Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 239 320 338 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -239 -320 -338 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -239 -320 -338 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Minderheden -320 -338 -18 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 

In 2021 is eenmalig implementatiebudget voor een bedrag van € 44.000 beschikbaar gesteld 

voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. 

In 2022 zijn de structurele uitgaven € 45.000 hoger. De Wet Inburgering is uitgesteld van 1-

7-21 naar 1-1-2022. De lasten voor de uitvoering van de Wet Inburgering zijn in 2022 

gebaseerd op een heel jaar en de lasten voor 2021 op een half jaar.  

Ook zijn vanaf 2022 extra begeleidingsgelden beschikbaar gesteld vanuit het rijk voor de 

zogenoemde 'ondertussen groep' (€ 16.000). 
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Jeugdzorg 

 
 
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

Landelijk: 

 We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de 

financiering van extra middelen en de reikwijdte van de Jeugdwet.  

Regionaal: 

 Het regionale beleidsteam jeugdhulp geeft uitvoering aan activiteiten en 

beleidsprojecten op het gebied van specialistische jeugdhulp (iedere gemeente levert 

naar rato capaciteit). In 2022 pakken we de samenwerking met het onderwijs, het 

verbeteren van de situatie bij de Gecertificeerde Instellingen en het project Geweld 

Hoort Nergens Thuis op. 

Lokaal: 

 We geven uitvoering aan de maatregelen jeugdhulp als onderdeel van het 

totaalpakket van de maatregelen voor het Sociaal Domein. Daarnaast implementeren 

wij de nieuwe inkoop jeugdhulp per 2022 (deels PxQ). Wij geven hiermee een 

kwaliteitsimpuls aan de wijkteams en we kunnen beter monitoren en (bij)sturen op 

basis van lokale (financiële)cijfers. 
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We geven uitvoering aan het huidige Jongerenwerk.  

 Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door drie jongerenwerkers die samen met de 

opbouwwerkers van Bint een duo vormen genaamd 'Bint in de buurt'. Zij werken 

wijkgericht in de dorpskernen Berlicum/Middelrode, Den Dungen/Maaskantje, Sint-

Michielsgestel/ Gemonde. Het reguliere programma bestaat onder andere uit: een 

jongerencentrum voor tiener- en jongeren inloop, straatwerk, meidengroep, naschools 

sport/beweegaanbod, vakantieactiviteiten, alcoholvrije discoavonden en 

jongerenwerk op maat. Tijdens de corona zijn er door de jongerenwerkers (corona-

proof) activiteiten georganiseerd gericht op het fysiek kunnen ontmoeten van 

leeftijdsgenoten en is er extra aandacht gegeven aan kwetsbare jongeren. 
College uitvoeringsprogramma 

 We gaan in overleg met zorgaanbieders om wachtlijsten te verminderen. Doel: 2022 

Q1. 

De wachtlijsten bij zorgaanbieders zijn continue onderwerp van gesprek met de 

regiogemeenten en de regionale inkooporganisatie. Voor de extra rijksmiddelen voor 

jeugdhulp voor 2022 wordt een plan van aanpak samen met zorgaanbieders opgesteld. 

 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Doel 2022 

afname zware zorg voor zorg in 

natura in 2022 (op 31-12-22 t.o.v. 

01-01-2022) 

afname bij 

5 zware 

producten 

afname van cliënten in jeugdzorg 

(op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022 

4% 

 

Toelichting:  

We nemen voor jeugdhulp de volgende indicatoren op: 

 We zetten in op een afname van zware jeugdhulp (5 categorieën van jeugdhulp).  

 We realiseren een afname van cliënten in jeugdzorg van 4%: aantal cliënten minder 

in zorg op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022). 

 We stimuleren gerichte verwijzingen naar de inzet van jeugdhulp vanuit huisartsen, 

zodat waar mogelijk de meest lichte hulp wordt ingezet. Dit is een ontwikkeltraject. 

 
Dit kost het 
Jeugdzorg Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 4 4 4 

Lasten 6.505 7.754 6.776 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -6.501 -7.750 -6.772 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 373 793 415 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 373 793 415 

Saldo na bestemming x € 1.000 -6.128 -6.958 -6.357 
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Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Jeugdzorg -6.958 -6.357 600 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Voor 2021 waren incidentele uitgaven opgenomen van € 600.000: 

 In 2021 was voor het opvangen van de effecten van de coronacrisis eenmalig een 

budget van € 42.000 in de begroting opgenomen; 

 Daarnaast waren door het Rijk voor het jaar 2021 eenmalig extra middelen voor 

jeugdzorg beschikbaar gesteld (landelijk € 613 miljoen). Dit betekent voor 2021 extra 

incidentele middelen van € 558.000.  

Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 277.000: 

 De structurele uitgaven voor regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg zijn 

verhoogd met € 69.000; 

 Daarnaast is het budget taakstellend verlaagd vanwege invoering van het 

woonplaatsbeginsel vanaf 2022 met € 263.000. De inkomsten uit het gemeentefonds 

zijn met ditzelfde bedrag verlaagd; 

 Ook is met de Kadernota 2021 voor de begroting 2022 een structurele verlaging van 

het budget opgenomen van € 62.000 als taakstellende besparing door wijziging van 

de zij-instroom; 

 De lasten voor de bijdrage uitvoeringskosten regio zijn in 2022 met € 21.000 

verlaagd. 

 

In 2021 is er een hogere onttrekking uit reserve sociaal domein van € 378.000. 

De overige afwijkingen (€ 51.000 verlaagd) hebben betrekking op de kapitaallasten, 

toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 

In juli 2021 zijn extra middelen jeugdzorg voor 2022 aangekondigd (landelijk € 1,3 miljard). 

De definitieve verdeling van deze middelen wordt in de septembercirculaire 2021 

bekendgemaakt en zijn niet verwerkt in deze begroting. 
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WMO 

 
 
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Per 1 januari is in de regio Meierij de nieuwe inkoop 2022 e.v. uitgevoerd voor Wmo 

specialistische hulp: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en 

dagbesteding.  

 Ook is per 1 januari in de regio Meierij en Bommelerwaard de nieuwe inkoop 2022 

e.v. gerealiseerd voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  

 We geven uitvoering aan de centrumregeling en regiovisie beschermd wonen en 

maatschappelijk opvang en het regioplan doordecentralisatie beschermd wonen voor 

2022 ev. Dit omvat een integrale aanpak preventie GGZ/VZ (Geestelijke 

Gezondheidszorg en Verslavingszorg), toegang tot en transformatie van de 

maatschappelijke opvang, regionalisering van beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang en de doordecentralisatie van budgetten voor beschermd 

wonen. 

 We geven uitvoering aan het Wmo maatregelenpakket om de uitgaven binnen het 

Sociaal Domein beheersbaar te houden. 
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College uitvoeringsprogramma 

 We ondersteunen initiatieven die mantelzorgers ontlasten. Doel: 2022 Q1. 

 Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Doel: 2022 Q1. 

 Uitvoering geven aan het huidige Mantelzorgbeleid. Doel: 2022 Q1.  
 

Nieuw beleid en ambities 

 Per 1 januari 2022 zijn we intern ingericht op de nieuwe inkoop Wmo specialistische 

hulp. Vanaf dat moment betaalt de gemeente per daadwerkelijk ingezet uur of 

dagdeel. Zo hebben wij maandelijks inzicht in onze uitgaven en kunnen we hierop 

beter sturen.  

 Er vinden strategische overleggen plaats over de vergrijzing met de 

woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Het resultaat van deze 

overleggen moet een bijdrage leveren aan gezond en gelukkig ouder worden in onze 

gemeente.  

 De integrale themagroep Wonen, Welzijn en Zorg pakt de prestatieafspraken samen 

met de woningcorporaties op. Ook voert deze werkgroep het 'Regionale 

Uitvoeringsprogramma Wonen en Maatschappelijke Opvang' lokaal uit voor onze 

inwoners. 

 We ondersteunen gemeentelijke acties om het landelijk opgelegde uniforme tarief als 

eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden - waar de financieel draagkrachtigen 

onbedoeld ook van profiteren - van tafel te krijgen. 

 We focussen in het beleid op het beheersbaar houden van de uitgaven in het Sociaal 

Domein. Dit door een actieve focus op het zakelijk indiceren: zoek naar een 

passende en voordeligste voorziening. Dit doen we door in te zetten op:  

1. zelfredzaamheid inwoner en inzet van het sociale netwerk,  

2. meer inzet van het voorliggend veld en algemene voorzieningen in samenwerking 

met onze zorg- en maatschappelijke partners (= wijkgericht werken),  

3. periodieke trainingen en intervisiesessies om medewerkers kostenbewust te laten 

werken,  

4. deze maatregelen te borgen als integraal en duurzaam onderdeel van de toegang 

en de wijkteams.  

 Nauwere samenwerking met consulenten Participatie in de wijken, de WSD en 

andere maatschappelijke partners, zodat onze inwoners actief kunnen (blijven) 

deelnemen in de samenleving. Hierdoor zetten we werk in als beste zorg en zal het 

beroep op betaalde voorzieningen afnemen.  

 Er zijn periodieke inspiratiesessies en gesprekken met inwoners en partners over de 

welzijnsdagbesteding en reguliere dagbesteding. Hierin inventariseren we de wensen 

en behoeften en breiden we succesvolle initiatieven uit naar andere wijken.  

 
  



 

40 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Aantal inwoners met een Wmo 

voorziening 

1492 1492 1566 

Percentage inwoners met 1 of 2 

Wmo voorzieningen 

88% 82% 83% 

 

Toelichting: 

 Aantal inwoners met een Wmo voorziening: er is een autonome groei van 7% per 

jaar. We verwachten deze met uitvoering van het huidige maatregelenpakket met 2% 

te kunnen verminderen.  

 Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen: we streven naar een maximale 

toename van 1% per jaar.  

 
Dit kost het 
WMO Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 459 595 595 

Lasten 8.193 8.924 9.010 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -7.734 -8.329 -8.414 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 31 12 

Storting in reserves 1.195 623 595 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -1.195 -591 -583 

Saldo na bestemming x € 1.000 -8.930 -8.920 -8.997 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

WMO -8.920 -8.997 -77 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verhoogd met € 92.000. De budgetten van 

hulpmiddelen (€ 11.000), collectief vervoer (€ 4.000), huishoudelijke hulp (€ 45.000) en 

begeleiding (€ 41.000) zijn geïndexeerd. 

De overige afwijkingen (een afname € 9.000) hebben betrekking op de toerekening MGD, 

administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 
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Inkomensvoorziening 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen. 

 Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket. 
College uitvoeringsprogramma 

 Onder leiding van de gemeente is de draad van het Armoedenetwerk eind 2020 weer 

actief opgepakt.  
Nieuw beleid en ambities 

 Door de wijzigingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening vanaf 1 januari 

2021 kunnen we inwoners met schulden actief en preventief benaderen. Het doel is 

om grote schulden te voorkomen, de zogenaamde vroegsignalering.  
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Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Aantal uitkeringen 

Participatiewet/Ioaw/Ioaz per 1 

januari 

220 216 214 

Aantal uitkeringen 

Participatiewet/Ioaw/Ioaz per 31 

december 

215 214 218 

Instroom participatiewet/Ioaw/Ioaz 63 - - 

Uitstroom participatiewet/Ioaw/Ioaz 71 - - 

 
Toelichting: 

De cijfers over realisatie 2020 zijn gebaseerd op onze eigen data. Het verschil in 

instroom/uitstroom (8) komt niet exact overeen met het verschil in aantal uitkeringen op 1 

januari 2020 en 31 december 2020 (4). Dit kan komen doordat bijvoorbeeld de uitkering van 

een echtpaar wordt beëindigd, maar 1 persoon van dat echtpaar wel een uitkering blijft 

ontvangen. 

De cijfers over 2021 en 2022 zijn gebaseerd op een prognose-instrument wat rekening houdt 

met verschillende factoren. Er zijn daarom geen cijfers over instroom en uitstroom 

beschikbaar. 

 
Dit kost het 
Inkomensvoorziening Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 6.931 4.541 3.834 

Lasten 8.411 6.861 6.131 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -1.480 -2.320 -2.297 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 545 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -545 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -2.025 -2.320 -2.297 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Inkomensvoorziening -2.320 -2.297 23 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 is er als gevolg van corona uitvoering gegeven aan de Tozo- en de TONK-regeling. 

Beide regelingen hadden als doel om financieel gedupeerden als gevolg van corona te 

compenseren. Voor de Tozo regeling zijn incidenteel € 700.000 aan uitgaven in de begroting 
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opgenomen in 2021. Tevens was er in 2021 een incidentele specifieke uitkering als inkomst 

begroot voor een bedrag van € 700.000. 

Voor de TONK regeling is er in 2021 een incidenteel bedrag begroot aan uitgaven van  

€ 50.000. De dekking van deze extra last was een extra uitkering in het gemeentefonds. 

In 2022 zijn de structurele budgetten voor bijzondere bijstand, welzijnsfonds en 

armoedebestrijding geïndexeerd voor een totaalbedrag van € 11.000. 

De overige afwijkingen (een toename van € 16.000) hebben betrekking op de toerekening 

MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 
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Participatie 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We geven uitvoering aan de Participatiewet. 

 We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo 

veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding. 

 We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum 

Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere 

partners. 

 We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% wettelijk minimum 

loon indien nodig geringe ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk 

(omdat ze meer zelfredzaam zijn). 

 We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van 

instroom-doorstroom-uitstroom. 

 We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost 

Brabant die binnen ons beleid passen. 

 We streven samen met de andere WSD gemeenten om m.b.t. bezetting te komen tot 

een zogenaamd break-even scenario. Sint-Michielsgestel wil daarvoor een aandeel 

leveren van 110% van de gestelde norm. 
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 We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de 

regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen. 
 

College uitvoeringsprogramma 

 We zetten mensen met een verdiencapaciteit van 30-80% in hun kracht en helpen ze 

via onze partners (zoals WSD) aan het werk. Doel: 2022 Q1. 

 We stimuleren het bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

dienst te nemen. Doel: 2022 Q1. 

 We zorgen bij onderhoudswerk voor extra inzet van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Doel: 2022 Q1. 

 Beleid en uitvoering Participatiewet. Doel: 2022 Q1. 
 

Nieuw beleid en ambities 

 We gaan aan de slag met de uitvoering van het Lokaal Plan met de WSD. Periode: 

2021 - 2025. De ambitie is dat iedereen meedoet naar vermogen, waarbij meedoen 

belangrijker is dan alleen het hebben van betaalde arbeid. De projecten waar we als 

eerste mee aan de slag gaan zijn: 

 De invulling van de basisdienstverlening van WSD: onder andere diversiteit 

aan werklocaties, realisatie van 110% aan arbeidsplaatsen bij WSD en het in 

beeld brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van 

uitkeringsgerechtigden in een maximaal drie maanden durend traject onder de 

naam MijnWerkDichtbij; 

 Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD): een diagnose 

instrument waarmee we inzicht krijgen in het ontwikkelvermogen van inwoners 

die gebruik (willen) maken van dagbesteding; 

 Aanpak jongeren: hiermee spreken we de ambitie uit dat alle jongeren die 

onder de Participatiewet vallen in 2025 actief zijn of op het gebied van 

scholing, of arbeidsmarkttoeleiding, of dagbesteding of op andere wijze 

werken aan hun toekomst. 

Het Lokaal Plan is zo opgezet dat er ruimte is om nieuwe projecten te starten 

wanneer nodig.  

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Aantal klanten met een traject 270 280 280 

Aantal reguliere werkgevers aan 

wie loonkostensubsidie wordt 

verstrekt t.b.v. een werknemer 

12 15 25 

 

 

 

  



 

46 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Dit kost het 
Participatie Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 4.885 4.410 4.193 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -4.885 -4.410 -4.193 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 49 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 49 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -4.836 -4.410 -4.193 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Participatie -4.410 -4.193 217 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 is er incidenteel € 43.000 beschikbaar gesteld voor de re-integratie/begeleiding van 

statushouders. 

In 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 160.000: 

 De uitgave aan de WSD voor de uitvoering van de WSW is verlaagd met € 187.000 

door de afbouw van deze regeling. 

 De doelgroep van de Participatiewet neemt door de afbouw van de WSW jaarlijks toe. 

Het budget voor re-integratie van deze doelgroep is verhoogd met € 27.000. 
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Volksgezondheid 

 
 
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.  

 We maken hierover afspraken met de GGD. 
 

College uitvoeringsprogramma 

n.v.t. 

 

Nieuw beleid en ambities 

Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker. Corona laat ons zien dat 

gezondheidsverschillen verder toenemen. Daarnaast leggen we een duidelijke link met de 

Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid 

integreren in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan.  
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Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee 

onderzoeken: 

 

1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 

2. gezondheidsmonitor jeugd. 

 

Deze onderzoeken worden 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de 

website www.brabantscan.nl.  

 

Omdat deze onderzoeken 1 keer per 4 jaar worden uitgevoerd, zijn deze niet opgenomen als 

indicator.  

 
Dit kost het 
Volksgezondheid Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 992 1.071 1.060 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -992 -1.071 -1.060 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -992 -1.071 -1.060 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Volksgezondheid -1.071 -1.060 12 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Voor 2022 zijn de structurele uitgaven gestegen met € 28.000: 

 Dit komt door een wijziging in de begroting van de GGD. De inwonersbijdrage aan de 

GGD stijgt, dit komt door de inzet van prenataal huisbezoek en een uitbreiding van 

het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor worden we (deels) gecompenseerd via het 

gemeentefonds. 

De overige afwijkingen (€ 2.000 lager) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening 

MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 
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Onderwijs 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We voeren de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet uit. 

 We voeren de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en de beleidsregels 

leerlingenvervoer uit. 

 We voeren het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  

 We ontwikkelen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) door. Dit gaat over afspraken 

tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit 

de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs.  

 We voeren de Wet passend onderwijs uit. 

 We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang. 

 We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te 

helpen om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. We zetten hierbij 

cursussen in, maar ook laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers). 

 We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, 

waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting 

onderwijs. 
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 In het gebied waar de nieuwbouw van De Bolster is voorzien, vindt momenteel* (datum 14 

september) aanvullend onderzoek plaats naar de waterhuishouding in het gebied. De 
nieuwbouw van De Bolster is opgeschoven in de tijd, waardoor deze buiten deze 

begroting valt. Dit neemt niet weg dat het college het belang van nieuwbouw voor de 

school wel inziet. Daarom is besloten dat bij eventuele niet geoormerkte financiële 

meevallers het geld als eerste gaat naar een nieuwbouw voor De Bolster.  
 

College uitvoeringsprogramma 

 We voeren het Leerplichtbeleid uit. Doel: Q1 2022. 

 We voeren het beleid Leerlingenvervoer uit. Doel: Q1 2022. 

 We voeren het beleid Passend onderwijs uit. Doel: Q1 2022. 

 We voeren beleid Wet Kinderopvang uit. Doel: Q1 2022. 

 We voeren het beleid Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) uit. Doel: Q1 2022. 

 We voeren de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) uit. Doel: Q1 2022. 

 We voerende de ontwikkelagenda passend onderwijs uit. Doel start Q1 2022. 

 We bestrijden laaggeletterdheid. Doel: Q1 2022. 
 

Nieuw beleid en ambities 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 

 Met ingang van 1-1-2022 is de wetswijziging van de HBO-coach VVE ingevoerd. 

 Met ingang van 1-1-2022 is het VVE-beleid vernieuwd en van kracht.  

Lokale Educatieve Agenda 

 We leggen afspraken vast in de jaarlijkse LEA over het te voeren VVE-beleid 1-1-

2022. 

 We geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in het VVE-beleid. 

Wet passend onderwijs 

 We geven uitvoering aan de wettelijke verplichting vanuit de Jeugdwet en de Wet op 

het passend onderwijs om jaarlijks met het samenwerkingsverband De Meierij - het 

Op Overeenstemminggericht Overleg (OOGO) passend onderwijs en jeugdhulp te 

bieden. In 2022 starten we met de uitvoering van de ontwikkelagenda 2021-2025 

(vastgesteld in het OOGO passend onderwijs en jeugdhulp op 8 juli 2021). 

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Aantal leerlingen met 

vervoersbeschikking 

waarvan met OV, fiets of eigen 

auto 

128 

 

21 

118 

 

25 

111 

 

28 

 
Toelichting: 

Informatie en cijfers over bereik VVE (Wpo) en de toezicht en handhaving kinderopvang 

(Wko) vermelden we in de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs 

(IvhO). Dit jaarverslag zenden wij na besluitvorming in het college ter informatie naar uw 

raad.  

Leerlingenvervoer: We stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig met de fiets of 

OV naar school te reizen. We werken daarbij samen met de scholen.  
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Dit kost het 
Onderwijs Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 1.168 535 535 

Lasten 3.606 3.994 3.712 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -2.438 -3.459 -3.177 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 140 0 

Storting in reserves 60 60 60 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -60 80 -60 

Saldo na bestemming x € 1.000 -2.498 -3.378 -3.237 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Onderwijs -3.378 -3.237 141 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 Voor 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor € 100.000 voor 

voorbereidingskosten IHP; 

 Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verlaagd met € 53.000. Door lagere verwachte 

kosten voor leerlingenvervoer is het budget met € 23.000 verlaagd.  

 De overige afwijkingen (€ 17.000 verhoogd) hebben betrekking op de kapitaallasten, 

toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. 
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Leefomgeving 
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Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel 
Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar 

inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren 

en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar 

we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de 

leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied 

van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. 

 

Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. 

 
Dit is het doel 
Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren 

kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een 

woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze 

dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te 

houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij 

onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. 

Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. 

Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te 

recreëren. 

 

Voldoende betaalbare woningen 

Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de 

aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel 

koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. Duurzaamheid is uiteraard 

ook bij nieuwbouw een belangrijk thema. 

 

Inwoners halen het beste uit zichzelf en hun omgeving 

In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit 

zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van 

kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op 

het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen 

zodat we ze ook kunnen benutten. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te 

ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook 

regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital. 

 

Ruimtelijk beleid voor het buitengebied 

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk 

beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende 

Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. De integrale herziening van het 

bestemmingsplan stellen we uit tot 2024, waardoor we ons nu enerzijds kunnen richten op 

de afhandeling en begeleiding van alle ingediende particuliere initiatieven en anderzijds deze 

integrale herziening optimaal aan kunnen sluiten bij het omgevingsplan in het kader van de 

Omgevingswet. We trekken in dit verband samen op met de gemeente Boxtel. 

 

Verkeer en vervoer 

Op het gebied van verkeer en vervoer gaan wij slagen maken. Met een actueel 

Uitvoeringsplan verkeer en vervoer gaan wij ook in 2022 versneld een aantal bekende 

probleemlocaties en onderzoeksvraagstukken oppakken. Wij gaan bereikbaarheid, 
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verkeersveiligheid en duurzaamheid aan elkaar koppelen. In het kader van "omdenken" 

beginnen wij met een uitvoeringsplan en actualiseren wij voortaan jaarlijks dit 

Uitvoeringsplan en het Gemeentelijk beleidsplan Verkeer en Vervoer (GVVP) in het eerste 

kwartaal.  

 
Openbare ruimte en voorzieningen 

Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen we ons 

steentje bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Afgelopen jaren is 

gekozen voor een sobere uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen achterstanden zijn ontstaan. Die werken we zoveel 

mogelijk weg. Onkruidbestrijding en het onderhoud aan onze talrijke bomen zijn 

aandachtspunten. Ook het onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden krijgt aandacht. 

 
Dit valt eronder 
Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:  

 Volkshuisvesting 

 Ruimtelijke ontwikkeling 

 Grondexploitaties 

 Beheer onroerend goed 

 Groenbeheer 

 Beheer openbare ruimte 

 Verkeersmaatregelen 

 Parkeren 

 Begraafplaatsen 

 

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving: 

 Omgevingswet 

 Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave 

 Centrumplannen: 

1. Sint-Michielsgestel 

2. Berlicum 

3. Den Dungen 
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Dit kost het 
Saldo x € 1.000 Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Volkshuisvesting -64 -191 -137 

Ruimtelijke ontwikkeling -1.525 -1.438 -1.574 

Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den 

Dungen 

-2 0 0 

Project Woningbouwplannen en sociale 

woningbouwopgave 

0 0 0 

Grondexploitaties -579 -615 -622 

Beheer onroerend goed 531 505 518 

Groenbeheer -2.015 -2.217 -2.158 

Beheer openbare ruimte -2.185 -2.597 -2.457 

Verkeersmaatregelen -454 -568 -604 

Parkeren 0 -30 -15 

Begraafplaatsen 6 -5 -5 

Totaal saldo -6.286 -7.155 -7.053 
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Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting 
Begrote baten van dit programma 

 
Begrote lasten van dit programma 
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Volkshuisvesting 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de 

juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.  

 We maken in 2022 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Meer 

dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder 

andere in op het sterker verbinden van wonen en zorg. We monitoren de afspraken 

samen met de corporatie en huurdersverenigingen. 

 Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We geven ruimte 

aan nieuwe initiatieven, zoeken de samenwerking op met partners en maken beleid 

rondom deze thema's.  

 We nemen regionaal deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen van Brabant 

NoordOost. We geven invulling aan de belangrijkste thema's uit het Regionaal 

perspectief Wonen. Voor bijzondere woonvormen zijn we - samen met het Boxtels 

college - bestuurlijk kartrekker. Daarnaast zijn we ambtelijk kartrekker van het thema 

sociale- en middeldure huur. 

 Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare 

woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw 
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samen met JOOST, Woonmeij, Brabant Wonen en specifieke belangenorganisaties. 

Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief 

particulier opdrachtgeverschap. 

 Het Aanjaagteam Sociale Woningbouw zet zich in om de geformuleerde doelstelling 

te halen. 

 

College uitvoeringsprogramma 

 We zorgen dat we minimaal 220 nieuwe betaalbare woningen in alle segmenten en 

voor alle doelgroepen bouwen of in de planning hebben. Doel: Q1 2022. 

 We zetten extra in op woningen voor mensen met een laag inkomen (sociale 

huurwoningen en goedkope koopwoningen). Doel: Q1 2022. 

 We bouwen in elk dorp, bijvoorbeeld diverse projecten Hartkamers (Berlicum), SCI-

terrein, Irenestraat en Hortensiastraat (Sint-Michielsgestel), Veldstraat en Grinsel 

(Den Dungen). Doel: 2022 Q1. 

 We maken in Gemonde een inhaalslag met (minimaal 25) woningen. Doel: 2023 Q1. 

 We geven extra aandacht aan kwaliteit van wonen (onder meer duurzaam en 

levensloopbestendig). Doel: 2022 Q1. 

 We maken huurders en kopers bewust dat investeringen in woonduurzaamheid 

renderen in lagere woonlasten. Doel: 2022 Q1. 

 We maken prestatieafspraken met woningcorporaties over duurzaamheid, 

nieuwbouw, levensloopbestendigheid, doorstroming en het tegen gaan van 

scheefwonen. Doel: 2022 Q1. 

 Er lopen al verschillende projecten, zoals het project Sociale woningbouw met de drie 

corporaties. Doel: 2022 Q1. 

 Los van het coalitieprogramma lopen verschillende eigen inrichtingsprojecten die veel 

tijd vergen, zoals de eigen woningbouwprogramma's en de herinrichtingsprojecten. 

Doel: 2022 Q1.  
 

Nieuw beleid en ambities 

 We starten met een woningmarktonderzoek. Om in kaart te brengen wat de 

toekomstige woningbehoefte is naar huurkoopverhouding, woningtypen en 

prijsklassen en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in 

woningvoorraad voor de komende tien jaar. Dit is een voorloper op de woonvisie. 

 We stellen een nieuwe woonvisie op. Deze zal worden vastgesteld door de nieuwe 

gemeenteraad.  
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Dit kost het 
Volkshuisvesting Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 149 62 56 

Lasten 288 252 193 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -140 -191 -137 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 76 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 76 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -64 -191 -137 

 

 
Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Volkshuisvesting -191 -137 54 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In de begroting 2021 zijn voor de volgende onderwerpen/activiteiten eenmalige budgetten 

beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 55.000: 

 Onderzoek woningvoorraad € 30.000. 

 Actualisatie Woonvisie € 25.000. 
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Ruimtelijke ontwikkeling 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat we de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk 

domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie. 

 Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.  

 We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als 

gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken. 

 Plannen die we in 2022 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar 

verwachting op 1 juli in werking treedt.  

 Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in 

planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die 

daarvoor draagvlak creëren. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

College uitvoeringsprogramma 

 We faciliteren agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf met 

bijvoorbeeld ruimte voor ruimte, of ondersteuning van asbestsanering bij sloop. 

 We maken in overleg met ondernemers en inwoners van het buitengebied een 

passend beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing.  

 We overleggen met inwoners en bedrijven hoe we verrommeling van het 

buitengebied tegen kunnen gaan.  

 We hebben een positieve grondhouding ten opzichte van woningsplitsing in het 

landelijk gebied, binnen de bebouwde kom is het maatwerk.  

 We werken verder aan de uitvoering van de centrumplannen voor Sint-Michielsgestel 

en Berlicum. Daarnaast werken we de stedenbouwkundige visie voor het dorpshart 

van Den Dungen uit in concrete projecten en een adequate verkeersontsluiting. 

 In Sint-Michielgestel geven we een vervolg aan de herontwikkeling van de locatie De 

Huif en werken andere plannen uit de gebiedsvisie Theereheide verder uit. Daarnaast 

zetten we stappen in de voorbereiding van de transformatie van het Kentalis-terrein. 

 We werken in Den Dungen verder aan de centrumontwikkeling waarbij het project 

"Wonen op de Donk" de nodige woningbouw oplevert. 

 In Berlicum werken we verder aan Beekveld en realiseren we in en nabij het centrum 

de nodige nieuwbouwwoningen. 

 Voor Gemonde is het afronden van de planontwikkeling van De Rietstok de 

belangrijkste opgave. 

 Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in 

planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die 

daarvoor draagvlak creëren. 

 

  



 

62 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Dit kost het 
Ruimtelijke ontwikkeling Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 869 1.012 834 

Lasten 2.507 2.598 2.407 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -1.638 -1.586 -1.574 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 399 149 0 

Storting in reserves 286 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 113 149 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -1.525 -1.438 -1.574 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Ruimtelijke ontwikkeling -1.438 -1.574 -136 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 In 2021 is voor € 38.000 aan eenmalige budgetten beschikbaar gesteld (werkbudget 

Kentalis en anterieure overeenkomsten Grienselhof). Ook is in 2021 incidenteel € 

92.000 meer aan leges begroot op basis van het woningbouwprogramma. Hierbij 

wordt opgemerkt dat in 2021 een onttrekking aan de egalisatiereserve van € 149.000 

is geraamd, in de begroting 2022 is dit niet het geval.  

 De bijdrage voor de Omgevingswet is op basis van de informatie in de Kadernota 

2022 lager dan in 2021, een verschil van € 100.000.  

 De overige afwijkingen hebben betrekking op een hogere toerekening MGD (€ 

33.000).  

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Grondexploitaties 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin. 

 We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende 

grondexploitaties. 

 We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin. 

 Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe 

ruimtelijke initiatieven. 

 

College uitvoeringsprogramma 

De grondexploitaties voor Jacobskamp Den Dungen en het centrumplan Sint-Michielsgestel 

lopen door in 2022. In Jacobskamp werken we aan de planontwikkeling van de laatste 

woningen in het plangebied. In het centrumplan loopt de realisatie van plandelen en de 

voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen door. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Dit kost het 
Grondexploitaties Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 5.171 6.024 1.268 

Lasten 6.130 6.638 1.890 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -959 -615 -622 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 476 0 0 

Storting in reserves 97 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 380 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -579 -615 -622 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Grondexploitaties -615 -622 -7 

 

Voor de financiële toelichting op dit product wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid 

van deze begroting en de eerder vastgestelde exploitatieopzetten. De cijfers zijn in 

overeenstemming met het onlangs vastgestelde Meerjaren Planning Grondexploitatie 

(MPG). 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Beheer onroerend goed 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 We verhuren panden waar nog ruimte is; 

 We stoten panden af die vrij komen of vrij zijn van huur en niet van strategisch of 

maatschappelijk belang zijn; 

 We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP). 
 

College uitvoeringsprogramma 

 Uw raad heeft de taakstelling opgelegd om te besparen op maatschappelijk 

vastgoed. Dit bereiken we door het aantal gemeentelijke gronden en gebouwen te 

verminderen. Een van de gemeentelijke panden die op de particuliere markt komt, is 

De Blauwe Scholk in Den Dungen. Afgezien van gemeentehuis en -werven, 

gemeenschapshuizen, scholen en sportaccommodaties hebben we op termijn het 

overige vastgoed afgestoten. Realisatie is mede afhankelijk van het vrijkomen van 

bijvoorbeeld panden uit de verhuur. 

 Het gebouwenbeheer is verbeterd door energiescans en het bereiken van een 

kostendekkende huur. Het gemeentelijk onroerend goed wat gemeentelijk eigendom 

is wordt op adequate manier beheerd en onderhouden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

 De aspecten van duurzaamheid worden ingebed in de concrete uitvoeringstaken en 

uitgangspunten binnen het bouwkundige en installatietechnische beheer en 

onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Elk jaar wordt beoordeeld of de 

geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de status van het gebouw. 

Vervolgens wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud of onderhoud ter 

instandhouding. 

 

 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

gebouwen 2 1 1 

 
Toelichting: 

Thans voeren wij gesprekken over de verkoop van de beekvlietboerderij en het oude 

gemeentehuis. Wij verwachten daar in 2021 en 2022 mee af te ronden. 

 
Dit kost het 
Beheer onroerend goed Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 1.970 1.154 1.087 

Lasten 1.049 844 809 

Saldo voor bestemming x € 1.000 921 310 278 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 240 252 240 

Storting in reserves 630 57 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -390 196 240 

Saldo na bestemming x € 1.000 531 505 518 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Beheer onroerend goed 505 518 13 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 is er voor de taxatie van gemeentelijke gebouwen (in relatie tot verzekeringen) een 

eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 13.000. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Groenbeheer 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

Regulier, planmatig beheer  

 We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, 

voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken 

voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen. 

 Ons uitgangspunt bij het reguliere beheer en onderhoud is het verhogen van 

duurzaamheid en biodiversiteit.  

 In het voorjaar voeren we werkzaamheden uit om de eikenprocessierups preventief te 

bestrijden. Vooraf inventariseren we aantastingsgebieden, tijdens het seizoen 

bestrijden we actief. 

 Gefaseerd vervangen we zieke essen als gevolg van de essentaksterfte. 

 Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst 

over wijkgroen, vallend blad en bomen. Als de veiligheid in het geding komt reageren 

we direct. 

 In samenwerking met de wijkmakelaars ondersteunen we burger- en wijkinitiatieven 

die gaan over het groen in hun directe leefomgeving. In dat proces nemen we een 

actief adviserende en begeleidende positie in om initiatieven succesvol uit te voeren. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Wijkbeheer  

 Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens 

het principe van "schoon, heel en veilig". 

 

.College uitvoeringsprogramma 

 We ondersteunen de wijkmakelaars om bewoners enthousiast te maken om bepaalde 

onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend 

geld ten goede kan komen aan de buurt.  

 

Nieuw beleid en ambities 

 We geven uitvoering aan het vastgestelde Bomenbeleidsplan middels een 

actualisatie van 'de lijst Waardevolle bomen'.  

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal 

Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 Doel 2022 

Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld 6* 6,5* 7* 

klachten meldingen bomen 208 240 200 

klachten meldingen overig groen 451 500 450 

klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme 10 10 10 

beheer bomen, stuks 26.500 26.550 26.700 

beheer wijkgroen, m2 243.000 244.000 248.000 

beheer bos en houtwallen, m2 1.107.440 1.107.440 1.107.440 

beheer gazons, m2 564.000 565.000 567.000 

 
Toelichting: 

* cijfermatige indicator volgens beeld-meetlat op basis van frequentiebeheer. 

 
Dit kost het 
Groenbeheer Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 7 191 12 

Lasten 2.163 2.498 2.240 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -2.156 -2.307 -2.228 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 141 91 70 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 141 91 70 

Saldo na bestemming x € 1.000 -2.015 -2.217 -2.158 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Groenbeheer -2.217 -2.158 59 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld € 72.200 voor groeiplaatsverbetering, 

inspectie waardevolle bomen bij particulieren, extra onderhoudsbudget openbaar groen en 

extra budget bestrijding eikenprocessierups.  

Verder is in 2021 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 199.500 voor de 

herinrichting van de infrastructuur plan Beekveld (€ 179.000) en voor bestrijding 

bomenziekten (€ 20.500). Hier staan verkoopopbrengsten en een onttrekking uit de reserve 

Groenfonds tegenover voor hetzelfde bedrag. 

De overige afwijkingen (€ 13.200) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD 

en administratieve mutaties. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Beheer openbare ruimte 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

Regulier, planmatig beheer 

 We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, 

voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken 

voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare 

verlichting. 

 Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst 

over de openbare ruimte. 

 We besteden nieuwe projecten aan en voeren directie op projecten die in uitvoering 

zijn.  

 We adviseren over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars en verlenen 

ondersteuning. 

Wijkbeheer 

 Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens 

het principe van "schoon, heel en veilig". 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

 We zorgen voor de intake en coördinatie van meldingen en klachten inclusief de 

interne en externe afstemming en dienstverlening. 
 

College uitvoeringsprogramma 

 We koppelen het onderhoud van wegen uitvoeringstechnisch aan de vervanging van 

riolering en vervanging of aanleg van kabels en leidingen door de netbeheerders. 

 We benutten kansen om in het buitengebied detectie- of dynamische verlichting toe te 

passen zodat donkere plekken verlicht worden wanneer dat nodig is. We benutten 

tussentijdse kansen om naast de jaarlijkse herverlichting bestaande PLL lampen 

(witte TL verlichting) sneller te vervangen door LED. 

 We adviseren bij functionele veranderingen in de openbare ruimte en schenken 

binnen het planmatig beheer en onderhoud extra aandacht aan het verbeteren van 

trottoirs, voet- en fietspaden.  

 

Nieuw beleid en ambities 

We hebben gewerkt aan het geactualiseerde Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 

2021- 2025. Met data stellen wij vast welke lichtmasten (groot) onderhoud nodig hebben en 

welke lichtmasten en armaturen we wanneer moeten vervangen. De financiële effecten 

hiervan zijn niet opgenomen in deze begroting en worden betrokken bij de eerstvolgende 

bestuursrapportage (naar verwachting de tweede bestuursrapportage 2021). 

We hebben ook gewerkt aan een nieuw Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021- 2025. Met 

data stellen wij vast welke kunstwerken (groot) onderhoud nodig hebben en welke we 

wanneer moeten vervangen. Ook deze financiële effecten zijn niet opgenomen in de 

begroting en worden betrokken bij de eerstvolgende bestuursrapportage (naar verwachting 

de tweede bestuursrapportage 2021). Gezien de hoogte van het huidig beschikbare budget 

zullen de financiële consequenties fors zijn. 

 
Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Klachten/ meldingen verhardingen 535 600 550 

Klachten/ meldingen Openbare 

verlichting 

185 300 250 

Kwaliteitsniveau verhardingen 

volgens CROW criteria, niveau C 

asfalt 

voldoende 

elementen 

voldoende 

asfalt 

voldoende 

elementen 

voldoende 

asfalt 

voldoende 

elementen 

voldoende 

Beheer/onderhoud wegen 

(verhardingen) in miljoen m2 

1,9 1,9 1,9 

Beheer/ onderhoud kunstwerken  45 44 44 

Beheer/ onderhoud openbare 

verlichting, aantal lichtmasten 

6.250 6.300 6.350 

Beheer/ in stand houding VRI's 3 3 3 

Aantal verkeersborden 2.660 2.660 2.660 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Dit kost het 
Beheer openbare ruimte Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 245 7 7 

Lasten 2.250 2.552 2.512 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -2.005 -2.545 -2.505 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 19 48 48 

Storting in reserves 199 100 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -180 -52 48 

Saldo na bestemming x € 1.000 -2.185 -2.597 -2.457 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Beheer openbare ruimte -2.597 -2.457 140 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 147.000 voor 

gladheidsbestrijding, voorbereidingsbudget Lambertusweg, bestekken groot onderhoud 

wegen, reparatie van de duiker Gemondseweg en een storting in de reserve Wegbeheer. 

De overige afwijkingen (€ 7.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, 

administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Verkeersmaatregelen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 Met de invulling van onze verkeerstaak beogen wij een toekomstbestendig en veilige 

verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers en willen wij de mobiliteit 

bevorderen. 

 Wij maken hiervoor beleid, maken plannen en maken ontwerpen voor infrastructuur 

en verkeersmaatregelen. 

 Gedurende het hele jaar ontvangen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken 

die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte. 

Naar aanleiding van het actuele Uitvoeringsprogramma (het maatregelenpakket) verkeer en 

vervoer vinden werkzaamheden plaats: 

 
Algemeen 

Verbeteren fietsbereikbaarheid kernen en wijken 

We gaan werken aan een plan voor een Fietsnetwerk om de kernen met elkaar te verbinden, 

zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam 

verkeer. Een kwalitatief netwerk vraagt uiteindelijk om investeringen aan de infrastructuur.  
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch - Veghel 

We gaan samen met Provincie en gemeente Meierijstad inzetten op het mogelijk maken van 

een snelfietsroute langs het Maximakanaal. Het is nog niet duidelijk welke investering dit nog 

gaat vragen. 

50 naar 30 km/uur 

We gaan een plan van aanpak opstellen voor het terugbrengen van de snelheden op de 

hoofdwegenstructuur en keuzes maken die moeten leiden tot betere verkeersveiligheid. 

Aandachtspunten zijn herinrichting, gedrag, handhaving, acceptatie verplaatsen verkeer naar 

woonstraten, dekking kosten.  

Opgemerkt wordt dat alle woonwijken inmiddels in de 30 km zonering zijn opgenomen. 

 
Kern Sint-Michielsgestel 

Naast het Programma Vlinder uit het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerBeleid werken we 

onder andere aan: 
Gebiedsvisie Theerestraat / Esscheweg  

We gaan een gebiedsvisie opstellen waarin voorzieningen en fietsnetwerk goed op elkaar 

gaan aansluiten. Aandachtspunten hierbij zijn de grootschalige rioolvervanging en de 

ontwikkeling van het Kentalis-terrein. 
Kern Berlicum en Middelrode 

We gaan de studie As Berlicum-Middelrode binnen de bebouwde kom verder uitwerken. 
Kern Den Dungen 

 

Over de status van de Dungense brug gaan wij in gesprek met de gemeente Den Bosch.  
Kern Gemonde 

Voor deze kern geldt dat er dringend behoefte is vanuit de bewoners om met de gemeente in 

gesprek te gaan over de verkeersaanpak voor de komende jaren. Naar verwachting gaan we 

in 2022 tot een eerste verkenning over (participatie). De financiële vertaling vindt plaats in de 

eerstvolgende kadernota. 

 

College uitvoeringsprogramma 

 We optimaliseren het (openbaar) vervoer tussen de dorpen waar dat nodig is. Doel: 

2022 Q1. 

 We combineren de uitvoering van verkeersmaatregelen met geplande 

onderhoudswerkzaamheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te 

beperken. Doel: 2022 Q1. 

 We verbeteren de verkeersveiligheid rondom gebouwen met een publieke functie. 

Doel: 2021 Q3. 

 We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en parkeren blijft gratis. Doel: ntb. 

 We overleggen met inwoners en fietsersbond hoe we het fietsverkeer kunnen 

bevorderen. Doel: 2022 Q1. 
 

Nieuw beleid en ambities 

 Beleidsarm met bestaande budgetten. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Dit kost het 
Verkeersmaatregelen Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 90 32 32 

Lasten 594 655 737 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -504 -623 -705 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 51 55 101 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 51 55 101 

Saldo na bestemming x € 1.000 -454 -568 -604 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Verkeersmaatregelen -568 -604 -36 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 In de begroting 2021 is voor het ambitiedocument as Berlicum-Middelrode een 

eenmalige budget van € 28.600 beschikbaar gesteld. 

 Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 35.000 door de 

verkeerstellingen, die eenmaal per drie jaar plaatsvinden. 

 De overige afwijkingen (€ 30.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, 

toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties 

reserves. 
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Parkeren 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 De herinrichting van het Mercuriusplein leidt tot de invoering van een blauwe zone. 

 Er komt een aanpak die de behandeling van parkeerklachten en verzoeken. 

Verzoeken om uitbreiding nemen we in behandeling als er een groepsgewijs verzoek 

gedaan wordt. 
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Dit kost het 
Parkeren Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 0 30 15 

Saldo voor bestemming x € 1.000 0 -30 -15 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 0 -30 -15 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Parkeren -30 -15 15 

 

In de begroting 2021 is voor opstartkosten Parkeerbedrijf een eenmalig budget van € 15.000 

beschikbaar gesteld. 
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Begraafplaatsen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van Dungen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van 

de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de 

oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee. 

 Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we 

een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het 

overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer 

in te zetten. 

 We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het 

aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt 

deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld. 
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Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

 Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

Nieuwe grafuitgifte 2 3 4 

Bijzettingen in bestaand graf 0 1 2 

Verlengde grafrechten 3 6 6 

Ruimingen op verzoek 

nabestaanden 

2 4 10 

Bijzetten asbus in urnengraf 0 0 0 

 
Toelichting: 

Dit betreft de begraafplaatsen: 

 Sint-Michielsgestel (Oude Schoolstraat); 

 Den Dungen (Pelikaanstraat). 

 
Dit kost het 
Begraafplaatsen Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 9 3 3 

Lasten 3 8 8 

Saldo voor bestemming x € 1.000 6 -5 -5 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 6 -5 -5 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Begraafplaatsen -5 -5 0 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden. 

 
 
 
 
 
  



 

80 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Projecten 
Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: 

 Omgevingswet 

 Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave 

 Centrumplannen 

 

Omgevingswet 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit is het doel 
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet is door het Rijk een half jaar 

uitgesteld.  

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene 

Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, 

infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke 

leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het 

integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren.  

Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder 

aan, zodat deze zich kenmerkt door: 

 een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving 

 het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van 

de fysieke leefomgeving in brede zin 

 een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. 
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Plannen maken met de samenleving 

De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat 

betekent dat het werk na 1 juli 2022 nog niet klaar. In de Omgevingswet zijn een aantal 

verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 

2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een 

Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen 

in het sociaal domein betrokken worden.  

 

Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale 

leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als 

milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit 

traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe 

ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is.  

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen te zijner tijd voor besluitvorming worden 

voorgelegd. 

Het tijdig implementeren van de Omgevingswet, die op 1 juli 2022 van kracht wordt. 

 

In de Omgevingswet worden wetten samengevoegd en het proces van de inrichting van de 

fysieke leefomgeving verandert fundamenteel. De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke 

instrumenten, bevat een grote informatievoorzieningsoperatie en vraagt om een andere 

werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Thema’s in de Omgevingswet zijn: 

participatie, integraal werken, gebiedsgericht werken, digitaal werken, decentrale 

afwegingsruimte en innovatie. Dit vraagt om een gedragsverandering met de kenmerken: 

open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief. 

 

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 besloten om de Omgevingswet aan te grijpen om 

de huidige werkwijzen en beleidskaders te verbeteren en zich vooral te richten op de externe 

opgaven en actoren in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet geeft 

daarmee tevens verdere invulling aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.  

 

Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder 

aan, zodat deze zich dan kenmerkt door: 

 een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving 

 het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van 

de fysieke leefomgeving in brede zin 

 een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. 
 

Plannen maken met de samenleving 

De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat 

betekent dat het werk na 1 juli 2022 nog niet klaar is. In de Omgevingswet is een aantal 

verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 

2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een 

Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen 

in het sociaal domein betrokken worden.  

 

Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale 

leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als 

milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit 

traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe 

ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is.  
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De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen te zijner tijd voor besluitvorming worden 

voorgelegd. 

 
Dit gaan we dit jaar doen 

 We hebben een start gemaakt met het proces voor de omgevingsvisie. 

 We richten het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in op ten minste de zogeheten 

basisfunctionaliteit. 

 We passen onze werkwijzen aan aan het werken volgens de Omgevingswet en 

stellen de leidraad participatiebeleid vast. 

 We stellen een plan van aanpak vast voor de transitie naar omgevingsplan en werken 

de acties uit. 

 Medewerkers worden verder opgeleid en getraind. 
 

Na de invoering van de Omgevingswet (1 juli 2022) 

 hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de 

doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin 

gezamenlijk op. 

 actualiseren en concretiseren we in de periode tot eind 2029 de geformuleerde 

doelen. 
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Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van de Aa 

 
 
Dit is het doel 

 We willen in alle dorpskernen de ontwikkeling van plannen beheersbaar krijgen en 

beheersbaar houden door plannen op te pakken die bijdragen aan onze 

beleidsdoelen, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en de 

woningbouwopgave (passend bij de behoefte). 

 Tot 2026 willen we 279 sociale huurwoningen toe voegen aan de woningvoorraad. 

Deze bestuursperiode is dat aantal 220. 

 Het aantal van 279 komt voort uit de behoefte, zoals aangegeven in de Woonvisie 

2016. 

 
Dit gaan we dit jaar doen 

 De locaties met een component sociale woningbouw krijgen extra aandacht en 

brengen we verder tot ontwikkeling. 

 We hebben duidelijk welke locaties worden toegevoegd aan de lijst om de 

doelstelling te kunnen realiseren. 

 We blijven voortdurend in overleg met de corporaties en particuliere initiatiefnemers 

om waar mogelijk sociale woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. 
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Centrumplannen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit is het doel Sint-Michielsgestel 

 Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken 

als openbare ruimte. 

 
Dit gaan we dit jaar doen Sint-Michielsgestel 
 

De ontwikkelaar 

 levert begin 2022 de bouwblokken Dommelstaete, Brenthof en Hoekblok C op, met 

daarin onder andere de nieuwbouw van Jumbo en de Hema. 

 start met de bouw van de Raadskamer als de Raad van State het bouwplan 

goedkeurt.  

 bereidt het bouwplan De Groene Villa op, zodat in 2022 of 2023 de bouw kan starten 

wanneer de benodigde (vergunning)procedures zijn afgerond. 
 

De gemeente 

 We starten met het aanleggen van de nieuwe openbare ruimte. Dit gebeurt in fases 

en is onder andere afhankelijk van de voortgang van de realisatie van de 

bouwprojecten. 

 We verwachten dat in 2022 de koper van het oude gemeentehuis zijn plannen kan 

uitwerken en mogelijk een start kan maken met de realisatie. 
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Dit is het doel Berlicum 
 Herinrichting Mercuriusplein, zodat Berlicum weer een functioneel en representatief 

centrum krijgt. 

 
Dit gaan we dit jaar doen Berlicum 

 We ronden de herinrichting van het Mercuriusplein naar verwachting af in het voorjaar 

van 2022. 

 We evalueren de aanleg en het functioneren van de blauwe zone. 

 
Dit is het doel Den Dungen 

 Het dorpshart van Den Dungen moet nu verder ontwikkeld worden om de 

leefbaarheid en woonkwaliteit voor nu en de toekomst te borgen. De vastgestelde 

stedenbouwkundige visie is daartoe de leidraad. 

 
Dit gaan we dit jaar doen Den Dungen 

 We werken de vastgestelde stedenbouwkundige visie over het dorpshart van Den 

Dungen uit in concrete plannen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op De 

Blauwe Scholk, Grienselhof, Wonen op de Donk, herbouw van de locatie 

Donkers/Schuurmans én een adequate verkeersontsluiting. 

 Voortgang en realisatie hangen van diverse factoren af, waaronder de onderlinge 

afhankelijkheid en samenhang van de separate ontwikkelingen. 
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Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport 
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Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel 
Ruimte voor mooie ideeën en plannen 

Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar 

inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en 

ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte 

aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen 

ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als 

forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te 

werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale 

samenwerking via regio Noord-Oost Brabant.  

 
Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector 

Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van 

cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur 

leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze 

gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. 

 

Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het 

van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren. 

 
Dit is het doel 
Leefbaarheid 

Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren 

kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving 

schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en 

maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt 

niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in deze bestuursperiode extra 

aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen 

daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te 

wonen en te recreëren. 

 
Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie 

In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit 

zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van 

kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor de gemeente Sint-Michielsgestel veel 

kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in een 

nieuwe plannen zodat we ze ook kunnen benutten. Naast een centrumvisie voor Sint-

Michielsgestel willen we een visie opstellen voor Berlicum. Daarbij zetten we in op actief 

acquisitiebeleid via centrummanagement en kwartiermakers. We maken werk van werk. Dit 

doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen 

we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals Regio Noordoost 

Brabant, AgriFood Capital en Ondernemerslift+. 
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Dit valt eronder 
Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, 

Cultuur en Sport:  

 Economische aangelegenheden 

 Recreatieve voorzieningen 

 Maatschappelijke voorzieningen 

 Kunst 

 Sport 

 Monumentenzorg en oudheidkunde 

 

Dit kost het 
Saldo x € 1.000 Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Economische aangelegenheden -436 -545 -400 

Recreatieve voorzieningen -338 -344 -364 

Maatschappelijke voorzieningen -1.721 -1.434 -1.505 

Kunst -286 -296 -262 

Sport -1.733 -1.676 -1.667 

Monumentenzorg en oudheidkunde -244 -271 -273 

Totaal saldo -4.759 -4.565 -4.472 
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Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting 
Begrote baten van dit programma 

 
Begrote lasten van dit programma 
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Economische aangelegenheden 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Via accountmanagement zijn we het eerste aanspreekpunt van een ondernemer bij 

vragen en problemen en bieden we ondersteuning. 

 We signaleren en agenderen knelpunten in de lokale bedrijvigheid. 

 We vertegenwoordiging onze gemeente in de regio Noordoost Brabant / Agrifood 

Capital. 

 We adviseren bij projecten uit economisch oogpunt. 

 We profileren Sint-Michielsgestel in toeristisch-recreatief opzicht voor bezoekers en 

zoeken waar mogelijk de samenwerking met ondernemers en omliggende 

gemeenten. 

 We werken aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische 

visie. 
 

. 
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College uitvoeringsprogramma 

 

Economie 

 We sluiten beter aan bij regio NO Brabant, zodat de investeringen in deze 

samenwerking meer opleveren voor onze economie. Doel: 2022 Q1. 

 We brengen samen met betrokkenen economische kansen in beeld en kijken hoe we 

die kunnen verzilveren. Doel: 2022 Q1. 

 We nodigen bij aanbestedingen lokale ondernemers nadrukkelijk uit om in te 

schrijven. Doel: 2022 Q1. 

 We gaan met ondernemers in overleg om de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen en 

winkelgebieden te verbeteren. Doel: 2022 Q1. 

 Regionale rol t.a.v. economie. Doel: 2022 Q1.  

 Contacten bedrijventerreinen. Doel: 2022 Q1. 

 We zoeken actief naar mogelijkheden om Sint-Michielsgestel in toeristisch en 

recreatief opzicht te verbinden met 's-Hertogenbosch en de andere buurgemeenten. 

Doel: 2022 Q1. 

 We betrekken de andere gemeenten om het samenwerkingsverband '5 van de 

Meierij' om toerisme regionaal te versterken. Doel: 2022 Q1. 

 We stimuleren recreatieve mogelijkheden in het buitengebied onder andere door 

goede fiets- en wandelpaden, en een andere bedrijfsopzet van agrarische bedrijven 

(toeristische bestemming) en een koppeling met dagtoerisme uit 's-Hertogenbosch. 

Doel: 2022 Q1. 
 

Weekmarkt Sint-Michielsgestel 

In 2021 is de weekmarkt na een periode van drie jaar geëvalueerd. Het contract tussen 

Gemeente Sint-Michielsgestel en Stichting Weekmarkt loopt af op 31-12-2021. Er wordt een 

nieuw contract opgesteld waarin een aantal zaken zullen worden herzien. Dit wordt integraal 

opgepakt met alle betrokkenen zoals horeca, winkeliers, kermis, kwartiermaker en 

marktkooplieden. 
 

Meerse Plas Den Dungen 

De gemeente zal (conform het beleidsakkoord) een bijdrage leveren aan een upgrade van 

de Meerse Plas. Samen met een groep actieve bewoners worden diverse plannen ten 

uitvoer gebracht. Om de veiligheid te kunnen borgen is een vitaliteitsscan van de bomen 

daar een belangrijk onderdeel van.  

 

Kwartiermakers 

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de ambitie om de werklocaties in de gemeente 

kwalitatief op orde te houden. Voor zowel de centra van Sint-Michielsgestel en Berlicum als 

voor de bedrijventerreinen in beide dorpen willen we dit realiseren door de organisatiegraad 

in de gebieden te verhogen met als doel op termijn een financiële basis te realiseren in de 

vorm van centrummanagement en parkmanagement. Dit is een gezamenlijke opgave voor 

zowel de gemeente als voor de ondernemers. De ervaring in de centra geeft ons het 

vertrouwen dat we via kwartiermakers het beste resultaat kunnen halen. 
 

Toerisme & Recreatie 

2022 staat in het teken van het verder uitvoeren van de in 2021 vastgestelde visie ‘Gezond 

Genieten’ 2021-2024. In 2022 geven we een impuls aan het bouwen aan netwerken; zowel 

online (website en regionale koppelingen) als offline; het aan de slag gaan met het ‘Gezond 

Genieten’ platform en het verbeteren en uitbreiden van de recreatieve routestructuren.  
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Als gemeente willen we op het gebied van recreatie en toerisme vooral een verbindende en 

faciliterende rol spelen. Samen met ondernemers en bewoners gaan we invulling geven aan 

Gezond Genieten. We richten ons op de grote doelgroep die gezondheid en vitaliteit 

belangrijk vindt en daar een eigen invulling aan geeft. Wij brengen mensen bij elkaar rondom 

een onderwerp of thema en ondersteunen waar nodig en mogelijk bij het uitvoeren van 

gezamenlijke ideeën en plannen. Waar nodig onderzoeken we hoe de uitvoering beter kan 

aansluiten bij Gezond Genieten, of we andere partners nodig hebben en hoe we beter 

zichtbaar en vindbaar kunnen worden. We kijken uitdrukkelijk naar een koppeling met de 

kwartiermakers van het centrum van Sint-Michielsgestel en Berlicum. Het is vooral aan 

ondernemers, organisaties en inwoners om het op te pikken en er zelf mee aan de slag te 

gaan, waar nodig ondersteund door de gemeente. 

 

Met Gezond Genieten maken we duidelijk waar onze focus ligt. De basis voor Gezond 

Genieten is in onze gemeente al aanwezig, maar om hieraan echt invulling te geven, zetten 

we “VVVV” in: verbeteren, vernieuwen, verbinden en vermarkten. 

 
Dit kost het 
Economische aangelegenheden Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 22 11 11 

Lasten 458 568 423 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -436 -558 -412 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 13 13 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 13 13 

Saldo na bestemming x € 1.000 -436 -545 -400 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Economische aangelegenheden -545 -400 146 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 148.000 voor de 

ondernemersvierdaagse, subsidieregeling verhuizen kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel, 

de verzelfstandiging van de weekmarkt en de economische visie.  

De overige afwijkingen (€ 2.000) hebben betrekking op toerekening MGD. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Recreatieve voorzieningen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Eric van den Dungen en Han Looijen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

Kermissen 

 We organiseren de kermissen met voldoende variatie tegen betaalbare prijzen.  

 De kermisopstellingen in Sint-Michielsgestel en Berlicum stemmen we af op de 

beschikbare ruimte als gevolg van de centrumontwikkelingen op beide locaties.  

 In 2022 worden met de nieuwe indeling- en inschrijvingen de kermissen voorbereid 

en georganiseerd.  
Speelvoorzieningen 

 We werken aan een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare 

afstand voor alle leeftijden.  

 Uit de jaarlijkse verplichte inspectie blijkt de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen 

en -terreinen. Op basis hiervan prioriteren we reparatie, herstel en vervangingen die 

we vervolgens uitvoeren. 

 Het beleid biedt ruimte voor particuliere initiatieven. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

aantal speelterreinen (locaties) 83 85 85 

aantal speeltoestellen 375 434 434 

aantal kermissen 2 3 4 

aantal attracties 10 46 62 

 
Toelichting: 

Speelvoorzieningen 

 Het huidig areaal aan speelterreinen en speeltoestellen wordt in stand gehouden. Het 

beheer en onderhoud continueren we op de huidige wijze. Er zijn geen plannen voor 

uitbreiding van terreinen en speeltoestellen binnen de bestaande arealen.  

Kermissen 

 Door de coronaperikelen in 2020 en 2021 zijn minder kermissen georganiseerd. In 

2022 wordt hier weer opnieuw volgens de reguliere wijze invulling aan gegeven. 

 
Dit kost het 
Recreatieve voorzieningen Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 44 44 

Lasten 338 388 409 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -338 -344 -364 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -338 -344 -364 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Recreatieve voorzieningen -344 -364 -21 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

Voor 2022 is het structurele budget voor Recreatie en Toerisme verhoogd vanuit de 

onderliggende visie (met € 20.000). Dit is besloten in de raadsvergadering van 10 juni 2021.  

De overige afwijkingen (€ 1.000) hebben betrekking op de verhoogde toerekening MGD. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Maatschappelijke voorzieningen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 We dragen bij aan de doorontwikkeling van de gemeenschapshuizen Meander, D'n 

Durpsherd, Litserborg en Moerkoal. 

 We ontwikkelen samen met betrokken inwoners van de kern Gemonde en Cadans 

Primair een nieuwe MFA in Gemonde. 

 We waarborgen de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in de kernen Berlicum, 

Sint-Michielsgestel en Den Dungen en werken mee aan de wensen van de 

schoolleiding in Middelrode en Gemonde om lezen op school te verbeteren. 

 We continueren de culturele vorming van onze jeugd via de Marktplaatsfunctie van 

Plaza Cultura. 

 We waarborgen goede muziekscholing via onze samenwerking met MEDEZ. 

 We geven Kunst en Cultuur de ruimte en ondersteunen lokale, kleinschalige 

initiatieven op dit gebied. 

 We breiden de basisscholen Fonkel en De Wegwijzer in Den Dungen uit in lijn met 

het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

College uitvoeringsprogramma 

 Waar gewenst of noodzakelijk nemen we initiatieven of ondersteunen de ontwikkeling 

van onze gemeenschapshuizen. 

 We geven speciale aandacht aan de rol van Huis73 binnen de MFA Meander en de 

rol van de parochiële bibliotheek in de Litserborg. Er is hier sprake van een 

verbreding in de taakinvulling van de bibliotheken door inbreng te leveren in de 

programmering van de MFA's.  

 We zorgen voor een nieuw gemeenschapshuis in Gemonde via het concept van 

multifunctionele accommodaties (MFA).  

 In overleg met de directies van de scholen waarbij we hun wensen meenemen, 

zorgen we voor goede bibliotheekvoorzieningen op de scholen in Middelrode en 

Gemonde. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. Hiermee onderstrepen wij het 

belang van lezen. Doel: 2022 Q1. 

 

Nieuw beleid en ambities 

 We werken conform de Kadernota aan het toekomstbestendig maken van de 

bibliotheekfunctie in Sint-Michielsgestel. 

 In het eerste kwartaal van 2022 presenteren we een Notitie Toekomstbestendige 

Gemeenschapshuizen. 

 
Dit kost het 
Maatschappelijke voorzieningen Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 151 1.237 137 

Lasten 2.118 1.852 1.793 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -1.967 -615 -1.656 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 245 158 151 

Storting in reserves 0 977 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 245 -819 151 

Saldo na bestemming x € 1.000 -1.721 -1.434 -1.505 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Maatschappelijke voorzieningen -1.434 -1.505 -72 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 In de begroting 2021 was een incidentele verkoopresultaat begroot van netto € 

131.000. 

 Stapsgewijs wordt het tekort op de gemeenschapshuizen afgebouwd. Dit zorgt voor 

een lagere bijdrage van € 50.000 (ten opzichte van 2021). 

De overige afwijkingen (€ 9.000) hebben betrekking op de kapitaallasten. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Kunst 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

Kunst 

 We geven continu aandacht aan kunst in de openbare ruimte inclusief het onderhoud 

ervan. De Kunstcommissie oriënteert zich op de mogelijkheden die het nieuwe 

Centrum biedt.  
College uitvoeringsprogramma 

 Activiteiten kunst en cultuur.  

De coronacrisis heeft stevige impact gehad op het culturele leven in onze gemeente. 

Waar mogelijk bieden we via de bestaande subsidieprogramma's de betrokken 

maatschappelijke partners ondersteuning om in 2022 weer nieuwe activiteiten op te 

starten of te herstarten.  

Door inschakeling van MEDEZ willen we op de basisscholen de aandacht voor 

muziek intensiveren, vanzelfsprekend in afstemming met de directies van de scholen. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Nieuw beleid en ambities 

De ambitie is om de gemeentelijke kunstcollectie tegen het licht te houden en op te schonen. 

Er zijn werken die op meerdere manieren waardevol zijn voor onze gemeente maar dat kan 

niet van alle opgeslagen werken gezegd worden. De Kunstcommissie zal hierover een 

advies uitbrengen. 

 
Dit kost het 
Kunst Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 17 0 0 

Lasten 312 333 299 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -294 -333 -299 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 8 38 38 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 8 38 38 

Saldo na bestemming x € 1.000 -286 -296 -262 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Kunst -296 -262 34 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 35.000 voor expositie gijzelaars 

Beekvliet en verplaatsing en onderhoud kunstwerk decors Berlicum. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Sport 

 
 
Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

Sportstimulering 

 We stimuleren georganiseerde en ongeorganiseerde bewegingsactiviteiten voor 

verschillende doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of 

geestelijke beperking. 

 We stimuleren en bevorderen de toegankelijkheid voor sport en bewegen voor jong 

en oud. 

Binnensportaccommodaties 

 We bezien het toekomstig gebruik van de binnensportaccommodaties op basis van 

de bezettingsgraad en bouwkundige staat. 

Buitensportaccommodaties 

 We onderzoeken de toekomstbestendigheid van sportverenigingen en stimuleren de 

samenwerking en verbinding.  
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Zwemvoorzieningen 

 We faciliteren een zwemvoorziening van een kwalitatief goed niveau waar burgers en 

sportverenigingen terecht kunnen. We maken afspraken met partijen om de 

beheersverantwoordelijkheden voor deze voorziening te realiseren en waarborgen. 
 

College uitvoeringsprogramma 

 We verbeteren samen met de verenigingen onze buitensportaccommodaties. De 

voetbalaccommodatie van vv Irene in Gemonde is gedateerd en moet worden 

vervangen. Doel: 2022 Q3. Dat geldt ook voor de voetbalaccommodatie van BMC. 

Daar komt bij dat aanhoudende legionellaproblematiek deze ontwikkeling urgent 

maakt. Samen met korfbalvereniging BMC en de Hockeyclub Berlicum bekijken we 

het realiseren van één nieuwe accommodatie voor deze drie verenigingen. Doel: 

2023 Q3. 
 

Nieuw beleid en ambities 

 We houden een nulmeting van de buitensportaccommodaties en verwerken de 

bevindingen in een meerjarenonderhoudsplanning.  

 Om te zijner tijd sporthal De Run in Berlicum te kunnen vervangen, is bovendien 

besloten hiervoor te gaan sparen. Een eerste bedrag is hiervoor al gereserveerd. 

 
Dit kost het 
Sport Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 368 137 137 

Lasten 2.172 2.134 1.875 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -1.804 -1.997 -1.738 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 71 321 71 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 71 321 71 

Saldo na bestemming x € 1.000 -1.733 -1.676 -1.667 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Sport -1.676 -1.667 9 

 

De belangrijkste verschillen hebben betrekking op lagere kapitaallasten voor 

buitensportaccommodaties (€ 10.000) en een hogere toerekening MGD. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Monumentenzorg en oudheidkunde 

 
 
Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 We beschermen het bestaande, gebouwde erfgoed doordat bij verbouwing en 

restauratie omgevingsvergunningen nodig zijn waarbij de monumentencommissie 

vanuit deskundigheid adviseert. 

 We beschermen het archeologisch erfgoed door het opnemen van 

dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan conform het archeologiebeleid.  

 We werken in samenspraak met betrokkenen aan een actiegericht ambitiedocument 

voor erfgoed om de zichtbaarheid en beleving van erfgoed te vergroten. 

 Met de invoering van de Omgevingswet werken we toe naar een Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit waarin de advisering over ten minste monumenten en Welstand 

integraal plaatsvindt. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

 Vanaf 2005 zijn we lid van de gemeenschappelijke regeling, Brabants Historisch 

Informatie Centrum (BHIC). Het BHIC zorgt voor het beheer van het oude 

gemeentelijke archief. 

 

Cultuurerfgoed 

 We stellen het cultureel erfgoed gevormd door Linie 1629 centraal. We streven naar 

meer herkenning hiervan in afstemming met de betrokken partners door de 

aanwezige cultuurhistorische waarden nadrukkelijker te tonen. 

 We nemen ook in 2022 deel aan het partnerschap rond Zuiderwaterlinie. Hiermee is 

onze gemeente verbonden doordat de Linie van 1629 voor een groot gedeelte over 

het grondgebied van Sint-Michielsgestel loopt. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling 

van onze gemeente als aantrekkelijke toeristische bestemming. 

 

 

 

Dit kost het 
Monumentenzorg en oudheidkunde Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 0 0 0 

Lasten 249 276 278 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -249 -276 -278 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 5 5 5 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 5 5 5 

Saldo na bestemming x € 1.000 -244 -271 -273 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Monumentenzorg en oudheidkunde -271 -273 -3 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Ruimtegevend bestuur 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel 
Het lokaal bestuur is continu in beweging. Inwoners, ondernemers en instellingen willen en 

krijgen steeds meer en vaker invloed op hun eigen (leef)omgeving. Ze nemen ook zelf 

initiatieven om te participeren. Een modern bestuur staat hier voor open en stimuleert dit.  

Gemeenten krijgen daarnaast steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Structureel, 

zoals via de nieuwe Omgevingswet, maar ook incidenteel als uitvoerder van rijksbrede 

(steun)maatregelen. Daarnaast vragen thema's als regionale samenwerking, Right to 

challenge, wijkgericht werken, overheids- en burgerparticipatie, transities en transformaties 

en veerkrachtig bestuur blijvend onze aandacht.  

Goed leven en werken 

Vanuit MijnGemeenteDichtbij draagt de ambtelijke organisatie bij aan goed leven en werken 

in onze gemeente. We voeren gezamenlijk taken uit voor en met onze inwoners en 

(maatschappelijk) ondernemers. Het duurzaam verbeteren van de samenredzaamheid, 

veiligheid, leefbaarheid en vitaliteit is wat we willen bereiken. 

 

Dit doen we door de dialoog aan te gaan met onze klanten. Daarom is het belangrijk om ons 

door te ontwikkelen naar een communicatief vaardige organisatie. Met alle communicatie 

geven we namelijk invulling aan ons merk. Maken we onze merkbelofte waar. We geven 

letterlijk en figuurlijk ruimte: we staan open voor iedereen en voor een goed gesprek. 

 
Wijkgericht werken 

Naast participatie en communicatie is het wijkgericht werken één van duidelijkste invullingen 

van onze visie. We nodigen inwoners uit om zelf met ideeën en initiatieven te komen. Zij 

krijgen hier zoveel mogelijk ruimte voor. Deze ruimte kan verschillende vormen hebben. 

Bijvoorbeeld fysieke ruimte in de vorm van een stuk grond of een locatie waar activiteiten 

kunnen plaatsvinden. Of ruimte in regels en beleid, door uitzonderingen te maken of 

onnodige regels te schrappen. Maar ook, mits dat kan, eenmalige financiële ruimte om een 

initiatief te helpen realiseren.  

 

Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte. 

 
Dit is het doel 
 

Meer verbinding met onze inwoners 

De huidige tijd is er een van ‘samen doen’. Dat betekent samen nadenken aan het begin van 

belangrijke processen. Samen kijken naar wat kan, uitgaand van de mogelijkheden die er 

zijn. Maar het vervolgens ook doen, door samen de uitvoering op ons te nemen.  
 

Participeren en communiceren 

We houden ook na de verkiezingen van maart 2022 burgerparticipatie hoog op de agenda 

om aan te geven hoe belangrijk wij de verbinding met onze inwoners vinden. Daar hoort ook 

bij dat we de dialoog met onze inwoners verder gaan veranderen in 2022. Dat doen we 

vanuit een vastgesteld participatiebeleid, waarin uitgewerkt is hoe we participatie van 

inwoners, bedrijven en instellingen op een goede manier organiseren. Dit vraagt een andere 

manier van werken, zowel van de gemeente als van samenwerkingspartners.  

Daarnaast willen wij bereiken dat onze inwoners weten waar ze moeten zijn voor informatie, 

met hun vragen én hun klachten. Wij gebruiken daarvoor zowel online als offline kanalen. De 

online kanalen worden voortdurend doorontwikkeld en regelmatig getoetst op 

toegankelijkheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot onze communicatie.  
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

 

 

Veilige leefomgeving 

Ondermijning tast de leefbaarheid aan. Daarom treden we samen met partners stevig op 

tegen vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Criminelen krijgen zo geen voet 

aan de grond in onze dorpen en in het landelijk gebied. Vanwege de benodigde corona-inzet 

heeft dit onderwerp lange tijd niet de aandacht kunnen krijgen die het nodig heeft. Daarom 

zetten we in vanaf 2022 steviger in op een veilige leefomgeving.  

 
Financieel sluitend 

Sint-Michielsgestel houdt vast aan een financieel sluitende meerjarenbegroting en een 

spaarpot met voldoende vermogen om risico’s te dekken. Zo kunnen we nu en in de 

toekomst zorgen voor minimaal gelijkwaardige voorzieningen voor iedereen die in onze 

gemeente woont en werkt. Zo houden we de leefbaarheid van onze dorpen overeind. 

 
Dit valt eronder 
Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Ruimtegevend bestuur: 

 Bestuur 

 Basisregistraties 

 Openbare orde en veiligheid 

 Algemene dekkingsmiddelen 

 Algemeen budgettair 

 

Dit kost het 
Saldo x € 1.000 Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Bestuur -5.258 -4.911 -4.534 

Basisregistraties -980 -921 -933 

Openbare orde en veiligheid -2.415 -2.796 -2.805 

Algemene dekkingsmiddelen 7.551 7.398 7.826 

Algemeen budgettair 41.161 41.371 39.578 

Totaal saldo 40.058 40.140 39.131 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting 
Begrote baten van dit programma 

 
Begrote lasten van dit programma 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Bestuur 
 

 

 
Verantwoordelijke(n): Han Looijen, Ed Mathijssen, Lianne van der Aa,  
 
Eric van den Dungen en Peter Raaijmakers 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 We zorgen voor begrijpelijke en tijdige communicatie met onze inwoners, 

maatschappelijke instellingen, ondernemers en de pers. De klantvraag (opgehaald 

vanuit partners en sociale media) en het voeren van de dialoog staat hierbij centraal. 

Dit alles doen we vanuit ons merk. 

 We zetten Sint-Michielsgestel geeft ruimte op de kaart, door blijvend aandacht te 

geven aan 'ruimte geven' binnen ons dagelijks werk en in projecten. 

 We ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de bevolking via de wijkmakelaars. 

 We willen weten wat er leeft in onze gemeenschap, zodat we hierop kunnen inspelen. 

De wijkmakelaars bouwen en onderhouden daarom een netwerk in de dorpen en 

wijken. We houden bijvoorbeeld vier wijkschouwen, verspreid over de dorpen, om 

met elkaar knelpunten in kaart te brengen en op te kunnen lossen. Waar daar 

aanleiding voor is, stimuleren we onderhoud van openbaar groen en het maken van 

gezamenlijke plannen door bewoners. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

College uitvoeringsprogramma 

 Tenminste één keer per jaar informeren we de gemeenteraad over de voortgang van 

het college-uitvoeringsprogramma. 

 We doen onderzoek naar dienstverlening van de gemeente. 
 

Nieuw beleid en ambities 

 

Wet open overheid (Woo) 

De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding 

van de Woo. De wet beoogt de hele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De 

verwachting is dat de wet in het voorjaar van 2022 in werking treedt. Voor de implementatie 

en borging van de nieuwe wet is budget vanuit de algemene uitkeringen beschikbaar gesteld 

vanaf 2022. De definitieve gevolgen hiervan worden verwerkt via de 2e Bestuursrapportage 

van 2021. 

 

Participatiebeleid 

Participatie van inwoners is niet alleen vanuit de Omgevingswet, maar ook vanuit een 

ruimtegevend bestuur een belangrijk onderwerp. We willen de inbreng van inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen volgens uniforme kaders laten verlopen, 

waarbinnen er ruimte is voor maatwerk. Zodat zij zich niet alleen gehoord worden, maar er 

ook daadwerkelijk (voor zover mogelijk) iets met hun inbreng gedaan wordt.  

We vinden het belangrijk dat hiervoor niet alleen een nieuw beleid komt met vastgestelde 

kaders voor die participatie, maar dat dit beleid ook wordt geïmplementeerd in de hele 

organisatie. Het opstellen en borgen van het participatiebeleid is een leerproces waarin 

meerdere partijen zoals gemeenteraad, college, maar ook externe samenwerkingspartners 

een belangrijke rol hebben. 

We verwachten hier meerdere jaren en concrete pilots voor nodig te hebben. We nemen de 

raad mee in het proces. 

 
Dit kost het 
Bestuur Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 102 62 38 

Lasten 4.557 5.024 4.622 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -4.455 -4.961 -4.584 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 50 50 

Storting in reserves 803 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 -803 50 50 

Saldo na bestemming x € 1.000 -5.258 -4.911 -4.534 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Bestuur -4.911 -4.534 377 
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De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 382.900: 

 Organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen; het budget is extra verhoogd met € 

39.500 (i.v.m. te nemen maatregelen Covid-19); 

 Re-integratietraject € 15.000; 

 Extra bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij (MGD) in verband met project 

doorontwikkeling € 140.400; 

 Organiseren activiteiten voor '25 jaar gemeente Sint-Michielsgestel'; het budget is 

extra verhoogd met € 25.000; 

 Inhuurkosten € 50.000, deelname 'waar staat je gemeente' budget groot € 13.000 en 

voorbereidingsbudget voor onderzoeken/investeringen o.a voor IHP € 100.000. 

Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verhoogd door: 

 Budget accountantskosten € 5.000 op basis van het contract; 

 Bestuurskosten: indexering salarissen € 20.000; 

 Bijdrage MijnGemeenteDichtbij met € 155.000 op basis van de begroting 2022 van 

MGD. 

De overige afwijkingen (een voordeel van € 173.000) hebben betrekking op kapitaallasten, 

toerekening MGD, administratieve mutaties en mutaties reserves. 
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Basisregistraties 

 
 
Verantwoordelijke(n): Han Looijen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 Het juist, volledig en actueel verwerken en waar nodig (pro)actief controleren van 

persoonsgegevens (geboorten, huwelijken, echtscheidingen, verhuizingen, wonen, 

overlijden, etc.) en gegevens zoals adressen, gebouwen, wegen, waterlopen, 

terreinen en spoorlijnen. 

 Identificeren, controleren en verstrekken van bewijzen en verklaringen. 

 De gemeente geeft uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en mogelijke 

adresfraude waardoor de kwaliteit van de Basis Registratie Persoonsgegevens nog 

verder toeneemt. 

 De (digitale) werkprocessen worden waar nodig aangepast zodat een hoge kwaliteit 

wordt geborgd.  

 De gemeente is bronhouder van de basisregistratie Woz, de geregistreerde 

informatie wordt beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening Woz (LV Woz). 

In de LV Woz zijn onder andere de woz-waarde, de kadastrale aanduiding, 

adresgegevens en belanghebbende gegevens opgenomen. 
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 Middels de jaarlijkse ENSIA zelfevaluaties controleren we de kwaliteit van ons werk. 

Dit wordt jaarlijks apart gerapporteerd 

 

 

 

Dit kost het 
Basisregistraties Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 279 413 428 

Lasten 1.304 1.365 1.376 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -1.025 -951 -948 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 45 30 15 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 45 30 15 

Saldo na bestemming x € 1.000 -980 -921 -933 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Basisregistraties -921 -933 -12 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden. 

  



 

112 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Openbare orde en veiligheid 

 
 
Verantwoordelijke(n): Han Looijen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
Vaste werkzaamheden 

 Bevolkingszorg: voorbereiden en uitvoeren van rampen- en crisisbeheersing. Ook bij 

incidenten op gebied van openbare orde en veiligheid en bij grote evenementen. 

 Casuïstiek -/ en advies op gebied van zorg en veiligheid. Onze inzet verschuift steeds 

meer naar preventie. 

 Meewerken aan de integrale aanpak van ondermijning, waarbij de focus ligt op 

awareness. Daarnaast adviseren en dragen we bij aan casuïstiek.  

College uitvoeringsprogramma 

 We compenseren verenigingen voor de kosten van een verplichte Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). Doel: 2022 Q1. 

 We blijven voorop lopen in de ketenaanpak verwarde personen en staan open om 

hiervoor pilotgemeente te zijn. Doel: 2022 Q1. 

 We bevorderen de inzet van “meer blauw” (politie en boa's). We beseffen dat wij 

geen invloed hebben op de personele inzet van de politie. We blijven in gesprek met 

de politie en denken mee in oplossingen. Met betrekking tot de zichtbaarheid van de 

boa’s wordt ingezet op een verdrievoudiging van de boa capaciteit met ingang van 1 

januari 2022.  
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Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
  

Omschrijving indicator/kengetal Realisatie 

2020 

Verwachting 

2021 

Doel 2022 

De organisatie is voorbereid op een 

ramp en/of crisissituatie. 

Nee Personeel met 

een rol in de 

crisisorganisatie 

heeft een 

basistraining 

gevolgd.  

De organisatie 

enthousiasmeren 

voor een rol in de 

crisisorganisatie. 

De afdelingen die regelmatig in 

contact staan met de inwoners zijn 

getraind op awareness op het 

gebied van ondermijning en zorg en 

veiligheid. 

Nee Kennismaking op 

het gebied van 

ondermijning 

d.m.v. 

gastsprekers. 

Basisbrede 

awareness op het 

gebied van 

ondermijning en 

zorg en veiligheid. 

d.m.v. 1x per jaar 

een themaweek. 

Dit kost het 
Openbare orde en veiligheid Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 63 7 7 

Lasten 2.478 2.804 2.813 

Saldo voor bestemming x € 1.000 -2.415 -2.796 -2.805 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 -2.415 -2.796 -2.805 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Openbare orde en veiligheid -2.796 -2.805 -9 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 In 2021 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 7.800 voor de verhoging 

van de bijdrage deelname aan Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC); 

 In 2021 zijn via overheveling eenmalige budgetten beschikbaar voor project verwarde 

personen € 37.000, inhuur van een coördinator BIM € 30.000 en project awareness 

ondermijning € 20.000. Daarnaast is er in 2021 een eenmalig budget beschikbaar in 

verband met de bommenregeling voor een bedrag van € 25.000. 

 Bijdrage Veiligheidsregio: overeenkomstig eerdere besluitvorming wordt de bijdrage 

vanaf 2022 structureel verhoogd met € 119.000 voor de realisatie van de hoofd- en 

nevenvesting (raad 21 maart 2019) en reguliere prijsindexering.  

De overige afwijking (een nadeel van € 10.000) heeft betrekking op de toerekening MGD. 
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Algemene dekkingsmiddelen 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 We blijven werken aan het behouden en zo mogelijk versterken van onze financiële 

positie. 

 Hier hoort een passende lokale belastingdruk bij waarbij we streven naar maximaal 

een trendmatige ontwikkeling. 

 Voor de financiering van onze netto uitgaven geldt als uitgangspunt om allereerst de 

maximale ruimte onder de kasgeldlimiet in te zetten voordat een eventuele keuze 

wordt gemaakt voor financiering via de kapitaalmarkt. 

College uitvoeringsprogramma 

n.v.t. 
 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden een vijftal kengetallen 

opgenomen die inzicht geven in de (ontwikkeling van de) financiële positie.  
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Dit kost het 
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 8.412 8.450 8.850 

Lasten 861 1.051 1.024 

Saldo voor bestemming x € 1.000 7.551 7.398 7.826 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 

Storting in reserves 0 0 0 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 0 0 0 

Saldo na bestemming x € 1.000 7.551 7.398 7.826 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Algemene dekkingsmiddelen 7.398 7.826 427 

 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 Voor 2022 zijn de structurele OZB-inkomsten verhoogd met € 392.000 in verband met 

besluitvorming bij de begroting 2021, actualisatie van het woningbouwprogramma en 

indexering van de opbrengsten.  

 Verder zijn vanaf 2022 de structurele inkomsten uit toeristenbelasting met € 35.000 

verhoogd als onderdeel van de dekkingsmaatregelen bij de begroting 2021. 

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden. 
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Algemeen budgettair 

 
 
Verantwoordelijke(n): Ed Mathijssen 

 
 
Dit gaan we dit jaar doen 
 

Vaste werkzaamheden 

 Periodiek wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van onze 

gemeente via de Planning&Control documenten (begroting, jaarrekening, kadernota 

en bestuursrapportages). 

 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is onze grootste inkomstenbron. Via de 

periodieke circulaires hebben we hier inzicht in vertalen we de ontwikkelingen in onze 

begroting.  

College uitvoeringsprogramma 

n.v.t. 
 

 

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) 
 

Voor dit product zijn geen indicatoren van toepassing anders dan de genoemde periodieke 

P&C rapportages. 
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Dit kost het 
Algemeen budgettair Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Baten 40.678 42.267 41.155 

Lasten 20 1.338 308 

Saldo voor bestemming x € 1.000 40.658 40.930 40.847 

Resultaatbestemming    

Onttrekkingen aan reserves 733 1.336 13 

Storting in reserves 230 307 302 

Saldo resultaatbestemming x € 1.000 503 1.028 -289 

Saldo na bestemming x € 1.000 41.161 41.371 39.578 

 

Exploitatie resultaat 0 587 981 

 

Financiële toelichting 
Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) 

x € 1.000 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Verschil 

Algemeen budgettair 41.371 39.578 -1.793 

 

Het exploitatieresultaat is het vrij besteedbare begrotingssaldo. 

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht: 

 In 2021 is voor de gevolgen van corona op dit product een eenmalig (nog te 

bestemmen) budget van € 1.050.000 beschikbaar vanuit de compensatiepakketten. 

Dit budget is beschikbaar gesteld door het Rijk via de uitkering uit het 

gemeentefonds. Vooral om deze reden is de uitkering uit het gemeentefonds in 2022 

€ 998.000 lager dan in 2021. Voor een verdere toelichting op de ontwikkeling van het 

gemeentefonds wordt verwezen naar de eerste bestuursrapportage 2021 (raad 1 juli 

2021). 

 Voor 2022 is voor het begrotingssaldo en enkele stelposten (met name 

areaaluitbreiding en prijsindexering) € 275.000 meer beschikbaar dan in 2021. Een 

toelichting op het verloop van het begrotingssaldo en de stelposten is opgenomen in 

het hoofdstuk Financiële toelichting, paragraaf 'Stand van zaken te realiseren 

taakstellingen en restant stelposten'. 

 De overige afwijkingen (een nadeel van € 1.357.000) hebben betrekking op 

administratieve mutaties en mutaties reserves. De reservemutaties hebben voor het 

overgrote deel een incidenteel karakter voor 2021. 
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Paragrafen 
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Lokale heffingen 
 
Inleidende tekst 
In principe worden de tarieven gebaseerd op een taakstellende begrote opbrengst. Deze 

worden jaarlijks aangepast met areaaluitbreiding en een indexering voor dat jaar. Afwijkingen 

hierin worden bij elke belasting afzonderlijk gemeld. 

 

Een wetswijziging verplicht de gemeenten om per 2022 de herwaardering van het onroerend 

goed uit te voeren op basis van oppervlakte (nu is de inhoud nog een bepalende factor). Dit 

grootschalige project heeft de kwaliteit van de gegevens binnen diverse Basisregistraties de 

BAG, BGT en Woz geoptimaliseerd.  

In 2022 is de overgang naar de nieuwe belastingapplicatie Centric Belastingen volledig 

gerealiseerd. 

 
Het beleid algemeen 
Conform de voor de Meerjarenbegroting 2020-2023 benoemde uitgangspunten zou in de 

begroting van 2022 rekening gehouden met een trendmatige stijging van de OZB-opbrengst 

en de legestarieven met 2,1%. Bij de voorbereiding van de begroting zijn we geconfronteerd 

met diverse financiële tegenvallers. Door verschillende maatregelen is dit tekort grotendeels 

gedekt en blijven de voorzieningen in onze dorpen in stand. Vanwege het tekort is het 

redelijk om een extra lastendruk van 0,5% op de reguliere OZB index door te rekenen. Deze 

opslag rekenen we jaarlijks, in ieder geval voor de periode 2021 tot en met 2024, door. 

Naast deze trendmatige indexering zorgen areaaluitbreidingen voor een stijging van de 

belastingopbrengst in 2022 ten opzichte van 2021. 

De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de 

geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In de 

volgende sub-paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van de heffingen 

berekend zijn.  

 

Bij de kostendekkende heffingen zijn overzichten geplaatst waaruit blijkt dat de geraamde 

baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Verder worden de 

beleidsuitgangspunten per belasting/legessoort gepresenteerd, de in deze begroting 

opgenomen opbrengsten en de voorlopige tarieven. 

 

In december 2021 stelt de raad bij een apart raadsbesluit de definitieve tarieven vast. 

Eventueel worden de OZB tarieven pas in januari 2022 vastgesteld. 

 
Het beleid per belastingsoort 
Onroerende zaakbelasting 
Bij de voorbereiding van de begroting zijn we geconfronteerd met diverse financiële 

tegenvallers. Door verschillende maatregelen is het ontstane tekort grotendeels gedekt en 

blijven de voorzieningen in onze dorpen in stand.  

Vanwege de financiële situatie is bij de begroting 2021 besloten om een extra lastendruk van 

0,5% op de reguliere OZB index door te rekenen. Deze opslag rekenen we jaarlijks, in ieder 

geval voor de periode 2021 tot en met 2024, door. 

De Onroerende zaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting die geheven wordt over 

de vastgestelde waarde van elke onroerende zaak. De OZB wordt aangemerkt als een 
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algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven 

noodzakelijk. 

De geraamde opbrengst wordt als taakstellend aangemerkt. Dit heeft een aantal voordelen: 

 Hiermee bestaat er duidelijkheid voor het belastingjaar over de berekeningswijze van 

tarieven.  

 Het is praktisch uitvoerbaar. 

 Het geeft geen afhankelijkheid van de ontwikkelingen op landelijk niveau. 

 Er wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling van het onroerend goed. 

 De opbrengst ligt (met uitzondering van de areaalmutaties) vast. 

 

In beginsel worden de OZB-tarieven voor 2022 in december definitief vastgesteld. Deze 

worden dan gebaseerd op de dan wel bekende WOZ-waarden per peildatum 1 januari 2021 

van het onroerend goed. De waardestijging binnen de gemeente Sint-Michielsgestel is nog 

niet bekend. In de meicirculaire 2021 wordt uitgegaan van een waardestijging van 9% voor 

de woningen en van -0,5% voor de niet-woningen. Naast deze trendmatige indexering 

zorgen areaaluitbreidingen voor een stijging van de belastingopbrengst in 2022 ten opzichte 

van 2021. 

 

Als het nodig is worden de tarieven voorlopig vastgesteld in december. De hoogte wordt dan 

bepaald zodat de tarieven naar beneden bijgesteld kunnen worden waarbij rekening is 

gehouden met de taakstellende opbrengst. Immers tarieven kunnen in de loop van het 

belastingjaar niet hoger vastgesteld worden. Deze mogen wel naar beneden bijgesteld 

worden. 

 

Duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de OZB 

Er is (nog) geen beleid omtrent de vrijstelling van o.a. zonnepanelen of overige 

duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. de WOZ-waarde of de OZB-waarde. Zonnepanelen 

mogen bij het bepalen van de WOZ-waarde (tot op heden) niet buiten beschouwing gelaten 

worden. Deze zijn naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang 

de belanghebbende in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als 

onroerend worden aangemerkt.  

 

Voor de OZB waarde kunnen deze (evenals mogelijke overige duurzaamheidsmaatregelen) 

middels een vrijstelling vrijgesteld worden. Voorshands wordt voorgesteld niet tot invoering 

van voornoemde vrijstelling over te gaan. 
 

Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting wordt aangemerkt als een algemene heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor 

is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk.  

 

Een van de toegepaste dekkingsmaatregelen bij de begroting 2021 is de verhoging van de 

toeristenbelasting vanaf 2022. Gelet op het vergelijk in de regio beweegt het tarief rondom 

het landelijk gemiddelde en is deze verhoging reëel. Vanwege de gevolgen door corona 

gebeurt dit niet eerder dan vanaf 2022. 

 
Rioolheffing 
Het tarief wordt gebaseerd op het laatstelijk vastgesteld verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (vGRP 2020-2024). Dit vGRP is in december 2019 door de gemeenteraad 

vastgesteld. 
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De dekking bedraagt in het meerjarig perspectief maximaal 100%. Alle lasten en baten 

worden gebaseerd op de doorrekening van alle onderhoudskosten en investeringsplannen 

voor een periode van 70 jaren. Hierdoor wordt berekend dat op basis van het te indexeren 

tarief in een periode van 30 jaren de voorziening afgebouwd wordt tot nihil. Een resultaat in 

een jaar wordt gestort of onttrokken aan de voorziening Riolering. 

 

Onderbouwing tarieven riolering  

(bedragen x € 1.000) 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2021 
Begroot 

2022 

Mutatie voorzieningen  36  

Belastingen op producenten 125 127 128 

Belastingen op huishoudens 1.934 1.730 1.714 

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 25 24 25 

Totaal baten 2.084 1.918 1.868 

Overige goederen en diensten 319 695 650 

Mutatie voorzieningen   44 

Kapitaallasten 316 291 352 

BTW Compensatie 224 414 316 

Overige verrekeningen 56 74 54 

Ingeleend personeel  15 15 

MijnGemeenteDichtbij 379 402 406 

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 8 3 3 

Kwijtscheldingen 28 25 26 

Totaal lasten 1.329 1.918 1.868 

Dekkingsresultaat (- = tekort) 755 0 0 

Dekkingspercentage 157% 100% 100% 
 

Afvalstoffenheffing 
De geraamde lasten en baten met betrekking tot afval en de omvang van de Egalisatie 

reinigingstarieven vormen de basis voor het tariefbeleid. In meerjarig perspectief streven we 

naar een 100% kostendekking. 

In 2022 wordt het diftartarief voor GFT afgeschaft. Dit zal zorgen voor een verschuiving van 

kosten het verhogen van het diftartarief op restafval. Verder wordt overgestapt op een 

vierwekelijkse inzameling van restafval en een wekelijkse inzameling van GFT in de 

zomerperiode. Ook de door de gemeente Meierijstad gehanteerde tarieven aan de poort van 

de milieustraat zullen worden aangepast zodat de gehanteerde tarieven beter aansluiten bij 

het principe: "De vervuiler betaalt" en bij de geformuleerde afvaldoelstellingen.  

De verwachting is dat ook voor 2022 verwerkingskosten voor de verschillende afvalstromen 

en kosten voor inhuur en materieel verder oplopen, terwijl de opbrengsten voor de 

recyclestromen verder zullen dalen. Mogelijk aanstaande landelijke regelgeving zoals de 

invoering van een CO2 heffing of een verdere verhoging van de Afvalstoffenbelasting kan 

daar nog bovenop komen.  
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Onderbouwing tarieven afval  

(bedragen x € 1.000) 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2021 
Begroot 

2022 

Leges en andere rechten 2.910 2.934 3.377 

Overige goederen en diensten 422 360 331 

Mutatie reserves 19   

Mutatie voorzieningen 372   

Overige verrekeningen 70   

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 1   

Totaal baten 3.794 3.294 3.708 

Belastingen 114 130 120 

Duurzame goederen 29 37 50 

Overige goederen en diensten 2.302 2.257 2.607 

Mutatie reserves 372   

Kapitaallasten 10 8 8 

BTW Compensatie 527 477 534 

Overige verrekeningen 126 121 122 

Ingeleend personeel 3 2 2 

MijnGemeenteDichtbij 175 185 188 

Inkomensoverdrachten - overige overheden 372 43 43 

Kwijtscheldingen 46 34 34 

Totaal lasten 4.077 3.294 3.708 

Dekkingsresultaat (- = tekort) -283 0 0 

Dekkingspercentage 93% 100% 100% 
 

Leges omgevingsvergunning 
Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging, moet de heffing van 

leges voor omgevingsvergunningen opnieuw worden vastgesteld. De verwachting is dat er 

halverwege 2022 een andere systematiek wordt geïmplementeerd. 

In 2021 zijn een aantal grote woningbouwprojecten gestart die ook in 2022 tot 

vergunningaanvragen leiden. We verwachten in 2022 € 533.500 aan legesopbrengsten te 

realiseren. Om onze ambities te realiseren, worden er tijdelijk extra medewerkers ingehuurd. 

Dit wordt bekostigd uit deze opbrengsten, waardoor de kostendekkendheid van de leges niet 

boven de 100% uitkomt. 

 
Leges dienstverlening/burgerzaken 
De leges burgerzaken worden voor een deel bepaald door de van Rijkswege vastgestelde 

(maximum) bedragen. Voor zover deze Rijkstarieven niet van toepassing zijn, kan de 

gemeente het zelf bepalen. Voor dit deel worden de tarieven in 2022 trendmatig met 2,1% 

verhoogd.  

Van elke dienstverlening is een geschatte inzet van menskracht de basis voor het bepalen 

van die tarieven. 100% kostendekking is vanwege de door het Rijk opgelegde maximering 

van de tarieven niet haalbaar. 
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Onderbouwing tarieven burgerzaken  

(bedragen x € 1.000) 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2021 
Begroot 

2022 

Leges en andere rechten 279 411 426 

Mutatie reserves 45 30 15 

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen  2 2 

Totaal baten 324 443 443 

Salarissen en sociale lasten 6 8 8 

Overige goederen en diensten 25 36 41 

Inkomensoverdrachten - Rijk 91 142 142 

MijnGemeenteDichtbij 540 544 545 

Totaal lasten 662 730 736 

Dekkingsresultaat (- = tekort) -339 -286 -293 

Dekkingspercentage 49% 61% 60% 
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De tarieven en de verwachte opbrengsten 
In het navolgende overzicht hebben we de definitieve tarieven 2021 alsmede de voor 2022 

voorlopig voorgestelde tarieven opgenomen. De OZB tarieven worden definitief bepaald op 

basis van de werkelijke waardeontwikkeling vanaf peildatum 1 januari 2020 naar peildatum 1 

januari 2021. Vooralsnog is er geen rekening gehouden met een waardeontwikkeling. Bij een 

stijging van de waarde worden de tarieven daarvoor verlaagd. 

 

Belasting/heffing Heffingsgrondslag 
vastgesteld tarief 

2021 

begroot tarief 

2022 

Onroerende zaakbelasting       

Woningen:       

* eigenaren WOZ-waarde 0,1317% 0,1239% 

Niet-Woningen:       

* eigenaren WOZ-waarde 0,2899% 0,2989% 

* gebruikers WOZ-waarde 0,1871% 0,1929% 

Toeristenbelasting overnachting € 1,64 € 2,21 

  

per overnachting bij groepen 

> 10 in de leeftijd van 12-18 

jaar 

€ 0,27 € 0,28 

  

per overnachting bij groepen 

> 10 in de leeftijd van 0-12 

jaar 

€ 0,15 € 0,15 

Rioolheffing Vastrecht per aansluiting € 107,88 € 107,88 

  
per m3 verbruikt / afgevoerd 

water 
€ 0,34 € 0,34 

Afvalstoffenheffing vastrecht laagbouw € 162,24 € 186,75 

  vastrecht hoogbouw € 192,00 € 231,08 

* diftar lediging 240 liter rest € 9,92 € 14,78 

  lediging 140 liter rest € 5,79 € 8,62 

  lediging 60 liter rest € 2,48 € 3,69 

  lediging 140 liter groen € 2,86 - 

  lediging 60 liter groen € 1,23 - 

Leges 

omgevingsvergunning 
diverse tarieven indexering 3,1% indexering 2,1% 

Leges burgerzaken diverse tarieven indexering 3,1% indexering 2,1% 
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Opbrengsten belastingen en heffingen 
In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de opbrengsten van de belangrijkste 

lokale belastingen en heffingen. 

Belasting/heffing 

(bedragen x € 1.000) 
Werkelijk 

2020 
Begroot 

2021 
Begroot 

2022 
Toelichting 

Onroerende zaakbelasting     

Indexering tarieven met 2,1% met 

aanvullend 0,5% als dekkingsmaatregel 

vanuit de begroting 2021. Opbrengst 

gebaseerd op woningbouwprogramma. 

- woningen/eigenaren 5.159 5.663 6.004 

- niet-woningen/eigenaren 810 890 922 

- niet-woningen/gebruikers 445 505 524 

Toeristenbelasting 82 107 144 Indexering tarieven met 2,1% met 

aanvullende verhoging. 

Rioolheffing 2.059 1.857 1.843 Geen indexering. 

Afvalstoffenheffing 2.910 2.934 3.377 Boventrendmatige stijging tarieven 

vanwege hogere kosten. 

Leges omgevingsvergunning 553 625 534 Indexering tarieven met 2,1%. Opbrengst 

gebaseerd op woningbouwprogramma. 

Leges burgerzaken 279 411 426 Indexering tarieven met 2,1%. 

TOTAAL 12.296 12.993 13.774  

 

Aanduiding van de lokale lastendruk 
Jaarlijks wordt bij de begroting een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de lokale 

lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in verschillende woonsituaties. Een 

huurder betaalt geen OZB. Wat betreft afvalstoffenheffing wordt voor de vergelijking in deze 

situaties uitgegaan van een laagbouwwoning met 10 ledigingen van een 240 liter container 

voor restafval per jaar. Voor rioolheffing wordt uitgegaan van een waterverbruik van 

gemiddeld 120 m3 per aansluiting.  

Dit levert voor onderstaande situaties het volgende beeld op: 

Ontwikkeling 

lokale lasten 

Woz-

waarde 

2021 

Woz-

waarde 

2022 

lasten 

2021 

(voorlopige) 

lasten 2022 

mutatie 

2021/2022 

huurder   € 424 € 483   13,92% 

eigenaar met een 

woning van 
€ 200.000 € 218.000 € 687 € 753 9,61% 

eigenaar met een 

woning van 
€ 250.000 € 272.500 € 753 € 821  9,03% 

eigenaar met een 

woning van 
€ 400.000 € 436.000 € 951 € 1023  7,57% 

eigenaar met een 

woning van 
€ 600.000 € 654.000 € 1.214 € 1.293  6,51% 

 

Bij de beoordeling van de gemiddelde belastingdruk worden de Afvalstoffenheffing, de 

Rioolheffing onderdeel woningen en de Onroerende zaakbelasting woning betrokken. Voor 

de vergelijking zijn de gegevens uit de Atlas Gemeenten de lokale lasten 2021 gebruikt. 
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Landelijk geeft de lokale lastendruk het volgende resultaat over het afgelopen begrotingsjaar. 

 

Coelo Atlas 2021 
Landelijk gemiddeld 

*) 

Sint-

Michielsgestel 
Rangnummer 

Meerpersoonshuishouden € 811 € 871 247 

Eenpersoonshuishouden € 737 € 796 niet bekend 

(*) 352 gemeenten, nummer 1 is de goedkoopste 

 

Overzicht gemeentelijke tarieven Coelo Atlas 2021 
Overzicht tarieven 2021 Sint-Michielsgestel Boxtel Landelijk  

OZB tarief woningen  0,1317% 0,1212% 0,1043% 

OZB tarief eigenaar niet-woningen  0,2899% 0,3047% 0,2974% 

OZB tarief gebruiker niet-woningen  0,1871% 0,2335% 0,2172% 

Afvalstoffenheffing 

eenpersoonshuishouden  
207 184 249 

Afvalstoffenheffing 

meerpersoonshuishouden  
251 249 305 

Rioolheffing huishoudens 

eenpersoonshuishouden  
124 180 184 

Rioolheffing huishoudens 

meerpersoonshuishouden  
154 180 201 

Rioolheffing bedrijven,  

waterverbruik 500 m3  
278 675  

Woonlasten eenpersoonshuishouden  796 724 737 

Woonlasten meerpersoonshuishouden  871 788 811 

Toeristenbelasting per nacht  1,64 1,01 3,1 

Paspoort  74,75 74,75 74,61 

Identiteitskaart  64 64 63,68 

Rijbewijs  41 41 40,94 

Uittreksel BRP  12 12 12,62 

Omgevingsvergunning € 50.600 1.974 2.038 1.577 
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Kwijtscheldingsbeleid 
In 2021 is de leidraad Invordering vastgesteld waarin o.a. de kaders voor de kwijtschelding 

2022 zijn opgenomen.  

Kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, 

Rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding. 

Als een belastingplichtige (natuurlijke persoon), geen of weinig financiële middelen heeft om 

de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te kunnen voldoen, kan onder 

voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De beoordeling 

wordt gebaseerd op het wettelijk vastgestelde toetsingsinkomen en –vermogen. Het 

kwijtscheldingspercentage wordt gebaseerd op de zogenaamde 100%-norm. 

 

Kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, 

Rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding. 

 

De geraamde kwijtscheldingen voor het jaar 2022 bedragen € 60.300, verdeeld over: 

 afvalstoffenheffing € 34.400; 

 rioolheffing  € 25.900. 

Door de stijging van de diverse tarieven is het bedrag waar kwijtschelding voor wordt 

verleend flink gestegen. 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Inleidende tekst 
Het weerstandsvermogen bepaalt of de gemeente in staat is om de financiële gevolgen van 

onverwachte, niet-begrote kosten (risico’s) op te vangen. Met een buffer kan worden 

voorkomen dat een financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.  

 

In januari 2019 heeft de gemeenteraad de notitie risicomanagement & weerstandsvermogen 

vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders en spelregels vastgesteld voor het bepalen van het 

beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen en het ratio weerstandsvermogen. 

 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit: 

 de benodigde weerstandscapaciteit = het totaal van de risico’s en kansen op basis 

van een inschatting van kans en impact. 

 de beschikbare weerstandscapaciteit = de financiële middelen om de risico’s te 

dekken. 

 

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt berekend: 

Algemene risico reserve per 1 januari 2022 € 4.519.603 

Stille reserves € 0 

Begrotingssaldo begroting 2022 € 980.600 

Totaal capaciteit € 5.500.203 

 

NB: Conform beleid wordt onbenutte belastingcapaciteit niet meegenomen bij de bepaling 

van beschikbare weerstandscapaciteit. In crisissituaties (bijvoorbeeld indien een artikel 12 

aanvraag gedaan wordt) zijn we wettelijk verplicht deze capaciteit aan te spreken.  

 

Het ratio weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen benodigde weerstandscapaciteit 

en de beschikbare weerstandscapaciteit. De gemeente streeft naar een ratio met de 

beoordeling voldoende. Dit is een ratio van tenminste 1,0 of hoger.  

 

Het ratio weerstandsvermogen is als volgt berekend:  

Tabel: Ratio weerstandsvermogen   

Sint-Michielsgestel 1-1-2022 

Beschikbare weerstandscapaciteit 5.500.203 

Benodigde weerstandscapaciteit 2.768.392 

Ratio weerstandsvermogen 2,0 

Kwalificatie Ruim voldoende 

 

Het ratio weerstandsvermogen is gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2020 van 2,2 

naar 2,0. Volgens de norm is dit nog steeds ruim voldoende. Aangezien het begrotingssaldo 

vanaf 2023 een stuk lager dan in 2022, zal dit ratio naar de huidige inzichten in meerjarig 

opzicht dalen. Een blijvende aandacht voor onze vermogenspositie is ook om deze reden 

van groot belang. 
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Cijfermatige toelichting op de mutaties in de weerstandscapaciteit 

De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2020 is afgenomen 

met € 284K. De grootste verschillen zijn te verklaren door een positief risico van € 410K aan 

mogelijke extra structurele middelen voor jeugdzorg vanuit het rijk in combinatie met te 

verwachten extra uitgaven uit deze middelen. Risico’s gerelateerd aan corona zijn naar 

beneden bijgesteld omdat de verwachte crisis vooralsnog uitblijft € 320K. Risico op 

cyberaanval € 660K is toegevoegd omdat er signalen zijn dat dit risico toeneemt.  

 
De risico's 
 De voor 2022 geïnventariseerde risico's zijn doorgerekend op kans en impact. Dit geeft het 

volgende risicoprofiel:

 
Risico 10 en 11 zijn niet opgenomen in dit risicoprofiel omdat deze gesaldeerd een positief 

risico vormen.  

 

Risicoregister 

Risico’s worden vastgelegd in het risicoregister. Per risico is een inschatting gemaakt van de 

kans dat het risico zich voordoet en de financiële gevolgen ervan. Deze inschatting is in lijn 

met het beleid vertaald naar een risicoscore. 

De risico’s zijn ingedeeld op incidenteel/structureel risico (I/S). In lijn met het beleid wordt het 

risicobedrag bij de begroting 2021 verhoogd met 10% als opslag voor de risico’s die op dit 

moment nog niet zijn ingeschat. Er wordt in het risico register onderscheid gemaakt tussen 
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de kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico’s.  

 

In onderstaand risicoregister zijn uitsluitend de risico’s met een impact vanaf € 65.000 

weergegeven. Deze grens is bepaald op 0,10% van het bedrag van de exploitatie van 2018.  

De benodigde weerstandscapaciteit is als volgt berekend:  

 
 

Totaal risico's met een impact vanaf het jaar 2022 
    

2.120.795 

Overige risico's < € 65.000  
     

395.925 

10% risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's 
    

251.672 

Totaal benodigde weerstandscapaciteit 2022 
    

2.768.392 

Nr. Kwantificeerbare risico's Effect Type Kans Gevolg
Risico 

score

Begroting 

2022

Kans op 

optreden in 

jaar

Risico's met een impact na het jaar 2022

1
Minder inkomsten door 

herverdeling gemeentefonds. 

Minder inkomsten 

dan begroot
S 50% 1.711.000 15 855.500 2023 e.v.

Risico's met een impact vanaf het jaar 2022

2

Uitval van kritische 

applicaties/systemen in 

verband met een cyberaanval 

Extra lasten, niet 

begroot
I 30% 2.200.000 10 660.000 2022 e.v.

3

Lagere algemene uitkering.  

Plafond BTW compensatie 

fonds wordt bereikt. 

Minder inkomsten 

dan begroot
I 30% 300.000 8 90.000 2022 e.v.

4

Financiële tegenvallers uit 

Leningen en borgstellingen 

aan stichtingen en 

verenigingen. 

Extra lasten, niet 

begroot
I 30% 573.733 10 172.120 2022 e.v.

5
Wachtgelduitkering 

aftredende bestuurders

Extra lasten, niet 

begroot
S 70% 167.400 12 117.180 2022 e.v.

6
WMO: Toename uitgaven 

regionale inkoop.

Extra lasten, niet 

begroot
S 70% 447.850 20 313.495 2022 e.v.

7
Toename van 

woningaanpassingen.

Extra lasten, niet 

begroot
I 70% 150.000 12 105.000 2022

8 Risico's grondexploitatie
Extra lasten, niet 

begroot
I 55% 1.760.000 15 968.000 2022 e.v.

9
Minder opbrengsten op 

anterieure overeenkomsten. 

Minder inkomsten 

dan begroot
S 70% 150.000 12 105.000 2022 e.v.

10

Hoogte extra middelen van het 

rijk voor jeugdzorg nog niet 

bekend. 

Meer inkomsten 

dan begroot
S 90% -900.000

Positief 

risico
-810.000 2022 e.v.

11

Extra uitgave voor de extra 

middelen jeugdzorg.  (hoort bij 

de vorige regel). 

Extra lasten, niet 

begroot
S 50% 800.000 15 400.000 2022 e.v.



 

131 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

 

 
 

Kwantificeerbare risico’s in het rode gebied hebben betrekking op het programma's 

Maatschappelijke ontwikkeling, Leefomgeving en Ruimtegevend bestuur. Deze risico’s 

worden hieronder apart toegelicht.  

Programma: Maatschappelijke ontwikkeling  

 

10. Positief risico: Hoogte extra middelen van het rijk voor jeugdzorg nog niet bekend  

Het Rijk heeft t/m 2021 € één miljard extra jeugdhulpbudget beschikbaar gesteld voor 

gemeenten. In het najaar van 2020 is onderzoek gedaan naar volume, uitgaven en of dit een 

structureel effect is. Uit informatie van de arbitragecommissie blijkt dat n.a.v. dit onderzoek 

voor de gemeenten voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard extra beschikbaar 

gesteld gaat worden. De verwachting is dat dit structureel wordt ingezet. Daarom hebben de 

provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden in de 

begroting van 2022. In de septembercirculaire van 2021 volgt de definitieve verdeling. 

 

11. Extra uitgave voor de extra middelen jeugdzorg 

Vanuit de zorgaanbieders voor jeugdzorg wordt een claim verwacht op deze extra middelen 

van het Rijk. Het saldo van deze twee risico’s (10 en 11) is ingeschat als een positief risico.  

 

6. Wmo: toename zorggebruik 

Er is in de begroting rekening gehouden met een toename aan zorggebruik. Deze toename 

komt door vergrijzing, langer thuis blijven wonen en de aantrekkende werking van het 

abonnementstarief. Er is echter altijd een risico dat de uitgaven hoger zijn dan begroot, 

doordat de Wmo een open-einde regeling is. Het uitgangspunt is het inzetten van zorg waar 

nodig.  

 

Programma: Leefomgeving 

8. Risico's grondexploitatie  

Periodiek wordt een risicoanalyse uitgevoerd op de grondexploitatie. In de risicoanalyse is 

voor projecten in de uitvoeringsfase onderscheid gemaakt in twee categorieën risico’s: Plan-

economische risico’s en conjuncturele risico’s. Het bedrag uit de meest recente risicoanalyse 

is opgenomen in deze risicoparagraaf. Dit risico wordt bewaakt doordat twee keer per jaar, of 

eerder indien nodig, de risico’s van grondexploitaties worden beoordeeld. De resultaten 

worden gerapporteerd aan de raad en opgenomen in de begroting en de jaarrekening. 

 

 

Niet-kwantificeerbare 

risico's
Effect Type

Kans op 

optreden in 

jaar

12

Nadelige effecten vanwege 

het niet tijdig implementeren 

van de omgevingswet

Extra lasten, niet 

begroot
I 2022 e.v.

13

Uitstel of vertraging in 

bestemmingsplannen en 

visies als gevolg van corona

Minder inkomsten 

dan begroot
S 2022 e.v.

14

Nadelige effecten vanwege 

invoering nieuwe 

inkoopsystematiek jeugdzorg 

(lokaal) en invoering 

woonplaatsbeginsel. 

Extra lasten, niet 

begroot
S 2022 e.v.
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Programma: Ruimtegevend bestuur 

 

1. Minder inkomsten door herverdeling gemeentefonds 

Dit risico gaat spelen vanaf 2023 door de uitstel van de herverdeling gemeentefonds naar 1 

januari 2023. In de begroting 2022 is dit risico dus nog niet opgenomen in de benodigde 

weerstandscapaciteit.  

Indicaties geven aan dat de omvang van de uitkering voor onze gemeente nadelig zal 

uitvallen (een nadeel van € 62 per inwoner, met een maximum van € 60). Hierbij wordt een 

regeling toegepast dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mag verliezen. 

Op basis van deze indicatie zou dat betekenen dat het volledige bedrag in de begroting van 

2026 moet zijn verwerkt.  

 

2. Uitval van kritische systemen door een cyberaanval 

Het risico op schade door een cyberaanval neemt toe. Een cyberaanval kan bestaan uit een 

gijzeling van data (ransomware) of diefstal en mogelijke publicatie van privacygevoelige 

informatie. Een incident van enige omvang brengt direct hoge schade met zich mee. 

De impact van dit risico is gebaseerd op informatie op de markt. Er zijn al maatregelen 

getroffen in de organisatie om digitale aanvallen te weren.  

We onderzoeken wat er aan mensen en financiën nodig is om onze beveiliging verder te 

versterken. Hierbij volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 

Daarbij zetten we in op preventie.  

 

Niet kwantificeerbare risico’s 

12. Nadelige effecten door het niet tijdig implementeren van de omgevingswet 

Het risico op schadeclaims vanwege het niet tijdig implementeren van de processen rondom 

de nieuwe omgevingswet. De ingangsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022. Vooralsnog ligt de 

implementatie hiervan op schema.  
 

13. Uitstel of vertraging in bestemmingsplannen en visies als gevolg van corona 

Activiteiten en inkomsten op wonen en bouwen kunnen afnemen en opbrengsten kunnen als 

gevolg van corona pas later of niet worden gerealiseerd. De financiële effecten zijn ook 

afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. De effecten worden beïnvloed door 

diverse factoren en zijn nog niet te concretiseren.  
 

14. Nadelige effecten vanwege invoering nieuwe inkoopsystematiek Wmo en jeugdzorg 

(lokaal) en invoering woonplaatsbeginsel. 

Vanaf 2022 gaat het nodige veranderen in de inkoop van Wmo en specialistische jeugdzorg. 

Vanaf dan verzorgen de gemeenten lokaal het traject van toewijzing, begeleiding, 

monitoring, factuurafhandeling tot verantwoording. Dit als gevolg van de overgang van 

lumpsump naar P&Q-financiering. Daarnaast vindt landelijk vanaf 2022 invoering van het 

woonplaatsbeginsel en het objectieve verdeelmodel in het gemeentefonds plaats. De 

effecten van deze ontwikkelingen zijn nog niet in te schatten. 

 

Kengetallen 
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de 

begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een 

provincie of gemeente. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven in artikel 11 van het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten dat de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste de volgende kengetallen bevat: netto 

schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, 
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solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en 

belastingcapaciteit. 

 

Tabel Overzicht kengetallen: 

Kengetal Berekening Toelichting 

Netto schuldquote Totale schulden/totale baten 

(ex. reserves) 

Geeft inzicht in het niveau van 

de gemeentelijke schuldenlast 

ten opzichte van de eigen 

middelen. Omdat bij leningen 

onzekerheid kan bestaan of 

ze allemaal worden 

terugbetaald, wordt dit 

kengetal zowel berekend 

inclusief als exclusief de 

doorgeleende gelden. 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 

Idem, gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen 

Solvabiliteitsrisico Eigen vermogen/totaal balans Geeft inzicht in de mate 

waarin onze gemeente in 

staat is aan zijn financiële 

verplichtingen te voldoen. 

Structurele exploitatieruimte 

(begroting) 

Structurele baten en lasten + 

structurele onttrekkingen en 

toevoegingen aan 

reserves/totale baten (ex. 

reserves).  

Dit cijfer helpt mee om te 

beoordelen welke structurele 

ruimte een gemeente heeft 

om de eigen lasten te dragen. 

Wanneer dit cijfer negatief is, 

betekent het dat het 

structurele deel van de 

begroting onvoldoende ruimte 

biedt om de lasten te blijven 

dragen. 

Grondexploitatie Boekwaarde bouwgrond in 

exploitatie/totale baten (ex. 

reserves) 

De boekwaarde van de 

voorraden grond moet worden 

terugverdiend bij de verkoop. 

Kenmerkend voor 

grondexploitaties is dat de 

looptijd meerdere jaren is. 

Naarmate de inkomsten 

verder in de toekomst liggen, 

brengt dit meer rentekosten 

en risico’s met zich mee.  

Belastingcapaciteit Totale woonlasten gemeente 

landelijk gemiddelde 

woonlasten 

Geeft inzicht in hoe de totale 

woonlasten in de gemeente 

zich verhouden tot het 

landelijke gemiddelde. Als dit 

percentage laag ligt, betekent 

het dat de gemeente meer 

inkomsten uit belastingen zou 

kunnen verwerven. Of dit wel 

of niet gebeurt is een 

beleidskeuze. 
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Deze kengetallen zijn op basis van deze begroting doorgerekend en geven het volgende 

beeld. 

Tabel: Ontwikkeling kengetallen Werkelijk Begroot Begroot 

Sint-Michielsgestel 2020 2021 2022 

Netto schuldquote -2,65% 10,32% 13,80% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -5,56% 7,56% 10,95% 

Solvabiliteitsrisico 37,79% 41,68% 40,33% 

Grondexploitatie -1,24% -1,68% 0,00% 

Structurele exploitatieruimte begroting 7,24% 1,05% 0,13% 

Belastingcapaciteit 110,44% 107,40% 113,00% 

 

Tabel: kengetallen in verhouding tot de normen zoals gehanteerd door de provincie 

Sint-Michielsgestel 
Kengetal 

begroting 

2022 

Minst 

risicovol 
Neutraal 

Meest 

risicovol 

Netto schuldquote 13,80% <90% 90-130% >130% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 
10,95% <90% 90-130% >130% 

Solvabiliteitsrisico 40,33% >50% 20-50% <20% 

Grondexploitatie 0,00% <20% 20-35% >35% 

Structurele exploitatieruimte begroting 0,13% >0% 0% <0% 

Belastingcapaciteit 113,00% <95% 95-105% >105% 

 
Analyse en conclusie financiële kengetallen 

Op basis van de huidige begrotingsgegevens geven 5 van de 6 kengetallen een neutraal tot 

minst risicovol beeld. Wat dit betreft is sprake van een financieel gezonde gemeente. De 

belastingcapaciteit dat in combinatie moet worden beschouwd met ons gemeentelijke 

voorzieningenniveau kent een percentage van meer dan gemiddeld landelijk. 

 

De norm voor solvabiliteit is in de kolom neutraal geplaatst. Met de genomen maatregelen 

om onze vermogenspositie te versterken, verbetert dit percentage in de komende jaren. 
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Financieel dashboard 
In de voorgaande paragraaf zijn de voorgeschreven BBV kengetallen opgenomen. Afgezien 

hiervan vinden wij het van belang om ook op meerdere onderdelen de financiële 

weerbaarheid te toetsen en meerjarig te monitoren. Dit doen wij met name op de onderdelen: 

 begrotingsevenwicht 

 reserves 

 financiële ratio's 

 voorzieningen 

 grondexploitatie. 

  

Hierna volgt hiervan een samenvattend overzicht met het bijbehorende oordeel. Vervolgens 

is opgenomen een overzicht waarbij is aangegeven hoe we het oordeel bepaald hebben. 

Domein Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Begrotingsevenwicht Structureel 2.522 587 981 162 217 276 

  Incidenteel       

  Flexibiliteit 15,6% 23,6% 17,4% 15,9% 15,7% 15,6% 

  Ombuigingen  277 365 365 365 365 

  Belastingdruk 110,44% 107,40% 113,00% 113,00% 113,00% 113,00% 

  Materieel evenwicht -11 -781 100 35   

  Risicofunctie budgettair 217,38% 92,75% 99,90% 85,02% 86,02% 87,09% 

Reserves Omvang 32,72% 31,78% 31,38% 31,47% 32,20% 33,34% 

  Aanwendbaarheid 0,00% 0,68% 3,02% 3,67% -1,77% -1,01% 

  Investeringsfunctie 0 111 485 590 -291 -173 

  Financieringsfunctie 61,34% 42,54% 42,32% 42,18% 42,71% 44,42% 

  Inkomensfunctie -6.817 3.449 5.512 6.561 7.181 6.692 

  Risicofunctie budgettair       

Ratio's Solvabiliteit 37,8% 41,7% 40,3% 40,4% 41,0% 42,8% 

  Financieringspositie       

  Spreiding renterisico's 1,2% 0,7% 0,4% 0,5% 0,4%  

  Netto schuldquote -5,6% 7,6% 10,9% 12,1% 12,3% 11,3% 

Voorzieningen Voldoen aan verplichtingen 15.331 15.218 14.707 14.249 14.052 13.880 

Grondexploitatie Strategische grondpositie       

  In exploitatie genomen -917 -1.224 0    

  Voorziene risico's       
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Onderwerp Voldoet Vraagt nadrukkelijk aandacht Zorgwekkend 

Begrotingsevenwicht    

Structureel Begroting sluit meerjarig. 
Ongedekt tekort is Ongedekt tekort is  

< € 0,5 mln. ≥ € 0,5 mln. 

Incidenteel Geen incidentele tekorten. 
Incidenteel tekort is  Incidenteel tekort is  

< € 0,5 mln. > € 0,5 mln. 

Flexibiliteit Ombuigingsmarge Ombuigingsmarge 
Ombuigingsmarge is nagenoeg nihil 

  ≥2% begroting <1% begroting 

Ombuigen Implementatie volgens plan 
Incidentele verliezen op 

ombuigingen 
Structurele verliezen op ombuigingen 

Belastingdruk 
Gemiddeld of beneden 

gemiddeld 
Bovengemiddeld incidenteel Bovengemiddeld structureel 

Materieel evenwicht 
Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten  

≥ Incidentele baten < Incidentele baten (incidenteel) < Incidentele baten (structureel) 

Risicofunctie budget 
Risicobeslag uit 

budgetcapaciteit 
≤50% risicobeslag uit 

budgetcapaciteit. 
≤25% risicobeslag uit 

budgetcapaciteit. 

    

Reserves    

Omvang Ontwikkeling reserves  Ontwikkeling reserves ≥ 80% 

landelijk gemiddelde 
Ontwikkeling reserves <80% landelijk 

gemiddelde   ≥ landelijke gemiddelde 

Aanwendbaarheid 
Omvang reserves Omvang reserves  Omvang reserves  

≥10% flexibel <10% flexibel <5% flexibel 

Investeringsfunctie Omvang VR jaar  Omvang VR jaar 
Omvang VR jaar X + 3 < € 1 mln. 

  X + 3 ≥ € 5 mln. X + 3 < € 5 mln. 

Financieringsfunctie 
≥50% vaste activa 

gefinancierd met reserves 
<50% vaste activa gefinancierd 

met reserves 
<25% vaste activa gefinancierd met 

reserves 

Inkomensfunctie 
Financieringssaldo structureel 

op niveau 
Financieringssaldo incidenteel 

onder niveau 
Financieringssaldo structureel onder 

niveau 

Risicofunctie vermogen 
Beslag uit primair 

weerstandsvermogen 
Beslag uit primair + secundair. 

weerstandsvermogen 
Beslag overstijgt 

weerstandsvermogen 

    

Ratio’s    

Solvabiliteit 
Eigen vermogen/Totaal 

vermogen ≥ 0,50 
Eigen vermogen/Totaal 

vermogen < 0,50 
Eigen vermogen/Totaal vermogen < 

0,25 

Financieringsfunctie 
Structureel 

financieringsoverschot 
Incidenteel financieringstekort Structureel financieringstekort 

Spreiding renterisico’s Voldoen aan renterisiconorm 
Incidenteel niet voldoen aan 

renterisiconorm 
Structureel niet voldoen aan 

renterisiconorm 

Netto schuldquote Schuldquote < 65% Schuldquote > 65% Schuldquote > 130% 
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Voorzieningen    

Voldoen aan 

verplichtingen 
Dekking 100%, inclusief 

beoogde kwaliteit 
Dekking <100%, bijsturen op 

kwaliteit 
Dekking <100%, bijsturen op kwaliteit 

+ beslag op algemene middelen 

    

Grondexploitatie    

Strategische 

grondpositie 
Voorraad ≤ € 1 mln. Voorraad > € 1 mln. Voorraad ≥ € 2,0 mln. 

In exploitatie genomen Voorraad ≤ € 5 mln. Voorraad ≤ € 10 mln. Voorraad > € 10 mln. 

Voorziene risico's < 10% gronden in exploitatie 
> 10% van gronden in 

exploitatie 
>25% van gronden in exploitatie 

 
Toelichting:  

Begrotingsevenwicht  De begroting is voor alle jaren in evenwicht. Betrekken we hierbij 

het deel van de begroting dat bestaat uit incidentele posten, dan 

is voor de jaren 2020 en 2021 sprake van een tekort en een 

overschot voor de jaren daarna.  

Belastingdruk  De belastingdruk in onze gemeente is hoger dan het landelijke 

gemiddelde. 

Reserves  Onze reserveomvang is minder dan het landelijk gemiddeld; ook 

zien we dat in meerjarig perspectief de reserveomvang verder 

daalt. Aandacht voor het versterken van onze vermogenspositie 

is dus blijvend van belang. De mogelijkheid om de vrij 

besteedbare reserves in te zetten voor incidentele ontwikkelingen 

is beperkt. 
Ratio's  Als het gaat om de financiële ratio's zien we een financieel 

gezonde gemeente. Hoewel nog steeds gezond, zien we dat het 

percentage voor solvabiliteit daalt. Dit laatste is het directe gevolg 

van het dalen van de reserveomvang in meerjarig perspectief.  
Voorzieningen  De voorzieningen zijn van een voldoende omvang om de 

voorzien in de toekomstige verplichtingen.  
Grondexploitatie  Mede door het verder dalen van de boekwaarde van de 

complexen grondexploitatie daalt dit risico. 
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Kapitaalgoederen 
 
Inleidende tekst 
 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom 

worden beheerd. In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (RV 

20.0024), staat in artikel 10 dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen is. 

Kapitaalgoederen zijn de zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen 

die zij aan haar burgers levert te produceren; het zijn grote zaken die meestal veel waarde 

hebben en meerdere jaren meegaan. De onderstaande beleidskaders kapitaalgoederen zijn 

gerealiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft de volgende 

kapitaalgoederen: 

a. Wegen (incl. civiele kunstwerken) 

b. Openbare verlichting 

c. Riolering (incl. water) 

d. Groen (incl. bomen) 

e. Speeltoestellen 

f. Begraafplaats 

g. Gebouwen 

1. Van de kapitaalgoederen, bedoeld onder 1, worden aangegeven: 

a. het beleidskader 

b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties 

c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting 

 

De openbare ruimte wordt ook komend jaar beheerd en onderhouden op basis van wettelijke 

regels, zorgplichten en de bedoelde functionaliteit en kwaliteit zoals die in de beleidskaders 

en beleidsplannen is benoemd. Onderdeel van de beheerplannen zijn de 'einde levensduur 

vervangingen' van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte; denk aan riolering, wegen en 

civiele kunstwerken. Het beheer van de openbare ruimte verandert echter snel, niet langer 

traditioneel maar toekomstgericht of kansgestuurd. Elke vervanging is zo een kans voor 

vernieuwing. Vernieuwing die rekening houdt met de maatschappelijke, technologische en 

klimatologische ontwikkelingen. Vernieuwing waar klimaatadaptieve maatregelen en de 

energietransitie integraal worden meegenomen. De opgave hierbij is om de vervangings- en 

vernieuwingsinvesteringen van de kapitaalgoederen te combineren met die van andere 

investerende partijen zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en sociale partners. 

Kennis over de omvang van de te onderhouden domeinarealen, maar ook de mutaties in de 

arealen, zijn van wezenlijk belang. De doelstelling is steeds de mutaties in de beheerarealen 

inzichtelijk te hebben en op basis hiervan de reservering en aanvraag van de benodigde 

onderhoudsbudgetten te borgen. 

De beheerplannen geven op de middellange termijn aan welke onderhouds- en 

vervangingsmaatregelen in welk jaar genomen worden om het kapitaalgoed in stand te 

houden. De beheerplannen zijn gebaseerd op een technische controle en/of schouw van het 

areaal en geven een realistisch beeld van de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor 

benodigde budgetten. 

In de volgende paragrafen wordt per kapitaalgoed ingegaan op: Beleidskader, Doelen en 

Financiën en Prestaties 2022. 
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Wegen (inclusief Openbare verlichting) 
Wegen 

 

Beleidskader 

Het Wegenbeheerplan 2019- 2023 vormt het beleidskader voor het wegenbeheer. 
 

Doelen en Financiën 

Het jaarbudget voor het beheer, uitvoering en regulier onderhoud voor wegbeheer bedraagt 

in 2022 afgerond € 1.378.300 (exclusief kapitaallasten en doorbelasting vanuit MGD).  

Hierbij is onderscheid te maken in:  

 Groot wegenonderhoud € 742.600 

 Overig wegenonderhoud € 413.900 

 Openbare verlichting  € 202.700 

 Civiele kunstwerken  € 19.100 
 

Prestatie 2022 

De wegen worden in 2022 beheerd op het vastgestelde wettelijke aansprakelijkheidsniveau. 

Dit gebeurt aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma uit het Wegenbeheerplan 

2019- 2023. Hieruit is naar voren gekomen dat een kwaliteitsverbetering nodig is om met 

name het afgesproken onderhoudsniveau in het kader van rijcomfort, veiligheid en 

voorkomen volgschade te kunnen realiseren. Ter stimulering van recreatieve mogelijkheden 

in het buitengebied zal daarnaast extra aandacht worden geschonken aan kwalitatieve 

opwaardering van fiets- en wandelpaden. De planning van de onderhoudswerkzaamheden 

wordt afgestemd met de werkzaamheden en activiteiten die vanuit andere programma's 

plaats vinden en een effect hebben op de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan zijn de 

onder kapitaalgoed Riolering weergegeven grootschalige rioolvervangingen in Middelrode; 

de combinatie met kapitaalgoed Wegen maakt dat we 'werk met werk' kunnen maken.  

Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma Groot Onderhoud Wegen wordt bepaald op basis 

van visuele inspecties van de voor het jaar 2022 geselecteerde wegen. Deze visuele 

inspecties vinden plaats in het voorjaar 2022 om de effecten van een strenge winter mee te 

kunnen nemen. Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma Groot Onderhoud Wegen is dan 

ook medio 2022 inzichtelijk. Getoetst wordt aan het kwaliteitsniveau Verhardingen volgend 

de CROW criteria, niveau C. Binnen de gemeente beheren we 1,9 miljoen m2 aan 

wegverhardingen. 
 

Overig wegonderhoud 

Naast het groot wegenonderhoud stellen we jaarlijks budgetten vast voor overig 

wegenonderhoud. 

Dit betreft onder meer: 

 Klein herstelwerk ter borging veiligheid weggebruiker 

 Constructief onderhoud bermen 

 Onderhoud verkeersborden, markeringen en overig wegmeubilair 

 Schoonhouden van de wegen, onkruidbestrijding op verhardingen 

 Gladheidsbestrijding 
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Openbare verlichting 

 

Beleidskader 

Het beleidsplan Openbare verlichting is in Q4 2021 geactualiseerd en geldt voor de periode 

2021- 2025. Dit beleidsplan bevat een vertaling naar een bijbehorend beheerplan dat ervoor 

zorgt dat de openbare verlichting in de gemeente conform de vastgestelde ambities wordt 

onderhouden.  

 

Doelen en Financiën 

De financiële effecten die voortvloeien uit het beleidsplan Openbare Verlichting zijn niet in 

deze begroting opgenomen. 
 

Prestatie 2022 

We kijken in het buitengebied naar mogelijkheden voor uitbreiding naar detectie of 

dynamische verlichting zodat donkere plekken verlicht worden wanneer dat nodig is. Ook 

worden tussentijdse kansen benut om ook naast de jaarlijkse herverlichting, bestaande PLL 

lampen te vervangen door LED. 

Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen of infrastructurele reconstructies voeren we de openbare 

verlichting standaard uit in LED. Door middel van de jaarbudgetten herverlichting kan de 

ombouw in de woonkernen van wit licht naar LED worden doorgezet. Binnen de gemeente 

beheren we 6.350 lichtmasten waarvan 19% voorzien is van LED. 

Bij onderhoud openbare verlichting wordt onderscheid gemaakt in 

 Klein- en storingsonderhoud, oplossen van schades 

 Groot onderhoud, incl. remplace en schilderen 

 Jaarlijkse herverlichting naar LED 
 

Civiele kunstwerken 

 

Beleidskader 

Het geactualiseerde beleidsplan Civiele Kunstwerken 2021- 2025 is in Q4 2021 ter 

vaststellen aangeboden. Dit beleidsplan bevat een vertaling naar een bijbehorend 

beheerplan dat ervoor zorgt dat de civiele kunstwerken in de gemeente conform de 

vastgestelde ambities en constructieve (veiligheids-) normen worden onderhouden.  
 

Doelen en Financiën 

Het beleidsplan 2021- 2025 is in Q4 2021 ter vaststellen aangeboden; de financiële effecten 

die daaruit voortvloeien zijn niet in deze begroting opgenomen. 

 

Prestatie 2022 

In 2022 worden in hoofdlijn de werkzaamheden uitgevoerd die volgen uit het beheerplan 

Civiele Kunstwerken. Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma blijkt op basis van de 

bijbehorende urgentiemaatstaf per kunstwerk. Binnen de gemeente beheren we 44 civiele 

kunstwerken. 
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Riolering (inclusief Water) 
Riolering 

 

Beleidskader 

Het beleid en beheer van de riolering is verankerd in het vastgestelde verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (vGRP6) voor de periode 2020-2024. Naast inbedding van klimatologische 

opgaven, duurzaamheidsprincipes en ontwikkelingen dient dit plan organisatorisch en 

financieel als basis voor de raming van de jaarlijkse kosten voor uitbreiding, instandhouding 

van rioolstelsel en daarnaast als basis voor de bepaling van de hoogte van de rioolheffing. 

Het vGRP geeft tevens invulling aan de wettelijke zorgplichten voor hemelwater en 

grondwater. 
 

Doelen en Financiën 

Het totaal van de lasten riolering (inclusief kapitaallasten, doorbelasting vanuit 

MijnGemeenteDichtbij en btw) bedraagt afgerond € 1.867.600. Hier staat tegenover dat de 

opbrengst van de rioolbelasting in principe een gelijk bedrag is (100% kostendekkend). Ten 

behoeve van een eventueel saldo (positief of negatief) is een voorziening Rioolbeheer in het 

leven geroepen, zodat dit onderdeel budgetneutraal in de begroting is opgenomen. 

 

Prestatie 2022 

Binnen het rioolbeheer dragen we zorg voor functionele instandhouding van het rioolsysteem 

en alle voorzieningen die daar onderdeel van uitmaken; we monitoren en meten de 

hydraulische werking van het systeem tijdens zware neerslag. De knelpunten die daaruit 

ontstaan geven ons een beeld van de noodzakelijk optimalisatie. Gelet op het rioolbeheer 

van de afgelopen jaren zijn het aantal knelpunten die leiden tot een bepaalde vorm van 

(water) overlast zeer beperkt. Binnen de gemeente beheren we onder andere 155 km 

vrijvervalriolering, 19 hoofdgemalen, 106 km drukriolering en 675 pompunits drukriool. 

Binnen de uitvoeringsstrategie van het vGRP zijn in 2020 de meerjarige, grootschalige 

vervangingen van het vrijvervalriool op wijkniveau in de kern Middelrode gestart. Tijdens 

deze eerste jaarschijf is de uitvoeringscombinatie gemaakt met het project Watertuin. Binnen 

de uitvoering van de jaarschijven richten we onszelf op maximaal afkoppelen. In 2024 is de 

kern Middelrode gereed en maken we de overstap naar de wijk Theereheide in Sint- 

Michielsgestel. De volgorde van jaarschijven is afgestemd op de huidige kwaliteit van het 

riool c.q. jaar van aanleg (leeftijd).  
 

Doelmatig waterbeheer De Meierij 

In overeenstemming met het landelijk Bestuursakkoord Water werken we sinds 2013 binnen 

regio De Meierij samen aan doelmatig waterbeheer met een gezamenlijk 

uitvoeringsprogramma. Aan deze samenwerking nemen deel: gemeenten Boxtel, Best, ‘s-

Hertogenbosch, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Oedenrode (Meierijstad), Vught en de 

waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Doelstellingen zijn de drie K’s: kostenbesparing, 

kwaliteitsborging en verminderen kwetsbaarheid. Jaarlijks worden activiteiten vastgesteld, 

waaronder bijvoorbeeld de gezamenlijke aanbesteding van rioolreiniging en rioolinspecties. 

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2027. 
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Groen 
 

Beleidskader 

Het groenbeleid is vastgelegd in het Groenbeleidsplan Sint-Michielsgestel. Aanvullend is 

voor een bepaald aantal wijken een eigen Groenbeheerplan opgesteld. Dit in verband met 

het specifieke lokale karakter. Het Bomenbeleidsplan is in 2020 vastgesteld en heeft een 

looptijd tot 2030.  
 

Doelen en Financiën 

De reguliere uitgaven die verband houden met het beheer worden jaarlijks in de begroting 

geraamd op basis van bestekken. De uitvoering van deze bestekken wordt grotendeels 

uitbesteed. Voor het reguliere onderhoud en beheer van het openbaar groen is en 

onderhoud natuur en landschap voor 2022 een bedrag beschikbaar van € 1.178.100 

(exclusief doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij).  
 

Prestatie 2022 

Het groenbeheer is gericht op het in stand houden van bestaande groenstructuren en 

groenvoorzieningen, bomen en bossen volgens het vastgestelde beeldniveau. Op locaties 

waar de onderhoudstoestand hier aanleiding toe geeft renoveren we het groen. Belangrijk 

uitgangspunt binnen het beheer is het verhogen van de biodiversiteit. Daarnaast wordt ook 

het Essenvervangingsplan, jaarschijf 2022 uitgevoerd waarbij meerjarig, gefaseerd alle 

zieken essen uit de gemeente worden verwijderd. Onder kapitaalgoed Riolering is een 

uiteenzetting gegeven van de uitvoering jaarschijven vervanging riolering Middelrode; vanuit 

Groenbeheer combineren we een aantal werkzaamheden waardoor we 'werk met werk' 

kunnen maken.  

Binnen de gemeente beheren we onder andere 248.000 m2 wijkgroen en 26.700 bomen. 

We constateren dat de beschikbare budgetten niet voldoende zijn om aan de gestelde eisen 

en normen te voldoen. 

 
Speeltoestellen 
 

Beleidskader 

In 2012 is de Beleidsnotitie Speelvoorzieningen vastgesteld. Vanuit deze Beleidsnotitie volgt 

een jaarlijks beheerplan. Dit vormt het kader voor het kapitaalgoed Speeltoestellen. 
 

Doelen en Financiën 

Voor het dagelijkse en planmatig onderhoud en vervanging is een budget beschikbaar van € 

106.400 en ondergebracht bij kapitaalgoed Groen.  
 

Prestatie 2022 

Jaarlijks wordt een hoofdinspectie uitgevoerd om te beoordelen of het aanbod nog voldoet 

aan de veiligheidseisen en uitstraling. Met de resultaten van deze inspectie wordt een 

jaarwerkplan opgesteld. De speeltoestellen worden qua veiligheid getoetst aan het 

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). In onze gemeente beheren we 85 

speelplekken waarop 434 speeltoestellen zijn geplaatst. 
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Begraafplaatsen 
 

Beleidskader 

In de gemeente zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen en enkele bijzondere 

begraafplaatsen van kerkgenootschappen. Uitgangspunt van de gemeente is dat de tarieven 

voor de diensten die samenhangen met de uitvoering volgens de Wet op de Lijkbezorging in 

de pas lopen met die van andere (gemeentelijke) aanbieders. 
 

Doelen en financiën 

Het principe is gebaseerd dat de baten en lasten kostendekkend zijn. 
 

Prestatie 2022 

We continueren het bestaand beheer en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en 

dragen zorg voor een ordentelijk uitzien van de gemeentelijke begraafplaatsen. 

 
Gebouwen 
 

Beleidskader 

Voor het dagelijks en planmatig beheer van gemeentelijke gebouwen (exclusief woningen) is 

een meerjaren onderhoudsplan (MOP gebouwen) opgesteld. Binnen deze MOP zijn alle 

zaken opgenomen om te voldoen aan een veilig en verantwoord gebruik van de gebouwen 

en de daarin opgenomen installaties en voorzieningen.  
 

Doelen en Financiën 

Jaarlijks vindt er een storting in de betreffende onderhoudsvoorziening plaats die is 

gebaseerd op het onderliggende onderhoudsplan. De begrote storting in de voorziening 

bedraagt voor gebouwen en geprivatiseerde sportaccommodaties € 715.000 in 2022. De 

geplande uitgaven in 2022 bedragen voor gebouwen en geprivatiseerde 

sportaccommodaties € 1.111.000. 

De onderhoudsvoorziening is op niveau en wordt jaarlijks beoordeeld op toereikendheid.  

 

Prestatie 2022 

Elk jaar wordt beoordeeld of de geplande technische onderhoudsmaatregel nog past bij de 

status van het gebouw. Afhankelijk hiervan wordt de norm gehanteerd: normaal onderhoud 

of instandhouding. Binnen de gemeente beheren we 30 gemeentelijke gebouwen. 
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Financiering 
 
Inleidende tekst 
Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 

waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de 

financieringsbehoefte. 

 

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals 

gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Deze 

financieringsparagraaf is samen met de in december 2015 vastgestelde financiële 

verordening een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het 

sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. 

 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is een door de Wet FIDO voorgeschreven sturings- en 

verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld met een 

looptijd van minder dan een jaar.  

 

Deze kasgeldlimiet geeft het maximale bedrag aan dat met vlottende middelen mag worden 

gefinancierd en bedraagt 8,5% van de begrotingsomvang bij aanvang van het jaar. Voor 

onze gemeente is voor het begrotingsjaar 2022 de volgende kasgeldlimiet van toepassing. 

begrotingsomvang kasgeldlimiet 

€ 67.805.800 € 5.763.400 

 

Met onze huisbankier, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is een 

financieringsovereenkomst aangegaan van € 5.200.000. 

 
Schatkistbankieren 
Op basis van de Wet FIDO zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide 

middelen tegen marktconforme rente (zijnde de rente waartegen de Nederlandse staat 

zichzelf financiert op de geld -en kapitaalmarkten) in de schatkist aan te houden. Deze 

regeling trad per 31 december 2013 in werking. 

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun 

gemeenschappelijke regelingen) het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het 

begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. 

Om decentrale overheden enige flexibiliteit te geven is een drempelbedrag van toepassing. 

Indien het totaal aan liquide middelen deze drempel overschrijdt, behoren de overtollige 

middelen te worden uitgezet bij de schatkist. Voor onze gemeente is voor het begrotingsjaar 

2022 de volgende drempel voor schatkistbankieren van toepassing. 

begrotingsomvang schatkistbankieren 

€ 67.805.800 € 1.356.100 

 

Ondanks de verhoging van de drempel schatkistbankieren is in de overeenkomst met de 

BNG vastgelegd dat bedragen vanaf € 400.000 automatisch worden afgeroomd naar het 

Rijk. Aanleiding hiervoor is de negatieve creditrente voor tegoeden bij de BNG van meer dan 

€ 500.000 vanaf 1 juli 2021. 
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Garantstelling 
In het verleden zijn er regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. De 

gemeente kan garantie verlenen voor leningen als daarmee het maatschappelijk belang 

gediend is er voldoende zekerheden gesteld worden. Per 1 januari 2021 was het totaal van 

de directe garantstellingen € 15,6 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een 

achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw was € 45,6 miljoen. Het risico 

dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van het 

weerstandsvermogen. 

 
Renterisiconorm 
Het renterisico is gebaseerd op de Wet FIDO en heeft als doel om het renterisico bij 

herfinanciering te beheersen en te spreiden. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse 

verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van de 

begrotingsomvang. Het doel hiervan is om het financieel risico bij rentestijgingen zoveel als 

mogelijk te spreiden over de jaren. Voor de komende meerjarenbegroting is de 

renterisiconorm als volgt berekend: 

 
Berekening renterisiconorm 
Berekening renterisiconorm 2021 2022 2023 2024 2025 

(bedragen x € 1.000)      

renteherzieningen   338    

netto aflossingen 550  300  300  300   

renterisico 550  300  638  300   

begrotingsomvang 78.218  67.806  65.988  66.685  67.557  

percentage risiconorm 20% 20% 20% 20% 20% 

renterisiconorm 15.644  13.561  13.198  13.337  13.511  

 

Conclusie is dat het renterisico lager is dan de renterisiconorm. 

 

Bij de berekening van de norm is rekening gehouden met het budgettaire risico voor de 

begroting. Daarom is uitgegaan van de netto aflossingen ofwel de te betalen aflossingen zijn 

verminderd met de te ontvangen aflossingen van de doorgeleende leningen. Op basis van 

deze cijfers wordt geconcludeerd dat voor onze gemeente de financieringsfunctie als sterk 

aangemerkt kan worden. 

 
Liquiditeitsbegroting 
In het begrotingsproces wordt financieringsruimte geclaimd en is het in het belang van een 

solide liquiditeitsbegroting om deze lasten zo voorspoedig mogelijk op te nemen. Door 

omstandigheden (procedures, personele capaciteit, economische ontwikkelingen e.d.) 

kunnen plannen vertragen en ontstaat er een afwijkend financieringsbeeld, uiteraard met de 

bedoeling om de begroting daar zo mogelijk op aan te passen. Gebaseerd op de werkelijke 

cijfers 2020, de geactualiseerde begroting 2021 en de meerjarenbegroting ontwikkelt de 

liquiditeitsbegroting zich als volgt: 
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Financieringsontwikkeling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(bedragen x € 1.000)       

saldo inkomsten exploitatie en investeringen 72.625 69.484 62.343 62.498 63.222 64.217 

saldo ontvangen aflossingen 222 142 145 149 133 136 

saldo ontvangsten 72.847 69.626 62.488 62.647 63.355 64.353 

saldo uitgaven exploitatie 62.817 68.861 60.412 59.741 59.960 60.461 

saldo investeringen en voorzieningen 3.439 9.309 2.600 3.107 2.907 4.794 

aflossing geldleningen 1.146 649 402 406 391 94 

saldo uitgaven 67.402 78.819 63.414 63.254 63.258 65.349 

       

op te nemen geldleningen       

       

financieringsresultaat 5.445 -9.193 -926 -607 97 -996 

resultaat voorgaande jaren -384      

Cumulatief 5.061 -4.132 -5.058 -5.665 -5.568 -6.564 

 overschot tekort tekort tekort tekort tekort 
Conclusie is dat het begrote financieringstekort binnen de toegestane ruimte blijft volgens de 

kasgeldlimiet. 

 
EMU-saldo 
Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt dat het EMU-tekort (het gezamenlijke 

begrotingstekort van de overheden en de sociale fondsen) niet meer dan 3% mag bedragen. 

Ook lokale overheden dragen bij aan dit tekort. Op basis van de Wet FIDO heeft de minister 

van Financiën aanwijzingsbevoegdheden met betrekking tot het EMU-saldo. 

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 jl. is gesproken over de 

EMU-norm voor de decentrale overheden voor de periode 2019 tot en met 2022.  

Het Rijk en decentrale overheden hebben elkaar gevonden in een macro EMU-norm van -/-

0,4% van het bbp voor deze periode. 

Het verwachte verloop van het EMU-saldo behoort opgenomen te worden in de jaarlijkse 

begroting. Hiervoor kan verwezen worden naar onderstaand overzicht. 

 

Berekening EMU-saldo 2021 2022 2023 

 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 

 

Volgens realisatie tot en 

met september 2021, 

aangevuld met raming 

resterende periode 

Volgens begroting 

2022 

Volgens 

meerjarenraming in 

begroting 2023 

Berekend EMU-saldo -10.005 1.809 271 

 

Rente 
Rente speelt een belangrijke rol in de begroting; er zijn kosten (vergoeding voor het lenen 

van geld) maar ook opbrengsten (bespaarde rente) mee gemoeid. Mede gelet op de omvang 

van deze bedragen, is het gewenst dit onderdeel van de begroting inzichtelijk te maken. 

Daarbij gaat het zowel om factoren die invloed op de rente hebben, als het in beeld brengen 

van de keuzemogelijkheden die hier aanwezig zijn.  
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Onderscheid kan worden gemaakt tussen de zogenaamde korte rente en lange rente. We 

spreken van korte rente voor termijnen tot maximaal 1 jaar en van lange rente voor termijnen 

van 1 jaar of langer. 

De hoogte van de rente kan fluctueren als gevolg van diverse omstandigheden. Gemeenten 

kunnen op de ontwikkelingen die van buiten komen, weinig tot geen invloed uitoefenen. Wel 

kunnen gemeenten de interne rekenrente bepalen en ook keuzes maken in de manier 

waarop geld aangetrokken of uitgezet wordt. Zij zijn daarbij gebonden aan wettelijke 

bepalingen, waaronder de Wet Fido en de Wet HOF. 

 

Op basis van de BBV vernieuwing zoals die vanaf 2017 van toepassing is behoort voortaan 

de rente op een post in de begroting te worden opgenomen en wel via het taakveld treasury. 

De commissie BBV geeft aan dat er 3 methoden kunnen worden toegepast voor wat betreft 

de renteomslag: 

1. In de renteomslag ook de berekende rente over het eigen vermogen en de voorzieningen 

verwerken; 

2. Alleen de werkelijk betaalde rente verwerken in de renteomslag; 

3. Geen renteomslag toepassen en alleen rente toerekenen aan projecten, investeringen en 

grondexploitatie. 

 

Op basis van methode 1 is sprake van het volgende renteresultaat: 

Renteschema 

rentetoerekening 

werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot 

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

a. De externe rentelasten over 

de korte en lange 

financiering 

101 212 215 241 290 279 

b. De externe rentebaten 0 0 0 0 0 0 

Totaal door te rekenen 

externe rente 

101 212 215 241 290 279 

c. De rente die aan de 

grondexploitatie moet 

worden doorberekend 

2 4 -10 0 0 0 

 De rente van 

projectfinanciering 

0 0 0 0 0 0 

Saldo door te rekenen 

externe rente 

99 208 225 241 290 279 

d.1 Rente over eigen vermogen 564 246 226 223 224 229 

d.2 Rente over voorzieningen 508 225 212 204 198 195 

De aan de taakvelden toe te 

rekenen rente 

1.171 679 663 668 712 703 

e. De werkelijke aan 

taakvelden toegerekende 

rente (renteomslag) 

1.190 576 579 593 591 587 

f. renteresultaat op het 

taakveld treasury 

-19 103 84 75 121 116 

        

afwijking (max. 25%) 1,62% -15,17% -12,67% -11,23% -16,99% -16,50% 
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In de notitie Rente van cie. BBV staat de stellige uitspraak dat correctie van de toegerekende 

rente dient plaats te vinden wanneer de toegerekende rente >25% afwijkt van de 

daadwerkelijke rentelasten. Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat 

voldaan wordt aan deze stellige uitspraak.  

 

Met ingang van de begroting 2022 is de renteomslag zoals die toegerekend wordt aan 

geactiveerde investeringen verlaagd van 1,47% naar 1,39%. 
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Bedrijfsvoering 
 
Inleidende tekst 
De paragraaf Bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de 

beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. 

 

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij onze gemeenschappelijke regeling 

MijnGemeenteDichtbij. Een aantal in het oog springende onderwerpen wordt hier verder 

toegelicht. 

 
Organisatieontwikkeling 
Organisatieontwikkeling 

In 2022 blijven we in de interne organisatie doorgaan met het organisatie ontwikkeltraject 

“Het Is Goed Werken Hier!”. We concentreren ons op het concretiseren van cultuur en 

(interne) identiteit. We lopen hierin hand in hand met het programmaplan 

'MijnGemeenteDichtbij Next Level'. Het uitgangspunt is dat alle teams dezelfde taal spreken, 

waarbij ruimte gelaten wordt voor de kracht van diversiteit en best practices in de 

organisatie. Teams gaan door met zelfontwikkeling en bepalen samen welke concrete 

gedragingen helpend zijn voor het bereiken van onze missie en onze doelen. We spreken 

elkaar aan op deze gedragingen. Ook in 2022 blijven we nadrukkelijk aandacht hebben voor 

de persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit van onze mensen. De POWER cyclus (het goede 

gesprek) is hierin ondersteunend. Om de vertaalslag te maken naar ontwikkeling biedt het 

programma ruimte voor brede opleidingen, trainingen en vitaliteitsactiviteiten. Daarbij houden 

we ook vast aan (digitale en klassikale) trainingen die hun meerwaarde al bewezen hebben.  

 
Personeel en Organisatie 
De arbeidsmarkt blijft aan verandering onderhevig. De gevolgen hiervan zijn merkbaar per 

vakgebied en vacature. De arbeidsmarkt, de uitwerking van het programmaplan en de 

financiële positie van onze gemeente zijn de belangrijkste basis voor het strategische 

personeelsbeleid (SPP). In 2022 bestaat een substantieel deel van de uitstromers uit oudere, 

ervaren krachten. Daarmee gaat kennis verloren. Wij blijven hier op anticiperen door het 

tijdig aannemen van vervanging. In 2022 blijven we kritisch kijken naar inhuur, payroll en het 

al dan niet aangaan van vaste of tijdelijke contracten. Daarnaast kijken we naar het boeien 

en binden van medewerkers d.m.v. interne mobiliteit, opleidingsmogelijkheden en het bieden 

van stageplaatsen voor jong talent. 

 
Huisvesting 
De MijnGemeenteDichtbij-organisatie is ondergebracht binnen de gemeentehuizen en -

werven van beide gemeenten. De organisatie hanteert het flexibel werken concept. Efficiënt 

gebruik van de gebouwen blijft continu het streven. Hybride werken, dus thuis en op kantoor 

is het nieuwe beleid. De gevolgen hiervan op huisvesting voor de langere termijn zijn in 

onderzoek. 
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Informatieveiligheid 
Het informatiebeleid van MijnGemeenteDichtbij staat beschreven in de vastgestelde i-visie. 

De uitwerking van de vastgestelde i-visie 2021-2025 wordt vanaf 2022 doorgevoerd. 

 
Steeds meer applicaties naar de Cloud 

Waar mogelijk kiezen we voor webgebaseerde oplossingen met als doel om in 2025 volledig 

in Cloud te werken. Goede voorbeelden die nu al in de Cloud draaien zijn het zaaksysteem, 

het nieuwe regiesysteem binnen het sociaal domein en leefomgeving voor de 

Omgevingswet. De komende jaren worden zo alle applicaties gefaseerd omgezet naar de 

Cloud. 

 
Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024 voor Sint-Michielsgestel 

Het informatiebeveiligingsbeleid geeft onze organisatie kaders en richting om te voldoen aan 

landelijke afspraken, wetgeving maar vooral ook om een betrouwbare partner te zijn richting 

inwoners, ondernemers, instellingen en ketenpartners.  
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Verbonden partijen 
 
Inleidende tekst 
In deze paragraaf komen aan de orde onze visie op verbonden partijen in relatie tot de 

realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de plannen 

betreffende de verbonden partijen. Daarbij gaan wij in op de bestuurlijke, beleidsmatige en 

financiële belangen en mogelijke risico’s bij de verbonden partijen 

 
Visie op verbonden partijen 

Onze relatie met verbonden partijen heeft de volgende belangrijke kenmerken: 

 Wij participeren uitsluitend in verbonden partijen indien daarmee een publieke taak 

wordt gediend. 

 Waar de uitvoering van gemeentelijke taken als een vorm van ‘verlengd lokaal 

bestuur’ is overgedragen aan derde partijen, hechten wij hieraan op dezelfde wijze 

als bij uitvoering in eigen beheer belang aan bevordering van effectiviteit, efficiency 

en transparantie. 

 

Waar het gaat om kaderstelling, toezicht houden en controle ten aanzien van verbonden 

partijen, vullen wij de gemeentelijke rol in door aanwijzing van vertegenwoordigers in de 

besturen van de verbonden partijen en doordat begrotingen aan de Raad ter goedkeuring 

worden voorgelegd. 

 
Gemeenschappelijke regelingen 
Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen waaraan Sint-Michielsgestel deelneemt. 

1. Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 

2. GGD Hart voor Brabant 

3. Veiligheidsregio Brabant-Noord 

4. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Noord (RAV) 

5. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 

6. WSD-Groep 

7. Omgevingsdienst Brabant-Noord 

8. Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij 
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Stadsgewest 's-Hertogenbosch 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Stadsgewest 's-Hertogenbosch 

 

Adresgegevens: 

Postbus 103, 5480 AC Schijndel 

 

Website:  

https://www.s-hertogenbosch.nl/ 
Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Beheer voormalige stortplaats de Vlagheide. 

 

Visie: 

Beheer tot overdracht aan de provincie. Aanvankelijk werd hierbij uitgegaan van overdracht 

aan de provincie per 1-1-2017. Dit is later bijgesteld naar 1-1-2019, vervolgens 1-1-2021 en 

inmiddels is besloten de overdracht uit te stellen tot minimaal 1-1-2027. Het laatste uitstel 

houdt verband met de uitvoering van een ALM-studie, naar aanleiding waarvan medio 2019 

is overeengekomen dat de Provincie de rekenrente, vanaf heden, voor een periode van 5 

jaar "bevriest" en de exploitanten gedurende deze periode geen stortplaatsen overdragen. 

Beleidsvoornemens: 

In verband met beëindiging werkzaamheden van verschillende functionarissen is door het 

Algemeen bestuur als voIgt besloten: 

1. De verantwoordelijkheid voor het Stadsgewest is per 1-1-2021 naar de gemeente 

Meierijstad overgegaan. 

2. Meierijstad onderzoekt op welke wijze en onder welke voorwaarden het Stadsgewest op 

korte termijn definitief kan worden opgeheven waarbij Meierijstad 

eigenaar/vergunninghouder wordt. 

3. De overeenkomst met Afvalzorg inzake het beheer is per 1-1-2021 met een jaar 

verlengd. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De burgemeester, H. Looijen, is lid van het algemeen bestuur. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur 

 

Product: Bestuur 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage 2022:  

Het takenpakket van het Stadsgewest is beperkt tot het beheer van de gesloten stortplaats 

Vlagheide te Schijndel. Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten om per ultimo 

2020 een substantieel deel (€ 4.583K) van het opgebouwde negatief saldo af te rekenen. De 

gemeenten hadden hiervoor een voorziening getroffen. Door de gemeente Den Bosch is een 

lening verstrekt voor het resterende negatief saldo. Uiteindelijk verwacht het bestuur het 

restant van de lening uit een restitutie van teveel opgebouwd doelvermogen in het 

nazorgfonds te kunnen aflossen.  

https://www.s-hertogenbosch.nl/
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Vanaf 2021 is sprake van een dekking van de lasten van de exploitatie uit een bedrag per 

inwoner. Dat betekent dat het resterende negatieve saldo niet meer groeit.  

De (meerjaren)begroting van het Stadsgewest gaat uit van een negatief saldo eind 2020 van 

€ 1.955.000. Begrotingstechnisch vertaalt zich dat in onderstaande bedragen per inwoner: 

Jaar Bedrag per 

inwoner 

Totaal 

(o.b.v. 27.387 

inw.*) 

2021 € 1,42 € 38.890 

2022 € 1,41 € 38.615 

2023 € 1,11 € 30.400 

2024 € 1,11 € 30.400 

2025 € 1,11 € 30.400 

2026 € 1,08 € 29.580 

 

* o.b.v. bijlage 4.3 begroting 2022 Stadsgewest 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

8,13% 

 

Financieel risico:  

€ 170.000 (bepaald door een terugbetalingsverplichting van 8,7% van  

€ 1,955 miljoen). Dit bedrag is afgedekt in de voorziening Nazorg Vlagheide. 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 0,00 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen - € 1.955.000 - € 1.955.000 

Vreemd vermogen € 2.500.000 € 2500.000 
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GGD Hart voor Brabant 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

GGD Hart voor Brabant 

 

Adresgegevens: 

Postbus 3024 

5003 DA Tilburg 

 

Website:  

https://www.ggdhvb.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg. 

 

Visie: 

Door samenwerking in de vorm van een openbaar lichaam de publieke gezondheidszorg 

inclusief jeugdgezondheidszorg behartigen. Door de coronacrisis staan de ontwikkelambities, 

zoals geformuleerd in de beleidsvisie, onder druk. 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking continueren. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De portefeuillehouder Volksgezondheid, de heer P. Raaijmakers, is lid van het algemeen 

bestuur. 

 

Programma: Maatschappelijke ontwikkeling 

 

Product: Volksgezondheid 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage 2022: 

- basispakket € 1.029.969 

- incl. lokaal accent € 88.397 

- per inwoner € 34,90 

 

Jaar Bedrag per 

inwoner 

Totaal 

(o.b.v. 29.512 

inw.) 

2022 € 34,90 € 1.029.969 

2023 € 35,32 € 1.042.363 

2024 € 35,78 € 1.055.939 

2025 € 36,28 € 1.070.695 

2026 € 36,79 € 1.085.746 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

2,7% 

 

https://www.ggdhvb.nl/
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Financieel risico: 

Het weerstandsvermogen is groot genoeg om de risico's te dekken en is in overeenstemming 

met afspraken in het algemeen bestuur.  

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting (2022):  

€ 0,00 

 

Cijfers:* 

 31-12-20 

Eigen vermogen € 7.820.000 

Vreemd vermogen € 31.107.000 

 

* o.b.v. jaarrekening 2020 
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Veiligheidsregio Brabant-Noord 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Veiligheidsregio Brabant-Noord 

 

Adres: 

Postbus 218 

5201 AE 's-Hertogenbosch 

 

Website: 

https://www.vrbn.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Doelmatige voorbereiding en uitvoering van georganiseerde en gecoördineerde, waar 

mogelijk integrale hulpverlening door brandweer, geneeskundige hulpverlening en 

gemeenschappelijk meldcentrum. 

 

Visie: 

Samenwerking versterkt de mogelijkheden van gecoördineerde en georganiseerde 

hulpverlening. 

 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking in de Veiligheidsregio Brabant-Noord continueren. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De burgemeester, H. Looijen is lid van het algemeen bestuur. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur. 

 

Product: Openbare orde en veiligheid. 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage  

Jaar Bedrag per 

inwoner 

Aantal 

inwoners 

Totaal 

 

2022 € 61,36 29559 € 1.813.700 

2023 € 62,09 29794 € 1.850.000 

2024 € 62,90 30000 € 1.887.000 

2025 € 63,78 30175 € 1.924.700 

2026 € 64,67 30355 € 1.963.200 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

4,4% 

 

Financieel risico: 

De benodigde weerstandscapaciteit is € 2.572.500 en de beschikbare weerstandscapaciteit 

is € 2.400.000. Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,93. Volgens de kwalificatie van 

https://www.vrbn.nl/
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het Nederlands Adviesbureau is de omvang van het weerstandsvermogen in relatie tot 

geïdentificeerde risico’s daarmee matig (boven de 1 is voldoende). 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 0,00 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen € 11.000.000 € 11.000.000 

Vreemd vermogen € 45.000.000 € 50.500.000 
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Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Noord (RAV) 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden - West - Noord (RAV) 

 

Adres: 

Postbus 3024 

5003 DA Tilburg 

 

Website: 

https://www.ravbrabantmwn.nl/nl-NL/Home 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Het verzorgen van ziekenvervoer en noodhulp ambulancevervoer 

 

Visie: 

Door samenwerking kunnen professionele en betaalbare ambulancediensten worden 

verzorgd. 

 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking RAV ongewijzigd voortzetten. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

Portefeuillehouder volksgezondheid, de heer P. Raaijmakers, is lid van het algemeen 

bestuur. 

 

Programma: Maatschappelijke ontwikkeling 

 

Product: Volksgezondheid 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage 2022:  

Er wordt geen bijdrage van de gemeenten gevraagd. 

 

Aandeel gemeente in financieel risico: 

In de GR RAV is vastgelegd: 

De gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over 

voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

Hoewel er geen bijdragen van de gemeenten in de exploitatie wordt gevraagd, blijft de 

gemeente drager van het financieel risico.  

Dit risico is gebaseerd op de verdeelsleutel naar rato van. 

 

Financieel risico:  

In 2020 is er door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de 

overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 

heeft opgehoogd. Dit betekent dat het risico dat was geraamd op ca 3,7 miljoen gereduceerd 

kan worden tot nihil. 

 

https://www.ravbrabantmwn.nl/nl-NL/Home
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Het weerstandsvermogen bedraagt ruim € 13 miljoen. 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 0,00 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen € 13.664.000 € 13.406.000 

Vreemd vermogen € 27.771.000 € 26.021.000 
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Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Brabants Historisch Informatie Centrum 

 

Adres: 

Postbus 81 

5201 AB 's-Hertogenbosch 

 

Website: 

https://www.bhic.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Het beheer van archiefbescheiden en collecties. Wettelijke taak is het goed, geordend en 

toegankelijk beheren van archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Verbreding van de 

kennis van de Brabantse geschiedenis. 

 

Visie: 

Door samenwerking kan deskundigheid worden geboden tegen de minst mogelijke kosten. 

 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking BHIC voortzetten. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

Wethouder P. Raaijmakers is als portefeuillehouder betrokken bij het BHIC. 

 

Programma: Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport. 

 

Product: Monumentenzorg en oudheidkunde. 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage 
Jaar Bijdrage (na 

indexering) 

2022 € 109.500 

2023 € 110.800 

2024 € 112.300 

2025 € 113.800 

2026 € 115.400 

 

Aandeel gemeente in financieel risico: 

Dit bedraagt 6% van het risico voor lagere overheden (gemeenten en waterschappen). Het 

overige risico wordt gedragen door Rijk en Provincie. 

Financieel risico:  

De financiële risico's zijn dit jaar voor het eerst gekwantificeerd en becijferd op € 415.000. 

Het weerstandsvermogen is met € 418.000 in overeenstemming met de statuten en groot 

genoeg om de risico's te dekken. 

 

https://www.bhic.nl/
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Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 0,00 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen € 1.357.000 € 1.357.000 

Vreemd vermogen € 3.662.000 € 3.200.000 
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WSD-Groep 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

WSD 

 

Adres: 

Postbus 173 

5280 AD Boxtel 

 

Website: 

https://www.wsd-groep.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten:  

WSD ondersteunt, begeleidt en ontwikkelt mensen met een verminderde loonwaarde naar 

werk en/of naar vormen van participatie. Het betreft dan mensen die tot de doelgroep van de 

sociale werkvoorziening horen en mensen met beperkingen, die tot de doelgroep van de 

Participatiewet horen, die met behulp van inzet van re-integratieactiviteiten weer kunnen 

participeren. Verder is de expertise van WSD integraal inzetbaar binnen het gehele sociale 

domein. 

Visie:  

De visie van WSD is helder: WSD maakt het verschil voor mensen. "Wij geloven in een 

maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Daarom kunnen 

en willen wij niet accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig kunnen participeren enkel 

omdat zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben". 

Het is dan ook de missie van WSD om zoveel mogelijk mensen die onder de Participatiewet 

vallen te matchen, in te zetten en te ontwikkelen. WSD maakt dit gemakkelijk en 

aantrekkelijk voor gemeenten en werkgevers. Samen creëren zij duurzame kansen en werk. 

 

Beleidsvoornemen:  

Begin 2020 is het document "Gezamenlijk doorontwikkelen - Advies over de toekomstige 

koers WSD" in alle raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. Op basis hiervan is 

het lokale plan voor Sint-Michielsgestel uitgewerkt. De uitvoering van het lokale plan vindt 

plaats in de periode 2021 - 2025. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De portefeuillehouder Sociale zaken en integratie de heer E. Mathijssen is voorzitter van het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de WSD. Mevrouw D. Pennings, raadslid, is 

lid van het algemeen bestuur. 

Programma: Maatschappelijke ontwikkeling. 

 

Product: Participatie. 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage: 

Jaar Bijdrage (na 

indexering) 

2022 € 25.840 

2023 € 26.150 

https://www.wsd-groep.nl/
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

2024 € 26.490 

2025 € 26.860 

2026 € 27.240 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

11% 

 

Financieel risico:  

€ 17.500.000 (maximum bedrijfsrisico's). 

 

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2022 ca. € 18 miljoen (conform bijlagen 7 en 9 van 

de begroting 2022) en is daarmee voldoende om het financieel risico te dragen. 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting: 

€ 345.000,00 voordelig (na onttrekking bestemmingsreserves) 

 

Cijfers:* 

 31-12-20 

Eigen vermogen € 30.161.000 

Vreemd vermogen € 6.956.000 

* o.b.v. jaarrekening 2020 
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Omgevingsdienst Brabant-Noord 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Omgevingsdienst Brabant Noord 

 

Adres: 

Postbus 88 

5430 AB Cuijk 

 

Website: 

https://www.odbn.nl/home 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Het verzorgen van adequate advisering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving bij bedrijven. 

 

Visie: 

Met samenwerking kan deskundigheid worden gebundeld en eenduidige uitvoering worden 

gegeven aan toezicht en handhavingstaken. 

 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking voortzetten. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

Portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling, de heer E. Mathijssen, is lid van het Algemeen 

Bestuur. 

 

Burgemeester H. Looijen is aangewezen als zijn plaatsvervanger.  

 

Programma: Duurzaamheid 

 

Product: Milieu 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage: 

Gespecificeerde bijdrage 2022: 

- Basistaken   € 350.700 

- Verzoektaken € 45.700 

- Collectieve taken € 23.300  

- Klachten   € 4.100 

- Bodemloket  € 2.200 

- SSIB    € 10.000 

Totaal   € 436.000 

 

  

https://www.odbn.nl/home
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Totale bijdrage in meerjarig opzicht: 

Jaar Bijdrage (na 

indexering) 

2022 € 436.000 

2023 € 441.200 

2024 € 446.900 

2025 € 453.200 

2026 € 459.500 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

4,7% 

 
Financieel risico: 

Dit bedraagt € 1.234.000. De geraamde beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 1-1-

2022 € 1.852.000. De weerstandsratio bedraagt hiermee 1,5, dit is meer dan voldoende 

volgens de waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement 

(NAR).  

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 397.000 voordelig (na bestemming) 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen € 7.112.000 € 7.218.000 

Vreemd vermogen € 8.266.000 € 7.922.000 
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Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij 

 

Adres: 

Markt 1 

5281 DA Boxtel 

 

Website: 

http://www.mijngemeentedichtbij.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

De Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij levert de ambtelijke ondersteuning 

voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. 

 

Visie: 

De organisatie wil hoogwaardig en efficiënte diensten verlenen aan burgers, ondernemers en 

het bestuur van de deelnemende gemeenten. 

 

Beleidsvoornemen: 

De samenwerking met de gemeente Boxtel in MijnGemeenteDichtbij verder voorzetten. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

Het Algemeen bestuur wordt gevormd door beide colleges. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het college en één wethouder. Voor Sint-

Michielsgestel zijn burgemeester H. Looijen en wethouder E. Mathijssen aangewezen als lid 

van het DB. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur 

 

Product: Bestuur 
Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage:  

Jaar Bijdrage (na 

indexering) 

2022 € 17.160.300 

2023 € 17.793.600 

2024 € 18.182.100 

2025 € 18.588.000 

 

Aandeel gemeente in financieel risico:  

Het gemeentelijk aandeel in het financieel risico is 44,2% 

 

Financieel risico: 

Conform artikel 30a van de Gemeenschappelijke Regeling, welk als basis dient voor de 

samenwerking, is bepaald dat MijnGemeenteDichtbij geen eigen reserves zal gaan vormen. 

http://www.mijngemeentedichtbij.nl/
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Eventuele exploitatieoverschotten worden na afloop van het jaar terugbetaald aan de beide 

gemeenten en eventuele exploitatietekorten worden aanvullend in rekening gebracht. Deze 

handelwijze impliceert dat risico’s niet door de GR kunnen worden opgevangen maar 

uiteindelijk doorgeleid gaan worden naar de beide gemeenten.  

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting:  

€ 0,00 

 

Cijfers: 

 31-12-21 

(prognose) 

31-12-22 

(prognose) 

Eigen vermogen € 0 € 0 

Vreemd vermogen € 3.000.000 € 2.800.000 

 

  



 

168 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Deelneming in naamloze vennootschappen 
Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen waaraan Sint-Michielsgestel deelneemt. 

1. NV BNG Bank 

2. Brabant Water NV 

NV BNG Bank 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

 

Adres: 

Postbus 30305 

2500 GH Den Haag 

 

Website: 

https://www.bngbank.nl/ 
Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Verleent bancaire diensten. 

 

Visie: 

De gemeente neemt deel aan en bankiert bij voorkeur bij een financiële instelling die bekend 

is met het lokaal openbaar bestuur en die als zodanig van financiële soliditeit getuigt in de 

vorm van een triple-A rating. 

 

Beleidsvoornemen: 

Gelet op de wijze waarop BNG het openbaar belang behartigt, laten wij het aandelenbezit 

BNG zijn duurzame karakter behouden. Er is geen aanleiding om van huisbankier te 

veranderen. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De gemeente wordt bij de Algemene vergadering voor Aandeelhouders vertegenwoordigd 

door de burgemeester. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur 

 

Product: Algemene dekkingsmiddelen 

Financiële gegevens * 

 

Opbrengst deelneming:  

De nettowinst na belastingen over 2020 bedroeg € 221.000.000, waarvan € 101.000.000 als 

dividend werd voorgesteld. Dit betekent € 1,81 per aandeel, in totaal 21.060 x € 1,81 =  

€ 38.118 (2019: € 1,27 per aandeel, totaal € 26.746).  

Mogelijk zal het ECB, net als bij de uitbetaling van het dividend 2019, wederom de Europese 

banken aanbevelen om af te zien van dividendbetalingen ofwel deze uit te stellen. 

 

Aandeel gemeente in financieel risico: 

Het gemeentelijk aandeel in het financieel risico gaat niet verder dan de nominale waarde 

van de aandelen: € 52.650 (21.060 aandelen à nominaal € 2,50). 

https://www.bngbank.nl/
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Financieel risico:  

Het financieel risico is laag. 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de jaarrekening 2020:  

€ 221.000.000. 

 

Cijfers: 

 31-12-20 

Eigen vermogen € 5.097.000.000 

Vreemd vermogen € 155.242.000.000 

 

* De gepresenteerde cijfers zijn de jaarrekeningcijfers van 2020. Vanwege de 

onvoorspelbaarheid van de financiële markten/rente doet de BNG al jaren geen voorspelling 

omtrent het te verwachten resultaat. 
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Brabant Water NV 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Brabant Water 

 

Adres: 

Postbus 1068 

5200 BC ’s-Hertogenbosch  

 

Website: 

https://www.brabantwater.nl/  

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Brabant Water produceert, transporteert en levert water voor huishoudelijk en industrieel 

gebruik. Zodoende heeft Brabant Water een belangrijke functie in de openbare 

drinkwatervoorziening. 

 

Visie: 

De gemeente neemt als aandeelhouder deel in de N.V. Brabant Water.  

 

Beleidsvoornemen: 

Er bestaat geen voornemen om de huidige positie in de N.V. Brabant Water te wijzigen. 

 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente bij de AvA. Deze bevoegdheid kan worden 

gemandateerd. 

De burgemeester is lid van de Commissie van Aandeelhouders. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur. 

 

Product: Algemene dekkingsmiddelen. 

Financiële gegevens 

 

Opbrengst deelneming: De gemeente is houder van 24.970 aandelen (nominaal á 0,10) = 

€ 2.497,00. Er vindt geen winstuitkering plaats. 

 

Aandeel gemeente in financieel risico: Het gemeentelijk financieel risico gaat niet verder dan 

de nominale waarde van de aandelen: € 2.497,00. 

 

Financieel risico: Het financieel risico is laag, nl. aankoopbedrag aandelen. 

 

Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting: € 363.000 * 

 

Cijfers: ** 

 31-12-19  31-12-20 

Eigen vermogen  € 665.384 € 674.183 

Vreemd vermogen € 479.546 € 523.344 

 

https://www.brabantwater.nl/
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* Op basis van de begroting 2019. Er is geen recentere begroting beschikbaar. Recentere 

begrotingscijfers 2022 zijn ook dit jaar weer opgevraagd maar net als in voorgaande jaren 

wordt op deze verzoeken niet gereageerd. 

** Op basis van jaarrekeningcijfers 2020.  
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Deelneming in stichtingen 
Hierna volgt een lijst van de verbonden partijen waaraan Sint-Michielsgestel deelneemt. 

1. Stichting Administratiekantoor Dataland 

2. Stichting Agrifood Capital 

 
Stichting Administratiekantoor Dataland 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Stichting Administratiekantoor Dataland 

 

Adres: 

Noothoven van Goorstraat 11d 

2806 RA Gouda 

 

Website: 

http://dataland.nl/ 
Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Dataland verzorgde de toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed, geo- en WOZ-informatie 

voor publieke en private afnemers in Nederland en zal haar activiteiten per 1-1-2022 

beëindigen.  

 

Visie: 

Deelname was niet anders te zien dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter 

behartiging van het openbaar belang met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het 

gebied van de toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, 

dienstverlening, transparante en betrouwbare overheid en stroomlijning van basisgegevens. 

 

Beleidsvoornemen: 

DataLand zal haar activiteiten beëindigen per 1-1-2022. Reden: DataLand acteert in het 

domein van de gemeentelijke (vastgoed)informatievoorziening, waarin nu en de komende 

jaren grootschalige ontwikkelingen plaatsvinden. De informatie-architectuur beweegt zich 

richting data-bij-de-bron (één van de uitgangspunten van Common Ground). Daardoor is op 

termijn een separaat gemeentelijk gegevensknooppunt voor objectinformatie niet meer 

nodig. Bovendien is met de openbaarmaking van de WOZ-waarde voor woningen de rol van 

DataLand als verstrekker van WOZ-waarden grotendeels vervallen. 

Vertegenwoordiging gemeente: 

De burgemeester vertegenwoordigde de gemeente bij de AvA en was lid van de Commissie 

van Aandeelhouders. 

 

Programma: Ruimtegevend bestuur. 

 

Product: Basisregistraties. 
Financiële gegevens 

 

In verband met de beëindiging van de activiteiten per 1-1-2022 zijn geen financiële gegevens 

voor 2022 beschikbaar. 

http://dataland.nl/
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Stichting Agrifood Capital 
Algemene gegevens 

 

Naam: 

Stichting Agrifood Capital 

 

Adres: 

Onderwijsboulevard 225 

5223 DE ‘s-Hertogenbosch 

 

Website: 

https://www.agrifoodcapital.nl/ 

Bestuurlijke gegevens 

 

Activiteiten: 

Het versterken van de regio op agrifoodgebied door samenwerking tussen overheden, 

bedrijfsleven en onderwijs. 

 

Visie: 

Deelname aan Agrifood Capital betekent een kans op een sterke impuls voor de 

economische en sociale ontwikkeling van de regio. 

 

Beleidsvoornemen: 

De regionale samenwerking in Noordoost Brabant (NOB) tussen zeventien gemeenten en 

twee waterschappen is vastgelegd in het ‘Bestuursconvenant regionale samenwerking 

Noordoost Brabant 2017 t/m 2020’. Het samenwerkingsconvenant loopt dus tot en met 2020. 

Inmiddels is door de gemeenteraad besloten in te stemmen met het verlengen van de 

samenwerking op basis van het convenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost 

Brabant 2021-2024’.  

Vertegenwoordiging gemeente: 

De burgemeester is lid van de bestuurlijke regiegroep.  

Agrifood Capital valt onder de portefeuille van wethouder L. van der Aa. 

 

Programma: Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport. 

 

Product: Economische aangelegenheden. 

Financiële gegevens 

 

Gemeentelijke bijdrage: 

De gemeenten betalen een bijdrage van € 3 per inwoner per jaar voor Regiofonds en € 1 per 

jaar inwoner per jaar voor Arbeidsmarkt. 

 

Aandeel gemeente in financieel risico: 

Het gemeentelijke financieel risico beperkt zich tot het geïnvesteerd bedrag in certificaten. 

(Dit betrof een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten van deelname.) 

 

Financieel risico:  

Het financieel risico is laag. 

 

 

https://www.agrifoodcapital.nl/
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Bedrijfsresultaat op basis van de ingediende begroting: (2020)* 

 € 0,00 

 

Cijfers: * 

 31-12-19  

Eigen vermogen  € 92.537 

Vreemd vermogen € 1.464.703 

 

* Op advies van hun accountant verstrekt Agrifood slechts een samenvatting van de cijfers 

op hun website. De meest recente jaarrekeningcijfers dateren van 2019. Er zijn geen 

recentere begroting en jaarrekening beschikbaar. 
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Grondbeleid 
 
Inleidende tekst 
Grondbeleid is beleid gericht op het realiseren van gewenste veranderingen in het 

grondgebruik en het handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. Grondbeleid is een middel om andere beleidsdoelen 

van de gemeente te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, economie, 

natuur en recreatie. 

 

In de paragraaf Grondbeleid komen de volgende punten aan de orde:  

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van 

de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 

 een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 

 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale 

grondexploitatie; 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de 

risico’s van de grondzaken. 

(Bovenstaande punten zijn gebaseerd op artikel 16 van het BBV) 

 
Visie 
Het grondbeleid is een middel om het ruimtelijke beleid te kunnen voeren en kan tevens 

worden gebruikt voor regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Grondbeleid is beleid dat 

gericht is op het realiseren van de gewenste verandering in het grondgebruik en het 

handhaven van het bestaande grondgebruik vanuit de (overwegend ruimtelijke) 

beleidsdoelstellingen van de gemeente. 

 

Binnen het grondbeleid is de grondexploitatie het proces van productie en prijsvorming van 

bouwrijpe en woonrijpe grond en het ervoor zorg dragen dat deze grond op het juiste tijdstip 

op de markt komt. Grondexploitatie is voornamelijk de financieel economische kant van 

grondbeleid. Het is een langdurig proces met vaak grote financiële risico’s. 

 

Het doel van grondbeleid is het gemeentelijk beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, 

wonen, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid etc. concreet toe te passen in projecten. 

Aan de andere kant moet een project financieel en qua risicoprofiel haalbaar zijn. Zonder 

deze balans komt een project niet verder dan de tekentafel. Het maakt hierbij niet uit of het 

project door de gemeente dan wel andere initiatiefnemers gerealiseerd wordt.  

 

Naast het inhoudelijke beleid hebben ook de specifieke kenmerken van een project invloed 

op de financiële en de beleidsinhoudelijke haalbaarheid. Projecten waar binnen de 

bebouwde kom geherstructureerd of getransformeerd moet worden zijn vanwege de hogere 

verwervingskosten moeilijker financieel haalbaar te maken dan projecten in 

uitbreidingslocaties. Daarnaast kunnen de locatie-specifieke kenmerken ook bepaalde 

kansen of belemmeringen bieden voor beleidsinhoudelijke doelstellingen. De kunst is om zo 

goed mogelijk gebruik te maken van de kansen omdat hiermee een optimum ontstaat tussen 

de inzet van (financiële) middelen en het maatschappelijke resultaat. 

 

Om in deze tijd haalbare projecten te kunnen realiseren moeten er gedurende de 
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planvorming belangrijke keuzes gemaakt worden. Dit betekent feitelijk dat niet alle ambities 

en doelstellingen die voortkomen uit inhoudelijk beleid in zijn geheel in elk project toegepast 

kunnen worden.  

 
Nota Grondbeleid 
Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de 

volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke 

voorzieningen te realiseren. Doel van dit beleid is dat grond in voldoende mate en op tijd 

beschikbaar is. Bijvoorbeeld voor woningbouw, wegen of wateropvang. Het grondbeleid is 

vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Deze nota wordt periodiek geactualiseerd. Wijzigingen in 

o.a. wetsartikelen of in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden daarin 

meegenomen. In juni 2020 is de nota grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. 

 

Tot op heden werd in de gemeente Sint-Michielsgestel een faciliterende grondpolitiek 

gevoerd. Waarbij steeds gefaciliteerd is vanuit de verschillende aandachtsgebieden zoals 

bijvoorbeeld volkshuisvesting en duurzaamheid. Om zoveel mogelijk gemeentelijke 

beleidsdoelen en ambities te realiseren, hebben we in de nieuwe vastgestelde nota 

grondbeleid gekozen voor situationeel grondbeleid, een tussenvorm van actief en faciliterend 

grondbeleid. Deze vorm van grondbeleid maakt het mogelijk om de regie naar ons toe halen 

daar waar de markt dit niet oppakt. 

 

Situationeel grondbeleid houdt in dat de gemeente per ruimtelijke ontwikkeling bepaalt welke 

vorm van grondbeleid het meest geschikt is: actief grondbeleid, faciliterend of een 

mengvorm. 

 

Situationeel grondbeleid biedt de mogelijkheid om maatwerk per locatie en per ontwikkeling 

te creëren. 

 

Bij de keuze voor situationeel grondbeleid is het van cruciaal belang om per geval te kijken in 

welke mate een ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen 

en ambities. 

 

Daarnaast zijn de grondpositie, de marktomstandigheden, de maatschappelijke en financiële 

aspecten, het risicoprofiel en de mate waarin de gemeente al dan niet regie wil voeren, 

belangrijke factoren die meewegen bij deze keuze. 

 

Na een zorgvuldige weging van de verschillende factoren kan een keuze worden gemaakt 

welke vorm van grondbeleid het beste bijdraagt aan de realisatie van de ruimtelijke 

ontwikkeling. 

 
Exploitatieopzetten 
Gronden in exploitatie 

Er ligt een exploitatieopzet en een bestemmingsplan aan ten grondslag. De kosten en 

opbrengsten worden geactiveerd op de balans. In 2021 zijn onderstaande projecten actief. 

 Jacobskamp 

 Centrumplan Sint-Michielsgestel 
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Financiële sturing grondbedrijf 
De laatste jaren hebben we te maken met een positieve ontwikkeling in de economie die ook 

zeker merkbaar is in de vraag naar woningen. De vraag naar woningen is fors toegenomen. 

De grondexploitatie heeft een lastige tijd achter zich vanwege aanhoudende slechte 

economische omstandigheden. Binnen de bestaande grondexploitaties zijn de effecten 

hiervan zichtbaar en merkbaar in de geprognosticeerde eindresultaten.  

 

Om de financiële risico’s in het grondbedrijf te beperken is het van het grootste belang dat er 

voortgang geboekt wordt in de projecten. In eerste instantie dienen de gronden binnen de 

projecten de juiste bestemming te krijgen om vervolgens verkocht te kunnen worden aan 

particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Bij grondverkoop 

door het grondbedrijf neemt de omvang van de financiële risico’s af. De focus van het 

grondbedrijf zit dus op bestemmen en verkopen van gronden. 
 

Tussentijdse winstneming 

Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het 

realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende 

resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij 

meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het 

project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het 

project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van 

tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het 

realisatiebeginsel.  

 

Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te 

betrachten. Hiertoe dient voldoende zekerheid te bestaan over het (verwachte) resultaat van 

de grondexploitatie, het resultaat moet op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Bij 

de bepaling van de tussentijdse winst moet rekening gehouden worden met de risico's die 

specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de betreffende 

grondexploitatie. 

 
Voortgang van de exploitaties 
Centrumplan Sint-Michielsgestel 

Het plan omvat de herontwikkeling van het dorpscentrum van Sint-Michielsgestel met de 

toevoeging van circa 5.000 m2 bruto vloeroppervlak winkelruimte en ongeveer 140 

woningen. Omdat op de begane grond veelal winkels worden gerealiseerd, vindt de realisatie 

van woningen vrijwel volledig in de vorm van appartementen plaats. 

Het plan omvat per deelgebied het volgende woningbouwprogramma:  

1. Zuidelijk centrumdeel: 

 Dommelsch Huys: 25 sociale huurappartementen en 19 vrije sector appartementen 

 Raadskamer (Torenblok): 27 vrije sector koopappartementen 

 De Villa: 7 vrije sector koopappartementen 

 Meestershuis (horecapand Thuys): één vrije sector koopwoning 

2. Noordelijk centrumdeel: 

Plan Hof van Overkerck: 2 vrije sector appartementen en 4 grondgebonden 

koopwoningen. 

Ter plaatse van de voormalige brandweerkazerne aan de Ceintuurweg: de bouw van één 

vrijstaande woning.  
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Plan Dommelstaete, Brenthof en Hoekblok: het programma dat met de ontwikkelaar is 

overeengekomen omvat 59 appartementen in de vrije sector en 4 goedkope 

koopappartementen. Het programma van de vrije sector appartementen bevat zowel 

koop- als huurwoningen in het midden en dure segment.  

 

Voortgang bouwplannen 

1e fase centrumplan: De winkels en woningen in het Dommelsch Huys zijn opgeleverd. Dat 

geldt ook voor het Meestershuis, Hof van Overkerck en de vrijstaande woning aan de 

Ceintuurweg. 

2e fase centrumplan: De bouwblokken Dommelstaete, Brenthof en Hoekblok zijn in 

aanbouw. Deze worden begin 2022 opgeleverd. 

3e fase centrumplan: Deze fase omvat de bouwblokken Raadskamer (Torenblok) en De 

Villa. Voor de verkoop van de grond onder de Raadskamer is een koopovereenkomst 

afgesloten. Ook is voor dit project een omgevingsvergunning verleend. Daartegen is echter 

bezwaar en beroep ingediend. Dit dossier ligt bij de Raad van State. We verwachten begin 

2022 de uitspraak. Bij een positieve uitspraak verwachten we dat de bouw nog in 2022 kan 

starten. Voor bouwblok De Villa is het bijzondere plan ‘De Groene Villa’ ontwikkeld. Na het 

sluiten van een koopovereenkomst voor ‘De Groene Villa’ kan de ontwikkelaar de benodigde 

(vergunning)procedures opstarten. Als er geen bezwaren worden ingediend en de verkoop 

voorspoedig verloopt, kan de bouw hiervan ook in 2022 starten. 

 

Aanleg openbare ruimte 

In de zomer van 2021 hebben wij het definitief ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van 

de openbare ruimte. We zullen de aanleg gefaseerd uitvoeren, mede afhankelijk van de 

voortgang van de bouwplannen. De eerste fase zal liggen rondom Dommelstaete en 

Brenthof (o.m. Groenplein, Dommelzone en deel Hof van Overkerk). Daar leggen we begin 

2022 de eerste stukken definitieve inrichting aan.  

 

Jacobskamp  

Het bouwen van woningen in dit gebied komt voort uit een ruimtelijke vraag naar vernieuwing 

van sportcomplex Jacobskamp. Na verplaatsing van het sportcomplex is gestart met de 

realisatie van woningbouw op de vrijkomende en aanliggende locaties. De totale 

woningbouw bestaat uit deelgebieden en wordt in fases uitgevoerd. Het totale plangebied 

wordt begrensd door de Hooidonksestraat aan de noordzijde, de Paterstraat aan de 

oostzijde, de Jacobskamp aan de zuidzijde en de Litserstraat aan de westzijde. In totaal 

omvat het plan 290 woningen met een gevarieerd programma. 

 

Voortgang 

Alle gronden in fase 1A zijn uitgegeven en de woningen zijn gebouwd. In fase 1B zijn 4 

kavels afgenomen. De resterende 19 kavels in fase 1B zijn momenteel in verkoop. Fase 2 is 

met de levering van de kavels voor de bouw van 8 patiowoningen afgesloten. Fase 4 is 

volledig bouwrijp gemaakt. De aanleg van het parkeerterrein nabij de sporthal is voltooid. 

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling en afbouw van de woningen in 

fasen 3 en 4.  

De afbouw van het openbaar gebied (woonrijp maken) vindt gefaseerd plaats. Het tempo van 

de afbouw is afhankelijk van de oplevering van de woningen. 
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Verwachte resultaten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de (verwachte) financiële resultaten van de 

actieve projecten waarvoor een grondexploitatie actief is. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële resultaten op eindwaarde.  

 

Risico's versus kansen 
Jacobskamp 

Op de grondexploitatie van project Jacobskamp zijn risico’s van toepassing. De belangrijkste 

risico's zijn: 

 In één van de overeenkomsten met de ontwikkelende partijen is een residuele 

toets van de grondwaarde overeengekomen. Deze toetsing vindt per fase/cluster 

plaats.  

 Vertraging in de te ontvangen grondopbrengsten door een lagere 

verkoopsnelheid dan op dit moment is voorzien (conjunctureel risico). 
 

Centrumplan 

Op de grondexploitatie van project Centrumplan zijn risico’s van toepassing. De belangrijkste 

risico's zijn: 

 Het voormalig gemeentehuis wordt op termijn verkocht. Ondanks het gegeven dat 

de beoogde verkoopopbrengst naar beneden is bijgesteld (MPG voorjaar 2015), 

bestaat op basis van de huidige marktsituatie en de verwachtingen voor de 

toekomst, het risico dat de geprognosticeerde verkoopopbrengst niet wordt 

behaald.  

 De verhuur van het voormalig gemeentehuis is per 1 november 2017 beëindigd. 

Het risico is aanwezig dat ondanks alle inspanningen de inkomsten vanuit de 

verhuur van het voormalige gemeentehuis niet worden behaald. Hetgeen leidt tot 

een lagere opbrengst voor de grondexploitatie.  

 Hogere plankosten als gevolg van onvoorziene complicaties en vertraging in de 

uitvoeringsplanning.  

 Extra kosten in geval van archeologische vondsten.  
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Financiën 
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Uitgangspunten en grondslagen begroting 2022 en 
meerjarenramingen 2023-2025 
Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische 

uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal 

andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld. 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal inwoners (per 1 januari) 29.502 29.567 29.632 29.697 29.762 

Aantal nieuw te bouwen woningen 287 142 42 7 19 

Aantal hectaren (per 1 januari) 5.835 5.835 5.835 5.835 5.835 

Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari) 238 265 262 260 257 

      

College van burgemeester en wethouders in fte 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

      

Ontwikkeling loonkosten 3,75% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

      

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie) 1,70% 1,40% 1,20% 1,30% 1,40% 

      

Renteniveau korte financiering 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Renteniveau lange financiering 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Omslagrente geactiveerde investeringen 1,47% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 

Disconteringsvoet grondexploitatie 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen 1,47% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 

Disconteringsvoet exploitatieplannen 1,47% 1,39% 1,39% 1,39% 1,39% 

      

Uurtarief grondexploitatie:      

- t/m schaal 5 79,11 81,09 83,12 85,2 87,33 

- schaal 6 t/m 9 83,62 85,71 87,85 90,05 92,3 

- vanaf schaal 10 106,23 108,89 111,61 114,4 117,26 

      

Inflatiecorrectie voor heffingen en tarieven 3,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 
 

Kostendekkende producten 

Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% 

kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de 

voorgenomen indexering. 
 

Herijking gemeentefonds vanaf 2023 

In de afgelopen jaren is een landelijk onderzoek uitgevoerd vanuit BZK om de verdeling van 

het gemeentefonds te beoordelen. De intentie van dit onderzoek is om: 

- De verdeling beter te laten aansluiten bij de lokale positie van de gemeenten; 

- De verdeling eenvoudiger te maken en de gemeenten meer financiële zekerheid te 

geven. 

 

Op basis van deze aannames en onderzoek is een doorrekening gemaakt op landelijk 

niveau. Per saldo heb je ongeveer 200 voordeelgemeenten en 150 nadeelgemeenten. De 
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huidige berekening geeft aan dat onze gemeente een nadeelgemeente is met € 62 per 

inwoner. Het maximale herverdeeleffect bedraagt overigens € 60. Hierbij wordt een 

stapsgewijze ingroei van jaarlijks oplopend € 15 per inwoner toegepast, waarmee het 

uiteindelijke effect vanaf 2026 bereikt wordt. 

 

Deze herijking heeft nu nog de status van voorstel. In de komende periode wordt via de VNG 

advies uitgebracht en het nieuwe kabinet zal uiteindelijk een besluit gaan nemen.  

 

Deze herijking maakt nu nog geen deel uit van deze begroting. 
 

Extra middelen jeugdhulp 2022 

Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda 

voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de Commissie 

van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag 

van € 1,314 miljard extra beschikbaar. Naar verwachting betekent dit voor onze gemeente 

een eenmalige extra inkomst van € 1,657 miljoen in 2022. Het definitieve bedrag voor 2022 

wordt bekend gemaakt met de septembercirculaire 2021.  

Of en in hoeverre dit structureel zal zijn is nu nog niet duidelijk. Het nieuwe kabinet zal hier 

later een standpunt op innemen. De besluitvorming over de inzet van deze extra middelen in 

2022 nemen we mee met de tweede bestuursrapportage 2021. Deze inkomst maakt dus nu 

geen deel uit van deze begroting. 
 

Gevolgen corona 

COVID-19 heeft een enorme impact op onze samenleving en daarmee ook op onze 

financieel positie van onze gemeente. Landelijk zijn in 2020 en 2021 diverse 

steunmaatregelen aangeboden. Denk daarbij onder andere aan compensatiemiddelen voor 

dekking van extra gemaakte kosten door de gemeente, middelen voor jeugd en jongeren, 

lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen e.d. Daarnaast zijn er de landelijke 

regelingen die via de gemeente lopen zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten (TONK) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).  

In deze begroting hebben we geen aanvullende budgetten opgenomen vanwege corona. 

Enerzijds omdat de financiële gevolgen voor de jaren vanaf 2022 niet goed zijn in te schatten 

en anderzijds omdat we er van uit gaan dat het Rijk net zoals tot nu toe de financiële 

gevolgen van de coronacrisis (grotendeels) compenseert. 

Mede ook omdat de crisis vooralsnog uitblijft hebben we het financiële risico neerwaarts 

bijgesteld zoals is toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 
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Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo 
Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de eerste bestuursrapportage 2021 en kadernota 

2022 vastgesteld. De hierin opgenomen structurele mutaties zijn verwerkt in deze begroting 

2022. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de vorige begroting als volgt 

ontwikkeld. 

Ontwikkeling begrotingssaldo  

(x € 1.000) 
begroting 

2021 
begroting 

2022 
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 

Begrotingssaldo begroting 2021-2024 759,9 1.046,8 366,4 87,9 152,3 

Mutaties:      

- bestuursrapportage 2020 -330,3 -308,9 -402,9 -279,3 -243,0 

- kadernota 2022 155,0 97,0 -15,5 40,5 222,5 

- 1e bestuursrapportage 2021 2,7 112,6 75,7 38,9 3,1 

- visie recreatie en toerisme  -20,0    

Begrotingssaldo voor samenstellen 

begroting 2022 
587,3 927,5 23,7 -112,0 134,9 

Mutaties begroting 2022-2025  53,1 138,3 328,9 140,9 

Begrotingssaldo begroting 2022-2025 587,3 980,6 162,0 216,9 275,8 

 

Alle begrotingsjaren zijn sluitend. 
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Begrotingsmutaties 

Samenvattend en gespecificeerd zijn in deze begroting de volgende mutaties verwerkt. 

Voorgestelde begrotingsmutaties, begrotingssaldo 

(- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000) 
begroting 

2022 
begroting 

2023 
begroting 

2024 
begroting 

2025 

Programma/Product Onderwerp/toelichting     

Programma Duurzaamheid:     

Milieu Begroting 2022 GR ODBN -14,0 -11,7 -9,7 -15,9 

Programma Maatschappelijke ontwikkeling:     

Maatschappelijk werk Actualisatie stelpost 

prijsindexering Sociaal domein 
44,1 129,6 187,7 248,8 

Volksgezondheid Begroting 2022 GR GGD -13,7 -34,9 -56,6 -79,1 

  Subsidie Stichting Hartwacht -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 

Programma Leefomgeving:     

Verkeersmaatregelen Budget verkeerstellingen 1 

maal per 3 jaar 
   -35,0 

Programma Ruimtegevend bestuur:     

Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkeling OZB opbrengst op 

basis van indexering en 

woningbouwprogramma 

99,5 135,2 146,4 91,9 

Algemeen budgettair Actualisatie stelpost 

prijsindexering 
4,6 10,7 15,0 29,6 

  Mutaties stelpost 

areaaluitbreiding vanwege 

woningbouwprogramma 

-52,0 -76,0 -83,0 -84,0 

     

Diverse programma's:     

 
Voorgenomen investeringen 

van 2024 naar 2025 
  143,2  

 Diverse mutaties < € 5.000 -8,9 -8,1 -7,6 -8,9 

Totaal effect mutatie begrotingssaldo 53,1 138,3 328,9 140,9 

 

Per saldo leiden de nu verwerkte mutaties tot een verbetering van het begrotingssaldo. 
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Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming 
per programma 
Het volgende overzicht is als volgt samengesteld: 
 

Resultaat voor bestemming 

Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat 

voor bestemming per programma. 

 

Resultaatbestemming 

Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de 

resultaatbestemming 
 

Resultaat na bestemming / Totaal resultaat 

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de 

resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat): 

- voor het jaar 2020 is dit het jaarrekeningresultaat 

- voor de jaren vanaf 2021 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo. 

 

Baten voor 

resultaatbestemming  

(x € 1.000) 

Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Duurzaamheid 6.771 6.078 6.374 5.737 5.897 5.946 

Maatschappelijke 

ontwikkeling 

8.562 5.676 4.969 5.459 5.474 5.511 

Leefomgeving 8.511 8.484 3.299 2.055 2.076 2.071 

Economie, Toerisme, 

Recreatie, Sport en Cultuur 

559 1.429 329 329 329 329 

Ruimtegevend bestuur 49.533 51.200 50.478 50.926 51.605 52.399 

Totaal baten 73.936 72.867 65.449 64.507 65.380 66.257 

 

 

Lasten voor 

resultaatbestemming  

(x € 1.000) 

Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Duurzaamheid 7.692 7.964 6.821 6.983 7.159 7.223 

Maatschappelijke 

ontwikkeling 

33.588 34.047 31.820 31.989 31.936 31.981 

Leefomgeving 15.119 16.143 10.811 9.714 9.835 9.986 

Economie, Toerisme, 

Recreatie, Sport en Cultuur 

5.648 5.552 5.077 5.152 5.034 5.119 

Ruimtegevend bestuur 9.220 11.581 10.143 10.462 10.829 11.089 

Totaal lasten 71.267 75.286 64.672 64.299 64.792 65.397 

 

 



 

186 

____________________________________________________________ 

 

Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Saldo voor 

resultaatbestemming  

(x € 1.000) 

Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Duurzaamheid -921 -1.885 -447 -1.246 -1.262 -1.277 

Maatschappelijke 

ontwikkeling 

-25.026 -28.371 -26.851 -26.530 -26.461 -26.470 

Leefomgeving -6.608 -7.660 -7.512 -7.659 -7.759 -7.915 

Economie, Toerisme, 

Recreatie, Sport en Cultuur 

-5.089 -4.122 -4.748 -4.822 -4.704 -4.789 

Ruimtegevend bestuur 40.313 39.619 40.336 40.464 40.775 41.311 

Totaal saldo 2.669 -2.419 778 208 588 860 

 

Resultaatbestemming  

(x € 1.000) 

Rekening 

2020 

Begroting 

2021 na 

wijziging 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Begroting 

2025 

Duurzaamheid       

Onttrekkingen 257 670 39 39 39 39 

Toevoegingen 372 222 775 0 0 0 

Saldo reserveringen -115 448 -736 39 39 39 

Maatschappelijke ontwikkeling      

Onttrekkingen 1.372 2.071 1.504 706 598 598 

Toevoegingen 1.800 683 1.076 1.216 1.365 1.574 

Saldo reserveringen -428 1.389 428 -510 -766 -976 

Leefomgeving       

Onttrekkingen 1.534 661 459 459 459 459 

Toevoegingen 1.212 157 0 0 0 0 

Saldo reserveringen 322 505 459 459 459 459 

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur     

Onttrekkingen 330 534 276 214 158 154 

Toevoegingen 0 977 0 0 0 0 

Saldo reserveringen 330 -443 276 214 158 154 

Ruimtegevend bestuur       

Onttrekkingen 778 1.416 78 63 50 50 

Toevoegingen 1.033 307 302 311 311 311 

Saldo reserveringen -255 1.108 -224 -247 -261 -261 

 

Totaal resultaat (x € 1.000) 2.522 587 981 162 217 276 

 

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat sprake is van een sluitende 

meerjarenbegroting, waarbij in alle jaren nog een vrij inzetbaar begrotingssaldo resteert. 
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Incidentele baten en lasten op programmaniveau 
 

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht 

Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt 

gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt 

het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door 

structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting 

opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook 

meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt 

vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele 

begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig 

perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting 

opgenomen ramingen van baten en lasten.  

 
Regelgeving BBV 

Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten 

en lasten een onderdeel van de begrotings- en jaarstukken. De incidentele baten en lasten 

beïnvloeden het structureel en reëel begrotingsevenwicht. Pas na eliminatie van de 

incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo  
 

Structurele baten en lasten 

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, 

meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in 

het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met 

andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel 

bestaand beleid. Dit laat onverlet, dat de hoogte van de structurele baten en lasten jaarlijks 

kan fluctueren.  

Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar 

opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd 

bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Ook door nieuw beleid of door 

bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed.  
 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel 

beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als 

deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, 

meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook 

kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, 

maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. 

Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.  
 

Mutaties reserves 

Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Daarom zijn ook alle 

incidentele reservemutaties in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Verder 

in deze financiële begroting is een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle structurele 

en incidentele reservemutaties. 
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Overzicht incidentele baten en lasten 

In het volgende overzicht is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan 

incidentele baten en incidentele lasten. Incidentele baten en lasten met een bedrag van 

minder dan € 10.000 zijn niet in dit overzicht opgenomen. 

 

Incidentele baten en lasten  

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Incidentele baten:     

Programma Duurzaamheid     

Projecten Ruimte voor Ruimte, verkoop kavels 300    

Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen ontwikkelaars 25    

Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen provincie 450    

Project biodiversiteit rond gebouwen, bijdrage provincie 22    

Programma Maatschappelijke ontwikkeling     

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-

Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf 

toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan 

twee jaar; dekking via reserve sociaal domein 

(incidentele reservemutatie) 

62 10   

Programma Leefomgeving     

Grondexploitatie, balansmutatie 1.228    

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, 

Cultuur en Sport 
    

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve 

(incidentele reservemutatie) 
13 13   

Programma Ruimtegevend bestuur     

Vrijval voorziening in verband met 

wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurder 
34 16   

Overige incidentele onttrekkingen aan reserves 1.916 1.091 2.197 934 

Totaal incidentele baten 4.049 1.130 2.197 934 
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Incidentele baten en lasten  

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Incidentele lasten:     

Programma Duurzaamheid     

Projecten Ruimte voor Ruimte, 

voorfinanciering terug naar vrije reserve 

(incidentele reservemutatie) 

277    

Projecten Ruimte voor Ruimte, 

voorfinanciering terug naar reserve 

groenfonds (incidentele reservemutatie) 

499    

Project biodiversiteit gebouwen 22    

Programma Maatschappelijke 

ontwikkeling 
    

Bijdrage project Young connected 

(jongeren) 
10    

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil 

Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer 

naar zichzelf toetrekken; dit project start 

op 1 maart en loopt dan twee jaar 

62 10   

Programma Leefomgeving     

Grondexploitatie, exploitatie uitgaven op 

basis van het geactualiseerde 

grondexploitatieplan 

1.228    

Projectbudget invoering en implementatie 

Omgevingswet 
50 25   

Programma Economie, Toerisme, 

Recreatie, Cultuur en Sport 
    

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park 13 13   

Tijdelijk budget cultuureducatie 10 10   

Programma Ruimtegevend bestuur     

Wachtgeldverplichtingen voormalige 

bestuurder 
34 16   

Bijdrage € 1 per inwoner Integraal 

Veiligheidsbeleid 2019-2022 
30    

Overige incidentele stortingen in 

reserves 
965 922 2.182 922 

Totaal incidentele lasten 3.198 995 2.182 922 

     

Saldo incidentele baten/lasten 851 135 16 12 

 

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de 

incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van 

het structurele begrotingssaldo.  
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Presentatie structureel begrotingssaldo 

Op grond van de Gemeentewet behoort de begroting structureel en reëel in evenwicht te 

zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door 

structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de 

meerjarenbegroting volledig en realistisch zijn. In navolgende tabel gaan we in op het 

structurele begrotingssaldo. 

Incidenteel en structureel begrotingssaldo  

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Baten 65.449 64.507 65.380 66.257 

Lasten 64.672 64.299 64.792 65.397 

Resultaat voor bestemming 778 208 588 860 

Resultaatbestemming 203 -46 -371 -584 

Resultaat na bestemming 981 162 217 276 

af: Saldo incidentele baten/lasten 851 135 16 12 

Structureel begrotingssaldo 130 27 201 264 

 overschot overschot overschot overschot 

 

Voor alle begrotingsjaren geldt dat er meer incidentele baten dan incidentele lasten begroot 

zijn. Na aftrek van dit effect leidt dit tot een minder voordelig (structureel) begrotingssaldo. 

Ondanks dit effect kunnen we concluderen dat de begroting vanaf 2022 een 

begrotingsoverschot heeft. Daarmee is de begroting structureel en reëel in evenwicht. 
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Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten 
 

Taakstellingen 

In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen 

opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt: 

Overzicht taakstellingen 

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Accommodatiebeleid 131 131 131 131 

Inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie 

kinderopvang 
35 35 35 35 

Sociaal domein 200 200 200 200 

Totaal nog te realiseren taakstellingen 365 365 365 365 

 

Toelichting taakstellingen 

 
De taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage en 

harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015. Via verkopen 

maatschappelijk vastgoed is inmiddels een deel van de oorspronkelijke taakstelling 

gerealiseerd. 

 
De taakstelling sociaal domein is via de begroting 2020 opgenomen oplopend tot € 

650.000 structureel vanaf 2022. In eerdere jaren is al een deel van de taakstelling 

gerealiseerd (€ 143.000). Via de kadernota 2022 is aanvullend € 307.000 gerealiseerd, 

waardoor nog een taakstelling resteert van € 200.000.  

Om deze resterende taakstelling te realiseren – en de effecten van de vergrijzing en extra 

hulpvraag in de toekomst op te vangen – blijven we inzetten op de afgesproken maatregelen 

die het sociaal domein voor de toekomst beheersbaar en betaalbaar moeten houden.  
 

Risico realisatie taakstellingen 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet 

een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.  

 

Stelposten 

In deze begroting In deze begroting inclusief meerjarenramingen is ook een aantal nog in te 

zetten stelposten opgenomen. Het gaat hierbij om vrije en specifieke stelposten. 

Overzicht vrij aanwendbare stelposten 

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Begrotingssaldo 981 162 217 276 

 

Het begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar maakt 

het werkelijke gerealiseerde saldo deel uit van het jaarresultaat. 

Hierna volgt een overzicht van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare 

begrotingsruimte en deze wordt op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten 
toegevoegd. In dit overzicht zijn ook de kapitaallasten van de voorgenomen investeringen 

opgenomen. Een overzicht van de in deze begroting opgenomen voorgenomen 

investeringen is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen. 
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Overzicht bestemde stelposten 

(x € 1.000) 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 

Voorgenomen investeringen    184 

Areaaluitbreiding i.v.m. woningbouwprogramma 140 194 231 247 

Prijsindexering, exclusief sociaal domein 21 31 42 87 

Prijsindexering, sociaal domein via reserve 51 220 368 578 

Totaal bestemde stelposten 212 445 641 1.095 
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Reserves 
 

Onderbouwing nut en doel reserves 

De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde 

bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting. 

I. ALGEMENE RESERVES 

 

Algemene risico reserve 

Behouden van eigen vermogen.  

Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of 

voorziening is gevormd. 

 

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES 
 

Vrije reserve 

Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen 

voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe 

investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en 

jaarrekeningresultaten.  
 

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d. 

Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van 

door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door 

MGD. 
 

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD 

Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele 

budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor 

MGD. 

 

Egalisatiereserve P&O 

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de 

rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het 

flexfonds. 
 

Egalisatiereserve afschrijvingen 

Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit 

reserves. 

 

Gemeentelijke subsidies 

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het 

gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling. 
 

Egalisatiereserve bouwvergunningen 

Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van 

geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief. 
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Wegbeheer 

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het 

afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden. 
Groenfonds 

Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking 

van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en 

landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het 

verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden. 
 

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid 

Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid. 
 

Cultuurzaken 

Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de 

gemeente. 
 

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) 

Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de 

kulturhusen. 

 

Reserve Sociaal Domein 

Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de 

gebieden op het sociaal domein. 

 

Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door 

successievelijk te beschikken over: 

- de Vrije reserve 

- de Algemene risico reserve. 

 
Algemene risico reserve 

Deze reserve is de buffer voor het opvangen van risico’s. Ook wordt deze reserve ingezet 

indien het nodig is om andere bestemmingsreserves (tijdelijk) aan te vullen.  
 

Overige bestemmingsreserves 

De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het 

begrotingsjaar 2022 € 9,0 miljoen en neemt toe tot € 9,7 miljoen aan het eind van het 

begrotingsjaar en stijgt vervolgens tot € 11,0 miljoen aan het eind van 2025.  

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden 

cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden 

verdeeld in: 

a. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2022, 

€ 4,2 miljoen); 

b. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-

1-2022, € 4,8 miljoen). 

 

Aan de reserves wordt geen rente toegevoegd. 
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In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.  

RESERVES       

Saldo per 1 januari 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(bedragen x € 1.000)       

ALGEMENE RESERVE:       

Algemene Risico Reserve 4.116 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 

BESTEMMINGSRESERVES:       

Vrije reserve, vrij besteedbaar 0 -39 335 440 -441 -323 

- spaardeel sporthal De Run  150 150 150 150 150 

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's 805 805 805 805 805 805 

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD 892 892 892 892 892 892 

Egalisatiereserve P&O 323 226 211 211 211 211 

Egalisatiereserve afschrijvingen  4.640 4.320 3.953 3.586 4.479 4.112 

Gemeentelijke subsidies 51 51 51 51 51 51 

Egalisatiereserve bouwvergunningen 198 50 50 50 50 50 

Wegbeheer 441 541 541 541 541 541 

Groenfonds 1.424 887 1.278 1.171 816 721 

Reserve onderwijs gebouwelijk 402 964 1.024 1.099 1.174 1.249 

Cultuurzaken 177 164 152 139 127 114 

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) 149 825 679 596 556 520 

Reserve Sociaal Domein 3.117 1.897 1.409 1.845 2.536 3.437 

Totaal reserves 16.736 16.251 16.048 16.094 16.465 17.049 

 

In totaal stijgt de omvang van de reserves van € 16,7 miljoen per 1 januari 2021 tot € 17,0 

miljoen per 1 januari 2026.  

 

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal vermogen) stijgt hierdoor in deze 

periode van 37,8% tot 42,8%. Een voldoende omvang van reserves is nodig om tegenvallers 

op te vangen en toekomstige ontwikkelingen te realiseren.  

 

We streven naar een verbetering van de vermogenspositie. Daarom is beleid om netto 

verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te 

weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs 

gebouwelijk) en 50% ter versterking van de vermogenspositie (algemene risico reserve). Dit 

beleid is geformaliseerd via een besluit van de raad met de eerste bestuursrapportage 2021. 
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De belangrijkste reservemutaties zijn samenvattend: 

Specificatie mutaties reserves Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 

stortingen in reserves:      

sociaal domein 686 965 922 922 922 

sociaal domein, budget prijsindexering (structureel)  51 220 368 578 

mutaties tussen reserves 403   1.260  

versterking vermogenspositie (structureel) 911 302 311 311 311 

gemeenschapshuizen 977     

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten 222 775    

jaarresultaat 2.522     

sparen voor toekomst (onderwijs; structureel) 669 60 75 75 75 

wegenonderhoud 100     

begrotingssaldo 5     

reservering De Run 150     

Totaal stortingen 6.645 2.154 1.527 2.935 1.885 

onttrekkingen aan reserves:      

sociaal domein 1.906 1.504 706 598 598 

mutaties tussen reserves 403   1.260  

dekking kapitaallasten (structureel) 320 367 367 367 367 

overhevelingen en bestemming jaarresultaat 2.656     

gemeenschapshuizen 153 146 83 40 36 

gehonoreerde wensen en dekking budgetten 901 325 325 299 299 

begrotingssaldo 356 15    

vlottrekken woningbouw 67     

resultaat exploitatie RvR, groenfonds projecten 217     

reservering De Run 150     

Totaal onttrekkingen 7.129 2.357 1.481 2.564 1.301 

      

PER SALDO RESERVEMUTATIES -485 -203 46 371 584 

 
 

Toelichting mutaties reserves vanaf 2022 

Het BBV schrijft voor om in de begroting een overzicht op te nemen van de reservemutaties 

met een structureel en met een incidenteel karakter. Bovendien behoren de posten te 

worden gespecificeerd. Hiervoor verwijzen we naar het volgende overzicht: 
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Structurele en incidentele mutaties reserves  Begroting Begroting Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000)  2022 2023 2024 2025 

structurele stortingen in reserves:      

Stelpost prijsindexering budgetten sociaal domein wordt 

gestort in reserve sociaal domein 
51 220 368 578 

Voor verwerking van de vermogenspositie wordt 

jaarlijks een bedrag gestort in de vrije reserve 
302 311 311 311 

Ter voorbereiding op toekomstige investeringen in 

onderwijslocaties wordt jaarlijks gestort in de reserve 

onderwijs gebouwelijk 

60 75 75 75 

Totaal structurele stortingen 413 605 754 963 

incidentele stortingen in reserves:     

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug 

naar vrije reserve (incidentele reservemutatie) 
277 

   

Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug 

naar reserve groenfonds (incidentele reservemutatie) 
499 

   

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie 

verrekend met reserves sociaal domein 
965 922 922 922 

Mutaties tussen reserves   1.260  

Totaal incidentele stortingen 1.740 922 2.182 922 

TOTAALSTORTINGEN 2.154 1.527 2.935 1.885 

structurele onttrekkingen aan reserves:      

Ter dekking van kapitaallasten van lopende 

investeringen 
367 367 367 367 

Totaal structurele onttrekkingen 367 367 367 367 

incidentele onttrekkingen aan reserves:     

Diverse projecten sociaal domein worden via egalisatie 

verrekend met reserve sociaal domein 
1.442 696 598 598 

Mutaties tussen reserves   1.260  

Voor gemeenschapshuizen wordt een jaarlijks 

afbouwend bedrag vanuit de reserve ingezet 
146 83 40 36 

Voor diverse budgetten is dekking vanuit reserves 

beschikbaar 
328 313 299 299 

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-

Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf 

toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan 

twee jaar; dekking reserve sociaal domein 

62 10 

  

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve 13 13   

Totaal incidentele onttrekkingen 1.990 1.114 2.197 934 

TOTAAL ONTTREKKINGEN 2.357 1.481 2.564 1.301 

      

SALDO RESERVEMUTATIES -203 46 371 584 
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Voorzieningen 
Onderbouwing nut en doel voorzieningen 

De basis hiervan ligt in de laatste nota reserves en voorzieningen en de goedgekeurde 

bijstellingen hierop. Hieronder een samenvatting. 
 

Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen 

Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. 

In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen 

in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis 

van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit 

onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de 

voorziening op niveau is.  

 
Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa) 

Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-

gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks 

beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering 

van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening 

houdende met de sterftekansen. 

 
Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders 

Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. 
 

Voorziening afvalverwijdering / -verwerking 

Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een 

voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer 

aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen 

bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de 

stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening. 

 

Voorziening rioolbeheer 

Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een 

voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer 

aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. Deze voorziening is bedoeld 

om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig 

onderhoud, renovatie en vervanging. 

 

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen 

Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld: 

Overzicht voorzieningen per 1 januari 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(bedragen x € 1.000)       

verplichtingen, verliezen en risico's 3.172 3.012 2.853 2.710 2.580 2.448 

onderhoudsegalisatie 3.193 3.277 2.881 2.661 2.747 2.806 

toekomstige vervangingsinvesteringen       

door derden beklemde middelen 8.965 8.929 8.973 8.879 8.725 8.627 

Totaal voorzieningen 15.331 15.218 14.707 14.249 14.052 13.880 
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In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven. 

VOORZIENINGEN       

Saldo per 1 januari 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(bedragen x € 1.000)       

Onderhoud accommodaties (geen scholen) 3.193 3.277 2.881 2.661 2.747 2.806 

Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014 3.084 2.962 2.837 2.710 2.580 2.448 

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders 89 50 16    

Afvalverwerking 0      

Rioolbeheer 8.965 8.929 8.973 8.879 8.725 8.627 

Totaal voorzieningen 15.331 15.218 14.707 14.249 14.052 13.880 

 

  



 

200 

____________________________________________________________ 
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Nieuw beleid, gehonoreerde wensen 
Zoals in de kadernota 2022 is toegelicht pakken we voor het begrotingsjaar geen nieuwe 

zaken op. Dit betekent dat in deze begroting vooral autonome ontwikkelingen zijn 

opgenomen en geen nieuw beleid.  

De uitgangspunten die we hanteren voor deze begroting zijn: 

 Een sluitende begroting om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden; 

 Niet extra te investeren in het voorzieningenniveau, maar wel onze ambities overeind te 

houden; 

 Om het voorzieningenniveau overeind te houden, het uitvoeren van de vernieuwing van 

onderwijshuisvesting uit te stellen tot na 2025. De planologische procedures die nodig 

zijn starten we wel op; 

 We investeren wel extra in de bibliotheek. We vinden deze voorziening zo belangrijk dat 

we die willen behouden in onze dorpen.  
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Investeringen 
 

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut  

De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden 

onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare 

ruimte met een maatschappelijk nut.  

• Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die 

bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.  
• Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud 

met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze 

activa kunnen worden verhandeld.  

 

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk 

getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk 

nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. 

Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van 

derden direct in mindering mogen worden gebracht. 

In de eerste bestuursrapportage 2021 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In 

aanvulling daarop zijn in deze begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.  

 

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, 

gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn 

vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met 

een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 

2021 zijn de tot en met 2020 gerealiseerde investeringen. 

 

In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal 

beschikbaar gestelde krediet per investering. 
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Overzicht investeringen Krediet Besteed Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) totaal t/m 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

investeringen met economisch nut:       

Aanschaf video-volgsysteem 35  35     

Uitbreiding basisscholen Fonkel en 

De Wegwijzer 
1.504 108 1.396     

Jacobskamp geluidscherm 138 115 23     

MFA Gemonde 1.500  1.500     

Berging ruimte scouting 30  30     

Rioolinvesteringen op basis van 

vGRP-6 
9.945 623 2.273 1.360 2.014 2.118 1.556 

totaal economisch nut 13.151 845 5.258 1.360 2.014 2.118 1.556 

investeringen met maatschappelijk nut:       

Vervangen onveilige bruggen 120 65 55     

Aanpassen Wamberg-Loofaert 616 600 16     

Aanpassen ontsluiting sportpark 

Jacobskamp Basket 
90 68 22     

Aanpassingen Theerestraat-

Vughterweg 
440 356 84     

Werkz. buiten rioolsleuf Middelrode 

1e fase 2020 
110 84 27     

Aanpassing oversteekbaarheid 

Schijndelsewg/Hezelr 
275 2 273     

Herinrichting Mercuriusplein 3.000 184 2.816     

totaal maatschappelijk nut 4.651 1.358 3.293     

        

INVESTERINGEN 17.802 2.202 8.551 1.360 2.014 2.118 1.556 

        

Overzicht desinvesteringen Krediet Besteed Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

(bedragen x € 1.000) totaal t/m 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

investeringen met economisch nut:       

MFA Gemonde 79  79     

Rioolinvesteringen op basis van 

vGRP-6 
65    65   

investeringen met maatschappelijk nut:       

-        

DESINVESTERINGEN 144  79  65   
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Voorgenomen investeringen 

Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting 

opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 2,418 miljoen in deze 

begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn als stelpost in de 

begroting opgenomen vanaf het begrotingsjaar 2025 voor een totaalbedrag van € 183.700. 

De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze 

investeringen in eerdere jaren tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele 

begrotingsmutatie via de gemeenteraad. 

 

Overzicht voorgenomen investeringen Begroting Stelpost kapitaal- 

(bedragen x € 1.000) 2025 lasten vanaf 2025 

Aanhangstrooier voor tractor 63  9,0 

Sneeuwploegen groot en klein 49  7,7 

Uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit 347  24,3 

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 450  40,5 

Voetbalaccommodatie Gemonde 900  63,0 

Wegaanpassing bij vervanging riolering als investering 610  39,2 

Totaal voorgenomen investeringen 2.418  183,7 
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Meerjarig overzicht balans 
Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de 

ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de 

financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de 

jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.  

 

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van 

mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van 

de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en 

vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.  

 

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

 Kolom 2020 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2020; 

 Kolom 2021 tot en met 2025 betreft de meerjarige prognose van de balans; 

 Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar 

verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de 

tijdelijke overschotten weer; 

 Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves 

verwerkt. 

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000) 

       

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 

Immateriële vaste activa 4 3 2 1   

Materiële vaste activa 31.390 38.195 37.919 38.152 38.555 38.384 

Financiële vaste activa 2.153 2.011 1.866 1.718 1.585 1.449 

Voorraden -917 -1.224 0    

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 

dan één jaar 
16.456      

Liquide middelen 435      

Overlopende activa 1.500      

TOTAAL ACTIVA 51.020 38.986 39.788 39.870 40.140 39.833 

       

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 

Eigen vermogen 19.258 16.251 16.048 16.094 16.465 17.049 

Voorzieningen 15.331 15.218 14.707 14.249 14.052 13.880 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van 

één jaar of langer 
2.705 2.056 1.654 1.248 857 763 

Netto-vlottende schulden met een rente typische 

looptijd korter dan één jaar 
12.316 5.461 7.378 8.279 8.766 8.140 

Overlopende passiva 1.410      

TOTAAL PASSIVA 51.020 38.986 39.788 39.870 40.140 39.833 
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Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel 
begrotingssaldo 
De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en 

reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle 

Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel 

begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te 

maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften 

van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

Overzicht van baten en lasten begroting 2022 baten lasten saldo 

resultaat voor bestemming:    

Duurzaamheid 6.374 6.821 -447 

Maatschappelijke ontwikkeling 4.969 31.820 -26.851 

Leefomgeving 3.299 10.811 -7.512 

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport 329 5.077 -4.748 

Ruimtegevend bestuur 614 6.495 -5.881 

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming 15.585 61.024 -45.439 

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:    

0.5 Treasury 467 111 356 

0.61 OZB woningen 6.004 109 5.895 

0.62 OZB niet-woningen 1.446  1.446 

0.63 Parkeerbelasting    

0.64 Belastingen overig 789 795 -7 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 40.305  40.305 

    

Overhead (taakveld 0.4) 4 2.325 -2.322 

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)    

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo 850 308 543 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 49.864 3.648 46.217 

toevoeging en onttrekking aan de reserves:    

Duurzaamheid 39 775 -736 

Maatschappelijke ontwikkeling 1.504 1.076 428 

Leefomgeving 459  459 

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport 276  276 

Ruimtegevend bestuur 78 302 -224 

Totaal van de programma's: resultaatbestemming 2.357 2.154 203 

RESULTAAT 67.806 66.825 981 

     

af: incidentele baten en lasten 4.049 3.198 851 

     

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 63.757 63.627 130 
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Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting voor het jaar 2022 

structureel en reëel in evenwicht is. Dit geldt ook voor de meerjarenraming 2023-2025 zoals 

blijkt uit de presentatie van het structureel begrotingssaldo vanuit het overzicht Incidentele 

baten en lasten op programmaniveau.  
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Inzicht in baten en lasten Begroting 2022 
Inzicht baten Begroting 2022 

In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 

2022. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 

2022 bedragen € 67,806 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd: 

 als baten per programma 

 als baten per inkomstensoort. 

 
Baten per programma 

De voor het jaar 2022 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-

indeling, zijn: 

Programma  Baten % 

Duurzaamheid  6.413 9,5% 

Maatschappelijke ontwikkeling  6.473 9,5% 

Leefomgeving  3.758 5,5% 

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport  606 0,9% 

Ruimtegevend bestuur  50.557 74,6% 

Totaal baten inclusief resultaatbestemming  67.806 100,0% 

 
Baten per inkomstensoort 

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. 

Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen. 

Baten (bedragen x € 1.000) Begroot % 

uitkering gemeentefonds 40.305 59,44% 

belastingen, leges en heffingen 13.854 20,43% 

rijksbijdragen 3.879 5,72% 

administratief 2.867 4,23% 

resultaatbestemming 2.357 3,48% 

huren en pachten 1.391 2,05% 

inkomens- en vermogensoverdrachten 1.242 1,83% 

bijdragen derden 849 1,25% 

rente en dividend 524 0,77% 

grondverkopen 300 0,44% 

taakstelling 206 0,30% 

vrijval voorziening 34 0,05% 

Totaal baten inclusief resultaatbestemming 67.806 100,00% 
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Samenvattend bestaan dus ruim 85% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief 

gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.  

 

Verder wordt € 2,2 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de 

resultaatbestemming. 
 

Inzicht lasten Begroting 2022 

In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 

2022. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 

2022 bedragen € 67,806 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd: 

 als lasten per programma 

 als lasten per uitgavensoort. 
 

Lasten per programma 

De voor het jaar 2022 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-

indeling, zijn: 

Programma  Lasten % 

Duurzaamheid  7.596 11,2% 

Maatschappelijke ontwikkeling  32.896 48,5% 

Leefomgeving  10.811 15,9% 

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport  5.077 7,5% 

Ruimtegevend bestuur  11.426 16,9% 

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming  67.806 100,0% 
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Lasten per uitgavensoort 

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. 

Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen. 

Lasten (bedragen x € 1.000) Begroot % 

bijdrage MijnGemeenteDichtbij 17.375 25,62% 

overige goederen en diensten 11.204 16,52% 

bijdragen gemeenschappelijke regelingen 7.162 10,56% 

wmo 6.067 8,95% 

jeugdzorg 5.671 8,36% 

inkomensoverdrachten 3.958 5,84% 

inkomensvoorziening 3.780 5,57% 

rente en afschrijving 2.309 3,41% 

resultaatbestemming 2.154 3,18% 

subsidies 1.972 2,91% 

administratief 1.639 2,42% 

salarissen 1.200 1,77% 

begrotingssaldo 981 1,45% 

storting in voorzieningen 764 1,13% 

minimaondersteuning 606 0,89% 

belastingen en heffingen 286 0,42% 

energiekosten 255 0,38% 

stelposten/taakstelling 221 0,33% 

rijksbijdragen 143 0,21% 

inhuur personeel 60 0,09% 

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming 67.806 100,00% 
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Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 25% de bijdrage aan 

MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (Wmo, 

jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal bijna 24% 

van de totaal begrote lasten. 
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Bijlagen 

 
In het bijlagenboek behorende bij deze begroting zijn de volgende bijlagen opgenomen: 

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct 

 

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld 

 

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) 

 

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen 

   

5. EMU-Saldo 

 

6. Overzicht formatie en loonkosten 

 

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten 

 

8. Specificatie incidentele baten en lasten 

 

9. Berekening gemeentefonds meerjarig 

 

10. Ontwikkeling lokale lasten 
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Verplichte BBV indicatoren 
In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in 

de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘w-

vragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) 

opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt 

steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. 

 

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat 

gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting 

en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de 

lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de 

beleidsbegroting bij de programma’s. 

 

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van 

de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.  

 

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en 

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, 

een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke 

uitgangspunten: 

 

 de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht; 

 de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te 

kunnen sturen; 

 de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten; 

 de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie 

uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen; 

 er worden bestaande bronnen gebruikt; 

 de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd; 

 voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds 

bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’. 

 

Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van 

de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld 

‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de 

gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor 

onze gemeenten niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead 

e.d. overgezet zijn naar onze GR.  

 

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. Als 

vergelijking zijn tevens de landelijke cijfers opgenomen en de cijfers van onze 

samenwerkingsgemeente Boxtel. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die 

beschikbaar waren per eind juli 2021. 

Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

Absoluut verzuim per 1.000 

leerlingen 
2019 Nederland 2,4 DUO/Ingrado Er wordt gesproken van absoluut verzuim als 

een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige 

jongere niet op een school of instelling staat 

ingeschreven. 

 

  Boxtel 5,2 

  Sint-Michielsgestel 3,1 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

De periodeaanduiding '2019' staat voor 

schooljaar '2018/2019'. 

Achterstand onder jeugd - 

Kinderen in 

uitkeringsgezin 

% 2019 Nederland 6 CBS Jeugd Percentage kinderen tot 18 jaar die in een 

gezin leven dat van een bijstandsuitkering 

moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een 

huishouden waarvan minimaal één lid een 

bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand 

wordt hier uitkeringen aan huishoudens op 

grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 

2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en 

het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de 

cijfers van deze indicator afkomstig van het 

Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De 

cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 

  Boxtel 4 

  Sint-Michielsgestel 2 

Achterstand onder jeugd - 

Werkloze jongeren 
% 2019 Nederland 2 CBS Jeugd Personen van 16 t/m 22 jaar die als 

werkzoekende staan ingeschreven bij het 

UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan 

hebben als werknemer volgens de 

Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de 

cijfers van deze indicator afkomstig van het 

Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De 

cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. 

  Boxtel 2 

  Sint-Michielsgestel 1 

Banen per 1.000 

inwoners van 

15-64 jaar 

2020 Nederland 795,9 CBS 

Bevolkingsstatistiek 

/ LISA - bewerking 

ABF Research 

Onder een baan wordt een vervulde positie 

verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, 

parttimers als uitzendkrachten. De indicator 

betreft het aantal banen per 1.000 inwoners 

in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 

  Boxtel 771,5 

  Sint-Michielsgestel 490 

Cliënten met een 

maatwerkarrangement 

Wmo 

per 10.000 

inwoners 
2020 Nederland 700 CBS - Monitor 

Sociaal Domein 

WMO 

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende 

bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement 

is een vorm van specialistische ondersteuning 

binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-

gegevens geldt dat het referentiegemiddelde 

gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen 

  Boxtel 716 

  Sint-Michielsgestel 570 

Demografische druk  % 2021 Nederland 70,1 CBS 

Bevolkingsstatistiek 
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 

jaar of ouder per honderd personen van 20 

tot 65 jaar. 
  Boxtel 78,5 

  Sint-Michielsgestel 80,4 

Functiemenging % 2019 Nederland 53,3 CBS BAG/LISA - 

bewerking ABF 

Research 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt 

de verhouding tussen banen en woningen, en 

varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 

(alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er 

evenveel woningen als banen. 

  Boxtel 52,8 

  Sint-Michielsgestel 42,5 

Gemeentelijke 

woonlasten 

éénpersoonshuishouden 

€ 2021 Nederland 737 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per 

jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt 

aan woonlasten. 
  Boxtel 724 

  Sint-Michielsgestel 796 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

Gemeentelijke 

woonlasten 

meerpersoonshuishouden 

€ 2021 Nederland 811 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per 

jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt 

aan woonlasten. 
  Boxtel 788 

  Sint-Michielsgestel 871 

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 2016 Nederland 209 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

  Boxtel 240 

  Sint-Michielsgestel 286 

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 2017 Nederland 217 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

  Boxtel 242 

  Sint-Michielsgestel 290 

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 2018 Nederland 230 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

  Boxtel 249 

  Sint-Michielsgestel 299 

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 2019 Nederland 248 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

  Boxtel 266 

  Sint-Michielsgestel 319 

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 2020 Nederland 270 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

  Boxtel 284 

  Sint-Michielsgestel 335 

Hernieuwbare elektriciteit % 2019 Nederland 20,1 Klimaatmonitor - 

Rijkswaterstaat    Boxtel 5 

  Sint-Michielsgestel 11,6 

Jongeren met een delict 

voor de rechter 
% 2019 Nederland 1 CBS Jeugd Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat 

met een delict voor de rechter is verschenen. 

Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze 

indicator afkomstig van het Verwey-Jonker 

Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 

2016 zijn afkomstig van het CBS. 

  Boxtel 1 

  Sint-Michielsgestel 0 

Jongeren met 

jeugdbescherming 
% 2020 Nederland 1,2 CBS Jeugd Jongeren met jeugdbescherming betreft 

jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de 

verslagperiode een maatregel door de rechter 

dwingend opgelegd hebben gekregen. 

Jeugdbescherming is een maatregel die de 

rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een 

gezonde en veilige ontwikkeling van een kind 

of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp 

niet of niet voldoende helpt. Een kind of 

jongere wordt dan onder toezicht gesteld of 

onder voogdij geplaatst. 

 

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of 

zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 

  Boxtel 1,1 

  Sint-Michielsgestel 0,7 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

Jongeren met jeugdhulp % van alle 

jongeren tot 

18 jaar 

2020 Nederland 11,9 CBS Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met 

jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 

jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze 

bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet 

(2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren 

en hun ouders bij psychische, psychosociale 

en/of gedragsproblemen, een verstandelijke 

beperking van de jongere, of 

opvoedingsproblemen van de ouders. 

  Boxtel 10,6 

  Sint-Michielsgestel 9,8 

Jongeren met 

jeugdreclassering 
% 2020 Nederland 0,4 CBS Jeugd Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een 

jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van 

alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering 

is een combinatie van begeleiding en controle 

voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e 

verjaardag met de politie in aanraking zijn 

geweest en een proces-verbaal hebben 

gekregen. Indien de persoonlijkheid van de 

dader of de omstandigheden waaronder het 

misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, 

bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking, kan het 

jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast 

op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en 

met 23 jaar. De jongere krijgt op maat 

gesneden begeleiding van een 

jeugdreclasseringswerker om te voorkomen 

dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. 

Jeugdreclassering kan worden opgelegd door 

de kinderrechter of de officier van Justitie. 

Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de 

Raad voor de Kinderbescherming in het 

vrijwillige kader worden opgestart. De 

begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 

jaar wordt. 

  Boxtel x 

  Sint-Michielsgestel x 

Lopende re-

integratievoorzieningen 
per 10.000 

inwoners van 

15-64 jaar 

2020 Nederland 202 CBS - 

Participatiewet 
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 

10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.   Boxtel 210,4 

  Sint-Michielsgestel 99,4 

Misdrijven - 

Geweldsmisdrijven 
per 1.000 

inwoners 
2020 Nederland 4,6 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden 

van geweldsmisdrijven zijn seksuele 

misdrijven, levensdelicten zoals moord en 

doodslag en dood en lichamelijk letsel door 

schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 

  Boxtel 3,7 

  Sint-Michielsgestel 1,4 

Misdrijven - Vernielingen 

en beschadigingen (in de 

openbare ruimte) 

per 1.000 

inwoners 
2020 Nederland 6,2 CBS - Criminaliteit Hieronder vallen brandstichting, alle vormen 

van vernieling en misdrijven tegen de 

openbare orde  

en het openbaar gezag. Voorbeelden van 

misdrijven tegen de openbare orde en tegen 

  Boxtel 5,3 

  Sint-Michielsgestel 3,8 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

het openbaar gezag 

zijn opruiing, huis-, computer- en 

lokaalvredebreuk, deelneming aan een 

criminele 

of terroristische organisatie, openlijke 

geweldpleging, godslastering, discriminatie 

en het doen van een valse aangifte. Omdat 

het delict mensenhandel vaak onder dezelfde 

feitcode  

geregistreerd wordt als het delict 

mensensmokkel worden deze twee delicten 

samengeteld en weergegeven  

bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 

Netto arbeidsparticipatie % 2020 Nederland 68,4 CBS - 

Arbeidsdeelname 
Het percentage van de werkzame 

beroepsbevolking ten opzichte van de 

(potentiële) beroepsbevolking. 
  Boxtel 69,8 

  Sint-Michielsgestel 72 

Niet-sporters % 2016 Nederland 48,7 Gezondheidsmonitor 

volwassenen (en 

ouderen), GGD’en, 

CBS en RIVM 

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. 

de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking 

van 19 jaar en ouder dat niet minstens één 

keer per week aan sport doet. 

  Boxtel 45,8 

  Sint-Michielsgestel 42,7 

Nieuw gebouwde 

woningen 
per 1.000 

woningen 
2020 Nederland 8,9 Basisregistraties 

adressen en 

gebouwen - 

bewerking ABF 

Research 

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige 

toevoegingen, zoals transformaties.   Boxtel 2,8 

  Sint-Michielsgestel 7,6 

Omvang huishoudelijk 

restafval 
kg per 

inwoner 
2019 Nederland 161 CBS statistiek 

Huishoudelijk afval 
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk 

afval.   Boxtel 111 

  Sint-Michielsgestel 100 

Personen met een 

bijstandsuitkering 
per 10.000 

inwoners 
2020 Nederland 459,7 CBS - 

Participatiewet 
Het aantal personen met een uitkering op 

grond van de Wet werk en bijstand (WWB, 

t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). 

De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een 

instelling, de elders verzorgden, zijn niet 

inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en 

thuislozen zijn niet inbegrepen. 

  Boxtel 339,5 

  Sint-Michielsgestel 257,9 

Relatief verzuim per 1.000 

leerlingen 
2019 Nederland 26 DUO/Ingrado Er is sprake van relatief verzuim als een 

jongere wel op een school staat 

ingeschreven, maar gedurende een bepaalde 

tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook 

veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden 

gerekend. 

 

De periodeaanduiding '2019' staat voor 

schooljaar '2018/2019'. 

  Boxtel 18 

  Sint-Michielsgestel 13 

Verwijzingen Halt 2016 Nederland 14 Stichting Halt 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

per 1.000 

jongeren 
  Boxtel 17 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 

inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 

tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp 

plegen, worden door de politie of 

leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 

krijgen leeropdrachten en er volgen 

gesprekken met de jongere en de ouders. Op 

deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat 

zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 

aanraking komen met het Openbaar 

Ministerie. 

  Sint-Michielsgestel 18 

Verwijzingen Halt per 1.000 

jongeren 
2017 Nederland 13 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 

inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 

tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp 

plegen, worden door de politie of 

leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 

krijgen leeropdrachten en er volgen 

gesprekken met de jongere en de ouders. Op 

deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat 

zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 

aanraking komen met het Openbaar 

Ministerie. 

  Boxtel 17 

  Sint-Michielsgestel 7 

Verwijzingen Halt per 1.000 

jongeren 
2018 Nederland 12 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 

inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 

tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp 

plegen, worden door de politie of 

leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 

krijgen leeropdrachten en er volgen 

gesprekken met de jongere en de ouders. Op 

deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat 

zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 

aanraking komen met het Openbaar 

Ministerie. 

  Boxtel 21 

  Sint-Michielsgestel 9 

Verwijzingen Halt per 1.000 

jongeren 
2019 Nederland 13 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 

inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 

tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp 

plegen, worden door de politie of 

leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 

krijgen leeropdrachten en er volgen 

gesprekken met de jongere en de ouders. Op 

deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat 

zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 

aanraking komen met het Openbaar 

Ministerie. 

  Boxtel 14 

  Sint-Michielsgestel 13 
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Indicator eenheid periode gebied / dimensie waarde bron omschrijving 

Verwijzingen Halt per 1.000 

jongeren 
2020 Nederland 11 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 

inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 

tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp 

plegen, worden door de politie of 

leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij 

krijgen leeropdrachten en er volgen 

gesprekken met de jongere en de ouders. Op 

deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat 

zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in 

aanraking komen met het Openbaar 

Ministerie. 

  Boxtel 7 

  Sint-Michielsgestel 5 

Vestigingen (van 

bedrijven) 
per 1.000 

inw.15 t/m 

64jr 

2020 Nederland 158,4 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 

1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.   Boxtel 139,5 

  Sint-Michielsgestel 163,5 

Voortijdige 

schoolverlaters zonder 

startkwalificatie (vsv-ers) 

% 2019 Nederland 2 DUO/Ingrado Het percentage van het totaal aantal 

leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) 

dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 

startkwalificatie, het onderwijs verlaat.  

 

De periodeaanduiding "2019" staat voor 

schooljaar "2018/2019". 

  Boxtel 1,7 

  Sint-Michielsgestel 1,2 
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Lijst van afkortingen 

AB 

 

Algemeen bestuur van een GR, stichting of vereniging 

ALV Algemene ledenvergadering 

APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

ARR Algemene risicoreserve 

AvA Algemene vergadering van aandeelhouders 

AVOI Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 

BAG Basisregistratie adressen en gebouwen 

BBV Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten 

BCF BTW compensatiefonds 

BENG Bijna Energie Neutraal Gebouwd  

BERAP Bestuursrapportage 

BHIC Brabant historisch informatiecentrum 

BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BNG Bank Nederlandse gemeenten 

BOA  Buitengewoon opsporingsambtenaar 

BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

BRP Basisregistratie persoonsgegevens 

BTW Belasting toegevoegde waarde 

BUIG Bundeling uitkering inkomensvoorziening 

Burap Bestuursrapportage 

CAK Centraal administratiekantoor 

CAR Construction allrisk verzekering 

CBS Centraal bureau voor de statistiek 

Ciso Chief information security officer 

CmK Cultuureducatie met kwaliteit 

DB Dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling, stichting of vereniging 

DP Dekkingsplan 

DUO Dienst uitvoering onderwijs 

E-Laden Electrisch laden 

EMU Economisch Monetaire unie 

EPR Eikenprocessierups 

EVZ Ecologische verbindingszones 

FG Functionaris gegevensbeveiliging 

FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden 

GFT Groente fruit tuinafval 

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GGG Gestel groene gemeente 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GMA Gemiddeld maatschappelijk actief 
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GR Gemeenschappelijke regeling 

GREX Gronden in exploitatie 

GVVP Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 

HBO Hoger Beroeps Onderwijs 

HHA Huishoudelijk Afval 

HMA Hoog maatschappelijk actief 

HNG Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten 

HOF Wet houdbaarheid overheidsfinanciën 

ICT Informatie en communicatie techniek 

IHP Integraal Huisvestingsplan 

IOAW Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen 

IV Informatievoorziening 

KDN Kadernota 

LEA Lokaal educatieve agenda 

LED Light emmiting diode (elektronische halfgeleidercomponent) 

Leningen O/G Leningen opgenomen gelden 

Leningen U/G Leningen uitgeleende gelden 

LKS Loonkostensubsidie 

LMA Laag maatschappelijk actief 

LTA Landelijk transitie arrangement 

MFA Multifunctionele accommodatie 

MGD MijnGemeenteDichtbij 

MOP Meerjaren onderhoudsplan 

MPG Meerjarenplan grondexploitatie 

NOB Noord-oost Brabant 

OAB Onderwijs achterstandenbeleid 

OAD Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding 

ODBN Omgevingsdienst Brabant-Noord 

OZB Onroerende zaakbelastingen 

P&C Planning en control 

P&O Personeel en organisatie 

PAS Programma aanpak stikstof 

PGB Persoons gebonden budget 

PMD Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen 

PW Participatiewet 

Q1-Q2…. Quarter (kwartaal) 

RAV Regionaal ambulance vervoer 

RES Regionale Energie Strategie 

RIEC Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 

RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 
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RMC Regionaal meld- en coördinatiepunt 

RMC-wet Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

ROG Reserve onderwijs gebouwlijk 

RVO  Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

RvST Raad van State 

SD Sociaal domein 

SPUK Specifieke uitkering stimulering sport 

Stg. Stichting 

SWZ Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid 

T&T Project van transitie naar transformatie 

TOM Traject op maat 

TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

TOZO Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 

TRAP Toeristisch recreatief actieplan 

TURAP Tussentijdse rapportage 

VAB Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing 

VANG Van Afval naar Grondstof 

VANG-HHA Van afval naar grondstof-huishoudelijk afval 

vGRP verbreed gemeentelijk rioleringsplan 

VIR Vrije Investeringsreserve 

VNG Vereniging Nederlandse gemeenten 

VOG Verklaring omtrent gedrag 

VR Vrije Reserve (eerder Vermogensreserve) 

VRI Verkeersregelinstallatie 

VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving 

VVE Voor- en vroegschoolse educatie 

VWS Volksgezondheid wetenschap en sport 

WLZ Wet Langdurige Zorg 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOZ Wet waardering onroerende zaken 

WSD Werkvoorzieningsschap de Dommel 

WSW Wet sociale werkvoorziening 
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Begrippenlijst 
Algemene dekkingsmiddelen 

Inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. In tegenstelling tot 

specifieke dekkingsmiddelen kan een gemeente algemene dekkingsmiddelen dus vrij 

besteden. 
 

Algemene uitkering 

Een van de uitkeringen die gemeenten van het Rijk ontvangen. Dat gebeurt via het 

Gemeentefonds. Gemeenten kunnen, met inachtneming van wet- en regelgeving, zelf 

bepalen of zij de algemene uitkering uitgeven aan medebewindstaken of aan eigen beleid. 
 

Algemene reserve 

Het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Dit vormt een buffer voor financiële 

tegenvallers. Het BBV kent behalve de algemene reserve ook bestemmingsreserves. Dat 

zijn reserves waaraan de gemeenteraad al een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

 

Baten 

Gemeenten werken met een stelsel van baten en lasten. Dat betekent dat inkomsten en 

uitgaven moeten worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. 

Bij een kasstelsel, wat de Rijksoverheid bijvoorbeeld hanteert, dienen inkomsten en uitgaven 

worden toegerekend aan het jaar waarin de betalingen zijn gedaan. 

 

BBV 

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) beschrijft de regels 

waaraan onder andere de begroting van een gemeente aan moet voldoen. Kijk voor meer 

informatie op wetten.nl. 
 

Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit maakt duidelijk hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt 

ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Door de manier waarop dit financiële kengetal 

wordt berekend is dit cijfer in het jaarverslag altijd hetzelfde als in de begroting. 
 

Bestuurlijk belang 

Zeggenschap. Een gemeente kan een bestuurlijk belang hebben in een verbonden partij 

doordat zij in het bestuur is vertegenwoordigd. De gemeente kan het ook hebben doordat zij 

stemrecht heeft in de verbonden partij. 

 

Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

Gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en 

een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.  
 

Deelneming 

Participatie in een besloten of naamloze vennootschap, waarin de gemeente aandelen heeft. 
 

Dividend 

Een vergoeding die wordt uitbetaald aan aandeelhouders. 
 

Economische categorie 

De eenheid waarin de baten en lasten van activiteiten binnen een taakveld worden 

uitgedrukt. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/#HoofdstukII
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EMU-saldo 

Het geraamde of het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een 

gemeente. Dit bedrag wordt berekend op transactiebasis en volgens Europese voorschriften. 

 

Exploitatielasten 

Alle jaarlijkse kosten van kapitaalgoederen die terug te vinden zijn op de begroting. Daarbij 

gaat het om afschrijvingen, rentekosten, onderhoudskosten, kosten om risico's te dekken en 

overheadkosten. 
 

Financieel belang 

Een bedrag wat aan een verbonden partij ter beschikking is gesteld en niet verhaald kan 

worden als de verbonden partij failliet gaat. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor de 

gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. 
 

Financiële kengetallen 

Getallen waarmee inzicht verkregen kan worden in de financiële positie van de gemeente. 

Zie ook de informatie over de kengetallen bij de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 

 

Financieringsfunctie 

Alle activiteiten die te maken hebben met het verwerven en beheren van financiële middelen 

door de gemeente. 
 

Gemeenschappelijke regelingen 

Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) wat 

op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht. 
 

Grondexploitatie 

Dit financiële kengetal geeft in een percentage weer hoe de waarde van de grond zich 

verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van 

belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. 
 

Grondexploitatiebegroting 

De financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex, waarbij de kosten en opbrengsten 

gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van 10 jaar (voortschrijdend). 
 

Grondexploitatiecomplex 

Een ruimtelijk plan, voorzien van een financiële onderbouwing. In de praktijk wordt dit ook 

wel aangeduid als 'grondexploitatie' of 'grex'.  

 

Investeringen met economisch nut 

Investeringen die verhandelbaar zijn en kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. 

 

Investeringen met maatschappelijk nut 

Investeringen die niet verhandelbaar zijn, vaak onderhoud met zich meebrengen en veelal 

niet vervangen worden. 
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Kapitaalgoederen 

Spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij levert aan inwoners 

te kunnen produceren. Daarbij gaat het om grotere zaken zoals wegen, riolering, water, 

groen en gebouwen. 

 

Kwijtschelding 

Inwoners die gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen de gemeente om 

kwijtschelding vragen. Het is afhankelijk van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid wie 

daarvoor wel of niet in aanmerking komt. 
 

Lasten 

Zie: stelsel van baten en lasten. 
 

Lastendruk 

Lastendruk is de mate waarin heffingen drukken op de te besteden inkomsten. De collectieve 

lastendruk wordt vaak uitgedrukt als het totaal aan belasting- en premieopbrengsten als 

percentage van het bruto binnenlands product (bbp). 
 

Lokale heffingen 

Een type gemeentelijke belasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing of de 

afvalstoffenheffing. In tegenstelling tot algemene belastingen (zoals parkeerbelasting of 

onroerendezaakbelasting) moet het geld dat gemeenten met heffingen ophalen, gebruikt 

worden om de kosten te dekken van datgene waarvoor ze in rekening worden gebracht. 

Heffingen worden ook wel rechten, tarieven of leges genoemd. 
 

Netto schuldquote 

Een financieel kengetal wat ook wel bekend staat als netto schuld als aandeel van de 

inkomsten. Het geeft informatie over de investeringsruimte die de gemeente heeft. 

 

Overheadkosten 

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het 

primaire proces. 
 

Paragrafen 

Naast de programma's moeten gemeenten minimaal zeven programma-overstijgende 

paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke 

informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de 

gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan 

over: 
 

Lokale heffingen 

Lokale heffingen zijn de opbrengsten uit retributies en de eigen belastingen. Met de 

informatie uit de paragraaf lokale heffingen kan de gemeenteraad een afweging maken 

tussen de belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau in de gemeente. In de 

paragraaf ‘Lokale heffingen’ staat namelijk informatie over: 

 de geraamde inkomsten 

 het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van lokale heffingen 

 een overzicht op hoofdlijnen van de lokale heffingen 

 een aanduiding van de lastendruk 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid 
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Weerstandsvermogen en risicomanagement 

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de 

gemeente beschreven. Ook moeten gemeenten hier een geprognosticeerde balans 

opnemen en enkele verplichte financiële kengetallen. 

 

Kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen zijn de spullen die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen 

die zij aan haar burgers levert te produceren; grote zaken die vaak veel waarde hebben en 

meerdere jaren meegaan. In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' van de 

gemeentelijke begroting moeten ten minste de volgende kapitaalgoederen staan: 

 wegen 

 riolering 

 water 

 groen 

 gebouwen 

Van deze kapitaalgoederen moeten het beleidskader, de financiële consequenties die uit het 

beleidskader voortvloeien en een vertaling van de financiële consequenties in de begroting 

zijn opgenomen. 

 

Financiering 

In de financieringsparagraaf legt de gemeente de verwachtingen en het beleid voor de 

financieringsrisico's vast. De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de 

wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en 

de financieringsbehoefte. 

 

Bedrijfsvoering 

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 

rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen 

bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren. Daarbij 

kan gedacht worden aan processen zoals investeringen in ICT om datalekken te voorkomen, 

het uitvoeren van de Digitale Agenda, regelingen voor oudere werknemers in de gemeente, 

of opleidingsbudgetten. Het betreft beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende 

(secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan. 

 

Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 

gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. 

 

Als er alleen sprake is van een financieel belang gaat het dus niet om een verbonden partij. 

De lijst met verbonden partijen wordt onderverdeeld in: 

 gemeenschappelijke regelingen 

 vennootschappen en coöperaties 

 stichtingen en verenigingen 

 overige verbonden partijen 

 

De gemeente moet niet alleen duidelijk maken wat het belang is dat de gemeente heeft, 

maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij 

moet de gemeente ook vermelden welke risico’s de verbonden partij oplevert voor de 

financiële positie van de gemeente. 
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Grondbeleid 

Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de 

volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke 

voorzieningen te verwezenlijken. De paragraaf grondbeleid moet in ieder geval bestaan uit: 

 een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de 

programma’s die zijn opgenomen in de begroting 

 een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert 

 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie 

 een onderbouwing van de geraamde winstneming 

 de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s 

van de grondzaken 
 

Producten (beleid) 

Een samenhangend geheel van activiteiten op beleidsniveau. 
 

Producten (beheer 

Een samenhangend geheel van activiteiten op uitvoeringsniveau. 
Programma 

Een samenhangend geheel van activiteiten in de gemeentebegroting. 
 

Risico 

De kans dat een positieve of een negatieve gebeurtenis van materieel belang die voorzien is 

in de begroting optreedt. 
 

Solvabiliteitsratio 

Dit financiële kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn 

financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als 

percentage van het totale balanstotaal. 
 

Specifieke dekkingsmiddelen 

Specifieke dekkingsmiddelen zijn inkomsten voor de gemeente die met een bepaald 

programma samenhangen. Daaronder vallen bijvoorbeeld inkomsten van het Rijk met een 

bepaald bestedingsdoel, de riool- en afvalstoffenheffing en opbrengsten voor het verstrekken 

van paspoorten. 
 

Stelsel van baten en lasten 

Gemeenten werken met een stelsel van baten en lasten. Dat betekent dat inkomsten en 

uitgaven moeten worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. 

Bij een kasstelsel, wat de Rijksoverheid bijvoorbeeld hanteert, dienen inkomsten en uitgaven 

worden toegerekend aan het jaar waarin de betalingen zijn gedaan. 
 

Structurele exploitatieruimte 

Een percentage waarmee beoordeeld kan worden welke structurele ruimte een gemeente 

heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele 

daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt berekend door 

het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en 

toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten. 
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Programmabegroting 2022 en financiële begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 

Taakveld 

Eenheid waarin de programma’s, of waarin de eenheden in overzichten en bedragen in het 

programmaplan, zijn onderverdeeld. 
 

Weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel geld en mogelijkheden een 

gemeente heeft om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. 

Daarbij kan gedacht worden aan stille reserves, onbenutte belastingcapaciteit en post 

onvoorzien. Zie ook de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

 


