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1111. . . .     InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
 

1111.1 .1 .1 .1     AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
 
 Hierbij bieden wij u de kadernota 2016 aan, waarin onze financiële uitgangspunten en (nieuwe) beleidsvoor-

nemens zijn opgenomen ter voorbereiding op de totstandkoming van de begroting 2016-2019. Daarnaast 
worden in de kadernota ook altijd financiële bijstellingen verwerkt op basis van nieuwe feiten en ontwikkelin-
gen. De kadernota is daarmee een belangrijk instrument van onze planning- en controlcyclus, naast de begro-
ting, tussenrapportages en jaarrekening, als sturings- en informatie-instrument voor de raad. 

 
 Deze kadernota is de tweede van de nieuwe raads- en collegeperiode na de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart 2014. Het betreft echter de eerste kadernota, waarin het collegeprogramma 2014-2018 ‘Van Zorgen 
voor, Naar Zorgen dat’ en de nieuwe begrotingsopzet van de acht nieuwe programma’s volledig zijn beslag 
heeft gekregen.  

 
 Insteek bij deze kadernota is om de raad uit te nodigen samen met het college de kaders qua beleid en finan-

ciën te formuleren waarbij de definitieve uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de begroting 2016 met het bij-
behorende meerjarenperspectief 2017-2019. Doelstelling is een sluitende meerjarenbegroting. 

 
 Het college doet in hoofdstuk 2 en 3 concrete voorstellen op welke wijze het college denkt de geformuleerde 

ambities uit het collegeprogramma te realiseren en wat dit financieel betekent voor het begrotingsjaar 2016 
en de jaren erna. Dit moet gezien worden als een voorzet vanuit het college met daarbij de uitnodiging aan de 
raad met ideeën en suggesties te komen voor aanvullingen en/of veranderingen. Dit verlevendigt het debat en 
een inhoudelijke discussie over de ins en outs van de beleidsinhoudelijke en financiële vertalingen kan bijdra-
gen aan meer draagvlak van de voorgestelde keuzen.  

 
 

1111....2222        LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    kkkkadernotaadernotaadernotaadernota    
 
 Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk, waarin het doel en de behandeling van de kadernota wordt toegelicht 

en de doorkijk naar de begroting 2016 wordt gepresenteerd.  
  
 In hoofdstuk 2 van de kadernota wordt per programma een uitwerking van de geformuleerde ambities gegeven 

in de vorm van ‘Wat gaan we er voor doen in 2016?’. 
 

 In hoofdstuk 3 wordt het financiële gedeelte gepresenteerd. Het begint met een toelichting van de financiële 
situatie tot nu toe (hoe staat Laarbeek er financieel voor?). Dit wordt gevolgd door een voorstel van aanvullen-
de bijstellingen en maatregelen. 

 
 

1.1.1.1.3333        Procedure behandeling Procedure behandeling Procedure behandeling Procedure behandeling kkkkadernotaadernotaadernotaadernota 
 

De bespreking van de kadernota wordt gebruikt als hét moment om uw raad in de gelegenheid te stellen om de 
kaders aan te geven voor het beleid en de financiële situatie van de gemeente Laarbeek. Dit zal geschieden via 
de algemene beschouwingen bij de kadernota. De verdere uitwerking van de vastgestelde kaders vindt plaats 
bij de samenstelling van de begroting 2016. Hiermee heeft de kadernota een prominente plaats in de plan-
ning- en controlcyclus.  
 
 

1.41.41.41.4    HHHHuidige financiële contextuidige financiële contextuidige financiële contextuidige financiële context    en inhoudelijke visie voor de toekomsten inhoudelijke visie voor de toekomsten inhoudelijke visie voor de toekomsten inhoudelijke visie voor de toekomst    
 

Bij de aanvang van de samenstelling van deze kadernota is de huidige financiële context bezien. Dit is uitge-
breid toegelicht in hoofdstuk 3.4 en laat forse negatieve saldi over 2016 alsmede de overige jaren zien als we 
op de huidige voet verder zouden gaan. Uit de jaarrekening 2014 komt weliswaar een voordelig resultaat naar 
voren, maar dit is vooral te danken aan incidentele meevallers. Het lange termijn beeld naar 2019 (en naar 
2024, zie hoofdstuk 3.8) is zorgelijk, als we nu niet ingrijpen en investeren. Dit heeft er toe geleid dat het col-
lege op basis van de inhoudelijke koers uit het collegeprogramma duidelijk kiest om nú extra te investeren en  
maatregelen te nemen. Niet vooruit schuiven naar toekomstige generaties, maar nu overgaan tot actie.  
 
Dit alles met het oog op een gezonde financiële huishouding, maar belangrijker nog om de inhoudelijke ambi-
ties uit het collegeprogramma op een toekomstbestendige wijze vorm te geven samen met betrokken partijen. 
Het is nú de tijd om te investeren in een duurzame toekomst. Ons college wil de kracht van de burgers, bedrij-
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ven, instellingen, verenigingen faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Op deze manier zorgt het college dat 
een veilige woonomgeving, duurzame ruimte, toegankelijk onderwijs, lokale werkgelegenheid, sociale voor-
zieningen en een goede dienstverlening tot stand kunnen komen mét alle betrokkenen samen, in onze huidige 
netwerksamenleving. Dat er sprake is van financieel lastiger tijden dan pakweg 20 jaar geleden, maakt dat er 
vanuit een stevige inhoudelijke visie keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst.  
 
Het belangrijkste ankerpunt voor deze inhoudelijke visie is duurzaamheid – in een brede betekenis van het 
woord. Dat blijkt ook uit het feit dat dit thema in alle visiedocumenten (Collegeprogramma, Toekomstvisie, 
Structuurvisie) én onze maatschappij terugkomt. Wat bedoelen we in dit verband met duurzaamheid (c.q. toe-
komstbestendigheid)? 
 

Duurzaamheid behelst een gedragsverandering van innovatieve denkrichtingen, ideeën en initiatieven, die ge-
richt zijn op toekomstbestendig met elkaar leven, recreëren, zorgen, wonen en werken in onze gemeenschap. 

 
Met duurzaamheid als doel willen we niet ‘slechts’ op de winkel passen, maar investeren. Investeren met het 
oog op een toekomstbestendig Laarbeek. We vragen namelijk ook bedrijven om te investeren om onze econo-
mie aan te jagen en kunnen en willen hierin dan zelf niet achter blijven. 
 
Om daadwerkelijk  vorm en inhoud te geven aan de fundamentele verandering die duurzaam handelen moge-
lijk maakt, is een forse investering in de samenleving noodzakelijk. Het college zal dit concreet in beleid en ac-
ties op het gebied van leven, recreëren, zorgen, wonen en werken vertalen, maar wil bovenal de maatschappe-
lijke krachten in de samenleving mobiliseren. Hiermee hopen we een impuls te geven aan initiatieven, die 
vanuit de gemeenschap opborrelen, en hiervoor reële kansen te creëren om deze daadwerkelijk te realiseren. 
Door nu duurzame investeringen mogelijk te maken denken wij de kracht van de jeugd, het verenigingsleven, 
het vrijwilligerswerk en het bedrijfsleven te stimuleren om zo de maatschappelijke krachten te benutten voor 
een toekomstbestendig Laarbeek van ons allemaal. Het is ons ernst! 
 
Het college stelt dan ook voor om het positieve jaarresultaat over 2014 grotendeels hiervoor in te zetten en € 1 
miljoen beschikbaar te stellen als aanjaaggeld voor nieuwe ideeën en initiatieven die onze samenleving toe-
komstbestendig en duurzamer kunnen maken. Ook willen we naast dit eenmalige ‘aanjaaggeld’ van € 1 mil-
joen een bedrag van € 50.000,- structureel hiervoor beschikbaar stellen. 
 
De visie van duurzaamheid is ook doorgetrokken naar financiële toekomstbestendigheid. We willen ons name-
lijk niet rijk rekenen of risico’s nemen, maar ten aanzien van ramingen een realistische en voorzichtige hou-
ding aannemen. Dit past bij een duurzame kijk op gemeentefinanciën in het algemeen en ons Laarbeeks huis-
houdboekje in het bijzonder. In dit verband heeft het college ten aanzien van de volgende vraagstukken een 
helder standpunt bepaald: 
 
a. Zijn alle bestaande taakstellingen en lopende bezuinigingsplannen nog realistisch en haalbaar? 
b. Zitten er posten in onze begroting, waarin meer voorzichtigheid of realiteitszin qua raming gewenst is? 
c. Kan er nu al vroegtijdig geanticipeerd worden op ontwikkelingen, die een risico vormen voor de begroting? 
 
Ad a: Taakstellingen / bezuinigingsplannen 
Het college is van mening dat alle bestaande bezuinigingsplannen en taakstellingen gehandhaafd kunnen 
worden, aangezien de toekomstbestendigheid is gewaarborgd. Dat wil zeggen dat wij het nog steeds haalbaar 
achten dat bijvoorbeeld de taakstelling inverdieneffecten voor Peel 6.1 (ad € 300.000,- structureel) wordt ge-
realiseerd. Ook gaan wij ervan uit dat de taakstelling op politieke ambtsdragers (ad € 9.700,-) wordt gereali-
seerd op basis van een voorstel van uw raad. Dit geldt ook voor het oude bezuinigingsplan 2012-2017 en de 
aanvullende bezuiniging hierbij.  
 
Ad b: Herijking begrotingsposten in licht van financiële duurzaamheid  
Het college is van mening dat onze begroting solide en robuust is, maar dat er bij een paar posten herijking 
noodzakelijk is. In dat licht is in deze kadernota een voorstel voor structurele aframing van de opbrengsten van 
de bouwleges (ad € 400.000,-) opgenomen, aangezien de bouw en verbouw niet meer zo is als in eerdere ja-
ren. Daarnaast is in deze kadernota een voorstel voor structureel lagere toerekening van apparaatskosten aan 
de grondexploitatie (ad € 150.000,-) opgenomen, aangezien er een verschuiving van werk heeft plaatsgevon-
den en de grondexploitatie deze lasten ook niet meer kan dragen, zoals ook uit de Monte Carlo-analyse naar 
voren is gekomen. 
Tevens is er sprake van een voorstel voor structurele aframing van de gelden voor de Bundeling Uitkering In-
komensvoorzieningen Gemeenten (BUIG-gelden) (ad € 274.000,-) naar aanleiding van een rijkskorting, waar-
van nog onduidelijk is of de bijbehorende uitgaven ook omlaag zullen gaan. Ook op deze begrotingspost wordt 
het voorzichtigheidsprincipe toegepast, hetgeen tezamen leidt tot bijstellingen met een forse, structurele ne-
gatieve impact op ons meerjarenperspectief. Wij willen deze lastige maatregelen echter in het licht van onze 
visie op toekomstbestendigheid niet voor ons uitschuiven, maar nu nemen en toekomstige generaties hier niet 
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mee opzadelen. Te meer daar het middellange termijnsaldo, zoals naar voren komt in het meerjarenperspec-
tief tot 2024, op dit moment niet zo rooskleurig is.  
 
Het huidige voorzieningenniveau en de dienstverlening binnen Laarbeek is op peil in combinatie met een las-
tendruk voor de inwoners van één van de laagste binnen de regio. Deze ambitie houden wij. 
Om ook in de toekomst het voorzieningenniveau en de dienstverlening op het huidige peil te kunnen handha-
ven, is het noodzakelijk om nu financiële maatregelen te treffen. 
Verdere bezuinigingen zijn niet op verantwoorde wijze haalbaar, zeker vanuit het geschetste perspectief op 
duurzaamheid en de noodzaak om nu te investeren. 
Dit alles maakt het door ons noodzakelijk en goed verdedigbaar voor te stellen om de onroerende zaakbelas-
tingen met 10% extra te verhogen hetgeen voor eigenaren met een woning van € 300.000,- een stijging van de 
onroerende zaakbelasting van € 29,- op jaarbasis betreft. Dat lijkt in eerste instantie aanzienlijk, maar we stel-
len vast dat onze positie als gemeente met een lage lastendruk daarmee gehandhaafd blijft. In Laarbeek blij-
ven de lasten vergeleken met andere gemeenten bij de laagste horen. 
Door deze stijging kunnen we het voorzieningenniveau en de dienstverlening ook in de toekomst op het huidi-
ge hoge peil handhaven en daar waar nodig samen met de gemeenschap ook verder kunnen versterken. 
Ook dit betreft feitelijk herijking van een begrotingspost in het licht van financiële toekomstbestendigheid c.q. 
duurzaamheid. Gegeven het positieve jaarresultaat 2014 lijkt een structurele belastingverhoging op het eerste 
gezicht misschien vreemd, maar dit resultaat is vooral ontstaan door incidentele voordelen. Duurzaamheid 
wordt niet gerealiseerd door incidentele meevallers, en geeft geen financieel solide fundament. Structurele 
maatregelen zijn nodig gegeven ons meerjarenperspectief tot en met 2024 en die nemen we nu en daar staan 
we voor! 
 
Ad c: Vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen 
Het college is daarnaast van mening dat vroegtijdig geanticipeerd moet worden op een aantal (nieuwe) ont-
wikkelingen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling rondom de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) in 
2016 en de risico’s met betrekking tot de grondexploitatie. Ten aanzien van de effecten van de invoering van 
de Vpb is een risicobuffer van € 100.000,- opgenomen ter dekking van eventuele nadelige effecten. Bij de 
grondexploitatie is gekeken, vooruitlopend op het opstellen van de grondnota, wat hierin ‘knoppen’ zijn om 
aan te draaien om vroegtijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. De discussie over de toerekening van 
de huidige 4% rente aan de bouwgrondexploitatie als uitgangspunt is gevoerd. Uitkomst hiervan is dat het col-
lege bij de begroting 2016 en de bijbehorende grondnota voor zal stellen om dit te verlagen naar 3,5%. Dit 
leidt tot een fors positief effect voor de bouwgrondexploitatie en een klein nadeel voor de reguliere begroting, 
hetgeen het college verantwoord acht. De aankondiging van dit voornemen is opgenomen in hoofdstuk 3.2 bij 
de uitgangspunten, maar de gedetailleerde toelichting en financiële consequenties worden pas opgenomen in 
de begroting 2016 en de grondnota. 
 
 
Zoals gezegd is duurzaamheid (toekomstbestendigheid) het ankerpunt voor ons college voor de toekomst en 
daarmee voor deze kadernota.  
 
Resumerend leidt dit tot onderstaande bedragen, bij de aanvang van de samenstelling van de kadernota van 
€ 701.000,- nadeel in 2019 tot een structureel sluitend geactualiseerd meerjarenperspectief 2016-2019 inclu-
sief alle voorstellen uit deze kadernota van € 88.000,- in 2019. 
 

HfdstHfdstHfdstHfdst    OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel    2015 2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
3.4 Meerjarenperspectief bij ongewijzigd beleid -578 -298 -387 -701 -701 

3.4 Bijstelling obv nadere gegevens en ontwikkelingen -662 -484 -168 -27 -81 

3.5 Dekkingsplan  -8 117 493 613 609 

3.7 Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 32 143 126 137 261 

    Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv      
wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016    

    

----1.21.21.21.216161616    
    

----555522222222    
    

64646464    
    

22222222    
    

88888888    
Bedragen x € 1.000,-  

+ = voordeel; -= nadeel 

 
De onderbouwing van de verschillende bedragen is opgenomen in hoofdstuk 3.4 tot en met 3.7. In hoofdstuk 
3.8 is een globale doorkijk van het meerjarenperspectief 2015-2024 opgenomen. 
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2.2.2.2.    AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    / Wat gaan we er voor doen/ Wat gaan we er voor doen/ Wat gaan we er voor doen/ Wat gaan we er voor doen    
 
 

2.12.12.12.1    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
 
 Op basis van het collegeprogramma 2014-2018 zijn vorig jaar de ambities voor de nieuwe raadsperiode 

(2014-2018) vastgesteld. Deze zijn verdeeld over de 8 nieuwe programma’s. De verdere uitwerking hiervan 
heeft plaats gevonden in begroting 2015. In het collegeprogramma was ook opgenomen wat we er voor gaan 
doen in 2016 om de benoemde ambities te realiseren.  

 

2.22.22.22.2 Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    
 
 Richting de samenstelling van de begroting 2016 zal ook nu per programma worden aangegeven wat we er 

voor gaan doen in 2016 om de gestelde ambities verder te gaan realiseren. Het uitgangspunt bij de benoeming 
hiervan is het collegeprogramma 2014-2018 geweest. 

 
 De verdeling heeft plaatsgevonden over de huidige 8 programma’s, te weten: 

1. Veiligheid 
2. Woonklimaat en leefklimaat 
3. Gezondheid en zorg 
4. Welzijn en onderwijs 
5. Economie en werkgelegenheid 
6. Directe dienstverlening 
7. Relatie tussen burgers en bestuur 
8. Financiën en bedrijfsvoering 

  
 Per programma worden de volgende vaste onderdelen gepresenteerd: 

− Relevante portefeuillehouders 
− Omschrijving van het programma 
− Producten 
− Ambities (op basis van het vastgestelde collegeprogramma) 

 
 Vervolgens zijn nu in deze kadernota, in de aanloop richting de begroting 2016, de volgende onderdelen per 

programma aan toegevoegd: 
− Wat gaan we er voor doen in 2016? 
− Toelichting 
− Aanvullende bijstellingen en maatregelen als voorstel vanuit het college, waarover de raad moet be-

sluiten. 
  
 Na vaststelling van deze kadernota worden genoemde onderdelen opgenomen in de begroting 2016. 
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Programma 1Programma 1Programma 1Programma 1    VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
    

Een veilige woonomgeving bereiken we samen met onze inwoners. 

 

Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:    

F.H.G.M. Ronnes:  

− Openbare orde en veiligheid 

− Handhaving 

− Brandweer 

 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Dit programma omvat het integrale veiligheidsbeleid, waarin gemeente, politie, brandweer, justitie en inwoners 

ieder hun eigen rol hebben. Daarnaast bevat dit programma de bijzondere wetgeving, ondergebracht in de Alge-

mene Plaatselijke Verordening (APV) en in verschillende bijzondere wetten.  

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Regionale brandweer en rampenbestrijding  -    Bijzondere wetten 

- Handhaving    -    Openbare orde en veiligheid 

- Mutaties reserves programma 1 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- De burger ervaart een veilige woon- en leefomgeving als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

- Veiligheidsproblemen pakken we op een systematische en samenhangende wijze binnen het samenwer-

kingsverband aan. We realiseren ons daarbij dat de aanpak van deze problemen niet statisch is, maar vraagt 

om een dynamische benadering. 

- Als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid zullen we de gemeentelijke regisseursrol vorm geven en pak-

ken we overlast en criminaliteit stevig aan. 

- Binnen alle plannen en vormen van samenwerking houden we steeds oog voor onze lokale problematieken. 

- Gezamenlijk én als gemeente Laarbeek streven we er naar onze prioriteiten te verankeren in het op te stellen 

‘politieplan Oost-Brabant’. 

- Het bij de nieuwe Drank- en Horecawet behorende sanctiebeleid stemmen we af met de andere 5 Peelge-

meenten. 

- Druggerelateerde overlast en criminaliteit worden niet getolereerd. De aanpak van softdrugs is een regionale 

taak. Daarbij moet brede aandacht zijn voor de bestrijding van straathandel, die overlast en risico’s met zich 

meebrengt. 

- Verkeersoverlast en agressief rijgedrag vormen een belangrijke bron van overlast. Wij zullen blijven inzetten 

op het handhaven van de verkeerssnelheid en het tegengaan van ongewenst rijgedrag. 

- Door actief deel te nemen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) willen we bijdragen aan 

een effectieve bestrijding van alle vormen van georganiseerde criminaliteit, in Laarbeek én de regio. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- In Laarbeek voeren we jaarlijks 10 tot 20 (leeftijds)controles uit in het kader van de nieuwe Drank- en Hore-

cawet. 

- In overleg met de politie zullen periodiek verkeerscontroles worden gehouden. 
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- Uitvoering geven aan het IVB-plan Peelland 2015-2018. 

- Verdere professionalisering van de evenementenveiligheid. 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De uitvoering van het IVB-plan Peelland vindt projectmatig plaats. Peel-breed wordt ingezet op een project gericht 

op arbeidsmigranten. Ook vindt er een project plaats met betrekking tot woninginbraken. 

 

In het extra budget voor handhaving zullen in 2016 prioriteiten worden bepaald. De problematiek van de honden-

poep als grote ergernis van Laarbeekse inwoners zal hierbij nadrukkelijk worden betrokken, nadat het beleid in 

samenspraak met de dorpsraden is geactualiseerd. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

Extra budget HandhavingExtra budget HandhavingExtra budget HandhavingExtra budget Handhaving      -42  -42  -42  -42  

Voordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOB    32  32  32  32  32  

Voorgesteld wordt om het budget voor handhaving op te hogen tot 
een bedrag van € 50.000 structureel, waarmee de handhaving 
breed vormgegeven zal worden. Aangezien al € 8.000 in de be-
schikbare handhavingsbudgetten aanwezig is, bedraagt de structu-
rele bijraming € 42.000.  
Het werkplan 2015 van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant) geeft een financiële ruimte van structureel € 32.000. 
Voorgesteld wordt om dit voordeel met ingang van 2016 in te zetten 
als gedeeltelijke dekking voor genoemde bijraming voor de brede 
handhavingsopdracht.  
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Programma 2Programma 2Programma 2Programma 2    Woonklimaat en leefklimaatWoonklimaat en leefklimaatWoonklimaat en leefklimaatWoonklimaat en leefklimaat    

 

In Laarbeek werken we samen aan een duurzame ruimte. Voor elke inwoner is betaalbare huisvesting 

mogelijk en er is voldoende groen en ruimte om in te vertoeven. 

 

Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:    

F.P.A.C. van Zeeland: A.J.L. Meulensteen: 

− Ruimtelijke ordening en beheer 

− Bouw- en milieuzaken 

− Volkshuisvesting  

− Verkeer en vervoer 

− Water 

− Landschapsontwikkeling 

− Natuur 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Een goede beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling van woningbouw is van 

belang voor de kwaliteit van de leefomgeving.  

De zorg voor een goede infrastructuur met voldoende nutsvoorzieningen, wegen, voet- en fietspaden en groen-

voorziening is eveneens noodzakelijk voor een goed woonklimaat. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Ruimtelijke ordening    -    Volkshuisvesting 

- Bouwzaken    -    Milieu 

- Wegen    -    Sneeuw- en gladheidsbestrijding 

- Openbare verlichting    -    Verkeer en vervoer 

- Sloten en vijvers    -    Bruggen 

- Parkeervoorzieningen    -    Openbaar groen 

- Natuur en landschap     -    Speeltuinen, speelplaatsen e.d. 

- Mutaties reserves programma 2 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- Wij streven een goede balans tussen natuur, milieu, cultuur, sociaal beleid en economie na. Daarbij werken 

we volgens de principes van Cittaslow: het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van 

leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van 

identiteit tot de top behoren. 

- Er is ingezet op een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar platteland, waar plaats is voor de (agrarisch) onderne-

mer, de inwoner en de recreant. We zoeken daarbij een goede balans tussen de verschillende belangen. 

- We streven naar een woningaanbod van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroe-

pen, met een woningbouwprogramma dat flexibel aansluit op de vraag naar zowel huur- als koopwoningen en 

(zelf)bouwkavels. 

- We zorgen voor adequate huisvesting en stimuleren de integratie van inwoners van niet-Nederlandse af-

komst. 

- Het aantal bouwclaims wordt in deze periode teruggebracht. 
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- Een goede en veilige doorstroming van het verkeer vinden we belangrijk. De groei van niet-gemotoriseerd 

verkeer wordt gestimuleerd, we hebben aandacht voor het openbaar vervoer en andere vervoersconcepten. 

- Behoud van de cultuurhistorie en contrastrijkdom binnen de vier kernen is van wezenlijk belang. 

- De aanleg van groen en nieuwe natuur in en rond de dorpen staat ten dienste van de leefbaarheid, een ge-

zond leefklimaat en behoud en herstel van de biodiversiteit. 

- De openbare ruimte is schoon, onderhouden, veilig en toegankelijk voor iedereen. Ze is effectief en efficiënt 

ingericht en wordt ook zo beheerd, in overleg met de betrokken inwoners. 

- Oude plattelandsstructuren willen we zo veel mogelijk herstellen, ook ten behoeve van de recreatie. Bebou-

wingsconcentraties in het buitengebied worden niet verruimd. 

- Instandhouden van (waardevolle) natuur in het buitengebied heeft prioriteit. 

- We streven niet naar de aanleg van meer asfalt, maar naar slimme oplossingen en het gebruik van innovatie-

ve technieken. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- Opstellen van een notitie burgerparticipatie. 

- Deelname aan de provinciale planstudie N 615. 

- Voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

- De inventarisatie van en de uitwerking van het (verkeerskundig)maatregelenpakket ten behoeve van het oos-

telijk deel van de Brainportregio. 

- Opstarten nieuwe woningbouwontwikkeling Aarle-Rixtel. 

- Afronding van De Beekse Akkers (qua bestemmingsplannen). 

- Uitvoering van het project De Blauwe Poort. 

- Inrichting noordelijke zichtzone bedrijventerrein Bemmer IV. 

- Stedenbouwkundige ontwerp-visie Oranjeplein Mariahout. 

- Partiële herinrichting Piet van Thielplein (oude postkantoor). 

- Herzien van het beleidsplan verlichting 2011. 

- Herzien van het beleidsplan verhardingsbeheer 2011. 

- Opstellen van een beheerplan bruggen en vlonders. 

- In samenwerking (met marktpartijen) wordt in 2016 een woningmarkt georganiseerd. 

- Met WoCom worden op basis van de nieuwe woonvisie prestatieafspraken gemaakt. 

- In 2016 is een beheerplan vijvers/waterbeheer gereed en zijn de kosten van noodzakelijk onderhoud structu-

reel gedekt. 

- In 2016 zal Laarbeek met de kern Beek en Donk meedoen met de nationale groencompetitie Entente Florale. 

- Onkruidbestrijding op verharding wordt niet meer chemisch uitgevoerd. 

- Uitvoering geven aan de actiepunten uit het Groenbeleidsplan. 

- Langs de Goorloop en de westkant van Laarbeek worden voorbereidingen getroffen om ecologische verbin-

dingszones te realiseren. 

- Qua beheer zal in Aarle-Rixtel een retentievoorziening ten behoeve van de Duivenakker worden aangelegd en 

de Schoolstraat/Heindertweg opnieuw bestraat worden. 

- Qua beheer zal in Beek en Donk een rioolrenovatie bij ’t Hof-Hazelaar plaatsvinden en de aanleg van een he-

melwaterriool aan de Lage Heesweg. 

- Qua beheer zal in Lieshout een hemelwaterriool aan de Papenhoef worden aangelegd. 

- Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven. 

- Aanpassen bestemmingsplan Buitengebied aan de provinciale Verordening Ruimte 2014. 

- Plan van aanpak wederechtelijk gebruik gemeentegronden. 

- Stimuleren duurzaam / energieneutraal bouwen 
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ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

Op basis van de in 2015 uitgevoerde burgerinitiatieven zal bezien worden welke kaders er nodig zijn om burger-

participatie (in bredere zin, dus niet alleen in de uitvoering maar ook in het beleidsproces) daadwerkelijk in te 

bedden in de gemeentelijke organisatie. Door op een eenduidige, heldere wijze te communiceren wordt voorko-

men dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt. Met positieve voorbeelden worden burgers geënthousias-

meerd. 

    
In principe is de renovatie van de N216 een project van de provincie in het kader van asfaltonderhoud. De ge-

meente heeft echter een aantal wensen ingebracht bij dit project die dan ook voor rekening komen van de ge-

meente. In de planstudie wordt ingegaan op deze wensen. Het gaat om de volgende aspecten: 

• Aanleg fietspad noordzijde Lieshoutseweg 

• Verbeteren oversteekbaarheid bij Berkendijkje 

• Aanbrengen laanbeeld bij de Beekse Akkers 

• Onderhoud aansluitende gemeentelijke wegvakken 

• Bijdrage in de kosten voor de vervanging van de verkeerslichteninstallatie 

• Aanleg riolering onder de Lieshoutseweg vanaf Oranjelaan naar de Kerkstraat 

• Verplaatsen van de bushalten bij ’t Laar 

• Aanpassen kruispunten Orchideestraat en Muzenlaan 

 

In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2018 gaat de gemeente zich in 2016 

voorbereiden op deze inwerkingtreding. Voor de gemeente is het van belang om de beloofde bestuurlijke afwe-

gingsruimte die de wet aan de gemeente gaat bieden stevig te verankeren in een omgevingsplan. Op basis van de 

conceptwet wordt lokaal maatwerk namelijk mogelijk gemaakt. De gemeente kan daardoor tot op zekere hoogte 

zelf beslissen of er strengere of soepelere normen worden gehanteerd voor bijvoorbeeld stank, geluid e.d., waar-

bij eveneens een onderscheid gemaakt kan worden per gebied. De vraag is echter of de nu geboden bestuurlijke 

afwegingsruimte de eindstreep gaat halen. Dit vanwege de parlementaire behandeling van de conceptwet die nog 

plaats moet gaan vinden. Daarnaast lobbyt een aantal belangenorganisaties voor het inbouwen van meer zeker-

heden in de wet. De kans dat de geboden beleidsvrijheid tot verschillen tussen gemeenten gaat leiden, wordt 

daardoor mogelijk kleiner. In die zin is het van belang om de voorbereidende werkzaamheden af te stemmen op 

de mogelijkheden die de Omgevingswet ter zake daadwerkelijk gaat bieden.   

 

Nu de plannen rond de voltooiing van de ruit om Eindhoven dreigen te stagneren en waarschijnlijk niet doorgaan, 

is door de Peelgemeenten aan de provincie gevraagd om de hiervoor gereserveerde budgetten beschikbaar te 

houden voor het oostelijk deel van de Brainportregio. De betreffende budgetten zouden vervolgens ingezet moe-

ten worden voor een adequaat toegesneden en breed gesteund (verkeers)maatregelenpakket voor de regio. Bij 

het verzoek om de budgetten beschikbaar te houden is door de Peelgemeenten een voorzet gedaan ten aanzien 

van dit maatregelenpakket. De uiteindelijke zoektocht naar een adequaat maatregelenpakket samen met de pro-

vincie, moet daarbij gebaseerd worden op een brede inventarisatie en combinatie van belangen van alle partijen. 

De inventarisatie van en de uitwerking van het maatregelenpakket zal zich eveneens uitstrekken tot 2016.  

 

In Aarle-Rixtel bestaat behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. Het Klavier is weliswaar nog niet afgerond, 

maar dit laat onverlet dat een toekomstperspectief wenselijk is. Op basis van de in 2015 uitgevoerde locatiestu-

die worden in 2016 ten aanzien van de preferente locatie de diverse planologische onderzoeken en de communi-

catie met de omgeving opgestart. 

 

De Beekse Akkers heeft in 2015 een aanvang genomen met de ontwikkeling van de zuidzijde van het Isidorus-

plein. Deze vormt eigenlijk de opmaat naar de afronding van de wijk. Ook is in 2015 draagvlak gecreëerd voor ex-
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tensivering van de hoekpercelen in de oksel van de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, nabij het provinciale kruis-

punt. Om deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt in 2016 een nieuw bestemmings-

plan in procedure gebracht (afronding westzijde) en het bestaande bestemmingsplan De Beekse Akkers herzien 

(hoeklocatie kruispunt). 

 

In de Structuurvisie van de gemeente Laarbeek (Groei in balans) is reeds gememoreerd aan de exclusieve donut-

structuur van de kern Mariahout. Het open hart is in de loop der jaren helaas enigszins verschraald. Met name het 

Oranjeplein oogt grijs en stenig en vormt mede daardoor niet de sociaal-bindende ontmoetingsruimte die het be-

hoort te zijn. In 2016 wordt een integrale ontwerp-visie opgesteld in interactieve samenwerking met de bewoners 

van Mariahout. 

 

In 2015 wordt het voormalig postkantoor aan de oostzijde van het Piet van Thielplein gesloopt. Tevens is een ont-

wikkelingscompetitie gestart voor de afronding van de pleinwand aan de noord-oostzijde van het plein. Nu een 

open zichtrelatie wordt nagestreefd tussen plein en Koppelstraat is het zaak om de locatie van het voormalig 

postkantoor op een aantrekkelijke wijze vorm te geven. De inrichting van deze ruimte is een bepalende factor voor 

de uiteindelijk te realiseren stedenbouwkundige kwaliteit. Het gaat nadrukkelijk niet om een integrale herin-

richting van het plein. Dit is immers in 2007 al geschied. De partiële herinrichting zal in goed overleg plaatsvinden 

met centrummanager van het Piet van Thielplein en de Dorpsraad Beek en Donk. 

 

In samenwerking met Waterschap Aa en Maas participeert de gemeente Laarbeek in de totstandkoming van De 

Blauwe poort. Dit is een grootschalig project aan de noordoostzijde van de kern Beek en Donk dat regionale wa-

terberging en natuurontwikkeling verenigd. Het gemeentelijk belang schuilt in de realisatie van waterberging (een 

restbergingsopgave vanuit Bemmer III en IV), een visuele ‘waterpoort’ bij entree van Laarbeek en recreatieve ont-

sluiting van het projectgebied. In 2014 is een intentieovereenkomst getekend met Waterschap Aa en Maas. Het 

jaar 2015 stond in het teken van grondverwerving en het creëren van draagvlak onder de grondeigenaren. De uit-

voering van het project wordt in 2016 opgestart. De projectbegeleiding is in handen van Waterschap Aa en Maas. 

De gemeentelijke taak beperkt zich tijdens de uitvoeringsfase tot toezicht, met name het bewaken van de voor-

noemde gemeentelijke belangen. 

 

Het zuidelijk deel van de natuurlijke zichtzone tussen het bedrijventerrein Bemmer IV en de N279 is in 2014 aan-

gelegd. Deze waterberging annex ecologische overgangszone vormt een aantrekkelijk raamwerk voor de presen-

tatie van Bemmer IV aan de provinciale weg. De bedrijven aan deze zichtzone presenteren zich door de getande 

verkaveling aan twee zijden aan het passerende verkeer. Deze eerstelijns bebouwingszone is daarom populair bij 

bedrijven. In het recente verleden hebben een drietal bedrijven zich in deze zone gevestigd. Voorgesteld wordt om 

deze zichtzone met inachtneming van dezelfde uitgangspunten als in het zuidelijke deel in noordelijke richting 

door te zetten. De zichtzone wint daardoor aan kracht en genereert opnieuw aanlokkelijke bedrijfspercelen. 

 

Voor alle onderdelen van de openbare ruimten (wegen, riool, openbare verlichting en groen) zijn actuele beheer-

plannen én in de uitvoering wordt op basis van diverse indicatoren en meetbare doelen toezicht gehouden op de 

kwaliteit. In verband met een versnelde overstap naar meer duurzame verlichting is een herziening van het be-

leidsplan openbare verlichting noodzakelijk. De behoefte om een beheerplan op te stellen voor bruggen en vlon-

ders komt voort uit het feit, dat er nu alleen middelen beschikbaar zijn voor incidenteel kleinschalig onderhoud, 

niet voor grootschalig onderhoud of vervanging. 

 

Met de nationale groencompetitie Entente Florale doet Laarbeek een gooi naar de titel Groenste dorp van Neder-

land. We gaan dit samen met inwoners en maatschappelijke organisaties doen, zodat op die manier ook burger-

participatie in het openbaar groen meer vorm gaat krijgen. 
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In het kader van het Groenbeleidsplan hebben de omvorming en herinrichting van dorpsentrees en markante 

plekken, burgerparticipatie en verhoging van de biodiversiteit in het openbaar groen onze belangrijkste prioriteit. 

Vanaf 2016 zal de onkruidbestrijding op verhardingen niet meer chemisch uitgevoerd mogen worden. Dat bete-

kent dat onze werkmethoden aangepast moeten worden. Mogelijke financiële consequenties zijn afhankelijk van 

de nog te maken beleidskeuzes. 

 

Het project waarbij langs de Goorloop en de westkant van Laarbeek wordt toegewerkt naar de realisatie van eco-

logische verbindingszones krijgt een ruime financiële bijdrage van de provincie in het kader van de gebiedsopga-

ve Brainport Oost en heeft de komende jaren een hoge prioriteit. 

 

Naast de specifiek genoemde reconstructieprojecten op het gebied van beheer vinden in 2016 ook jaarlijkse on-

derhoudswerkzaamheden plaats op het gebied van groen, openbare verlichting, riool en wegen (zoals bijvoor-

beeld vervangingen openbare verlichting, (plaatselijk) herstraten, onderhoud asfaltwegen et cetera). 

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de Verordening Ruimte 2014 vastgesteld die op 

19 maart 2014 in werking is getreden. Deze Verordening Ruimte heeft gevolgen voor het buitengebied van de ge-

meente Laarbeek. Deze gevolgen hebben met name betrekking op de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden 

voor de veehouderijen. In de Verordening is een overgangsbepaling opgenomen. Daarin is aangegeven dat be-

stemmingsplannen aan de in de Verordening opgenomen regels voor veehouderijen moeten voldoen uiterlijk op 1 

maart 2016. Omdat deze regels verschillen van de regeling zoals die nu in het bestemmingsplan Buitengebied 

zijn opgenomen zal dat bestemmingsplan moeten worden aangepast. De voorbereidingen hiervoor zijn al in gang 

gezet. Een duidelijk kader voor het bestemmingsplan is er op dit moment nog niet. Een en ander is mede afhanke-

lijk van de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn op het gebied van volksgezondheid in relatie tot fijnstof. 

Verder zijn er door de Raad van State uitspraken gedaan over deze materie die wellicht van invloed kunnen zijn op 

het door de provincie gehanteerde beleid. 

Naar verwachting zal een ontwerpbestemmingsplan in de tweede helft van 2015 ter visie kunnen worden gelegd. 

Een groot deel van de werkzaamheden zullen zich ook nog uitstrekken over 2016. In dat plan zouden naast de 

hiervoor genoemde regeling voor veehouderijen nog andere zaken kunnen worden meegenomen die van belang 

zijn, zoals een regeling voor plattelandswoningen. 

 

In de kern Beek is geconstateerd dat op ruim 200 adressen sprake van wederechtelijk gebruik van gemeente-

grond. 

Voor het totaalbeeld is het voornemen om ook in de overige kernen een inventarisatie uit te voeren. 

Op basis van de resultaten en de ervaringen uit het pilotproject zal een plan van aanpak uitgewerkt worden.  

De inventarisatiekosten bedragen € 3.000,- exclusief BTW en worden bekostigd uit de opbrengst uit de verkoop 

van groenstroken. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Voortzetting LOPVoortzetting LOPVoortzetting LOPVoortzetting LOP----projectenprojectenprojectenprojecten    
De kosten van kleinere LOP-projecten zijn de afgelopen jaren gedekt 

uit de bestemmingsreserve 'landschapsontwikkelingsplan' Deze re-

serve is inmiddels geheel uitgeput. In de begroting 2015 is voor de 

voortgang een eenmalig budget beschikbaar gesteld, in afwachting 

van het beschikbaar stellen van het structureel benodigde budget. 

Voorgesteld wordt om met ingang van 2016 een structureel budget 

van € 25.000 beschikbaar te stellen om de LOP-projecten te kunnen 

blijven continueren. 

  
-25 

 
-25 

 
-25 

 
-25 
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Uitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en Toe-e-e-e-
komstvisiekomstvisiekomstvisiekomstvisie    
Om invulling te kunnen geven aan de visie op duurzaamheid (toe-

komstbestendigheid) is een budget gewenst om projecten te kun-

nen ondersteunen met bijvoorbeeld een stimulerings- of aanjaag-

bijdrage. Voorgesteld wordt om in 2016 een krediet van € 1 miljoen 

beschikbaar stellen om hier invulling aan te gaan geven.  

De dekking van dit bedrag zal plaatsvinden door een onttrekking uit 

de algemene reserve hetgeen leidt tot een structureel nadeel aan 

bespaarde rente van 3%. 

   
-30 

 
-30 

 
-30 

Structurele Structurele Structurele Structurele stimuleringsmiddelenstimuleringsmiddelenstimuleringsmiddelenstimuleringsmiddelen    voor duurzaamheidvoor duurzaamheidvoor duurzaamheidvoor duurzaamheid        
Naast het aanjaaggeld van € 1 miljoen wordt voorgesteld ook een 

structureel budget voor het aanjagen van de duurzaamheid (toe-

komstbestendigheid) te verwezenlijken. Voorgesteld wordt om met 

ingang van 2016 een structureel budget van € 50.000 beschikbaar 

stellen om hier verdere uitvoering aan te geven.  

 -50 -50 -50 -50 
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Programma 3Programma 3Programma 3Programma 3    Gezondheid en zorgGezondheid en zorgGezondheid en zorgGezondheid en zorg    
 

Iedereen is primair zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en leefstijl. Onze inwoners zijn ac-

tief in de samenleving en ontvangen waar nodig de zorg en ondersteuning om actief te kunnen blijven.  

 

Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:    

J.H.C.M. Briels:  

− Zorg 

− Volksgezondheid 

− Wmo 

− Jeugd(wet) 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Een goede gezondheid is onmisbaar om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Mensen zijn zelf verantwoor-

delijk voor hun gezondheid, maar ook gemeenten moeten zorgen dat burgers mee kunnen in de maatschappij. De 

GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt gemeenten bij de invulling van hun gezondheidsbeleid.  

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. De GGD Brabant-

Zuidoost adviseert gemeenten op verschillende terreinen en biedt betrouwbare cijfers, onafhankelijke adviezen 

en effectieve activiteiten. 

De Transities AWBZ-WMO en Jeugdzorg kennen een gezamenlijk doel in het streven meer ondersteuning/zorg te 

laten plaatsvinden in het informele circuit. Een ander streven is het efficiënter organiseren van zorg die nodig is. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Gezondheidszorg 

- Wmo en Jeugd 

- Maatschappelijke zorg en begeleiding 

- Maatschappelijk werk 

- Mutaties reserves programma 3 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- Iedere inwoner van Laarbeek wordt in staat gesteld te participeren in de maatschappij. Niemand zal sociaal 

worden uitgesloten. Kwetsbaren worden ontzien en beschermd. 

- Er is zoveel mogelijk voorkomen dan wel uitgesteld dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is 

meer gekeken naar de mogelijkheden die mensen nog zelf hebben, dan naar problemen en beperkingen. Cen-

traal hierbij komt een omslag van het claimen van voorzieningen ( “ik heb er recht op”) naar een maatwerkop-

lossing (evt. met behulp/inzet van de omgeving). Maatwerk impliceert dat er oog is voor verschil tussen situa-

ties in inwoners. Dat maakt ook dat bewoners op verschillende manieren kunnen worden ondersteund. Dat 

vraagt een veranderende opstelling van ons als lokale overheid, van welzijns- en zorgorganisaties, het ver-

enigingsleven als ook van de bewoner zelf en zijn omgeving. Van zorgen vóór, naar zorgen dát. Zorgbehoe-

venden wonen langer in de eigen vertrouwde omgeving. 

- Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat 

nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodza-

kelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen 

waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste “winst” behaald kan worden in de zgn. nuldelijn, het 

lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving. 
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- De samenwerking tussen maatschappelijke en welzijnsorganisaties wordt bevorderd om effectiever te wer-

ken en daardoor tot betere resultaten te komen. 

- Instellingen en organisaties worden gestimuleerd tot het opnemen van sportieve activiteiten in hun jaarpro-

gramma. Inwoners zullen geattendeerd worden op mogelijkheden met betrekking tot burgerinitiatieven op 

het gebied van sport en bewegen. 

- Het betrekken van jeugd bij deze ontwikkeling verdient speciale aandacht. 

 

WatWatWatWat    gaan we er voor doen in 2016gaan we er voor doen in 2016gaan we er voor doen in 2016gaan we er voor doen in 2016    

- Voor minimaal twee doelgroepen uit het programma ‘Sport en bewegen in de Buurt’ zijn er activiteiten, bij 

voorkeur op eigen burgerinitiatief gerealiseerd, waarvan één structureel.  

- Het Wmo-beleidsplan 2015-2017 wordt uitgevoerd; er worden minimaal 7 nieuwe actielijnen uitgevoerd. 

- Er wordt in samenspraak met de eerstelijns GGZ een preventief aanbod ontwikkeld voor mensen met een 

GGZ-achtige problematiek. 

- Clientondersteuning wordt in overleg met MEE op een bij de transities in het sociale domein passende wijze 

ingevuld.  

- Er wordt beleid vastgesteld ten aanzien van (kleinschalige) zorginitiatieven in het buitengebied en de be-

bouwde kom. 

- De gemeente ontwikkelt zich richting een dementievriendelijke gemeente met aandacht voor 1 aanspreek-

punt, voorlichting, kennis en ketenzorg.  

- De gezondheidsrace nieuwe stijl wordt gestart. 

- Mantelzorgondersteuning en –waardering nieuwe stijl wordt geïmplementeerd. 

- Samen met partners zullen we periodiek aandacht besteden aan de veranderingen in de zorg en ondersteu-

ning. Hierbij worden vormen gekozen die passen bij de inhoud (informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven etc). 

- De lokaal aanwezige netwerken (met inbegrip van de dorpsondersteuners) helpen ons bij een vroegtijdige 

signalering waardoor een opschaling naar zwaardere en duurdere zorg beperkt of voorkomen wordt. Hierbij 

zal het accent niet langer liggen op zorg en ziekte (ZZ) maar op gezondheid en gedrag (GG). 

- De pilot Zorg Dichtbij wordt afgerond en vertaald naar een toekomstbestendige zorgstructuur in Laarbeek, 

waarbij alle inwoners van alle kernen laagdrempelige toegang hebben tot welzijn, (jeugd)zorg en ondersteu-

ning. 

- De ontwikkelagenda ten aanzien van cliëntondersteuning wordt geïmplementeerd. 

- Op het terrein van Laarbeek Actief wordt een publiek private samenwerking gestart. 

- Uitwerking duurzaamheid (toekomstbestendigheid) in Subsidieprogramma 2016-2019. 

- De gemeente stuurt actief op de inzet van de projectsubsidies zoals deze in het subsidieprogramma Maat-

schappelijke Ontwikkeling zijn vastgesteld voor de genoemde doelen, waarbij initiatieven in de sociale basis 

prioriteit hebben. 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De actielijnen uit het Wmo beleidsplan 2015-2017 waar in 2016 nader op wordt ingezoomd zijn: vrijwilligerswerk, 

toekomstbestendig bouwen aan sociale netwerken, informatie en ondersteuning dichtbij, zingeving als medicijn, 

gezonde basis, zorg voor onze jeugd, langer meedoen. 

 

De beweging op het terrein van zorg en welzijn kenmerkt zich, met name middels het Wmo-beleidsplan door de 

inzet van vrijwilligers waar het gaat om (mede)vaststellen en uitvoeren van beleid. Hiermee wordt mensen meer 

invloed gegeven op zaken die er voor hun toe doen.  
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Tegelijk wordt waar mogelijk verbreding gezocht voor het vaststellen en/of het uitvoeren van beleid bij andere 

dan de reguliere partners in het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld ondernemers die één of meerdere ac-

tielijnen van het Wmo-beleidsplan willen ondersteunen. 

 

Eind 2014 heeft onze gemeenteraad het Wmo-beleidsplan 2015-2018: “Iedereen doet mee!” vastgesteld. Daarin 

zijn 7 beleidslijnen (vrijwilligerswerk, toekomstbestendig bouwen aan sociale netwerken, informatie en onder-

steuning dichtbij, zingeving als medicijn, gezonde basis, zorg voor onze jeugd, langer meedoen) uitgewerkt en 

vertaald naar actielijnen. Deze actielijnen worden gefaseerd in projectvorm over vier jaar opgepakt. Het is de be-

doeling dat jaarlijks in elk geval 7 actielijnen worden opgepakt; bij voorkeur door burgers of vrijwilligers, aange-

jaagd en ondersteund door professionals. De actielijnen worden kort beschreven in een projectplan, waarin doel, 

aanpak, planning en begroting zijn opgenomen, waarna de actie geeffectueerd kan worden.  

 

Door de veranderingen in de GGZ en de invoering in de basis-GGZ en nieuwe Wmo verblijven steeds meer mensen 

met een GGZ-achtig probleem gewoon in de wijk. Vaak vallen zij niet op en kiezen zij de huisarts als ingang tot 

zorg en ondersteuning. Gemeenten hebben van oudsher een taak op het terrein van de preventie. Sinds 2015 zijn 

gemeenten ook verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorziening te organiseren voor alle in-

woners. Clientondersteuning heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrij-

gen van een zo integraal mogelijke dienstverlening. Om deze taak goed in te vullen en een passend preventief 

aanbod te ontwikkelen is samenwerking met de eerstelijns GGZ van belang. In 2016 wordt op basis van deze af-

stemming een aantal preventieve activiteiten gestart, waarbij ook een aantal actieve burgers worden betrokken.  

 

In 2014 is de pilot Zorg Dichtbij voorbereid en in 2015 in de kern Aarle-Rixtel daadwerkelijk gestart in de vorm van 

een (gebieds)Team zorg en welzijn. Bij dit team kunnen burgers in de wijk terecht met vragen op het terrein van 

zorg en ondersteuning. Het team pakt vragen integraal op, stimuleert de zelfredzaamheid van burgers en maakt 

gebruik van het informele netwerk en draagt zorg voor een integrale oplossing. Als de expertise binnen het team 

ontbreekt, wordt expertise ‘ingevlogen’. Deze manier van werken wordt in de loop van 2015 uitgerold naar de an-

dere kernen. Vanaf 2016 wordt de samenwerking tussen de teams die zich richten op volwassenenproblematiek 

en jeugd geoptimaliseerd en wordt de signaalfunctie van de teams geborgd en wordt de deskundigheid van de 

teams vraaggericht verbreed.  

 

Op grond van de nieuwe Wmo zijn gemeenten verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze algemene voorzie-

ning te organiseren voor alle inwoners. In 2015 heeft het college van B&W ingestemd met een basismodel cliënt-

ondersteuning dat uitgaat van vier niveaus. In dit model vormen de lokale setting (sociale basis (niveau 1)) en ge-

neralistenteams (niveau 2) de basis. Om op niveau 2 alle hulpvragen te kunnen bedienen, is het nodig dat er ge-

neralisten met de expertise over de doelgroep ‘mensen met een beperking’ (18- en 18+) aan het lokale netwerk 

worden toegevoegd. Deze opdracht is aan MEE Zuidoost Brabant verstrekt. De komende tijd zal het voorgestelde 

toekomstplaatje lokaal verder worden ingevuld. Een aantal zaken dient in algemeenheid nog verder worden uit-

gezocht. Daarnaast dienen de stappen die wel al gezet zijn, gemonitord te worden. Deze 13 punten zijn opgeno-

men in de Ontwikkelagenda. Deze agenda wordt op het niveau van de Peel afgestemd, om te bezien of het organi-

seren op regionaal niveau meerwaarde biedt. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat: 

− cliënten weten de weg (naar informatie en hulp) te vinden; 

− cliënten hebben het gevoel dat hun belang gediend wordt; 

− cliënten worden ondersteund in hun zelfredzaamheid en het inzetten van hun sociale netwerk; 

− cliënten hebben zicht op de diverse keuzemogelijkheden en worden ondersteund bij het maken van een keu-

ze op de leefgebieden: leren & werken, regelgeving & geldzaken, opvoeding & ontwikkeling en wonen & sa-

menleven.  
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In het vastgestelde Wmo-beleidsplan 2015-2018: “Iedereen doet mee!” is onder de beleidslijn ‘Langer meedoen’ 

de actielijn opgenomen dat de gemeente het initiatief steunt om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. 

In 2015 is een projectorganisatie gestart, waaraan de gemeente, burgers, ervaringsdeskundigen en professionals 

deelnemen. Vanuit de projectorganisatie zijn drie werkgroepen gestart. Een werkgroep die verder gaat kijken hoe 

de beeldvorming van dementie te verbeteren en mensen beter te informeren, een werkgroep die samen met de 

zorgaanbieders en burgers gaat kijken hoe de keten van dementiezorg te verbeteren is en een laatste werkgroep 

die gaat kijken hoe we in Laarbeek kunnen komen tot één aanspreekpunt voor dementie maar mogelijk ook ande-

re zaken! In 2016 zal de eerste fase van het project afgerond worden en zullen de werkgroepen hun resultaten op-

leveren. 

 

Door de veranderingen in de zorg, krijgt de gemeente steeds meer te maken met nieuwe (kleinschalige) zorginitia-

tieven, zoals zorgboerderijen, dagbestedingscentra en zorghotels. In algemene zin steunt de gemeente deze ont-

wikkeling. Tegelijkertijd roept deze ontwikkeling ook de vraag op naar welk soort gemeente, de gemeente Laar-

beek zich op dit vlak wenst te ontwikkelen. De gemeente wil graag samen met partners op dit terrein een stip op 

de horizon zetten en beleid op dit terrein ontwikkelen waarin het ruimtelijke aspect, het zorginhoudelijke aspect 

en het financiële aspect een plek krijgt. Dit traject wordt in 2015 gestart. Het beleid zal in 2016 kunnen worden 

vastgesteld.  

 

In het vastgestelde Wmo-beleidsplan 2015-2018: “Iedereen doet mee!” is onder de beleidslijn ‘Gezonde Basis’ de 

actielijn opgenomen waarin gestreefd wordt naar een laagdrempelig sport- en beweegaanbod. Dit heeft de werkti-

tel ‘Laarbeek actief’ gekregen. 

 

Na drie succesvolle gezondheidsraces tussen de kernen van Laarbeek, wordt het tijd voor iets nieuws. Op dit mo-

ment worden er twee sporen nader uitgewerkt. Een gezondheidsrace voor jeugd en een gezondheidsrace tussen 

verenigingen. Indien er voldoende draagvlak bestaat voor de beide concepten, dan zullen deze starten in 2016. 

Dit punt is opgenomen in het vastgestelde Wmo-beleidsplan 2015-2018: “Iedereen doet mee!” 

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Daarvoor kregen mantelzor-

gers indien zij aan bepaalde voorwaarden voldeden een mantelzorgcompliment van de SVB. Gemeenten zijn al 

langer verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning. Als gemeente zien wij een duidelijke relatie tot onder-

steuning en waardering en willen mantelzorgers naar behoefte ondersteunen en waarderen. In samenspraak met 

een groep ervaringsdeskundigen zal bekeken worden in hoeverre maatwerk mogelijk is. Dit wordt in 2015 uitge-

werkt en in 2016 geëffectueerd.  

 

In het subsidieprogramma Maatschappelijk Ontwikkeling 2012-2015 is gestart met het beschikbaar stellen van 

budgetten voor burgerinitiatief. In het subsidieprogramma 2016-2019 is dit nog steeds het geval, maar zijn de 

budgetten opgehangen aan de beleidslijnen uit het Wmo-beleidsplan met de bedoeling gericht te kunnen sturen 

op de gewenste resultaten uit het Wmo-beleidsplan. Daarnaast zijn de mogelijkheden om in aanmerking te komen 

verbreed. Zo kunnen burgers, vrijwilligers en professionals in aanmerking komen voor de projectsubsidies. Uiter-

aard gaat die prioriteit uit naar burgers en vrijwilligers. 

 

Het subsidieprogramma 2012-2015 loopt af. Dit betekent dat er vanaf 2016 wordt gewerkt met een nieuw subsi-

dieprogramma 2016-2019 dat in 2015 is  opgesteld   en waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht bij het Wmo-

beleidsplan. Dit betekent, dat ook middelen vanuit de Wmo-budgetten zullen worden ingevoerd in het program-

ma. In het programma staan de volgende uitgangspunten centraal: 

Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker; 

De rol van professionele organisaties wordt anders; 
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Subsidies moeten leiden tot actie en interactie; 

Rol gemeente wordt meer voorwaardenscheppend; 

Verenigingen met eigen accommodaties zullen nog meer op eigen benen moeten staan. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Niet van toepassing      
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Programma 4Programma 4Programma 4Programma 4    Welzijn en onderwijsWelzijn en onderwijsWelzijn en onderwijsWelzijn en onderwijs    
 

Het onderwijs is voor iedereen toegankelijk en jongeren verlaten de school met een startkwalificatie. 

Het welbevinden draagt bij aan een sterke en weerbare samenleving. 

 

Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:    

J.H.C.M. Briels:  

− Welzijn 

− Onderwijs 

− Sport 

− Kunst & cultuur 

− Jeugd(wet) 

− Burgerparticipatie 

 

G.T. Buter: 

− Accommodatiebeleid 

− Beheer gemeentelijke gebouwen 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Dit programma omvat alle beleid en activiteiten die door de gemeente op dit terrein worden uitgevoerd. Gezorgd 

moet worden dat de burger tevreden is over de voorzieningen in de eigen woonomgeving. Er moeten voldoende 

voorzieningen zijn zoals scholen, goede sportvoorzieningen en gemeenschapshuizen. 

De burger moet ook tevreden kunnen zijn over de mate waarin hij maatschappelijk kan participeren. 

Kunst en cultuur dienen voldoende aandacht te krijgen. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Ouderenbeleid    -    Welzijnsbeleid 

- Jeugdbeleid    -    Peuterspeelzaalwerk 

- Kinderopvang    -    Huisvesting bijzonder basisonderwijs 

- Huisvesting openbaar basisonderwijs  -    Onderhoud onderwijshuisvesting 

- Bijzonder voortgezet onderwijs   -    Leerlingenvervoer 

- Onderwijsbegeleiding    -    Volwasseneneducatie  

- Lokaal educatiebeleid    -    Kunst en cultuur 

- Bibliotheken    -    Monumentenzorg 

- Oudheidkunde en musea    -    Buitensportaccommodaties 

- Binnensportaccommodaties    -    Subsidies sportverenigingen 

- Overige kosten sport    -    Mutaties reserves programma 4 

- Gemeenschapshuizen 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- Ieder kind geniet in beginsel basisonderwijs in het eigen dorp. We zullen dan ook blijven investeren in leer-

lingen die achterstanden hebben en met de scholen samen wordt een passend aanbod voor ieder kind geor-

ganiseerd. 

- Laarbeek wil dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. De blinde vlek rond de jeugd (bij-

voorbeeld jeugd die na schoolverlating niet bekend is bij uitkeringsinstanties) dient in beeld te komen, want 

deze groep mag niet buiten de boot vallen. 
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- Wij blijven aandacht besteden aan voorzieningen die bijdragen aan en vroege signalering van leerstoornis-

sen en  -achterstanden. 

- Elk kind moet kunnen deelnemen aan sociale, educatieve, culturele of sportieve activiteiten of evenementen. 

Een goed vangnet rond de minimavoorzieningen is hierbij onontbeerlijk; deze vangnetfunctie omvat het gehe-

le minimabeleid. 

- In het kader van armoedebeleid blijven wij inzetten op items als kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 

bijzondere bijstand, subsidiering van de stichting Leergeld en de bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten. 

- Rond het minimabeleid worden bestaande initiatieven -maar ook nieuwe- getoetst/beoordeeld op grond van 

hun bijdrage in het realiseren van de doelen van het participatiebeleid. 

- Werk draagt bij aan bestaanszekerheid en het gevoel van eigenwaarde. Werk is daarom de beste manier om 

mee te doen - te participeren - in de samenleving. 

- Waar inwoners niet zelf in werk kunnen voorzien, bieden we ondersteuning. Voor mensen die (tijdelijk) niet in 

staat zijn via werk te participeren, organiseren we een vangnet. 

- De primaire voorzieningen zijn bereikbaar, maar niet in elk dorp beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt 

van elkaars accommodaties. De gebruikers van accommodaties dragen meer verantwoordelijkheid. 

- Het voorzieningenniveau levert aantoonbaar een positieve bijdrage aan de versterking van de leefbaarheid 

van de dorpen. Hierdoor krijgt iedere inwoner van Laarbeek goede mogelijkheden om een volwaardig bestaan 

als individu en als participerend lid van de gemeenschap te ontwikkelen en op te bouwen. 

- Het subsidiebeleid is meer (in)gericht op vrijwilligersinitiatieven en gefundeerd op signalen van burgers en 

maatschappelijke organisaties. 

- Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven worden door de gemeente met raad en daad ondersteund. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- Het netwerk rond de jeugd (verenigingen, onderwijsinstellingen, jeugd maatschappelijk werk, dorpsonder-

steuners, leerplichtambtenaren) wordt verder versterkt. Zoveel mogelijk lokaal, waar wenselijk 

(sub)regionaal. 

- De algemene subsidieverordening wordt in 2016 geactualiseerd en in lijn gebracht met meer eigen verant-

woordelijkheid van inwoners. Er is meer plaats voor vrijwilligerswerk, initiatieven en invulling geven aan de 

eigen buurt/wijk. 

- We realiseren de verplichte trajecten voor inburgering/integratie van niet-Nederlandse inwoners op basis van 

de instroom. 

- In de resultaatafspraken met door de gemeente gesubsidieerde/gefinancierde organisaties wordt onderlinge 

samenwerking als kwaliteitseis opgenomen. 

- Jaarlijks vindt er vier een ketenpartneroverleg plaats ten behoeve van de afstemming tussen beleid en uitvoe-

ring op het terrein van zorg, welzijn en ondersteuning. 

- Met instellingen/organisaties in het maatschappelijk veld wordt een gezamenlijk offertetraject gestart. De 

gemeente blijft sturen op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals in de netwerkorganisatie 

CJG. 

- Het samenwerkingsproces met andere gemeenten op het terrein van jeugdzorg wordt voortgezet, zowel sub-

regionaal(Peel)als regionaal (Zuidoost Brabant) Resultaten worden lokaal/regionaal geïmplementeerd (bij-

voorbeeld Veilig Thuis).  

- De resultaten van het onderzoek naar optimalisering van beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen 

en sporthallen in Laarbeek worden waar nodig verder geconcretiseerd en waar mogelijk geïmplementeerd. 

- Jaarlijks vindt 4 keer per jaar een kernpartneroverleg plaats, waarin afstemming plaatsvindt tussen (gemeen-

telijk) beleid en uitvoering op het terrein van welzijn, zorg en ondersteuning. 

- In voorbereiding op 2017 wordt met de kernpartners een participatief offertetraject gestart. 
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ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De ontwikkelingen in het sociale domein vragen om een integrale, generalistische, benadering van vragen van 

burgers op het terrein van jeugdhulp, zorg en werk en inkomen. Dit proces vraagt om zorgvuldige en tegelijk na-

drukkelijke sturing. De meeste vragen worden in de huidige structuur in eerste instantie door een generalist op-

gepakt, bijvoorbeeld in het wijkteam of in het gebiedsteam jeugd.  In een aantal gevallen echter is snelle door-

verwijzing naar een specialist aangewezen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is. Dit 

vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen generalisten en specialisten en de ervaring leert dat dit 

niet vanzelf tot stand komt. Daarnaast is het op dit moment nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de huidige in-

vesteringen in het lokale veld leiden tot een effectieve afname van het gebruik van zwaardere vormen van zorg. 

Op basis van resultaten wordt duidelijk of en waar bijsturing nodig is. 

 

De volgende partners in de sociale basis maken deel uit van het kernpartneroverleg: gemeente, Vierbinden, de 

Levgroep, GGD Brabant Zuidoost, de Zorgboog en MEE Zuidoostbrabant. 

 

Het participatief offertetraject houdt in dat kernpartners in een traject vanuit een gezamenlijk vertrekpunt (be-

leidsvisie) toewerken naar gezamenlijk gedefinieerde output en kwaliteitsnormen die vervolgens de basis vormen 

voor de dienstverlening/activiteiten. De output kan gedefinieerd worden in effecten of inhoudelijke resultaten, 

maar dit kan ook een procesresultaat zijn. Tussentijds zal steeds met de partners gemonitord worden in hoeverre 

‘wij’ in gezamenlijkheid op de goede weg zijn en waar bijgestuurd moet worden. Dit is een alternatief voor de BCF-

methodiek.  

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Niet van toepassing      
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Programma 5Programma 5Programma 5Programma 5    Economie en werkgelegenheidEconomie en werkgelegenheidEconomie en werkgelegenheidEconomie en werkgelegenheid    

 

Door meer diversiteit wordt de lokale werkgelegenheid minder kwetsbaar.  

Recreatie en (water)toerisme is een opkomende markt die veel kansen biedt, met oog voor de unieke 

positie van het buitengebied. 

 

Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:    

G.T. Buter:  

− Werk & Inkomen (Participatiewet) 

− Statushouders 

− Inburgering 

 

A.J.L. Meulensteen: 

− Grondzaken 

J.H.C.M. Briels: 

− Toerisme & recreatie 

− Evenementen 

 

F.H.G.M. Ronnes: 

− Economische zaken 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Dit programma bevat alle zaken op het beleidsgebied van economische aangelegenheden en recreatie en toeris-

me. Ook de gemeentelijke grondexploitatie is onder dit programma opgenomen. 

Het onderdeel “Arbeidsparticipatie” omvat alle activiteiten die door de gemeente op dit terrein worden onderno-

men. De volgende taken maken deel uit van dit programma: 

- Werk: 

- Voorkomen van instroom in en bevordering van uitstroom uit de uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ)  

- Bevordering van re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) 

- Inkomen: inkomensvoorziening voor mensen in de WWB, IOAW, IOAZ; uitvoering van bijzondere bijstand, mi-

nimabeleid en langdurigheidstoeslag 

- Maatschappelijke zaken: stimuleren van maatschappelijke participatie en -door middel van schuldhulp- het 

(vroegtijdig) oplossen van (de oorzaken van) financiële problemen 

- Sociale werkvoorziening: uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW) 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Economische aangelegenheden   -    Grondexploitatie 

- Eigendom niet voor openb. dienst bestemd  -    Bevordering Toerisme en recreatie 

- Recreatie    -    Passantenhaven 

- Weekmarkt    -    Volksfeesten/evenementen 

- Inkomensvoorziening    -    Participatiebudget 

- Werkgelegenheidsvoorziening   -    Minimabeleid 

- Schuldhulpverlening    -    Kwijtscheldingen 

- Sociaal beleid    -    Mutaties reserves programma 5 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- Laarbeek benut het toeristisch en recreatief potentieel voor dagrecreatie en kort verblijf beter. 

- De agenda van Brabant is mede uitgangspunt bij de formulering van lokale standpunten. 
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- Er is sprake van een gevarieerd, goed ontsloten en rustiek buitengebied voor de extensieve, route-gebonden 

recreatie. 

- Een divers en uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt Laarbeek tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te 

bezoeken en te verblijven en leidt tot hogere bestedingen door bezoekers van Laarbeek. 

- Er is sprake van een optimalisering van het ondernemings- en vestigingsklimaat en de mogelijkheden daar-

toe. 

- De bestaande bedrijventerreinen zijn doelmatig ingericht. Parkmanagement Laarbeek (PML) en Centra Ma-

nagement Laarbeek (CML) dragen collectief meer verantwoordelijkheid. 

- Voor Laarbeek biedt Brainport kansen in de toelevering, maar ook voor startende bedrijven. Dit zal vooral zijn 

op het gebied van agrofood, technologisch hoogwaardige bedrijvigheid en de automotive. 

- Bedrijventerrein Bemmer IV is een aansprekend visitekaartje aan de N279. 

- Werkloosheid is integraal en met aandacht voor werkgever en individu aangepakt. 

- Wij vinden het gerechtvaardigd een tegenprestatie te vragen (in de vorm van -vrijwillig- werken of scholen) 

voor het verkrijgen van een uitkering, dit in samenwerking met de regionale partners rondom Peel 6.1. 

- Het hebben van betaald werk is belangrijk; men kan in het eigen inkomen voorzien en het sociaal netwerk 

wordt vergroot. 

- Wij gaan door met het stimuleren van werken door maatwerk bij re-integratie. De samenwerking op het ge-

bied van Werk en Inkomen via het Werkplein te Helmond wordt verder vorm gegeven, waarbij kostenbeheer-

sing, kwaliteit en voorkoming van kwetsbaarheid de uitgangspunten zijn. 

- Ingezet wordt op een duurzame economische ontwikkeling van de gemeente en versterking van sociaaleco-

nomische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. De aanwezigheid van winkeliers in de kernen is wezenlijk voor 

de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. 

- We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gun-

stige randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en in-

dien nodig financiële ondersteuning. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- De projecten uit het Programma ‘Laarbeek Waterpoort van de Peel’ worden uitgevoerd. 

- Het beeldmerk ‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’ is geadopteerd door Laarbeekse organisaties (2014-

2018).  

- Er wordt een overzicht van het aanbod op toeristisch en recreatief gebied in Laarbeek om gerichter te kunnen 

werken aan promotie en productontwikkeling. 

- Initiatieven Juni Watermaand zijn in 2016 minimaal gelijk aan die in 2015 met een lichte groei in de jaren 

daarna, gewerkt wordt aan een doorontwikkeling.  

- Het economisch loket wordt verder uitgebouwd zodat activiteiten van ondernemers met meerwaarde voor de 

plaatselijke economie kunnen worden ondersteund. 

- Er komt een gezamenlijke (PML en gemeente) visie rond het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) om zodoen-

de de marktwaarde van de bedrijventerreinen te behouden. Aan de hand van het KVO zak met inbreng van 

PML, brandweer, politie en gemeente een bijdrage geleverd worden aan de optimalisatie van de openbare 

ruimte, infrastructuur, onroerend goed en -belangrijk- aan de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. 

- Op 1 januari 2016 is het Werkbedrijf voor de uitvoering van de Participatiewet operationeel. Hierin komen de 

werkzaamheden van de Atlant Groep en Werk & Inkomen (Werkplein) samen. Wij helpen onze inwoners bij het 

vinden van werk, waarbij de nog door te voeren Participatiewet als uitgangspunt wordt genomen. Het aantal 

bijstandsgerechtigden zal met 10% zijn gereduceerd en 40% van de uitkeringsgerechtigden levert een zinvol-

le tegenprestatie. We onderzoeken alle subsidiemogelijkheden op toepasbaarheid voor de initiatieven die in 

Laarbeek opstarten.   



25 

 

 

 

- Actualiseren van de Kadernota Schulddienstverlening (in regionaal verband). 

- Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak. 

- Nader invulling geven aan ‘tegenprestatie naar vermogen’. 

- De acties vanuit de vernieuwde Retailnota 2105 worden samen met PML, CML, VVV Laarbeek opgepakt en 

verder uitgewerkt. 

- Intensivering van de economische samenwerking binnen Brainport Oost. 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

We zullen samen met het netwerk van maatschappelijke partners in Laarbeek op zoek gaan naar werkzaamheden 

die, in het kader van de tegenprestatie naar vermogen verricht kunnen worden. Het verdringen van betaald werk 

of vrijwilligerswerk dient voorkomen te worden. Daarnaast zullen we de Laarbeekse ondernemers samen met het 

Werkbedrijf informeren en enthousiasmeren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden 

voor hen te laten verrichten. Dit geldt uiteraard ook voor de gemeentelijke organisatie en het onderwijs in Laar-

beek. 

 

Op het gebied van economie is er al een aantal jaren een bestuurlijk regionaal overleg. Dit was voornamelijk ge-

richt op het afstemmen van de behoefte aan werklocaties. In 2014 is het overleg omgedoopt tot Regionaal Overleg 

Economie De Peel. Van hieruit is aangegeven dat er behoefte is aan een gezamenlijke economische visie en agen-

da. Het gaat dan om de thema’s ruimte om te ondernemen (bedrijventerreinen, detailhandel, agro&food, vrije-

tijdseconomie), arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Daarnaast wil men het Brainport Oost geluid sterker door laten 

klinken in de strategische en economische agenda van Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de provincie Noord-

Brabant. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Niet van toepassing      
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Programma 6Programma 6Programma 6Programma 6    Directe dienstverleningDirecte dienstverleningDirecte dienstverleningDirecte dienstverlening    

 

Met een goede dienstverlening geven we als gemeente ons visitekaartje af. We hebben oog voor de 

verscheidenheid van de vraag van onze klanten en passen onze diensten en producten daarop aan. 

 

Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:    

F.H.G.M. Ronnes: F.P.A.C. van Zeeland: 

− Burgerlijke stand 

− Bevolking  

− Naturalisatie 

− Kosten afvalinzameling 

− Kosten riolering 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

De gemeente draagt zorg voor een vakkundige en correcte ontvangst van haar klanten (burgers, bedrijven en in-

stellingen). Het is belangrijk dat deze niet nodeloos lang behoeft te wachten voordat ze geholpen wordt. De prijs 

die betaald moet worden voor producten en diensten moet zich goed verhouden tot de geleverde kwaliteit. De 

gemeente draagt ook zorg voor een goede digitale dienstverlening. De openingstijden moeten flexibel genoeg 

zijn. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Burgerzaken    -    Archief 

- Kadaster    -    Afvalstoffenheffing 

- Inzameling huishoudelijk afval   -    Rioolheffing 

- Riolering    -    Mutaties reserves programma 6 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- In zijn algemeenheid: klantgerichtheid en dienstverlening zijn verder verbeterd. 

- We laten de klanten (burgers en bedrijven) zoveel mogelijk zelf hun dienstverlening en informatievoorziening 

regelen. De toegang tot het digitale loket en de digitale informatievoorziening vormen daar een belangrijk 

onderdeel van. 

- Dienstverlening wordt steeds meer geleid en gestuurd via de verschillende kanalen. De dienstverlening via 

het digitale kanaal wordt verbeterd en uitgebreid. Andere kanalen worden ingezet als dit een toegevoegde 

waarde heeft. 

- We geven klanten een grotere rol in co-creatie van het dienstverleningsproces waardoor de dienstverlening 

efficiënter wordt en we sluiten aan bij hun wensen/mogelijkheden en vergroten hiermee zelfredzaamheid. 

- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun ‘standaard’ dienstverlening gemakkelijk regelen en mo-

nitoren en hun eigen gegevens beheren. 

- Burgers worden actief betrokken bij controle van gegevens en inzicht gegeven in de stand van zaken met be-

trekking tot ingediende bezwaren of aangevraagde vergunningen. 

- Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun ‘standaard’ dienstverlening gemakkelijk regelen en mo-

nitoren en hun eigen gegevens beheren. 
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Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- De bijgestelde normen uit de evaluatie van het kwaliteitshandvest zijn gehaald. Van de meldingen openbare 

ruimte wordt 85% binnen vijf werkdagen opgelost en terug gemeld. 

- Meer producten, diensten en informatie zijn digitaal toegankelijk en worden digitaal afgehandeld. Burgers en 

bedrijven hebben digitaal inzicht in de eigen lopende transacties of communicatie met de gemeente (2014-

2018). 

- Het KCC zal de telefonische dienstverlening verder ontwikkelen, met als doel dat meer vragen direct, in één 

keer, juist worden afgehandeld (2014-2018).  

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

De doorontwikkeling van het KCC alsmede de ontwikkeling van een Peel-breed dienstverleningsvisie moet leiden 

tot verbetering van de dienstverlening en heldere kanaalsturing.  

Dit betekent bijvoorbeeld dat in 2016 het digitaal maken van afspraken door burgers met de gemeente wordt uit-

gebreid met de mogelijkheid om je eigen afspraak te beheren (en dus zelf te wijzigen of te annuleren). Ook zal 

meer gewerkt gaan worden met terugbelafspraken, wanneer een klant niet direct telefonisch geholpen kan wor-

den door de betreffende ambtenaar.  

Het door ontwikkelen van basisregistraties (alsmede de implementatie van nieuwe basisregistraties Geo-

informatie en Grootschalige Topografie) moet leiden tot betere ontsluiting en gebruik van informatie ten behoeve 

van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Het zaakgericht werken met een daarvoor toegerust systeem is hier-

in cruciaal. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Niet van toepassing      
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Programma 7Programma 7Programma 7Programma 7    Relatie tussen burgers en bestuurRelatie tussen burgers en bestuurRelatie tussen burgers en bestuurRelatie tussen burgers en bestuur    

 

In de huidige netwerksamenleving is het niet meer één partij die bepaalt. Meer en meer hebben ver-

schillende partijen elkaar nodig om opgaven aan te pakken en resultaten te kunnen boeken. 

 

Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:Portefeuillehouder:    

F.H.G.M. Ronnes:  

− Algemene zaken 

− Verkiezingen 

− Communicatie en voorlichting 

− Intergemeentelijke samenwerking 

 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Bij het programma relatie burger – bestuur gaat het om de communicatie over en weer tussen de gemeente en 

haar inwoners. Zijn de gemeente en de inwoners in staat om een krachtige lokale gemeenschap te vormen, waarin 

burgers, bestuurders en ambtenaren samen werken aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken? Loka-

le en bovenlokale samenwerking is hierbij belangrijk. Hiervoor moet de gemeente weten wat er in de samenleving 

speelt en burgers faciliteren om zelf initiatief te kunnen nemen. Van inwoners wordt verwacht dat zij zich actief 

opstellen en verantwoordelijkheid nemen voor de problemen in hun leefomgeving. 

Communicatie is de basis voor een productieve relatie tussen burger en bestuur. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Raad     -    Raadscommissies 

- College van burgemeester en wethouders  -    Bestuursondersteuning 

- Overige bestuurskosten    -    Verkiezingen 

- Bestuurlijke samenwerking    -    Griffie 

- Mediabeleid    -    Mutaties reserves programma 7 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- Het college is meer zichtbaar voor haar inwoners. Laarbeek presenteert zich trots en zelfverzekerd aan inwo-

ners en bezoekers. 

- Het aantal burgerinitiatieven voor de eigen woon- en leefomgeving is toegenomen. 

- De samenwerking met regiogemeenten is toegenomen. Hierbij is ook het draagvlak voor en betrokkenheid bij 

de samenwerking van inwoners toegenomen. 

- Er wordt regie gevoerd op de verbonden partijen. 

- De burger heeft kennis van en begrip voor regelgeving. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- We formuleren een nieuwe agenda en rolopvatting, die wordt gecommuniceerd voor politiek, ambtenaren en 

burgers (2016-2018). 

- De gemeente Laarbeek gaat invulling geven aan het ‘geregisseerd verantwoordelijkheidsmodel’ en dit wordt 

gedurende deze bestuursperiode gefaseerd geïmplementeerd. Dit vergt de volgende aanpassing binnen de 

bedrijfsvoering en bedrijfscultuur: 
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o Het dragen van systeemverantwoordelijkheid. 

- De huidige constructieve samenwerking met Wmo-raad en dorpsraden wordt gecontinueerd. Om in gesprek 

te komen met inwoners in de eigen leefomgeving kunnen buurten/wijken zich aanmelden voor een buurt-

schouw. De organisatie hiervan wordt in handen gegeven van de buurt(vereniging) zelf; zij bepaalt de inhoud 

van de buurtschouw. 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

Het geregisseerd verantwoordelijkheidsmodel en brede burgerparticipatie betekent een andere relatie tussen 

burgers en bestuur en een andere manier van werken voor de gemeentelijke organisatie. De participatieladder 

geeft hierin een mooi houvast voor de verschillende processen en verschillende (veranderende) relaties.  

Dit vraagt veranderingen voor de komende jaren, die ook mooi aansluiten bij de doelstellingen van de organisa-

tie(verandering), die sinds de reorganisatie per 1 januari 2013 zijn gesteld. Daar komt bij dat het cultuurtraject 

dat de raad, het college en de organisatie doorloopt vanwege de bestuurlijke perikelen van de afgelopen periode 

hier ook een goede bijdrage aan kan leveren.  

 

Het cultuurtraject vinden wij heel belangrijk om dit in alle geledingen op een professionele wijze vorm te geven, 

zodat de bestuurlijke verhoudingen normaliseren en geïnvesteerd kan worden in de vertrouwensrelatie met de 

Laarbeekse burgers. Hiervoor moet ook steeds voldoende budget beschikbaar zijn om te doen wat nodig is, zodat 

de financiën geen belemmering vormen om noodzakelijke acties uit te voeren. In deze kadernota 2016 is hier ech-

ter geen afzonderlijk budget voor opgenomen, omdat veelal bestaande budgetten toereikend zijn. Wanneer dit 

niet het geval is, zullen via de tussenrapportages extra middelen worden gevraagd. 

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Niet van toepassing      
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Programma 8Programma 8Programma 8Programma 8    Financiën en bedrijfsvoeringFinanciën en bedrijfsvoeringFinanciën en bedrijfsvoeringFinanciën en bedrijfsvoering    
 

Laarbeek heeft haar financiën op orde en haar inwoners kunnen rekenen op een evenwichtige lasten-

druk. 

 

Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:Portefeuillehouders:    

F.H.G.M. Ronnes: A.J.L. Meulensteen: 

− Informatie & Automatisering 

− Inkoop en aanbestedingen 

 

G.T. Buter:  

− Personeel en organisatie 

− Facilitaire dienstverlening 

− Financiën 

 

 

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

Onder dit programma vallen de algemene gemeentelijke inkomsten. Ook zijn hier de algemene financieringsmid-

delen, de verrekeningen met de reserves en de rentetoerekeningen opgenomen, evenals de posten voor nieuw be-

leid en het exploitatieresultaat. 

 

ProductenProductenProductenProducten    

- Algemene baten en lasten    -    Deelnemingen 

- Renteopbrengst van eigen vermogen   -    Rente van voorzieningen 

- Kosten geldleningen    -    Algemene uitkering Gemeentefonds 

- Structureel nieuw beleid    -    Incidenteel nieuw beleid 

- Reservering onvoorzien    -    Reservering lasten vervangingsvesteringen 

- Waardering onroerende zaakbelastingen  -    Onroerende zaakbelastingen 

- Baatbelasting    -    Reclamebelasting 

- Saldo kostenplaatsen    -    Exploitatieresultaat 

- Mutaties reserves programma 8 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

- De gemeente Laarbeek beschikt over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. 

- De gemeente Laarbeek kent een gezonde financiële positie. 

- Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de lokale lastendruk. 

- De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 wordt lean en op basis van business cases ingericht. Daarbij wordt onder-

zocht of inbreng van een taak voordelen oplevert en wat het gevolg is voor de latende organisatie. Er is sprake 

van een gezonde en qua omvang stabiele, latende organisatie. 

 

Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016Wat gaan we er voor doen in 2016    

- Jaarlijks wordt een nota Risicomanagement opgesteld, waarin de kwantificering van de risico’s is opgeno-

men. 

- De mogelijkheden worden onderzocht om kosten meer evenredig toe te rekenen in de berekening van de ta-

rieven (lokale lastendruk).  
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- De aanbevelingen van de financiële foto worden gebruikt en vertaald in een plan van aanpak, waarvan een 

deel in 2016 nog zal worden uitgevoerd. 

- Financiële uitwerking wordt gegeven aan de bezuinigingsopdracht zoals opgenomen in de begroting in een 

aparte paragraaf bezuinigingen. 

- Onze slanke organisatie geeft op slagvaardige wijze uitvoering aan wettelijke taken en bestuurlijke doelstel-

lingen, waarbij een nieuw op te stellen HRM-beleid management en medewerkers faciliteert om op een taak-

volwassen, professionele en ook plezierige wijze hun werk te kunnen doen. 

 

ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    

Een gezonde, toekomstbestendige financiële positie is belangrijk om allerlei externe ontwikkelingen het hoofd te 

kunnen bieden. Voor de provincie als toezichthouder is hierin een structureel sluitende (meerjaren)begroting be-

langrijk, terwijl door de accountant gekeken wordt naar getrouwheid en rechtmatigheid qua verantwoording in de 

jaarrekening.  

 

De druk op de gemeentefinanciën is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, waarbij de impact van het 

gemeentefonds op de financiële huishouding van een gemeente nog steeds fors te noemen is. Daarnaast is er 

sprake van veel middelen, die via gemeenschappelijke regelingen besteed worden  en waarin de gemeente als 

één van de verbonden partijen opereert. In combinatie met een veranderde economische situatie met een bijbeho-

rende impact op de bouwgrondexploitaties zorgt dit in het licht van financiële duurzaamheid voor meer noodzake-

lijke aandacht voor gedegen risicomanagement. Dit heeft onze blijvende aandacht in 2016, enerzijds via de nota 

risicomanagement, maar anderzijds ook door de aanbevelingen vanuit de accountant, de financiële foto en de 

Monte Carlo analyse van de bouwgrondexploitaties te volgen. 

 

Daarbij worden eveneens geplande bezuinigingen gemonitord als ook bekeken of de lokale lastendruk in over-

eenstemming is met de daadwerkelijke kosten. 

 

Het cultuurtraject, dat is gestart als gevolg van de bestuurlijke perikelen, zal tezamen met maatschappelijke ont-

wikkelingen en Laarbeeks maatwerk zijn beslag krijgen in nieuw HRM-beleid. Het ontwikkelen en implementeren 

van dit beleid is erop gericht om ervoor te zorgen dat we als organisatie op een goede wijze de kwaliteiten van on-

ze mensen kunnen benutten, en daarin medewerkers stimuleren en faciliteren in persoonlijke groei.  

 

Aanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelenAanvullende bijstellingen en maatregelen    

 2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Verhoging opbrengst onroerende zaakbelastingenVerhoging opbrengst onroerende zaakbelastingenVerhoging opbrengst onroerende zaakbelastingenVerhoging opbrengst onroerende zaakbelastingen    
Voorgesteld wordt om de ozb-opbrengst in 2016 extra te verhogen 
met 10%. Rekening houdende met de al eerder ingeplande 3% ozb-
stijging vanuit het bezuinigingsplan zal de stijging hiermee uitein-
delijk 13% zijn. 
Als gevolg van de voorgestelde bijstelling ozb-verhoging 2016 zal 
ook de eerder ingeraamde ozb-opbrengst voor de jaren 2017 e.v. 
aangepast worden om zo het uitgangpunt van 3% stijging de ozb-
opbrengst te blijven handhaven. 
Daarnaast wordt voorgesteld om voor de jaarschijf 2019 een stij-
ging van de ozb-opbrengst in te ramen van eveneens 3%. 
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Risicobuffer ivm plicht VennootschapsbelastingRisicobuffer ivm plicht VennootschapsbelastingRisicobuffer ivm plicht VennootschapsbelastingRisicobuffer ivm plicht Vennootschapsbelasting    
Met ingang van 2016 is ook de overheid verplicht om op grond van 
de Vennootschapsbelasting (Vpb) over bepaalde behaalde winsten 
belasting af te dragen. Wat voor financieel effect dit uiteindelijk 
voor de gemeente Laarbeek zal gaan hebben, is momenteel nog 
geen zicht op. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag op te ne-
men van vooralsnog € 100.000. 
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3333....    FFFFinanciële kaderstellinginanciële kaderstellinginanciële kaderstellinginanciële kaderstelling    

 
 

3333.1.1.1.1    AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
  
 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op met name het financiële gedeelte. Het begint met een toelichting op de fi-

nanciële situatie tot nu toe, waarna dit gevolgd wordt door actualisatie van deze financiële situatie en het doen 
van concrete voorstellen vanuit het college. Wij nodigen de raad uit om ook over dit deel de discussie aan te 
gaan om de financiële kaders helder te krijgen, die zoals gezegd zijn vertaalslag krijgt in de begroting 2016 
met bijbehorend meerjarenperspectief 2017-2019. 

 
 Doel van dit hoofdstuk is om allereerst informatie over te brengen over de meest actuele stand van de financi-

ele zaken en vervolgens concrete voorstellen aan uw raad voor te leggen ter besluitvorming. Wij nodigen u uit 
om hierover met ons te discussiëren teneinde de ins en outs van een voorstel te bespreken en mogelijk daar-
mee ook het draagvlak te vergroten. Dit financieel gedeelte sluit af met een structureel sluitende begroting, 
zoals ook altijd de doelstelling is van onze gemeente.  

 

3.23.23.23.2    Financiële Financiële Financiële Financiële beleidsbeleidsbeleidsbeleidsuitgangspunten 201uitgangspunten 201uitgangspunten 201uitgangspunten 2016666----2012012012019999    
 

In de voorliggende kadernota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de jaarschijven 2016-2019 als 
opmaat naar de begroting 2016.  

 
1. De basis van het meerjarenperspectief is de gewijzigde begroting 2015 

  (inclusief de 1e financiële bijstelling 2015, aangevuld met de 1e tussenrapportage 2015) 
 

2. In de begroting 2015 is in het meerjarenperspectief 2016-2018 uitgegaan van een constant loon- en 
prijspeil in de uitgaven en in de berekening van de Algemene Uitkering. Hiermee wordt ook rekening ge-
houden in deze kadernota. 

 
3. Prognose aantal inwoners / aantal woonruimten:  

raming aantal inwoners: 

  1-1-2015 21.910 inwoners 
  1-1-2016 21.930 inwoners (+ 20 inwoners) 
  1-1-2017 21.950 inwoners  (+ 20 inwoners) 
  1-1-2018 21.970 inwoners  (+ 20 inwoners) 
  1-1-2019 21.990 inwoners  (+ 20 inwoners) 
 raming aantal woonruimten: 

  1-1-2015 9.227 woonruimten 
  1-1-2016 9.353 woonruimten (+ 126 woonruimten) 
  1-1-2017 9.488 woonruimten (+ 135 woonruimten) 
  1-1-2018 9.572 woonruimten (+ 84 woonruimten) 
  1-1-2019 9.672 woonruimten (+ 100 woonruimten) 

 
Bij de berekening van de Algemene Uitkering wordt geen rekening meer gehouden met de verdeling naar 
woningen, capaciteit bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen. De totaal-telling hiervan 
(=woonruimten) zoals geregistreerd via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is hierbij bepa-
lend geworden. De ontwikkeling van het aantal woonruimten is het resultaat van de woningbouw-
prognose van de gemeente Laarbeek.  
 

4. Autonome reële toename van de personeelslasten als gevolg van nominale periodieke verhogingen (jaar-
lijks € 15.000,-) en een stelpost t.b.v. de financiële consequenties als gevolg van bevorderingen, func-
tiewaardering, marktconforme aanpassingen etc. (jaarlijks € 10.000,-). 

 
5. Rente interne financieringsmiddelen (=reserves en voorzieningen): 3 % 

  Rente nieuwe investeringen:      4 % 
  Rente grondexploitatie: was 4%, voorstel om naar 3,5% 

te gaan bij de begroting 2016 
en de bijbehorende grondnota  

   
  Het voorstel om de rente voor de bouwgrondexploitatie te verlagen heeft een fors voordelig effect ten 

gunste van de bouwgrondexploitatie en een klein nadelig effect voor de reguliere begroting. De uitwer-
king van deze renteverlaging en precieze financiële consequenties zullen bij de begroting 2016 en de 
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bijbehorende grondnota gepresenteerd en nader toegelicht worden. Dit betreft nu enkel een aankondi-
ging van het voorstel (die dus ook nog niet als zodanig financieel vertaald is in deze kadernota).  

       
6. De afschrijvingen zijn tegen dezelfde termijnen doorgerekend als in de begroting 2015. Nieuwe investe-

ringen worden afgeschreven op basis van het gestelde in artikel 6 van de ‘Financiële verordening ge-
meente Laarbeek 2014’ ex artikel 212 gemeentewet. 

 
7. Autonome toename onderhoudskosten o.a. door toename m2 bestrating en plantsoenen, aantal lichtmas-

ten e.a. gemiddeld € 25.000,- per jaar (€ 15.000,- wegen en € 10.000,- groenvoorzieningen). 
 

8. Autonome toename opbrengst onroerende zaakbelastingen in verband met nieuw- en verbouw gemid-
deld € 18.000,- per jaar. 

 
9. Bij de doorrekening van de Algemene Uitkering is rekening gehouden met: 

  - het meerjarenperspectief genoemd in de meicirculaire 2014, de aanpassingen in de septembercir-
culaire 2014 en de decembercirculaire 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK); 

  - de ontwikkeling van het aantal inwoners; 
  - de ontwikkeling van het aantal woonruimten; 
  - methode constante lonen en prijzen. 
 

10. Het budget voor ‘incidentele onvoorziene lasten’ wordt jaarlijks geraamd op € 45.000,-. 
 

11. Het budget voor ‘structurele onvoorziene lasten’ is geraamd op € 15.000,- per jaar voor de periode 2016 
t/m 2019. 

 
12. Het budget voor ‘incidenteel (overig) nieuw beleid’ is geraamd op jaarlijks € 40.000,-.  

(Voor duurzaamheidsinitiatieven is incidenteel een bedrag voor nieuw beleid geraamd van € 1,0 miljoen 
in 2016). 
 

13. Het budget ‘structureel (overig) nieuw beleid’ is geraamd op jaarlijks € 0,- voor de periode 2016 t/m 
2019.  
(Voor duurzaamheidsinitiatieven is structureel een bedrag voor nieuw beleid geraamd van € 50.000,- 
voor de periode 2016-2019). 

 

14. Voor vervangingsinvesteringen zijn voor de periode 2016 t/m 2019 de volgende structurele stelposten 
jaarlijks opgenomen: 
- vervangingsinvesteringen openbare verlichting: € 15.000,- 
- overige vervangingsinvesteringen: € 15.000,- 

 

 

3333....3333    Nadere beschouwing financiële situatieNadere beschouwing financiële situatieNadere beschouwing financiële situatieNadere beschouwing financiële situatie    
 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    
 
Doelstelling van deze kadernota is om uiteindelijk een structureel sluitende begroting 2016 met een meerja-
renperspectief 2017-2019 te kunnen presenteren. Hierbij moeten door het college en uw raad beleidsmatige 
en financiële kaders en keuzes worden bepaald.  
 
In hoofdstuk 1 is al de huidige financiële context weergegeven waarin kort de lopende bezuinigingstaakstel-
lingen aangestipt zijn. Dit betreft een restant-bezuinigingsplan 2012-2017, een aanvullende taakstelling, een 
taakstelling op politieke ambtsdragers en ondersteuning en een taakstelling voor het inverdieneffect Peel-
samenwerking 6.1. Zoals eerder in de inleiding is aangegeven, zijn al deze taakstellingen in het licht van toe-
komstbestendig financieel beleid bekeken. Getoetst is of de maatregelen en doelstellingen, die hierin oor-
spronkelijk waren opgenomen, nog steeds actueel en duurzaam realiseerbaar zijn. Dat is het geval gebleken 
met de beschikbare inzichten op dit moment, doorkijkend uiteraard naar de toekomst, voor zo ver mogelijk. 
In het navolgende worden deze kort toegelicht: 
 

Bezuinigingsplan 2012-2017 

In oorsprong heeft de raad op 7 april 2011 ingestemd met het Bezuinigingsplan 2012-2017. Na diverse bijstel-
lingen en invullingen in de afgelopen jaren, vormt het restant een onderdeel van het meerjarig dekkingsplan 
van de huidige begroting. Hiermee bedraagt het restant van de taakstelling in deze kadernota € 311.000,-, 
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waar concrete voorstellen onder liggen voor realisatie van deze post. In de paragraaf bezuinigingen bij de be-
groting 2016 zal hier gedetailleerder op worden ingegaan. 
 
Aanvullende bezuinigingstaakstelling 

Mede door de financiële ontwikkelingen is in de begroting 2015 een aanvullende bezuinigingstaakstelling op-
genomen, groot € 507.000,-. Deze taakstelling loopt verder af naar een bedrag van uiteindelijk structureel 
€ 430.000,- in 2017, waar concrete voorstellen onder liggen voor realisatie van deze post. In de paragraaf be-
zuinigingen bij de begroting 2016 zal hier gedetailleerder op worden ingegaan. 
 
Taakstelling publieke ambtsdragers + ondersteuning 

Deze taakstelling vindt zijn oorsprong in het regeerakkoord en als gevolg hiervan is eerder al een gerichte 
taakstellende bezuiniging op dit desbetreffende onderdeel vastgesteld, groot € 22.000,-. Vervolgens is deze 
taakstelling in 2015 verhoogd met ±€ 8.000,- als gevolg van de uitbreiding formatie ondersteuning griffie. De 
invulling hiervan is voorbehouden aan de raad welke inmiddels hieraan deels concrete invulling heeft gege-
ven. Voor een bedrag van ±€ 9.700,- dient de raad nog een voorstel te maken voor nadere invulling. 
 
Taakstelling inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 

Ook is in de begroting 2015 en in deze kadernota het restant opgenomen van een oplopende taakstellende 
bezuiniging, in te vullen door het realiseren van een inverdieneffect op de Peelsamenwerking 6.1, groot 
€ 300.000,- in 2017 en verder. Een nadere concrete invulling geschiedt op basis van business cases en aan-
bestedingsvoordelen van peelcontracten. Daarnaast is bij de totstandkoming van de kadernota ook gekeken of 
er andere mogelijkheden zijn om deze taakstelling te realiseren, uiteraard altijd met het oog dat het gerela-
teerd moet zijn aan de peelsamenwerking. Het college heeft hierin voldoende aanknopingspunten en moge-
lijkheden gevonden, waardoor het reëel is dat deze taakstelling gerealiseerd wordt. In de paragraaf bezuini-
gingen bij de begroting 2016 zal hier gedetailleerder op worden ingegaan. 
 
 
Belangrijke verwerkte ontwikkelingenBelangrijke verwerkte ontwikkelingenBelangrijke verwerkte ontwikkelingenBelangrijke verwerkte ontwikkelingen    
 
Een aantal financiële ontwikkelingen moet worden verwerkt in deze kadernota. Een gedetailleerde uitwerking 
hiervan is terug te vinden bij onderdeel 3.4 ‘Financieel meerjarenperspectief 2015-2019’. Het betreft de navol-
gende zaken: 
 
Circulaires gemeentefonds 
In deze kadernota vindt een bijwerking plaats van alle circulaires van het gemeentefonds tot en met de laatst 
bekende, t.w. de decembercirculaire 2014. 
Aanvullend hierop is voorgesorteerd op de gevolgen van het herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds 
2e en tevens laatste fase. De definitieve gevolgen zullen worden verwerkt in de meicirculaire 2015. 
Daarnaast wordt er nog steeds rekening mee gehouden dat de beschikbare budgetten voor het uitvoeren van 
de 3 decentralisaties op dezelfde wijze meebewegen als de beschikbaar gestelde rijksbudgetten. De toeken-
ning van rijksbudgetten in het kader van de 3 decentralisaties zal op termijn overgaan naar toekenning op ba-
sis van objectieve verdeelmodellen. 
 
Gedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transities Sociale Domein 
Bij de verwerking van de septembercirculaire 2014 in de begroting 2015 is besloten als gevolg van de ontstane fi-
nanciële ruimte, om een stelpost op te nemen voor mogelijke tegenvallers bij de uitvoering van de transities. Deze 
stelpost is toen gevormd voor een bedrag van € 200.000,- vanaf 2017 en volgende jaren. Op dat moment was er 
namelijk nog zo veel onduidelijk over de omvang van het financiële risico én de werkelijke kosten van de transities 
in het Sociaal Domein dat het in de lijn der verwachting lag dat deze buffer ook daadwerkelijk nodig zou zijn.  
Nu de eerste financiële resultaten van de transities duidelijk worden, wordt duidelijk dat een risicobuffer van 
€ 200.000,- aan de hoge kant is. Uiteraard bestaat hierover geen zekerheid, maar op basis van eerste financiële ge-
gevens komt naar voren dat gedeeltelijke vrijval van deze gereserveerde stelpost logisch en verdedigbaar is. Daar 
komt bij dat als de kosten van de transities Sociaal Domein onverhoopt toch hoger dan gedacht zijn, ook gekeken 
kan worden of dit deels niet binnen de programma’s ‘Gezondheid en Zorg’ of ‘Welzijn en Onderwijs’ opgevangen kan 
worden. Ook daar kunnen natuurlijk keuzen gemaakt worden in het licht van financiële toekomstbestendigheid, als 
het financieel anders uitpakt bij de transities. Conclusie is dat de risicobuffer van € 200.000,- daar niet langer vol-
ledig nodig is en derhalve voor de helft, te weten € 100.000,- vanaf 2017, kan vrijvallen ten gunste van het meerja-
renperspectief. 
 
Bijdrage Veiligheidsregio Brabant ZuidOost (VRBZO) 
De gevolgen van de bezuinigingen welke voortvloeien uit de vastgestelde Toekomstvisie in combinatie met de 
ingroeiregeling conform het zogenaamde ‘model Deurne’ geeft aanleiding om de geraamde bijdrage bij te stel-
len. In de ramingen was eerst nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de bezuinigingen bij de Vei-
ligheidsregio en ook niet met het toepassen van een ingroeiregeling. 
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Inkomensvoorzieningen 
De voorlopige beschikking van het rijk met betrekking tot BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen 
Gemeenten) geeft aanleiding tot een behoorlijke neerwaartse bijstelling. Daarbij is het ook noodzakelijk om 
het beschikbare budget voor de uitgaven aan algemene bijstand en de uitvoeringskosten van het Werkplein 
(Werk & Inkomen) te verhogen. 
 
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 
De invoering van de BGT levert een te verwerken structureel nadeel op. 
 
Opbrengst bouwleges 
In de begroting 2015 heeft een eenmalige afwaardering plaatsgevonden van de opbrengst bouwleges, in af-
wachting van een beeld van een meer realistischere structurele raming.  
Nu blijkt dat het een aanhoudende forse lagere opbrengst aan bouwleges betreft, wordt nu structureel een 
neerwaartse bijstelling gedaan naar een meer realistische opbrengst. 
 
Apparaatskosten grondexploitatie 
De huidige hoogte van de toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie blijkt niet meer in pas te 
lopen met de actuele exploitatieplannen. In dit verband wordt de toerekening teruggebracht naar een aan-
vaardbaar niveau waardoor een nadeel ontstaat in de begroting. 
 
Legesopbrengst bestemmingsplannen 
De hoogte van de legesopbrengst voor bestemmingsplannen wordt naar boven bijgesteld aangezien de jaar-
lijkse werkelijk legesopbrengst hoger is dan de raming. 
 
Trajecten statushouders 
Voor trajecten statushouders welke worden ingezet wordt een rijksbijdrage ontvangen. Conform afspraak wor-
den deze gelden een-op-een doorgezet als bijdrage aan stichting Vierbinden voor het uitvoeren van bijbeho-
rende werkzaamheden. Deze budgettair neutrale verwerking wordt nu doorgevoerd. 
 
Uitvoeringsbudget Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) 
Bij de uitvoering van werkzaamheden door BIZOB in het kader van inkooptrajecten is gebleken dat een eerdere 
toegepaste bezuinigingstaakstelling niet geheel haalbaar is. Dit komt vooral doordat in 2013 een nieuwe aan-
bestedingswet in werking is getreden, die bij de opstelling van het oorspronkelijke bezuinigingsplan nog niet 
bekend was. Dit heeft er toe geleid dat het administratieve en juridische proces van inkoop fors is verzwaard. 
 
 
Voorgestelde aanvullende bijstellingen en mVoorgestelde aanvullende bijstellingen en mVoorgestelde aanvullende bijstellingen en mVoorgestelde aanvullende bijstellingen en maatregelenaatregelenaatregelenaatregelen    
 
In het voorgaande onderdeel heeft verwerking plaatsgevonden van de noodzakelijke diverse bijstellingen op 
basis van nadere gegevens en ontwikkelingen (zie paragraaf 3.4). 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.5 uitgebreid het dekkingsplan 2015-2018 uit de begroting 2015 toegelicht als 
bestaand beleid. 
Hiermee wordt in paragraaf 3.6 een geactualiseerd financieel beeld gepresenteerd in de vorm van een samen-
vatting van de twee eerder genoemde paragrafen. 
 
Als vervolg hierop wordt in paragraaf 3.7 als keuze een aantal aanvullende bijstellingen en maatregelen voor-
gelegd. Het betreft de volgende zaken: 
 
Extra verhoging van de opbrengst ozb 
Voorgesteld wordt om de ozb-opbrengst in 2016 extra te verhogen met 10%. Rekening houdende met de al 
eerder ingeplande 3% ozb-stijging vanuit het bezuinigingsplan zal de stijging hiermee uiteindelijk 13% zijn. 
Als gevolg van de voorgestelde bijstelling ozb-verhoging 2016 zal ook de eerder ingeraamde ozb-opbrengst 
voor de jaren 2017 e.v. aangepast worden om zo het uitgangpunt van 3% stijging de ozb-opbrengst te blijven 
handhaven. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de jaarschijf 2019 een stijging van de ozb-opbrengst in te 
ramen van eveneens 3%. 
 
Risicobuffer in verband met Vennootschapsbelasting-plicht 
Met ingang van 2016 is ook de overheid verplicht om op grond van de Vennootschapsbelasting (Vpb) over be-
paalde behaalde winsten belasting af te dragen. Wat voor financieel effect dit uiteindelijk voor de gemeente 
Laarbeek zal gaan hebben, is momenteel nog geen zicht op. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag op te 
nemen van vooralsnog € 100.000,-. 
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Extra budget voor handhaving 
Voorgesteld wordt om het budget voor handhaving op te hogen tot een bedrag van € 50.000,- structureel, 
waarmee de handhaving breed vormgegeven zal worden. Aangezien al € 8.000,- in de beschikbare handha-
vingsbudgetten aanwezig is, bedraagt de structurele bijraming € 42.000,-.   
Het werkplan 2015 van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geeft een financiële ruimte van struc-
tureel € 32.000,-. Voorgesteld wordt om dit voordeel m.i.v. 2016 in te zetten als gedeeltelijke dekking voor 
genoemde bijraming voor de brede handhavingsopdracht.  
 
Voortzetting landschapsontwikkelingsplan-projecten (LOP-projecten) 
De kosten van kleinere LOP-projecten zijn de afgelopen jaren gedekt uit de bestemmingsreserve 'landschaps-
ontwikkelingsplan' Deze reserve is inmiddels geheel uitgeput. In de begroting 2015 is voor de voortgang een 
eenmalig budget beschikbaar gesteld, in afwachting van het beschikbaar stellen van het structureel benodig-
de  budget. Voorgesteld wordt om met ingang van 2016 een structureel budget van € 25.000,- beschikbaar te 
stellen om deze LOP-projecten te kunnen blijven continueren, hetgeen door de inzet van een groot aantal vrij-
willigers met het oog op een duurzaam landschap ook goed past in onze visie.   
 
Vormgeving visie duurzaamheid  
Zoals in het eerste hoofdstuk is toegelicht, willen wij in het licht van onze visie op duurzaamheid een bedrag 
beschikbaar stellen voor het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten met bijvoorbeeld een stimulerings- of 
aanjaagbijdrage. Voorgesteld wordt om in 2016 een krediet van € 1 miljoen beschikbaar stellen om hier invul-
ling aan te gaan geven. De dekking van dit bedrag ter grootte van ongeveer het positieve jaarresultaat 2014. 
Voorstel is om structureel hiervoor een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen vanaf 2016. 
 
 
Structureel sluitend meerjarenperspectiefStructureel sluitend meerjarenperspectiefStructureel sluitend meerjarenperspectiefStructureel sluitend meerjarenperspectief    
 
Uiteindelijk moet, los van het bijgestelde resultaat van het lopende dienstjaar 2015, richting de begroting 
2016 de jaarschijf 2016 structureel sluitend zijn. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn, moet het laatste jaar 
van het meerjarenperspectief (2019) structureel sluitend zijn. Het college heeft de laatste optie in deze kader-
nota uitgewerkt. 
 
Het financieel meerjarenperspectief 2015-2019, ná verwerking van de genoemde voorstellen in paragraaf 3.7, 
laat het volgende structureel sluitende beeld zien: 
 
 

HfdstHfdstHfdstHfdst    OnderdeelOnderdeelOnderdeelOnderdeel    2015 2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
3.4 Meerjarenperspectief bij ongewijzigd beleid -578 -298 -387 -701 -701 

3.4 Bijstelling obv nadere gegevens en ontwikkelingen -662 -484 -168 -27 -81 

3.5 Dekkingsplan  -8 117 493 613 609 

3.7 Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 32 143 126 137 261 

    Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv  Geactualiseerd meerjarenperspectief obv      
wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016wijzigingen / voorstellen kadernota 2016    

    

----1.21.21.21.216161616    
    

----555522222222    
    

64646464    
    

22222222    
    

88888888    
Bedragen x € 1.000,-  

+ = voordeel; -= nadeel 

 
Hiermee wordt voldaan aan het stellen van kaders om een structureel sluitende begroting 2016 met een slui-
tend meerjarenperspectief 2017-2019 te presenteren. 
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OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019

3.43.43.43.4 Financieel meerjarenperspectief 2015-2019Financieel meerjarenperspectief 2015-2019Financieel meerjarenperspectief 2015-2019Financieel meerjarenperspectief 2015-2019

1.  1.  1.  1.  Budgetprognose bij ongewijzigd beleidBudgetprognose bij ongewijzigd beleidBudgetprognose bij ongewijzigd beleidBudgetprognose bij ongewijzigd beleid

1.11.11.11.1 Saldo begroting 2015 (incl. dekkingsplan + septembercirculaire 2014)Saldo begroting 2015 (incl. dekkingsplan + septembercirculaire 2014)Saldo begroting 2015 (incl. dekkingsplan + septembercirculaire 2014)Saldo begroting 2015 (incl. dekkingsplan + septembercirculaire 2014) -685 -685 -685 -685 -685 

1.21.21.21.2 Meerjarenraming 2016 t/m 2018 (begroting 2015)Meerjarenraming 2016 t/m 2018 (begroting 2015)Meerjarenraming 2016 t/m 2018 (begroting 2015)Meerjarenraming 2016 t/m 2018 (begroting 2015) 387 298 -16 -16 
(Zie bijlage III op blz. B9 en financieel meerjarenperspectief op bladzijde 12 van de 

programmabegroting 2015)

1.31.31.31.3 1111
eeee financiële bijstelling 2015 (decembercirculaire 2014) financiële bijstelling 2015 (decembercirculaire 2014) financiële bijstelling 2015 (decembercirculaire 2014) financiële bijstelling 2015 (decembercirculaire 2014)

In de 1
e
 financiële bijstelling 2015 heeft de verwerking plaatsgevonden van de budgettaire 

gevolgen van de decembercirculaire 2014 voor het dienstjaar 2015. (raadsbesluit: 23 april 

2015)

107

Totaal onderdeel 1Totaal onderdeel 1Totaal onderdeel 1Totaal onderdeel 1 -578 -578 -578 -578 -298 -298 -298 -298 -387 -387 -387 -387 -701 -701 -701 -701 -701 -701 -701 -701 

2.2.2.2. Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingenBijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingenBijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingenBijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen

2.12.12.12.1 Algemene uitkering uit het GemeentefondsAlgemene uitkering uit het GemeentefondsAlgemene uitkering uit het GemeentefondsAlgemene uitkering uit het Gemeentefonds
a. Septembercirculaire 2014

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is tevens een notitie uitgebracht over de gevolgen van 

de septembercirculaire 2014 over de jaren 2015 t/m 2018. De gevolgen voor 2015 zijn verwerkt 

in het dekkingsplan tezamen bij de vaststelling van de begroting 2015. De budgettaire gevolgen 

voor de jaren 2016 t/m 2018 dienen nog te worden bijgesteld in deze Kadernota.

170 71 162 162

b. Decembercirculaire 2014

Bij het uitkomen van de decembercirculaire 2014 is tevens een notitie uitgebracht over de 

budgettaire gevolgen hiervan over de jaren 2015 t/m t/m 2018. Het financieel effect voor 2015 

is reeds verwerkt in de 1
e
 financiële bijstelling 2015. De budgettaire gevolgen voor de jaren 

2016 e.v. zouden worden betrokken bij de samenstelling van deze Kadernota 2016.

54 35 20 33

Tevens zijn de ontwikkelingen van de aantallen inwoners en woonruimten geactualiseerd 

hetgeen leidt tot bijstelling van de hoogte van de bijdrage uit het gemeentefonds.

33 52 70 79 92

Aangezien in bovenstaande berekening ook de ontwikkeling van de algemene uitkering 2019 is 

opgenomen, is het noodzakelijk om aanvullend de ontwikkeling in de uitgaven bij ongewijzigd 

beleid voor het jaar 2019 op te nemen:
- structurele onvoorziene lasten -15 
- jaarlijkse periodieke verhogingen salarissen -15 
- personele bevorderingen -10 
- autonome stijging budget onderhoud wegen -15 
- autonome stijging budget onderhoud groen -10 

- autonome toename ozb-opbrengst 18

- stelpost vervangingsinvesteringen algemeen -15 
- stelpost vervangingsinvesteringen openbare verlichting -15 
- verhoging stelpost uitvoeringskosten Participatiewet (agv Gemeentefonds) -3 

(bedragen x (bedragen x (bedragen x (bedragen x €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)
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OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019

(bedragen x (bedragen x (bedragen x (bedragen x €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

c. Herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds - 2
e
 fase

380 760 760 760
-120 -240 -240 -240 

d. Efficiencykortingen decentralisatie rijkstaken

Decentralisatie AWBZ-taken naar WMO

132 58 50 50

-132 -58 -50 -50 

Decentralisatie Jeugdzorg

-80 -197 -198 -198 

80 197 198 198

Decentralisatie Participatiewet

-194 -378 -527 -625 

194 378 527 625

2.22.22.22.2 1111
eeee tussenrapportage 2015 tussenrapportage 2015 tussenrapportage 2015 tussenrapportage 2015 -47 -47 -47 -47 -47 

De 1
e
 tussenrapportage 2015 welke ter vaststelling wordt aangeboden voor de 

raadsvergadering van 9 juli a.s. laat een structureel nadeel zien van € 47.000,-.

2.32.32.32.3 Gewijzigde bijdrage Veiligheidsregio (VRBZO)Gewijzigde bijdrage Veiligheidsregio (VRBZO)Gewijzigde bijdrage Veiligheidsregio (VRBZO)Gewijzigde bijdrage Veiligheidsregio (VRBZO) -73 -6 50 106 106

In het Algemeen Bestuur van de VRBZO dd 26 maart 2015 is ingestemd met de Toekomstvisie 

(incl. Brandveilig Leven) en de financiële ingroei als gevolg van het zogenaamde 'model Deurne'.

2.42.42.42.4 Lagere rijksbijdrage BUIGLagere rijksbijdrage BUIGLagere rijksbijdrage BUIGLagere rijksbijdrage BUIG -274 -274 -274 -274 -274 

De voorlopige beschikking van het rijk mbt de BUIG (Bundeling Uitkering 

Inkomensvoorzieningen Gemeenten) voor het jaar 2015 geeft aan dat deze wordt verlaagd naar 

een bedrag van uiteindelijk € 2.543.558. Deze bijstelling heeft tot gevolg een te verwerken 

nadeel van € 274.000.

Bij het vormgeven van de decentralisaties, zo ook de decentralisatie van de Jeugdzorg, wordt 

ervan uitgegaan dat de uitvoering moet kunnen plaatsvinden binnen het beschikbare budget. 

Aangezien bij de verwerking van de gegevens uit de septembercirculaire 2014 nog een 

verlaging is ingerekend van uiteindelijk € 198.000 (2018 e.v.) zal hiervoor het beschikbare 

budget jaarlijks meebewegen met eenzelfde bedrag, in afwachting van de effecten van een in te 

voeren objectief verdeelmodel.

Bij het vormgeven van de decentralisaties, zo ook de decentralisatie van de Participatiewet, 

wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering moet kunnen plaatsvinden binnen het beschikbare 

budget. Aangezien bij de verwerking van de gegevens uit de septembercirculaire 2014 nog een 

verlaging is ingerekend van uiteindelijk € 625.000 (2019 e.v.) zal hiervoor het beschikbare 

budget jaarlijks meebewegen met eenzelfde bedrag, in afwachting van de effecten van een in te 

voeren objectief verdeelmodel.

Bij het vormgeven van de decentralisaties, zo ook de decentralisatie van AWBZ-taken naar de 

WMO, wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering moet kunnen plaatsvinden binnen het 

beschikbare budget. Aangezien bij de verwerking van de gegevens uit de septembercirculaire 

2014 nog een verhoging is ingerekend van uiteindelijk € 50.000 (2018 e.v.) zal hiervoor het 

beschikbare budget jaarlijks meebewegen met eenzelfde bedrag, in afwachting van de effecten 

van een in te voeren objectief verdeelmodel.

Inmiddels zijn door het Ministerie van BZK de resultaten -in concept- bekend gemaakt van de 2
e 

en tevens laatste fase van het groot onderhoud aan het gemeentefonds, ingaande 2016. Het 

betreft de volgende 3 clusters 'Infrastructuur en gebiedsontwikkeling: Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing ' / 'Openbare Orde en Veiligheid: Brandweer en 

Rampenbestrijding ' / 'Werk & Inkomen '. Deze stukken zijn voor advies toegezonden aan 

VNG/RVF waarbij het de bedoeling is om de verwerking van de herverdeeleffecten op te nemen 

in de meicirculaire 2015. Daarbij zal nog een actualisering plaats vinden naar het uitkeringsjaar 

2016 waardoor het huidige bekende herverdeeleffect uiteindelijk nog kan afwijken. In de totale 

herverdeeleffecten is een duidelijk patroon waarneembaar: de 2
e
 fase groot onderhoud leidt tot 

een verschuiving van middelen van grote naar kleine gemeenten. Per saldo betekent dit voor 

Laarbeek - in concept - een voordelig effect van € 35 per inwoner (€ 760.000). De ingroei naar 

dit voordeel zal over een periode van 2 jaar plaatsvinden (2016: 50% / 2017: 100%). In dit 

voordeel zit tevens een voordeel van € 11 per inwoner (€ 240.000) voor het cluster 'Openbare 

Orde en Veiligheid'. Vooralsnog wordt dit deel geoormerkt in afwachting van verdere financiële 

ontwikkelingen op dit onderdeel.
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(bedragen x (bedragen x (bedragen x (bedragen x €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

2.52.52.52.5 Hogere lasten Algemene BijstandHogere lasten Algemene BijstandHogere lasten Algemene BijstandHogere lasten Algemene Bijstand -46 -46 -46 -46 -46 

Het Werkplein geeft aan dat in 2015 een bedrag van € 2.525.000 aan te verstrekken uitkeringen 

is te verwachten. Gezien het huidige geraamde budget heeft dit tot gevolg dat een bijstelling 

met een verhoging van € 47.000 moet worden verwerkt.

2.62.62.62.6 Hogere uitvoeringskosten Werkplein (W&I)Hogere uitvoeringskosten Werkplein (W&I)Hogere uitvoeringskosten Werkplein (W&I)Hogere uitvoeringskosten Werkplein (W&I) -91 -91 -91 -91 -91 

Voor het leveren van de producten door het Werkplein wordt € 91.000 meer in rekening 

gebracht dan geraamd. In het raadsvoorstel van 19 maart jl. is hiervan mededeling gedaan dat 

dit nadelig verschil verwerkt zou worden in de Kadernota 2016.

2.72.72.72.7 Structurele meerkosten BGTStructurele meerkosten BGTStructurele meerkosten BGTStructurele meerkosten BGT -35 -35 -35 -35 

De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) levert een te verwerken 

structureel nadeel op van € 35.000 met ingang van 2016.

2.82.82.82.8 Structureel lagere opbrengst bouwlegesStructureel lagere opbrengst bouwlegesStructureel lagere opbrengst bouwlegesStructureel lagere opbrengst bouwleges -150 -400 -400 -400 -400 

Tot op heden werd een opbrengst bouwleges geraamd van ruim € 750.000. Gebleken is dat 

door de structureel teruglopende vergunningplichtige bouwactiviteiten ook de jaarlijkse 

opbrengst bouwleges afneemt. In de begroting 2015 is vooralsnog een éénmalig aframing 

gedaan van ruim € 250.000 in afwachting van het becijferen van een meer realistische 

opbrengst. Dit geeft nu aanleiding tot het structureel aframen met een bedrag van € 400.000 tot 

een niveau van ongeveer € 350.000.

2.92.92.92.9 Lagere toerekening apparaatskosten GrondexploitatieLagere toerekening apparaatskosten GrondexploitatieLagere toerekening apparaatskosten GrondexploitatieLagere toerekening apparaatskosten Grondexploitatie -152 -152 -152 -152 

De huidige toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie, groot € 272.000, blijkt 

bij de doorrekening van de exploitatieopzetten een te grote belasting. Een meer realistische en 

verantwoorde toerekening van apparaatskosten blijkt een bedrag te belopen van € 120.000. Dit 

heeft tot gevolg een nadeel voor de exploitatie van de begroting van jaarlijks € 152.000.

2.102.102.102.10 Extra opbrengst leges kleine bestemmingsplannenExtra opbrengst leges kleine bestemmingsplannenExtra opbrengst leges kleine bestemmingsplannenExtra opbrengst leges kleine bestemmingsplannen 10 10 10 10 10

Gebleken is dat de geraamde jaarlijkse opbrengst aan leges voor aanpassingen van 

bestemmingsplannen met € 10.000 hoger kan worden bijgesteld naar een niveau van € 21.000.

2.112.112.112.11 Subsidie Vierbinden trajecten statushoudersSubsidie Vierbinden trajecten statushoudersSubsidie Vierbinden trajecten statushoudersSubsidie Vierbinden trajecten statushouders -10 -10 -10 -10 -10 

De afspraak is dat rijksvergoeding welke worden ontvangen voor trajecten van statushouders, 

één-op-één als een bijdrage worden verstrekt aan de stichting Vierbinden; budgettair-neutraal 

(BW-besluit: 8 juli 2014). Dit als vergoeding voor de bijbehorende werkzaamheden. Aangezien 

wel een rijksvergoeding is geraamd maar niet een bijdrage aan de stichting Vierbinden, vindt nu 

een correctie hiervan plaats om dit budgettair-neutraal te laten verlopen.

2.122.122.122.12 Deels niet te realiseren taakstelling BIZOBDeels niet te realiseren taakstelling BIZOBDeels niet te realiseren taakstelling BIZOBDeels niet te realiseren taakstelling BIZOB -14 -14 -14 -14 -14 

Doordat eerdere bezuinigingstaakstelling op het BIZOB in de praktijk niet realistisch is 

gebleken als gevolg van de invoering van de Aanbestedingswet in 2013, wordt het aantal af te 

nemen dagen verhoogd van 3 naar 3,5 dagen. De extra kosten hiervan bedragen € 14.000.

2.132.132.132.13 Gedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transitiesGedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transitiesGedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transitiesGedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transities 100 100 100

Bij de verwerking van de septembercirculaire 2014 in de begroting 2015 is besloten als gevolg 

van de ontstane financiële ruimte, om een stelpost van € 200.000,- vanaf 2017 op te nemen 

voor mogelijke tegenvallers bij de uitvoering van de transities. Op basis van de eerste financiële 

resultaten van de transities Sociaal Domein komt naar voren dat hele risicobuffer niet langer 

nodig is en wordt de helft ervan afgeraamd ten gunste van het meerjarenperspectief. 

2.142.142.142.14 Rekeningresultaat 2014; toevoeging aan algemene reserveRekeningresultaat 2014; toevoeging aan algemene reserveRekeningresultaat 2014; toevoeging aan algemene reserveRekeningresultaat 2014; toevoeging aan algemene reserve 45 45 45 45

De huidige financiële werkwijze is dat positieve en negatieve saldi van de jaarrekening worden 

gestort in c.q. onttrokken aan de algemene reserve. Door de storting van het positieve 

jaarresultaat 2014 van ongeveer 1,5 miljoen in de algemene reserve ontstaat een voordeel aan 

bespaarde rente (3%).

Totaal onderdeel 2Totaal onderdeel 2Totaal onderdeel 2Totaal onderdeel 2 -662 -662 -662 -662 -484 -484 -484 -484 -168 -168 -168 -168 -27 -27 -27 -27 -81 -81 -81 -81 

Geraamde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geraamde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geraamde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geraamde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2) -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -782 -782 -782 -782 -555 -555 -555 -555 -728 -728 -728 -728 -782 -782 -782 -782 
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3.53.53.53.5 Dekkingsplan 2015-2018 (begroting 2015)Dekkingsplan 2015-2018 (begroting 2015)Dekkingsplan 2015-2018 (begroting 2015)Dekkingsplan 2015-2018 (begroting 2015)

1.1.1.1. Opbrengst OnroerendezaakbelastingenOpbrengst OnroerendezaakbelastingenOpbrengst OnroerendezaakbelastingenOpbrengst Onroerendezaakbelastingen

De ozb-opbrengst wordt in de jaren 2016 en 2017 verhoogd met 'jaarlijks 3% hetgeen is 

ingerekend als onderdeel van het lopende 'Bezuinigingsplan 2012-2017'. Daarnaast is in het 

dekkingsplan van de begroting 2015 ook al rekening gehouden met een stijging van 3% ozb-

opbrengst in 2018.

0 0 110 110

2.2.2.2. Opbrengst diverse legesOpbrengst diverse legesOpbrengst diverse legesOpbrengst diverse leges

In het dekkingsplan van de begroting 2015 is voor de periode 2015-2018 rekening gehouden 

met een verhoging van de opbrengst bouwleges met jaarlijks 2% en een verhoging van de 

opbrengst overige leges met jaarlijks 5%, voor zover mogelijk. Vooralsnog is voor het jaar 2019 

geen verdere stijging opgenomen.

20 40 60 60

Als gevolg van de m.i.v. 2015 structurele verlaging van de geraamde opbrengst bouwleges met 

€ 400.000, neemt ook de basis af waarover de jaarlijkse 2% tariefstijging van de bouwleges 

wordt berekend. Hierdoor ontstaat een jaarlijks nadeel van € 8.000.

-8 -16 -24 -32 -32 

3.3.3.3. Bezuinigingen door uitgavenbeperkingenBezuinigingen door uitgavenbeperkingenBezuinigingen door uitgavenbeperkingenBezuinigingen door uitgavenbeperkingen

In de begrotingsvergadering 2015 is het dekkingsplan 2015-2018 vastgesteld waarin rekening 

is gehouden met bezuinigingstaakstellingen. Dit leidt in deze Kadernota 2016 tot de volgende 

nog in te vullen bezuinigingstaakstellingen voor de jaren 2016 e.v.:

-1- Bezuinigingsplan 2012-2017 177 311 311 311

In de raadsvergadering van 7 april 2011 is ingestemd met het bezuinigingsplan 2012-2017. Als 

gevolg hiervan is een te realiseren bezuinigingstaakstelling aanvaard voor de periode 2012 t/m 

2017. Deze is vervolgens in aangepaste vorm verwerkt in het dekkingsplan van de begroting 

2015 waarin de volgende nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen zijn opgenomen voor de 

periode 2015-2017 e.v.:
     2015: €  177.100 (reeds ingerekend in dekkingsplan begroting 2015)

     2016: €  354.100 (toename van € 177.000 t.o.v. 2015)

     2017 e.v.: €  488.100 (toename van € 134.000 t.o.v. 2016)

-2- Vermindering politieke ambtsdragers + ondersteuning

In het regeerakkoord staat een korting, inzake vermindering politieke ambtsdragers + 

ondersteuning, welke verwerkt is in de hoogte van de Algemene Uitkering (decembercirculaire 

2011). Het uitgangspunt is dat een gerichte taakstelling op het desbetreffende onderdeel wordt 

gerealiseerd m.i.v. 2015. Deze bezuinigingstaakstelling van € 22.000 was al opgenomen in het 

meerjarig dekkingsplan van de begroting 2015. Daarnaast heeft nog een verhoging 

plaatsgevonden met € 7.675 als gevolg van de uitbreiding formatie ondersteuning Griffie.

-3- Inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 100 300 300 300

Een vergaande samenwerking tussen 6 gemeenten binnen de Peelregio (Asten, Deurne, Gemert-

Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) moet leiden tot inverdieneffecten.  Door samenwerking 

kunnen gemeenten 'meer met minder'. Wat het uiteindelijke inverdieneffect zal zijn, zal mede 

afhankelijk zijn van het onderbrengen van de verschillende onderdelen vanuit de latende 

organisatie in de nieuwe uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Deze bezuinigingstaakstelling heeft al 

een onderdeel gevormd van het dekkingsplan van de begroting 2015.

-4- Aanvullende bezuinigingstaakstelling -127 -77 -77 -77 

In het dekkingsplan van de begroting 2015 is een aanvullende bezuinigingstaakstelling 

opgenomen waarin de volgende nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen zijn opgenomen 

voor de periode 2015-2017 e.v.:

     2015: €  507.326 (reeds ingerekend in dekkingsplan begroting 2015)

     2016: €  380.326 (afname van € 127.000 t.o.v. 2015)

     2017 e.v.: €  430.326 (toename van € 50.000 t.o.v. 2016)
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4.4.4.4. Bespaarde rente algemene reserveBespaarde rente algemene reserveBespaarde rente algemene reserveBespaarde rente algemene reserve -37 -57 -59 -63 

Positieve resultaten worden toegevoegd aan de algemene reserve en negatieve resultaten 

worden hieraan onttrokken. Per saldo heeft dit structureel gevolgen voor de hoogte van de rente-

opbrengst over de algemene reserve.

Totaal dekkingsplan tekortenTotaal dekkingsplan tekortenTotaal dekkingsplan tekortenTotaal dekkingsplan tekorten -8 -8 -8 -8 117117117117 493493493493 613613613613 609609609609

Meerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplan -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -665 -665 -665 -665 -62 -62 -62 -62 -115 -115 -115 -115 -173 -173 -173 -173 

3.63.63.63.6 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2015-2019Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2015-2019Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2015-2019Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2015-2019

BudgetprognoseBudgetprognoseBudgetprognoseBudgetprognose

1. Prognose bij ongewijzigd beleid -578 -298 -387 -701 -701 

2. Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen -662 -484 -168 -27 -81 

Geraamde saldiGeraamde saldiGeraamde saldiGeraamde saldi -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -782 -782 -782 -782 -555 -555 -555 -555 -728 -728 -728 -728 -782 -782 -782 -782 

DekkingsplanDekkingsplanDekkingsplanDekkingsplan
1. Opbrengst Onroerendezaakbelastingen 0 0 0 110 110

2. Opbrengst diverse leges -8 4 16 28 28

3. Bezuinigingen door beperking van uitgaven 0 150 534 534 534

4. Rente-opbrengst algemene reserve 0 -37 -57 -59 -63 

Totaal DekkingsplanTotaal DekkingsplanTotaal DekkingsplanTotaal Dekkingsplan -8 -8 -8 -8 117117117117 493493493493 613613613613 609609609609

Meerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplanMeerjarenprognose saldi, ná uitvoering dekkingsplan -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -665 -665 -665 -665 -62 -62 -62 -62 -115 -115 -115 -115 -173 -173 -173 -173 

3.73.73.73.7 Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 2015-2019Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 2015-2019Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 2015-2019Voorstel aanvullende bijstellingen en maatregelen 2015-2019

1.1.1.1. Verhoging opbrengst OZBVerhoging opbrengst OZBVerhoging opbrengst OZBVerhoging opbrengst OZB

Voorgesteld wordt om de ozb-opbrengst in 2016 extra te verhogen met 10%. Rekening 

houdende met de al eerder ingeplande 3% ozb-stijging vanuit het bezuinigingsplan zal de 

stijging hiermee uiteindelijk 13% zijn.

327 327 327 327

Als gevolg van de voorgestelde bijstelling ozb-verhoging 2016 zal ook de eerder ingeraamde 

ozb-opbrengst voor de jaren 2017 e.v. aangepast worden om zo het uitgangspunt van 3% 

stijging de ozb-opbrengst te blijven handhaven.

9 16 16

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de jaarschijf 2019 een stijging van de ozb-opbrengst in te 

ramen van eveneens 3%.

120

2.2.2.2. Buffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plicht -100 -100 -100 -100 

Met ingang van 2016 is ook de overheid verplicht om op grond van de Vennootschapsbelasting 

(Vpb) over bepaalde behaalde winsten belasting af te dragen. Wat voor financieel effect dit 

uiteindelijk voor de gemeente Laarbeek zal gaan hebben, is momenteel nog geen zicht op. 

Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag op te nemen van vooralsnog € 100.000.

3333 Extra budget HandhavingExtra budget HandhavingExtra budget HandhavingExtra budget Handhaving -42 -42 -42 -42 

Voordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOBVoordeel Werkplan 2015 ODZOB 32 32 32 32 32

Voorgesteld wordt om het budget voor handhaving op te hogen tot een bedrag van € 50.000 

structureel, waarmee de handhaving breed vormgegeven zal worden. Aangezien al € 8.000 in 

de beschikbare handhavingsbudgetten aanwezig is, bedraagt de structurele bijraming € 

42.000. 

Het werkplan 2015 van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) geeft een financiële 

ruimte van structureel € 32.000. Voorgesteld wordt om dit voordeel m.i.v. 2016 in te zetten als 

gedeeltelijke dekking voor genoemde bijraming voor de brede handhavingsopdracht. 
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4.4.4.4. Voortzetting LOP-projectenVoortzetting LOP-projectenVoortzetting LOP-projectenVoortzetting LOP-projecten -25 -25 -25 -25 

De kosten van kleinere LOP-projecten zijn de afgelopen jaren gedekt uit de bestemmingsreserve 

'landschapsontwikkelingsplan' Deze reserve is inmiddels geheel uitgeput. In de begroting 2015 

is voor de voortgang een eenmalig budget beschikbaar gesteld, in afwachting van het 

beschikbaar stellen van het structureel benodigde  budget. Voorgesteld wordt om met ingang 

van 2016 een structureel budget van € 25.000 beschikbaar te stellen om de LOP-projecten te 

kunnen blijven continueren.

5.5.5.5. Uitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en Toekomstvisie -30 -30 -30 

Om invulling te kunnen geven aan de visie op duurzaamheid (toekomstbestendigheid) is een 

budget gewenst om projecten te kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een stimulerings- of 

aanjaagbijdrage. Voorgesteld wordt om in 2016 een krediet van € 1 miljoen beschikbaar stellen 

om hier invulling aan te gaan geven. 

De dekking van dit bedrag zal plaatsvinden door een onttrekking uit de algemene reserve 

hetgeen leidt tot een structureel nadeel aan bespaarde rente van 3%.

6.6.6.6. Structurele stimuleringsmiddelen voor duurzaamheid Structurele stimuleringsmiddelen voor duurzaamheid Structurele stimuleringsmiddelen voor duurzaamheid Structurele stimuleringsmiddelen voor duurzaamheid -50 -50 -50 -50 
Naast het aanjaaggeld van € 1 miljoen wordt voorgesteld ook een structureel budget voor het 

aanjagen van de duurzaamheid (toekomstbestendigheid) te verwezenlijken. Voorgesteld wordt 

om met ingang van 2016 een structureel budget van € 50.000 beschikbaar stellen om hier 

verdere uitvoering aan te geven. 

      Correctie bespaarde rente algemene reserve 1 5 9 13

Totaal mutaties a.g.v. aanvullende bijstellingen en maatregelenTotaal mutaties a.g.v. aanvullende bijstellingen en maatregelenTotaal mutaties a.g.v. aanvullende bijstellingen en maatregelenTotaal mutaties a.g.v. aanvullende bijstellingen en maatregelen 32323232 143143143143 126126126126 137137137137 261261261261

Meerjarenprognose saldi, ná aanvullende bijstellingen en maatregelenMeerjarenprognose saldi, ná aanvullende bijstellingen en maatregelenMeerjarenprognose saldi, ná aanvullende bijstellingen en maatregelenMeerjarenprognose saldi, ná aanvullende bijstellingen en maatregelen
-1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -522 -522 -522 -522 64646464 22222222 88888888
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3.83.83.83.8 Globale doorkijk meerjarenperspectief 2015-2024Globale doorkijk meerjarenperspectief 2015-2024Globale doorkijk meerjarenperspectief 2015-2024Globale doorkijk meerjarenperspectief 2015-2024

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024

1.1.1.1. Budgetprognose ongewijzigd beleid 2015 t/m 2018 volgens begroting 2015Budgetprognose ongewijzigd beleid 2015 t/m 2018 volgens begroting 2015Budgetprognose ongewijzigd beleid 2015 t/m 2018 volgens begroting 2015Budgetprognose ongewijzigd beleid 2015 t/m 2018 volgens begroting 2015 -578 -298 -387 -701 -701 -701 -701 -701 -701 -701 

(Meerjarenraming, incl. dekkingsplan 2015 en septembercirculaire 2014 + 1
e
 fin.bijstelling 2015)

2.2.2.2. Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen:Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen:Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen:Bijstellingen op basis van nadere gegevens en ontwikkelingen:

- Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds:

-septembercirculaire 2014 170 71 162 162 162 162 162 162 162

-decembercirculaire 2014 54 35 20 33 33 33 33 33 33

     actualisering ontwikkeling aantal inwoners en woonruimten 33 52 70 79 92 92 92 92 92 92

     uitgaven ongewijzigd beleid 2019 -80 -80 -80 -80 -80 -80 

     rijkskorting ivm lagere apparaatskosten (gem. € 107.000 p/j 2010 t/m 2025) -107 -214 -321 -428 -535 

-herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds, 2e fase 380 760 760 760 760 760 760 760 760

     oormerking voordeel cluster 'Openbare Orde en Veiligheid' -120 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 

-efficiencykorting decentralisatie rijkstaak; AWBZ-taken 132 58 50 50 50 50 50 50 50

     taakstellend inverdieneffect in de uitvoering AWBZ-taken -132 -58 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

-efficiencykorting decentralisatie rijkstaak; Jeugdzorg -80 -197 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 

     taakstellend inverdieneffect in de uitvoering Jeugdzorg 80 197 198 198 198 198 198 198 198

-efficiencykorting decentralisatie rijkstaak; Participatie -194 -378 -527 -625 -625 -625 -625 -625 -625 

     taakstellend inverdieneffect in de uitvoering Participatie 194 378 527 625 625 625 625 625 625
- 1e tussenrapportage 2015 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 

- Gewijzigde bijdrage VRBZO -73 -6 50 106 106 106 106 106 106 106

- Lagere rijksbijdrage BUIG -274 -274 -274 -274 -274 -274 -274 -274 -274 -274 

- Hogere lasten Algemene Bijstand -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 

- Hogere uitvoeringskosten Werkplein (W&I) -91 -91 -91 -91 -91 -91 -91 -91 -91 -91 

- Structurele meerkosten BGT -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 

- Structureel lagere opbrengst bouwleges -150 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

- Lagere toerekening apparaatskosten Grondexploitatie -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 

- Extra opbrengst leges kleine bestemmingsplannen 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- Subsidie Vierbinden trajecten statushouders -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

- Deels niet te realiseren taakstelling BIZOB -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 

- Gedeeltelijke inzet stelpost mogelijke tegenvallers transities 100 100 100 100 100 100 100 100

- Rekeningresultaat 2014; toevoeging aan algemene reserve 45 45 45 45 45 45 45 45 45

- Vervallen onttrekking reserve HNG (miv 2021) -121 -121 -121 -121 

Geprognosticeerde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geprognosticeerde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geprognosticeerde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2)Geprognosticeerde saldi (totaal onderdelen 1 t/m 2) -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -782 -782 -782 -782 -555 -555 -555 -555 -728 -728 -728 -728 -782 -782 -782 -782 -889 -889 -889 -889 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.224 -1.224 -1.224 -1.224 -1.331 -1.331 -1.331 -1.331 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 

DEKKINGSPLAN 2015-2018 (begroting 2015)DEKKINGSPLAN 2015-2018 (begroting 2015)DEKKINGSPLAN 2015-2018 (begroting 2015)DEKKINGSPLAN 2015-2018 (begroting 2015)

1.1.1.1. Opbrengst OZBOpbrengst OZBOpbrengst OZBOpbrengst OZB

- ozb-opbrengst (woningen + niet-woningen): 0 0 110 110 110 110 110 110 110

2015 t/m 2017: 0% / 2018: 3%

Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)
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2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024

Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

In het bezuinigingsplan 2012-2017 is wel rekening gehouden met een taakstellende

verhoging van de ozb-opbrengst waarbij voor de periode 2015 t/m 2017 de opbrengst

ozb zal stijgen met jaarlijks 3%.

Voor het jaar 2018 is vervolgens in het dekkingsplan van de begroting 2015 rekening gehouden

met een stijging ozb-opbrengst van 3%.

2.2.2.2. Opbrengst legesOpbrengst legesOpbrengst legesOpbrengst leges

- Verhoging opbrengst bouwleges en overige leges: 20 40 60 60 60 60 60 60 60

2016 t/m 2018: - bouwleges jaarlijks 2%

- overige leges jaarlijks 5%, voor zover mogelijk

Als gevolg van de m.i.v. 2015 structurele verlaging van de geraamde opbrengst bouwleges -8 -16 -24 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 

met € 400.000,- neemt ook de basis af waarover de jaarlijkse 2% tariefstijging van de

bouwleges wordt berekend. Hierdoor ontstaat een jaarlijks nadeel van € 8.000,-.

Voor het jaar 2019 is vooralsnog geen rekening gehouden met een verdere verhoging

van de opbrengst leges.

3.3.3.3. BezuinigingenBezuinigingenBezuinigingenBezuinigingen

- Invulling Bezuinigingsplan 2012-2017 177 311 311 311 311 311 311 311 311

- Publieke ambtsdragers + ondersteuning

- Inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 100 300 300 300 300 300 300 300 300

- aanvullende bezuinigingstaakstelling -127 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 -77 

4.4.4.4. Rente-opbrengst algemene reserveRente-opbrengst algemene reserveRente-opbrengst algemene reserveRente-opbrengst algemene reserve

- Ontwikkeling rente-opbrengst over de algemene reserve -37 -57 -59 -63 -68 -76 -92 -111 -134 

Totaal dekkingsplan (totaal onderdelen 1 t/m 4)Totaal dekkingsplan (totaal onderdelen 1 t/m 4)Totaal dekkingsplan (totaal onderdelen 1 t/m 4)Totaal dekkingsplan (totaal onderdelen 1 t/m 4) -8 -8 -8 -8 117117117117 493493493493 613613613613 609609609609 604604604604 596596596596 580580580580 561561561561 538538538538

Saldi ná dekkingsplan / vóór aanvullende bijstellingen en maatregelenSaldi ná dekkingsplan / vóór aanvullende bijstellingen en maatregelenSaldi ná dekkingsplan / vóór aanvullende bijstellingen en maatregelenSaldi ná dekkingsplan / vóór aanvullende bijstellingen en maatregelen -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -665 -665 -665 -665 -62 -62 -62 -62 -115 -115 -115 -115 -173 -173 -173 -173 -285 -285 -285 -285 -521 -521 -521 -521 -644 -644 -644 -644 -770 -770 -770 -770 -900 -900 -900 -900 

VOORGESTELDE AANVULLENDE  BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN 2015-2019VOORGESTELDE AANVULLENDE  BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN 2015-2019VOORGESTELDE AANVULLENDE  BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN 2015-2019VOORGESTELDE AANVULLENDE  BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN 2015-2019

1.1.1.1. Verhoging opbrengst ozbVerhoging opbrengst ozbVerhoging opbrengst ozbVerhoging opbrengst ozb

- 10% extra verhoging ozb-opbrengst 2016 327 327 327 327 327 327 327 327 327

- correctie 3% jaarlijkse ozb-opbrengst 2017-2018 9 16 16 16 16 16 16 16

- 3% verhoging ozb-opbrengst 2019 120 120 120 120 120 120

2.2.2.2. Buffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plichtBuffer eerste risico-afdekking Vpb-plicht -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

3.3.3.3. HandhavingHandhavingHandhavingHandhaving

- extra budget Handhaving -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 

- voordeel Werkplan 2015 ODZOB 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
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2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024

Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019Kadernota 2016-2019

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024Globale prognose 2020-2024

(bedragen x(bedragen x(bedragen x(bedragen x  €  1.000,-) 1.000,-) 1.000,-) 1.000,-)

4.4.4.4. Voortzetting Landschapsontwikkelingsprojecten (LOP)Voortzetting Landschapsontwikkelingsprojecten (LOP)Voortzetting Landschapsontwikkelingsprojecten (LOP)Voortzetting Landschapsontwikkelingsprojecten (LOP) -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 

5.5.5.5. -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 

6.6.6.6. Structurele stimuleringsmiddelen voor Taskforce DuurzaamheidStructurele stimuleringsmiddelen voor Taskforce DuurzaamheidStructurele stimuleringsmiddelen voor Taskforce DuurzaamheidStructurele stimuleringsmiddelen voor Taskforce Duurzaamheid -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

- Correctie bespaarde rente algemene reserve 1 5 9 13 21 29 37 46 55

Totaal voorgestelde aanvullende bijstellingen en maatregelen (1 t/m 6)Totaal voorgestelde aanvullende bijstellingen en maatregelen (1 t/m 6)Totaal voorgestelde aanvullende bijstellingen en maatregelen (1 t/m 6)Totaal voorgestelde aanvullende bijstellingen en maatregelen (1 t/m 6) 32323232 143143143143 126126126126 137137137137 261261261261 269269269269 277277277277 285285285285 294294294294 303303303303

SALDI NÁ AANVULLENDE BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN SALDI NÁ AANVULLENDE BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN SALDI NÁ AANVULLENDE BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN SALDI NÁ AANVULLENDE BIJSTELLINGEN EN MAATREGELEN (+=overschot / -=tekort)(+=overschot / -=tekort)(+=overschot / -=tekort)(+=overschot / -=tekort) -1.216 -1.216 -1.216 -1.216 -522 -522 -522 -522 64646464 22222222 88888888 -16 -16 -16 -16 -244 -244 -244 -244 -359 -359 -359 -359 -476 -476 -476 -476 -597 -597 -597 -597 

Uitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en ToekomstvisieUitwerking visie duurzaamheid obv Collegeprogramma en Toekomstvisie
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