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Voorwoord
In 2017 zijn we gestart met de doorontwikkeling van onze begroting en jaarrekening qua inrichting en wijze
van presenteren. De begroting en jaarrekening gingen al ruim een decennium mee. De roep om een meer
leesbare begroting was een regelmatig gehoord geluid. Want waar we 15 jaar geleden nog voorop liepen met
een relatief compacte begroting, waren we links en rechts ingehaald. Met name door digitalisering zijn ook
nieuwe presentatietechnieken beschikbaar.
De begroting 2018 is inmiddels in een nieuwe digitale vorm gegoten (https://s-hertogenbosch.begroting2018.nl) en de jaarrekening 2017 wordt ook in deze vorm aan u aangeboden.
De programmarekening is een belangrijk instrument waarmee de gemeenteraad zijn kaderstellende en met
name controlerende rol kan uitoefenen. De belangrijkste onderdelen van de jaarrekening zijn het jaarverslag en
de jaarrekening.
Het jaarverslag is opgebouwd rond zestien programma's en zeven paragrafen. De zestien programma's zijn:
· Bestuursorganen en -ondersteuning
· Dienstverlening
· Sterke inwoners
· Sterke wijken
· Sterke verandering
· Veiligheid
· Cultureel klimaat
· Wonen en werkomgeving
· Bereikbare stad
· Sport en recreatie
· Milieu respecterende ontwikkelingen
· Cultuurhistorische kwaliteit
· Ruimte voor bedrijvigheid
· Werk en inkomen
· Onderwijs en arbeidsmarkt
· Algemene dekkingsmiddelen
Conform de opzet van de begroting 2017 worden de programma's gepresenteerd aan de hand van de volgende
drie vragen:
Wat wilden we bereiken?
Hierbij wordt van de beschikbare outcome-indicatoren aangegeven wat de doelstelling was en wat de realisatie
is. Uit doelmatigheidsoverwegingen worden niet alle indicatoren jaarlijks gemeten. Wanneer in het verslagjaar
geen meting heeft plaatsgevonden wordt dit aangegeven.
Net als in voorgaande jaarverslagen leggen we verantwoording af in een meerjarenperspectief. Het jaarverslag
is daarmee het controle-instrument op de meerjarige effecten van ons beleid.
Dit jaarverslag bevat een meerjarenverantwoording conform onderstaande opstelling:
Indicator

Nulmeting
realisatie (2014)

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Ambitie 2018

Wat hebben we er voor gedaan?
Hierbij wordt aangegeven welke output we wilden bereiken en of deze is gerealiseerd. Zoals besloten in het
initiatiefvoorstel 'Optimaliseren P&C-cyclus' wordt hierbij kort toegelicht wat er is gerealiseerd. Als de
realisatie niet of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden wordt aangegeven waarom dat is. Voor zover mogelijk is
ook het (maatschappelijk) effect van het niet of gedeeltelijk realiseren van de werkzaamheden opgenomen.
Wat heeft het gekost?
Hierbij worden de lasten en baten van het desbetreffende programma gepresenteerd.
Alleen het programma Algemene dekkingsmiddelen heeft een andere indeling vanwege het specifieke karakter
ervan.
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Na de programma's volgen de paragrafen, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid ten
aanzien van het beheer. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit een totaaloverzicht van alle baten en lasten en een hoofdstuk waarin de financiële
positie van de gemeente wordt toegelicht. Het gaat hier om een toelichting op de balans. De meer technische
onderdelen van de jaarrekening zijn als bijlagen opgenomen op deze site. Met de opzet en inhoud van deze
rekening willen we bijdragen aan een herkenbare invulling van de controlerende en taakstellende functies van
de gemeenteraad.
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Bestuurlijke hoofdlijnen
Het laatste volledige jaar van een bestuursperiode
In 2017, het laatste volledige jaar van de bestuursperiode 2015-2018, hebben we gewerkt aan de realisatie van
nog openstaande voornemens uit het bestuursakkoord ‘Aan de slag: zakelijk en sociaal tussen de mensen’.
Maar waar dit nodig was, zetten we de tanden ook in nieuwe opgaven. Natuurlijk konden en deden we dit niet
alleen. Wij werkten net als in voorgaande jaren op verschillende manieren nauw samen met inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. We boden hen ook ruimte om zelf met initiatieven te komen. Het
animo daarvoor blijkt groot te zijn. Onder meer het succes van het Onderwijsinnovatiefonds, de
cultuurfondsen, het Wijk- en Dorpsbudget en het Maatschappelijk Initiatieven Fonds toont dit nog eens aan.
De inzet van gemeentelijke middelen krijgt zo nog meer impact.
Na het succesvolle Jeroen Boschjaar in 2016 vond vorig jaar het Roze Jaar plaats. Samen met de gemeente Oss
organiseerden we met trots dit themajaar met daarbinnen Roze Zaterdag 2017 als hoogtepunt. Gezamenlijk
droegen we de boodschap uit dat je in deze regio kunt zijn wie je bent. En zetten ons als regenbooggemeenten
zo nog steviger op de kaart. Burgemeester Rombouts nam na 21 jaar afscheid. Inmiddels heeft burgemeester
Mikkers het stokje van hem overgenomen.
De afgelopen jaren hebben we langs vier hoofdlijnen de accenten gelegd voor de koers die wij voorstaan.
Langs die lijnen benoemen we in deze inleiding de belangrijkste resultaten van 2017. Het gaat om:
·
·
·
·

Economie: werk, werk, werk
Wonen & verduurzaming
Armoede & schulden
Sterke en duurzame gemeente

Economie: werk, werk, werk!
Werken naar vermogen is een belangrijke voorwaarde om zo volwaardig mogelijk deel te kunnen nemen aan
de samenleving. Uit diverse onderzoeken blijkt bovendien dat het hebben van werk een belangrijke bijdrage
levert aan het welzijn van mensen. Dat de werkgelegenheid in onze gemeente in 2017 wederom is gestegen, is
ook in dat opzicht positief. Die stijgende lijn is in 2014 ingezet. Het afgelopen jaar nam de werkgelegenheid in
totaal met 2.000 banen toe. Dat is een stijging van 1,4%. Na Eindhoven is dit het hoogte groeipercentage van
de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5). Ook de werkloosheid is vanaf 2014 sterk gedaald; van 7,7% in
2014 tot 5,5% in 2016. Daarmee heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het laagste werkloosheidspercentage
van de B5.
In 2017 is ook het aantal inwoners dat een beroep moet doen op de bijstand afgenomen. Het lukt hen steeds
beter om door te stromen naar werk. In 2017 is het aantal mensen met een uitkering met 4 % gedaald naar
3.850 uitkeringen, bijna 3 % punt meer dan landelijk. Dit is in belangrijke mate het gevolg van de gunstige
economische ontwikkeling. Maar we hebben zelf ook actie ondernomen om meer inwoners (weer) aan het
werk te helpen. Daarbij zetten we vooral in op jongeren en mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Met loonkostensubsidies zijn we erin geslaagd om meer dan 200 mensen aan het werk te krijgen.
Daarbij gaat het voor een belangrijk deel om jongeren. Landelijk loopt onze gemeente hiermee voorop. Maar
we helpen inwoners ook op andere manieren (weer) aan werk. Zo stimuleren wij uitkeringsgerechtigden met
een actieve wens tot ondernemerschap om ook daadwerkelijk die stap te maken. In 2017 zijn bijna 100
uitkeringsgerechtigden geholpen naar parttime en fulltime ondernemerschap. Inwoners aan de onderkant van
de arbeidsmarkt zijn we uiteraard niet vergeten. Waar nodig organiseerden we het afgelopen jaar ook voor hen
werk. Bovendien zijn statushouders met succes gekoppeld aan een re-integratietraject. Het lukte om 35 van
hen uit te laten stromen, waarvan 15 mensen naar parttime werk. Over de dienstverlening door WeenerXL zijn
de meeste klanten over het algemeen tevreden. Dit blijkt uit het onderzoek dat wij vorig jaar deden. Wel is een
aantal verbeterpunten benoemd. Deze zijn waar mogelijk meteen opgepakt. Dit is geen eenmalige exercitie. De
kwaliteit van de dienstverlening door het werkbedrijf krijgt voortdurend onze aandacht.
Om goed deel te kunnen nemen aan de samenleving en het arbeidsproces is het kunnen lezen en schrijven één
van de belangrijkste voorwaarden. In onze gemeente zijn nog altijd ongeveer 18.000 mensen laaggeletterd. Zij
hebben vaak moeite om werk te vinden of te houden. En lopen daarmee een groter risico op een leven in
armoede. We leggen ons hier niet bij neer. Ons doel is zoveel als mogelijk te voorkomen dat inwoners in die
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situatie belanden. Met een actieplan dat wij samen met het Bossche Taalnetwerk hebben opgesteld, willen we
deze problematiek van een adequaat antwoord voorzien. Het plan is speciaal gericht op inwoners die moeite
hebben met schrijven, lezen en rekenen. En daardoor meestal ook slecht met een computer, tablet of mobiele
telefoon kunnen omgaan.
Een goed vestigings- en ondernemingsklimaat is van grote waarde om groei van de werkgelegenheid te
bevorderen. Dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in dat opzicht al goed scoort, blijkt onder andere uit het feit
dat de leegstand van kantoren hier – samen met Tilburg – het laagst is van de B5. Deze leegstand is bovendien
al jarenlang stabiel laag. Er blijft eveneens een substantiële vraag naar (ruimte op) bedrijfsterreinen. Dit leidde
ertoe dat we in 2017 de laatste uitgiften hebben gedaan van grote beschikbare kavels. Op de Rietvelden zijn
nog enkele kleinere kavels beschikbaar. Naar de toekomst toe zijn nieuwe locaties noodzakelijk om
geïnteresseerden (grotere) kavels aan te kunnen bieden die passend zijn bij de verschillende behoeften die er
zijn.
De aantrekkingskracht van de Bossche binnenstad op ondernemers blijkt eveneens nog altijd groot. Het
afgelopen jaar is een aantal belangrijke panden weer in gebruik genomen door (inter)nationale retailers. Een
aangescherpte vorm van gemeentelijk accountmanagement in de vorm van proactieve bemiddeling en
samenwerking met pandeigenaren heeft hieraan bijgedragen. Om te zorgen voor een toekomstbestendige
fijnmazige winkelstructuur in het westelijk stadsdeel, hebben wij het detailhandelsbeleid voor dit gebied
geactualiseerd. Met een nieuw detailhandelsbeleid voor Nuland en Vinkel streven we naar een concentratie
van voorzieningen. Hiermee ontstaat meer zekerheid met het oog op de toekomst. En vergroten we de
leefbaarheid en ontmoetingsfunctie in deze kernen.
Met het positieve bericht van de Raad van State over het Centrumplan Rosmalen is in 2017 na 20 jaar
discussie gestart met de bouwwerkzaamheden en inrichting van de openbare ruimte. Daarmee krijgt Rosmalen
het nieuwe, toekomstbestendige centrum dat het verdient. Ook in de verdere ontwikkeling en versterking van
de Spoorzone zetten we het afgelopen jaar stappen. In het najaar van 2017 voerden we verschillende
gesprekken met belanghebbenden. Hun inbreng is gebruikt bij de stappen die wij zetten naar een
ontwikkelkader voor dit gebied. Dat kader bevat een schets van de toekomstmogelijkheden en is inmiddels
begin 2018 vastgesteld. Kansen zien we vooral in de ontwikkeling van het EKP-terrein, het verbinden van het
Centraal Station met de Brabanthallen en het kunstencluster rondom de Tramkade en ontwikkelen van een
vervoersknooppunt bij het Centraal Station. Als nieuw stedelijk woongebied met een mix aan functies heeft
het EKP-terrein de potentie om de ontwikkeling van de spoorzone verder te versterken.
Binnen ons economisch beleid hebben we ingezet op een duurzame structuurversterking van sectoren die al
sterk vertegenwoordigd zijn in onze gemeente. Het gaat daarbij om ICT/data, Agrifood, Bouw en Logistiek.
Inmiddels zijn deze sectoren door ons ook als speerpunten benoemd in het geactualiseerde
stadsmarketingbeleid. Dit moet ertoe leiden dat meer evenementen in onze gemeente hieraan worden
gekoppeld. In 2017 startten we hiermee door bijvoorbeeld in te zetten op het organiseren van de Dutch
Agrifood Week en WereldVoedseldag in het kader van ‘We Are Food 2018’. Het afgelopen jaar hebben we ook
stappen gezet voor de actualisatie van het Economisch Actieplan. Met dit plan en de daarin genoemde
maatregelen willen wij een duurzaam en innovatief ondernemingsklimaat bevorderen. Groeikansen zien we
daarbij – net als de VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW) - vooral op het gebied van digitale economie
(ICT/data). De JADS heeft in onze ogen een belangrijke rol als aanjager om het al aanwezige ecosysteem van
ICT-bedrijven en instellingen te versterken. Sinds de start in 2017 heeft de JADS met succes ingezet op de
ontwikkeling van de relaties met het bedrijfsleven en andere organisaties, het voorbereiden van
innovatietrajecten en het organiseren van evenementen. De aantrekkingskracht blijkt niet alleen groot te zijn
waar het gaat om het aantal studenten. Ook hebben zich inmiddels al diverse (datascience) bedrijven in
Marienburg gevestigd. Met de JADS Association, waaraan wij voor de periode 2017-2022 een financiële
bijdrage leveren, wordt de kennisoverdracht van het onderwijs naar het bedrijfsleven structureel vormgegeven.
Niet uitsluitend binnen het pand van de Marienburg, maar bijvoorbeeld ook met starters op het gebied van ICT
die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in het Grasso complex en de JAM fabriek. Op de laatst genoemde
locatie is bovendien ruimte beschikbaar voor startende bedrijven op het gebied van Agrifood.
Binnen de regionale triple helix samenwerking hebben we ons in 2017 wederom ingezet om de sector Agrifood
in Noordoost Brabant verder te versterken. Dit gebeurde onder andere via de (verdere ontwikkeling van de)
Grow campus en Ondernemerslift PLUS. Beide zijn actief in het faciliteren en ondersteunen van
(door)startende bedrijven in hun ambities op het gebied van innovatie. In 2017 sloten we bovendien de City
Deal ‘Voedsel op de Stedelijke Agenda’ met het Rijk. Dit deden wij samen met een aantal andere Nederlandse
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gemeenten en de provincie Gelderland. Daarmee krijgen we een podium om de Bossche economische
speerpunten als de Grow Campus en de regionale agenda van Agrifood Capital sterker op de (inter)nationale
kaart te zetten. Ook ‘We Are Food 2018’ in het kader van de European Region of Gastronomy levert daaraan
een bijdrage.
Op het gebied van logistiek hebben we een plek in de nationale top 5. Er is ons alles aan gelegen om die sterke
positie te behouden. Dat betekent dat wij met geschikte locaties moeten kunnen voorzien in de bestaande en
toekomstige behoefte aan bedrijfsterreinen. In 2017 is dat in ieder geval gelukt met de uitgifte van meer dan
10 hectare op de Rietvelden aan logistieke bedrijven. Maar met het oog op de toekomst is meer nodig. Daarom
zetten we samen met de gemeenten Bernheze en Oss en de provincie Noord-Brabant stappen naar de
realisatie van het bedrijventerrein Heesch West. Het afgelopen jaar is de ontwikkelrichting daarvan bepaald
met het ‘Masterplan bedrijventerrein Heesch West’.
Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is een effectieve aansluiting van het onderwijs van cruciaal
belang. Dat deze niet altijd optimaal is, laat de huidige toenemende druk op de arbeidsmarkt zien. In sommige
beroepsgroepen dreigt een tekort, vooral waar het gaat om technische beroepen, de zorg en logistiek. Met het
Onderwijsinnovatiefonds streven we naar vernieuwing binnen het onderwijs en een betere aansluiting met de
arbeidsmarkt. We dagen met dit fonds onderwijsinstellingen en anderen uit om met vernieuwende ideeën te
komen. In 2017 hebben we wederom subsidie toegekend aan projecten die het onderwijs in onze gemeente
vernieuwen. Hierdoor kregen kinderen op tien basisscholen bijvoorbeeld een week lang les in programmeren.
Zij maakten zo kennis met nieuwe technologieën en vaardigheden die nodig zijn voor beroepen in de toekomst.
Met de aanpassing van de doordecentralisatieovereenkomst met OMO hebben we de noodzakelijke stappen
gezet om het vmbo in onze gemeente verder te versterken. Hierdoor is het onder andere mogelijk geworden
over te gaan tot de realisering van de beoogde nieuwbouw voor de Bossche Vakschool aan de Hervensebaan,
de renovatie van het vmbo Van Maerlant aan de Onderwijsboulevard en de realisatie van een mavo (vmbo-t)
aan de Groote Vliet. Door de aanpassing van de doordecentralisatieovereenkomst kan bovendien het lyceum
(havo/vwo) aan de Groote Vliet worden gerealiseerd. Dit lyceum wordt gevormd door samenvoeging van het
Rodenborch college en het Jeroen Bosch College. In het plan is ook voorzien in een sporthal die geschikt is
voor medegebruik naast het onderwijs. Waar het gaat om het basisonderwijs is het gezien de groei van de
Groote Wielen noodzakelijk een nieuwe basisschool te bouwen. Het afgelopen jaar hebben we daarom actie
ondernomen voor de oprichting en realisatie van deze school in De Lanen.
Wonen & verduurzaming
De woningbouw heeft zich na de crisisjaren weer volledig hersteld. Waar het aantal nieuwbouw woningen in
2016 met ruim 850 al flink boven het niveau van de jaren ervoor lag, is daar in 2017 een schep bovenop
gekomen. Het afgelopen jaar zijn ruim 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Een aanzienlijk deel daarvan is
sociale en middel dure huur. Met dit aantal zijn we boven de ambitie uitgekomen die wij ons in de
Woonagenda 2017-2018 hebben gesteld. Voor 2018 verwachten we dat er weer veel nieuwe woningen
bijkomen. Op zichzelf is dit goed nieuws voor mensen die een woning zoeken binnen onze gemeente. Maar het
is in onze ogen niet genoeg. De druk op de Bossche woningmarkt is nog altijd hoog. En de nood onder
bepaalde groepen woningzoekers is groot. Vooral middengroepen hebben het steeds moeilijker op de
woningmarkt als gevolg van stijgende prijzen van koopwoningen en een gebrek aan middel dure
huurwoningen. We werkten daarom in 2017 onverminderd door aan het verbeteren van de kansen op een
woning voor (lage) middeninkomens. En we zetten ons in voor nieuwe woon(zorg)vormen, projecten waarbij
gezamenlijk wordt gebouwd (CPO) en verduurzaming.
In de Woonagenda hebben we vier opgaven benoemd waarover wij prestatieafspraken hebben gemaakt met
corporaties en het Stedelijk Huurdersplatform. De versnelling van de woningproductie en het slim
programmeren van nieuwe woonmilieus is er daar één van. Het betaalbaar en bereikbaar wonen hebben wij
eveneens benoemd als opgave. Net als de verduurzaming van bestaande woningen en het vitaal houden van
wijken. Met het oog op het belang van een inclusieve samenleving is er bovendien een opgave om voor
voldoende passend woonzorgaanbod te zorgen.
Om ook in de toekomst voldoende te kunnen bouwen, zijn nieuwe locaties nodig. Hier hebben wij in 2017
onderzoek naar gedaan. We keken vooral naar kansrijke locaties in de stad. Op die plekken is het weliswaar
moeilijker om woningen te bouwen, maar tegelijk zorgen ze voor een compacte én complete stad voor
verschillende doelgroepen. Denk aan locaties in de Spoorzone, rondom station Oost, de Meerendonk en bij de
Rompert.
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Verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen vormt één van de prioriteiten binnen ons milieubeleid.
Binnen de Woonagenda 2017-2018 hebben we hier invulling aan gegeven door onder meer in te zetten op de
bouw en renovatie van 200 Nul-op-de-Meter (NoM) woningen. Waar het gaat om nieuwbouwprojecten
hebben we afspraken gemaakt met corporaties en marktpartijen over duurzaam bouwen. In 2017 startte
bovendien de subsidieregeling voor inwoners die hun huis naar NoM willen verbouwen. Tevens maakten we
voor een aantal particuliere kavels afspraken over NoM.
In 2017 hebben we nog steviger de regie gepakt waar het gaat om de aanpak van woonoverlast. Selectieve
woningtoewijzing in bepaalde wijken vormt daarvoor één van de instrumenten. Dit is mogelijk geworden op
basis van de herziene huisvestingsverordening. Met corporaties spraken we bovendien af dat zij zich blijvend
inzetten op het voorkomen of aanpakken van (zware) overlast en woonfraude en het signaleren van
(ingewikkelde) problematiek. En dat we in het geval van zwaar overlastgevende huishoudens zoeken naar
alternatieve huisvestingsmogelijkheden.
Het afgelopen jaar hebben we de lang slepende discussie over de woonboten aan de Ertveldplas kunnen
afsluiten. De 22 aanwezige woonboten met een tijdelijk huurcontract worden ingedikt op basis van
persoonsgebonden overgangsrecht. Ook is inmiddels de van Veldekekade aangewezen als woonbootlocatie,
zodat de bewoners van de Ertveldplas de mogelijkheid hebben om naar die locatie te verhuizen.
Ons streven is dat mensen met een zorg of begeleidingsvraag vaker ‘gewoon’ in de wijk wonen. Zij zijn er met
het oog op hun welzijn het meest bij gebaat zo zelfstandig mogelijk te wonen. En kunnen hierdoor beter naar
vermogen deelnemen aan de samenleving. Samen met partners hebben we daarom afspraken gemaakt dat
kwetsbare groepen een goed thuis vinden. Gezamenlijk hebben we voor mensen die uitstromen uit instellingen
gewerkt aan het realiseren van meer tussenvormen tussen het wonen in een instelling en zelfstandig wonen.
Nieuwe kleinschalige woonzorgintiatieven als De Wissel in Rosmalen en Badeloch in Kruiskamp zijn daar
voorbeelden van. In 2017 realiseerden we bovendien 146 tijdelijke kamers in de Zuiderschans, bestemd voor
zowel studenten als jongeren met beperkte of lichte begeleiding.
De vergrijzing in ‘s-Hertogenbosch heeft in 2017 eveneens onze aandacht gekregen. In bepaalde gebieden in
onze gemeente doet deze zich meer dan gemiddeld voor. Dit is bijvoorbeeld het geval rondom de Helftheuvel.
Hier hebben we met corporaties, zorginstellingen en ouderen zelf stappen gezet om scherper in beeld te
krijgen wat er aan voorzieningen nodig is om dit gebied leefbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan een
integraal zorgteam en extra conciërges. Ook huiskamerprojecten zijn daarbij uitdrukkelijk in beeld. Deze
laagdrempelige inloopvoorzieningen zijn van onschatbare waarde. Inwoners kunnen elkaar hier ontmoeten in
de directe woonomgeving. Huiskamerprojecten vormen voor velen een uitkomst, niet in de laatste plaats voor
sommige mensen die gevoelens van eenzaamheid hebben. Het afgelopen jaar hebben we daarom steun
gegeven aan verschillende bestaande én nieuwe huiskamerinitiatieven binnen onze gemeente.
Ons streven is om inwoners makkelijker hun weg te laten vinden voor hulp en advies op het gebied van zorg,
welzijn, werk, inkomen en participatie. In 2017 hebben we daarom gewerkt aan de realisatie van zes
wijkpunten, een centraal telefoonnummer en een verbeterde website. De wijkpunten worden ook de in- en
uitvalsbasis van de zorgmedewerkers. Per stadsdeel gaat het om ongeveer 70 medewerkers van verschillende
organisaties. Zij zijn werkzaam bij MEE, Juvans, Divers, GGD en gemeente. Ook gaat het om werkers uit de
tweede lijn van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CVTB) en de ambulante werkers (onder meer de
FACT-teams) van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Samen werken op één plek maakt onderlinge
afstemming en aanspreekbaarheid tussen de werkers vanzelfsprekender. Daarmee ontvangen inwoners zoveel
mogelijk op één plek de hulp en het advies die zij nodig hebben. En zorgen we ervoor dat de eventuele verdere
benodigde hulp snel aangesloten is.
Uit onderzoek dat we in 2017 hebben uitgevoerd, blijkt dat inwoners die een beroep moeten doen op de Wmo
over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen. Dat zelfde geldt voor ouders en jongeren
over de kwaliteit van de jeugdhulp. Desondanks blijven we indringend vinger aan de pols houden. Inwoners die
hulp nodig hebben, moeten deze ook snel en op een voor hen zo veel als mogelijk passende manier krijgen.
Daarin zijn nog verbeteringen mogelijk. Het afgelopen jaar maakten we daar dan ook werk van. Bijvoorbeeld
waar het gaat om verwarde personen. Per half april 2017 is een psycholance beschikbaar voor de gemeenten
in de Meierij. Hierdoor krijgen verwarde personen sneller passende zorg en het juiste vervoer. Waar het gaat
om de jeugdhulp is meestal sprake van een goed aanbod. Maar we zien ook dat er mismatches zijn tussen de
vraag en het bestaande aanbod. Daardoor krijgen jongeren niet altijd de hulp krijgen die nodig en gewenst is.
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Met de extra middelen die zijn vrijgemaakt door de raden van alle 16 regiogemeenten hebben we in 2017
stappen gezet om de door ons beoogde en noodzakelijke transformatie daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Zo
werken we samen met jeugdhulpaanbieders aan kortere wachttijden. En aan beter passende en beschikbare
hulp voor jeugdigen dichtbij hun woonplaats. Bovendien dragen onze inspanningen bij aan het in de toekomst
betaalbaar en beschikbaar houden van jeugdhulp.
Armoede en schulden
Hoewel het economisch tij gunstig is na jaren van crisis, profiteren niet alle inwoners van onze gemeente
daarvan. Nog teveel mensen kunnen niet goed rondkomen of hebben schulden. Dit heeft vaak ook invloed op
hun werk en gezondheid. En het zijn niet alleen volwassen inwoners die te kampen hebben met schulden- en
armoedeproblematiek. Ook hun kinderen worden met de gevolgen hiervan geconfronteerd. Binnen onze
gemeente gaat het om ongeveer 3.600 kinderen. We vinden dit onacceptabel. Kinderen die in armoede
opgroeien, lopen later ook een grotere kans in armoede te leven. Het afgelopen jaar hebben we daarom met
het Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021 de focus van het armoede- en schuldenbeleid
aangescherpt. In de voorgaande jaren lag het accent op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en het
voorkomen van armoede en uitsluiting. Deze aanpak is nodig, maar er is meer nodig. We hebben daarom
maatregelen genomen en afspraken gemaakt om problemen met geld meer en meer voor te zijn. En zo ook te
voorkomen dat inwoners noodgedwongen onder beschermingsbewind worden gesteld. Dit is voor velen een
eindstation met weinig perspectief. En het beperkt hun deelname aan de samenleving. Bovendien brengt
beschermingsbewind hoge kosten voor de gemeente met zich mee. Het afgelopen jaar hebben we daarom
onder meer afspraken gemaakt met bewindvoerders en met de Rechtbank over het beperken van de instroom.
Soms is een andere, lichtere oplossing meer in het belang van inwoners die het betreft. Onze inspanningen
hebben ertoe geleid dat de jarenlange groei van het aantal inwoners dat onder beschermingsbewind gesteld is,
is afgezwakt. De problematiek is echter hardnekkig; van een afname is nog geen sprake.
Om geldproblemen voor te kunnen zijn, hebben we afspraken gemaakt om signalen op te pakken die we als
gemeente, woningcorporatie en energiebedrijven hebben en deze aan elkaar door te geven. Bij inwoners die
geldproblemen dreigen te krijgen, gaan we meteen op huisbezoek. En kijken wat nodig is om de situatie te
veranderen. Ook maken we het voor inwoners minder ingewikkeld. Onze gemeentelijke regels mogen er niet
toe leiden dat zij (verder) in de problemen raken. Eén van de concrete maatregelen die we het afgelopen jaar
namen, was de verlaging van het rentetarief voor een sociale lening bij de gemeentelijke kredietbank naar
2,3%. Het tarief van de gemeentelijke kredietbank was maximaal 12%. Die tarieven varieerden; hoe hoger het
kredietbedrag des te lager de rente. Dit verhoudt zich slecht met het doel waarvoor een inwoner een sociale
lening aanvraagt.
Binnen het Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij hebben we extra aandacht gegeven aan de bestrijding van
armoede onder kinderen. Met het Bosch’ Kindpakket willen we ervoor zorgen dat zij zoveel als mogelijk mee
kunnen doen. Het pakket bestaat onder meer uit diensten en producten voor kinderen, zoals een gratis
bibliotheekabonnement. Hiernaast gaat het ook over de diensten en producten die verstrekt worden door
onder meer Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. We hebben het afgelopen jaar de
bijdragen aan deze succesvolle partners verhoogd. Dit hebben wij kunnen doen met de extra rijksmiddelen die
we sinds vorig jaar ontvangen. Zo hebben we het Bosch’ Kindpakket verder kunnen verstevigen. Naast
partners als Netwerk tegen Armoede, Woonlasten de Baas, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting
Leergeld hebben we ook met kinderen zélf over het thema armoede gesproken via het Kinderparlement. Want
niemand weet natuurlijk wat beter is voor kinderen dan kinderen zelf.
Een deel van de extra rijksmiddelen hebben we vorig jaar besteed aan een proef met een schoolontbijt op vier
basisscholen. Hier krijgen kinderen een ontbijt aangeboden waarvan zij vrijwillig gebruik kunnen maken. We
vinden het belangrijk dat opgroeiende kinderen gezond eten voordat ze met de schooldag beginnen. Dit draagt
ook bij aan hun concentratie en prestaties op school. Met het aanbieden van een gezond ontbijt willen we er
bovendien voor zorgen dat kinderen meer te weten komen over gezonde voeding. Ons doel is het
gedragspatroon van niet of niet gezond ontbijten te doorbreken. Dit levert ook een bijdrage aan onze aanpak in
het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht. Uit een eerste evaluatie blijkt dat ouders, leerlingen en
leerkrachten over het algemeen positief zijn over het schoolontbijt. Verbeteringen waren nog wel mogelijk. Zo
bleek een deel van de kinderen twee keer per dag te ontbijten. Zowel thuis als op school. Dat hadden we niet
verwacht en het is ook niet de bedoeling van het schoolontbijt. We hebben dit onder de aandacht gebracht van
ouders om hen hiervan meer bewust te maken.
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Steeds meer jongeren hebben te kampen met geldzorgen. Daarom hebben we hier het afgelopen jaar extra
aandacht aan gegeven. We willen vooral de beweging naar voren maken. PowerUp073 (het preventief
professioneel jongerenwerk binnen onze gemeente) heeft een specifieke rol bij het in beeld krijgen van
jongeren met (dreigende) schulden. En we investeerden in een project van het jongerenwerk op het Koning
Willem I College. Aandacht schonken wij ook aan bewustwording van jongeren. Zo werkten we in 2017 aan de
ontwikkeling van een speciale gratis app. Hiermee helpen we jongeren zicht te houden op hun inkomsten en
uitgaven. Het gaat daarbij niet om een huishoudboekje, maar om een manier om snel te kunnen zien wat je
overhoudt onder de streep. En met adviezen en tips voor slimme besparingen. De app met de naam Krap.nl is
inmiddels begin 2018 gelanceerd.
In 2017 ging ook Quiet Den Bosch van start, een soort ‘marktplaats’ zonder geld. Hier kunnen inwoners
terecht die rond moeten komen van een laag inkomen. Particulieren en bedrijven bieden er gratis producten en
diensten aan. Zoals een kapper die op woensdagmiddag kinderen gratis knipt. Of de tandarts die een keer per
week gratis een gebit herstelt.
Sterke en duurzame gemeente
In 2017 hebben we ons op verschillende manieren ingezet om ’s-Hertogenbosch ook in de toekomst een
sterke en sociale gemeente te laten blijven. In veel gevallen deden we dat in samenwerking met diverse
partners. Maar we daagden inwoners en organisaties ook uit om zelf met initiatieven te komen en daar
uitvoering aan te geven. Aan betekenisvolle projecten vanuit de samenleving zoals de stadsbusjes, cityboost,
wijkambassadeurs en het dierenkamp Maliskamp hebben we financiële steun gegeven via het
Maatschappelijke Initiatieven Fonds. Ook ging op 1 januari 2017 het Wijk- en dorpsbudget (WDB) van start.
Een regeling voor en door bewoners die in hun wijk of dorp met ideeën aan de slag willen. Iedere wijk, buurt of
dorp heeft een eigen budget en een bewonersadviesgroep. Die bewonersadviesgroep adviseert ons college
over de subsidieaanvragen. Uit een eerste tussenevaluatie blijkt dat het WDB in een behoefte voorziet.
Vorig jaar gaven we extra aandacht in fysieke en sociale zin aan buurten als Orthen-Links, Bartjes, Boschveld
en Gestelse Buurt. Met een op maat gesneden aanpak per gebied streven we naar een (verdere) positieve
ontwikkeling van deze buurten. In Orthen-Links is in 2017 gestart met de bouw van nieuwe woningen. In
Boschveld worden woningen op het voormalig terrein van de Afvalstoffendienst gerealiseerd. Ook is samen
met bewoners een update gemaakt van de sociale visie op de wijk. In de Gestelse Buurt zetten we alles in het
werk om in deze aandachtsbuurt het tij te keren. Dit doen we onder andere met een sociale aanpak. Deze is
gericht op het bieden van perspectief aan de jeugd, armoedebestrijding, het vergroten van de draagkracht
bewoners en het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen. Het buurtteam heeft hierin samen met
PowerUp073 een belangrijke rol.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2017 weer groener geworden. Natuurlijk is dit van belang met het oog op
een leefbare, aantrekkelijke woon- en werkomgeving en voor recreatie en toerisme. Maar de versterking van
de natuur is ook van betekenis vanwege het klimaat en de gezondheid van en zorg voor inwoners. Het
afgelopen jaar hebben we een vervolg gegeven aan het programma Groene Delta. Binnen Groene Delta 2 is
één van de speerpunten om natuurgebieden rond de stad en in de regio meer met elkaar te verbinden.
Onderdeel van het programma is de uitbreiding van het Kanaalpark met 15 hectare natuur, de ontwikkeling van
47 hectare natuur in de Diezemonding (Henriettewaard en Ertveldpolder), 10 hectare natuurontwikkeling in de
Dungense Polder en de aanleg van stadsoevers langs de StadsAa. Stappen naar verdere vergroening hebben
we tevens gezet met de plannen voor het Zuid-Willemspark in de vorm van een inspiratiedocument met
uitvoeringsprogramma. Hier wordt op termijn een 12 kilometer lang groen waterpark gecreëerd. Dat park gaat
een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbare, aantrekkelijke en klimaat adaptieve stad voor inwoners en
bezoekers. We stelden in 2017 bovendien een Plassenvisie op. Hiermee willen we de kwaliteiten en de
potenties van de 14 plassen in onze gemeente beter benutten voor sport/recreatie, voorzieningen/faciliteiten
en natuur. En we streven naar een betere verdeling van deze functies en activiteiten. Met een nieuw
Bomenbeleidsplan en Boomverordening krijgen bomen in onze gemeente in de toekomst meer bescherming.
We zijn er tegelijkertijd in geslaagd de kosten voor de uitvoering hiervan omlaag te brengen. Met de
actualisering van het Waterplan maakten wij werk van een klimaatbestendig en robuust watersysteem. Ook
werkten we samen met de gemeente Maasdriel, de provincies Noord Brabant en Gelderland, Rijkswaterstaat
en Waterschap Aa aan het Maasoevergebied.
Betrokkenheid van inwoners bij het groen in en om de gemeente gaven we in 2017 onder andere vorm met de
start van het Levensbomenbos aan het Binckhorstpad in Rosmalen. En we verbonden ons aan One Tree per
Child. Op diverse plekken zijn inmiddels bomen aangeplant samen met kinderen.
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Het afgelopen jaar hebben we ons wederom ingespannen om ervoor te zorgen dat ’s-Hertogenbosch ook in de
toekomst een dynamisch en innovatief cultureel klimaat houdt. Met een nieuw subsidiesysteem dat in 2017
van start ging, hebben organisaties die tot de culturele basis behoren meerjarige zekerheid gekregen.
Tegelijkertijd is met de cultuurfondsen meer flexibele ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven. Uit een eerste
tussentijdse evaluatie blijkt de belangstelling voor die fondsen groot te zijn.
Met de Verkadefabriek hebben we een overeenkomst gesloten. Deze vormt de basis voor de toekomstige
afspraken over de subsidie. Wij willen meer loslaten, meer gebruikmaken van de energie, kennis en ervaring
van deze culturele instelling. En de Verkadefabriek ruim baan geven om cultureel te ondernemen. Samen laten
we de culturele investering maximaal renderen en borgen we in goed partnerschap de transparantie. Met deze
overeenkomst willen we ook andere culturele organisaties uitdagen om werk te maken van cultureel
ondernemerschap, in welke vorm dan ook.
De samenvoeging van Stadsbibliotheek, Muzerije en Bureau Babel verloopt minder voorspoedig dan voorzien.
Dit ondanks onze inspanningen om vaart te brengen in het fusieproces. De tijd dringt voor de organisaties. Niet
alleen wordt de subsidie in 2019 verlaagd. Deze wijzigt vanaf dat jaar eveneens. De drie organisaties krijgen
dan niet langer ieder afzonderlijk subsidie, maar voortaan gezamenlijk.
In 2017 werkten we daarnaast aan een alternatief plan nieuwbouw voor het Theater aan de Parade, nadat wij
eerder afstand namen van het oorspronkelijke plan. In de planvorming zijn de grenzen van het huidige
bestemmingsplan en het financiële kader leidend. Ons doel is te zorgen voor een theater dat past bij de
culturele ambitie van ’s-Hertogenbosch.
De Tramkade vormt inmiddels bijna drie jaar een sociale, culturele en economische hotspot. Uit een vorig jaar
gehouden evaluatie blijkt dat de gebruikers Social label en Conceptenbouwers vinden dat de plek voldoet aan
de verwachting. We onderschrijven dit, samen met de BIM die verantwoordelijk is voor het beheer. Het idee
van een culturele, sociaal en creatieve hotspot staat overeind. Het is dé plek voor veel creatieve en culturele
organisaties. De activiteiten trekken ook nieuwe bezoekers aan. En zorgen voor banen en een plek voor
vrijwilligers. Het gebied voegt daarmee duidelijk iets toe aan de stad wat er eerder nog niet was. Het plan van
de creatieve hotspot moet wel bewaard en goed bewaakt blijven. We hebben dan ook uitvoering gegeven aan
tal van verbeteringen die voortkomen uit de evaluatie. Bijvoorbeeld waar het gaat om betere marketing,
vergroening van het terrein en een goede bewegwijzering van en naar de Tramkade. Daarnaast is in 2017
gestart met het mogelijk maken van betaald parkeren op het terrein waarbij de inkomsten ten goede komen
aan het terrein en de gebruikers.
Om klimaatneutraal te zijn in 2050 zetten we in op een forse energiebesparing en het opwekken van duurzame
energie. Dat kunnen we uiteraard niet alleen. Met het Energietransitie-programma stimuleren we bedrijven,
organisaties en bewoners hierin ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Een voorbeeld hiervan is de eerder
genoemde subsidie voor het energiezuinig maken van bestaande woningen. Ook zijn wij een pilot gestart met
Woonconnect. Dit is een digitaal programma waarmee je op een effectieve en efficiënte manier kunt zien
welke maatregelen aan een woning tot welke kosten en welke besparingen leiden. In 2017 maakten we
bovendien werk van zero emissie vervoer. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de
klimaatneutrale stad. Het leidt ook tot een aanzienlijke verbetering voor de luchtkwaliteit in de gemeente. Om
die reden experimenteren wij met een systeem van elektrische bussen in de stad. We streven uiteindelijk naar
een 100% elektrisch bussysteem. En we zorgden in 2017 voor de toevoeging van 35 nieuwe oplaadpunten.
Daarmee hebben we net als in voorgaande jaren meer oplaadpunten in vergelijking met de andere B5 steden.
Voor het opwekken van duurzame energie is onze gemeente gevraagd mee te werken aan een plan voor vier
windmolens. Drie op bedrijventerrein De Rietvelden en één langs de A59, nabij de bestaande windmolen op
Treurenburg.
Op basis van onderzoek naar gezondheidsaspecten hebben wij de plannen aangescherpt. En we hebben
bevorderd dat Raedthuys Pure Energie samen met de initiatiefnemers, Energiecoöperatie 073 en de Bossche
Windmolen West (BWW) werken aan een (financieel) participatiemodel. Ons doel is om met dit model meer
evenwicht te brengen in de lasten en de lusten van windmolens voor de omgeving. In samenspraak met
initiatiefnemers en omwonenden is een gebiedsfonds opgericht. Daarmee kan een deel van de (financiële)
opbrengst ten goede komen aan de omgeving van het windpark. Ook verkoopt de Bossche Windmolen West
‘winddelen’ verkopen. Daarmee kunnen omwonenden van het windpark delen in de opbrengst van één van de
molens.
Bereikbaarheid en slimme, duurzame mobiliteit zijn van groot belang. ’s-Hertogenbosch heeft een belangrijke
centrumfunctie voor de regio. We zijn strategisch gelegen in Nederland op een noord-zuid en oost-west as.
Die ligging is een kracht van onze gemeente, in economische zin en als aantrekkelijke woongemeente. Maar de
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doorstroming op de A2 en de aansluitende wegen (zoals de A59, N65 en de N279) tussen knooppunt Deil, ’sHertogenbosch en knooppunt Vught is op dit moment niet goed genoeg. Bovendien verslechtert deze situatie
naar verwachting in de toekomst. In het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Koersnota hebben wij het
oplossen van dit probleem dan ook als één van de prioriteiten benoemd. Met de minister van Infrastructuur en
Waterstaat konden wij het afgelopen jaar afspraken maken over een integrale verkenning van de A2 DeilVught met als doel de doorstroming te verbeteren. Binnen het uitvoeringsprogramma richten we ons ook op
de bereikbaarheidsproblematiek van de oostelijke gemeentedelen, in het bijzonder in Rosmalen en de Groote
Wielen. Er is onderzoek gedaan naar de nut en noodzaak van de aanleg van de Oostelijke Landweg en andere
maatregelen aan de oostzijde van de A2. Op basis van een plan van aanpak dat we hebben opgesteld in
samenspraak met bewoners geven we uitvoering aan maatregelen die een effectief antwoord moeten bieden
op de problematiek. Slimme mobiliteit krijgt eveneens de aandacht in het uitvoeringsprogramma. Bijvoorbeeld
door gebruik te maken van slimme verkeerslichten. De realisatie van verkeerslichten voor fietsers die met een
app gereguleerd kunnen worden, vormen daar een voorbeeld van. In het kader van het programma ‘Lekker
Fietsen’ hebben we diverse fietsverbindingen gerealiseerd zoals het fietspad op de Aa-dijk, Kooikersweg,
Aartshertogenlaan, Poeldonkweg en Hervense Baan. Ook zijn extra stallingen gerealiseerd in de binnenstad.
Waar het gaat om het spoor in en om onze gemeente hebben we in 2017 - samen met andere gemeenten - in
‘Den Haag’ aandacht gevraagd voor de plannen die er zijn om het goederenvervoer per spoor door ’sHertogenbosch te verhogen. Als die plannen worden uitgevoerd in de huidige vorm, kunnen deze negatieve
gevolgen hebben voor inwoners langs de noordzuid spoorlijn. We dringen daarom aan op een beter gebruik
van de Betuwelijn. Dit met als doel te voorkomen dat de inwoners die het betreft onacceptabel veel te maken
krijgen met geluids- en trillingshinder. Bovendien brengt de verhoging van het goederenvervoer per spoor
veiligheidsrisico’s met zich mee.
In 2017 startten wij met de bouw van het transferium aan de Deutersestraat. Dit wordt het groenste
energieleverende transferium van Nederland. Groene gevels, klimaatbestendig waterbeheer, ecologisch beheer
van de omgeving en hergebruik van materialen maken het transferium uniek. Het transferium is bedoeld voor
bezoekers van de binnenstad en het nabijgelegen Jeroen Bosch Ziekenhuis. Maar ook voor natuurliefhebbers is
het transferium een mooi startpunt.
Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde, actieve, duurzame en sociale samenleving. Uit onderzoek blijkt
dat het aandeel volwassen sporters in onze gemeente stijgt. In 2016 was het aandeel volwassen sporters in ’sHertogenbosch zelfs het hoogst van de afgelopen vijftien jaar. We zien dat meer volwassenen voldoen aan de
beweegnorm. Dat is niet het geval waar het gaat om jongeren, hier is juist een afname zichtbaar. Zij zijn ook
minder tevreden over de sportvoorzieningen in de buurt dan volwassenen. De sportdeelname van jongeren is
zo goed als gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Positief is dat het aandeel kinderen met
(ernstig) overgewicht daalt. Sporten en meer bewustzijn creëren waar het gaat om voeding via onder het
programma Jongeren Op Gezond Gewicht draagt hieraan bij.
In 2017 hebben we verdere stappen gezet in het onderzoek naar de realisatie van een zwembad in West.
Daarnaast startten we met de realisatie van de overkapping van het buitenbad bij Combibad Kwekkelstijn. Het
systeem waarvoor wij hebben gekozen, is er één met schuifbare wanden. Hierdoor voorzien we niet alleen in
de behoefte aan extra overdekt zwemwater. Ook blijft het ‘buitenbad’ zo bestaan. Naast de overkapping
komen er nieuwe voorzieningen voor het ‘binnenbad’, zoals een tribune, kleedruimtes, douches en
bergruimten. De bestaande sportkantine wordt uitgebreid, zodat bezoekers er ook zicht hebben op het nieuwe
overdekte bad. Dit deel van de kantine is tevens bestemd als multifunctionele vergaderruimte voor
zwemverenigingen. Het zwembad wordt bovendien een stuk duurzamer met 300 zonnepanelen op het dak en
een veel lager waterverbruik door plaatsing van een trommelfilter voor de zuivering van zwemwater. Daarmee
wordt het zwembad bijna energieneutraal.
Beleidskaders
Naar het Bestuursakkoord (wordt geopend in een nieuw scherm).
Naar de Begroting 2017 (wordt geopend in een nieuw venster).
Naar het Jaarverslag 2016 (wordt geopend in een nieuw scherm).
Jaarrekeningproces
De jaarrekening is op 17 april aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op 5 juni 2018 zal
het raadsvoorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Financieel beeld
Inleiding
Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2017. De
presentatie van het resultaat op hoofdlijnen gebeurt integraal. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen
bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk
van dit onderdeel.
Uitkomst
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

800.131

790.054

-10.077

Baten

772.324

788.808

16.484

Saldo lasten en baten

-27.807

-1.246

26.561

- Toevoegingen

30.039

55.198

25.159

- Beschikkingen

57.846

57.786

-60

Per saldo mutaties eigen vermogen

27.807

2.589

-25.218

0

1.343

1.343

Mutaties eigen vermogen

Geraamd/gerealiseerd resultaat
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Verschillenanalyse

Onderwerp
Wethouderspensioenen
Kosten ICT
Leges burgerzaken
Cultuurfonds
Evenementen
Theater aan de Parade
Jeugdzorg
Maatschappelijk initiatievenfonds
Medische heroïneverstrekking
PGB's (Sociaal en zorgfonds)
Regiovisie Beschermd Wonen en Opvang
Wmo begeleiding en dagbesteding
WMO Individuele verstrekkingen
BTW wijkteams
Toegangsfunctie Boschwijzer
Bouwgrondexploitatie
Groen
Leges omgevingsvergunning
Opbrengst grondverkopen
Voorziening Omgevingswet
Parkeren
Verhardingen
Sport en recreatie
Afvalstoffendienst voor derden
Inzameling eigen inwoners
Bodemsanering
Energiebesparing Bedrijven en gebouwen
Bosch Legacy
Maatschappelijk vastgoed
Vestigingsklimaat
BUIG-budget
Re-integratie
Vergunninghouders
Verstrekkingen bijzondere bijstand
Algemeen onderwijshuisvesting
BBS
Vrijval openstaande verplichtingen
Onvoorzien
BTW Stadskantoor
(Water)Toeristenbelasting
Onroerend zaakbelastingen
Personeelskosten
Saldo actualisatie begroting 2017

Reserve
ICT
Diverse reserves
Structuurfonds/Res. ond. TAP
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Sociaal en zorgfonds
Algemene reserve grondbedrijf
Natuurbouwprojecten
Parkeer & Verkeer
Afvalstoffendienst
Afvalstoffendienst
Bodemsanering
Energiebesparing
Evenementenbeleid
FWI-inkomensdeel
Diverse reserves
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
Diverse reserves
-

Baten en
lasten
-1,6
-0,5
0,2
0,1
-0,2
2,2
-0,8
0,4
0,3
3,9
0,9
-0,2
2,1
-1,4
0,2
9,7
-0,7
0,9
0,9
-1,8
-0,5
-0,3
0,2
1,3
-0,4
0,7
-0,5
-1,0
0,4
0,3
1,6
1,2
0,5
-0,4
-1,1
0,3
0,2
0,2
1,4
0,2
-0,2
1,2
2,5

Mutatie
reserve
0,2
-0,1
-5,6
0,8
-0,4
-0,3
-3,9
-0,9
0,2
-2,1
1,4
-0,2
-9,7
-0,9
0,5
-0,6
0,4
-0,7
0,5
1,0
-1,6
-0,9
1,1
-0,3
0,4
-

Gerealiseerd
resultaat
-1,6
-0,3
0,2
-0,2
-3,4
-0,7
0,9
-1,8
-0,3
0,2
0,7
0,4
0,3
0,3
0,5
-0,4
0,2
0,2
1,4
0,2
-0,2
1,6
2,5
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Kapitaallasten
Algemene uitkering
Overige verschillen
Totaal
·

·

·

·

·

·

·

Reserves bijdrage activa
Diverse reserves

0,9
1,5
1,7
26,5

-1,6
-1,9
-25,2

-0,7
1,5
-0,2
1,3

Onze gemeente is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening voor huidige en voormalige wethouders
op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Voor 2017 is op basis van een
advies van Loyalis besloten tot het doen van een aanvullende storting in de voorziening voor
wethouderspensioenen. Oorzaken hiervan zijn een dalende rekenrente en een lager dan verwacht
rendement. Dit leidt tot een nadeel van € 1,6 miljoen.
Op het terrein van ICT hebben zich verschillende afwijkingen voorgedaan. Het totale nadeel van €0,3
miljoen bestaat uit de volgende punten:
o De algemene uitkering wordt verlaagd ten gunste van de VNG voor de uitvoering van de
collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020 (De Digitale Agenda). De
werkzaamheden (en daarmee ook de uitgaven) voor informatiebeleid binnen de gemeente 'sHertogenbosch nemen hierdoor in 2017 nog niet af. Nadeel € 0,1 miljoen.
o Niet alle ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn volledig benut, met name de budgetten ten
behoeve van het zaaksysteem. In afwachting op de nieuwe aanbesteding, zijn alleen nog
noodzakelijke updates uitgevoerd. Voordeel € 0,1 miljoen.
o De komst van de AVG (Europese algemene verordening gegevensbescherming / privacywet)
noodzaakt ons tot het aanstellen van een privacy officer. Daarnaast moeten we door de striktere
eisen onze processen, systemen en gedrag screenen en waar nodig aanpassen. Nadeel € 0,2
miljoen.
o De wettelijke eisen voor informatiebeveiliging nemen fors toe. De kosten op dit gebied groeien
door de noodzakelijke inzet van (aanvullende) beveiligingssoftware en het uitvoeren van landelijk
verplicht gestelde maatregelen en audits (BIG). Bovendien is een traject gestart om de
bewustwording van medewerkers te vergroten. Nadeel € 0,2 miljoen.
o De overige hogere kosten ICT (€ 0,2 miljoen) bestaan met name uit hogere kosten software als
gevolg van een toenemend aantal netwerkgebruikers. Deze hogere ICT kosten worden gedekt
door de reserve ICT.
Door een na-ijl effect van de extra aanvragen reisdocumenten vanuit 2011 zijn er meer opbrengsten dan
begroot. Per 1 januari 2012 stegen de leges voor ID kaarten voor kinderen jonger dan 14. Hierdoor
ontstond er in de laatst weken van 2011 een run op deze ID kaarten. Deze documenten verliepen eind
2016. Dit heeft voor een extra aanvragen geleid in laatste kwartaal 2016 maar ook nog in 2017. Voordeel
€ 0,2 miljoen.
Conform het raadsvoorstel financieringssysteem cultuur van 10 mei 2016 wordt een eventueel restant
van de cultuurfondsen Landelijk Onderscheidend, Lokaal effectief en Pop-up overgeheveld naar het
volgende jaar en indien gewenst, herverdeeld over de fondsen. Het voordeel van € 0,1 miljoen wordt
overgeheveld naar 2018.Het eerder al overgehevelde bedrag van € 0,2 miljoen zal beschikbaar komen voor
knelpunten om flexibeler om te kunnen gaan met incidentele aanvragen.
Het college heeft (in januari 2016) besloten om volksfeestachtige evenementen en lokale initiatieven die
primair gericht zijn op goede doelen, waar mogelijk met 'gesloten beurs' te faciliteren. Het betreft onder
andere kosten voor carnaval, koningsdag, Jazz in Duketown, intocht Sinterklaas en kleine charitatieve
evenementen. Het faciliteren van evenementen vraagt om een strakke regie vanuit de gemeentelijke
organisatie. Op met name gebieden van veiligheid, bereikbaarheid en openbare orde wordt extra ingezet.
Dit gebeurt door zowel personele inzet als ook door het laten opstellen van risicoprofielen voor belangrijke
evenementenlocaties. Slechts een deel van de kosten die we als organisatie maken, kan worden verrekend
met de evenementenorganisaties. Het nadeel bedraagt € 0,2 miljoen.
Op 11 juli heeft de raad ingestemd met een nieuw raadsvoorstel “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan
de Parade” en amendement “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade. Van het oorspronkelijke
voorbereidingskrediet van € 4,1 miljoen is totaal € 3,5 miljoen uitgegeven. Conform raadsbesluit komen
deze uitgaven ten laste van het resultaat, en wordt het structuurfonds aangevuld voor reeds onttrokken
uitgaven.
In 2017 hebben we belangrijke stappen gezet om knelpunten op het terrein van de jeugdhulp op te lossen
met als heel belangrijk onderdeel het plan van aanpak van de urgente transformatieopgaven met de
opbouw, ombouw en afbouw van jeugdhulpaanbod. Vanaf de decentralisatie van de jeugdhulp vanaf 2015
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was de aandacht van gemeenten in ons regionaal samenwerkingsverband in Brabant Noordoost vooral
gefocust op de transitie: het vormgeven van het overgangsrecht en het zo goed mogelijk oppakken van de
nieuwe wettelijke taken. Najaar 2016 constateerden we dat niet alle jeugdigen snel genoeg de juiste hulp
kregen en dat er sprake was van toenemende frictie tussen vraag en aanbod. Ook constateerden we dat
we regionaal financieel meer uit de pas gingen lopen onder andere door de toenemende inzet van
duurdere hoog-specialistische hulp via het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en omdat gemeenten de
knelpunten in de inkoop lokaal oplosten met aanvullende middelen. Gemeenten en aanbieders hebben
samen geconcludeerd dat er vaart gezet moest worden achter het concretiseren van de transformatie. In
een intensief interactief proces zijn een viertal transformatieopgaven benoemd: versterken van de toegang,
jeugdigen zoveel mogelijk in staat stellen thuis te blijven wonen in plaats van in een residentiële setting,
hulp zoveel mogelijk in de eigen regio aanbieden en beter samenwerken rond complexe problemen van
jeugdigen. Daarnaast was budget nodig om de inkoop door de centrumgemeente 's-Hertogenbosch meer
in overeenstemming te brengen met wat regionaal nodig was en de meest urgente knelpunten op te
lossen. Voor het oplossen van de knelpunten in de inkoop én voor het mogelijk maken van de
transformatie hebben gemeenten halverwege 2017 ingestemd met het regionale actieplan en hiervoor
aanvullend budget vrijgegeven. Hiermee zijn de, op dat moment meest urgente, knelpunten in de inkoop
opgelost én de basisvoorwaarden aanwezig voor de projectmatige uitwerking van de transformatie.
Gelijktijdig werd in de loop van 2017 duidelijk dat de rijksmiddelen vanaf 2018 met een structureel bedrag
afnemen. Voor 2018 heeft dat niet geleidt tot aanpassing van het beleid of de contractering; immers de
contracten met de aanbieders waren al zo goed als rond. Voor de contractering vanaf 2019 is regionale
besluitvorming nodig hoe de regio om wil gaan met enerzijds een afname van de rijksmiddelen en
anderzijds het grote beroep op jeugdhulp en de investering in de transformatiebeweging. Deze staan op
gespannen voet met elkaar.
De verschillen binnen Jeugdhulp worden conform raadsbesluit verrekend met de reserve Sociaal en
Zorgfonds. De grootste verschillen ontstaan door:
o In 2017 is de eindafrekening jeugdzorg over 2016 opgesteld. We zien verder dat de afschaling van
LTA-zorg niet wordt gerealiseerd en dat de ramingen voor 2017 en verder niet toereikend zijn.
Totaal nadeel € 0,4 miljoen.
o Binnen Jeugdhulp worden ook lokaal trajecten ondersteuning en crisiszorg ingekocht. Het gaat om
zorg die niet onder de regionale inkoop valt, of zorg die direct gestart moet worden (crisiszorg/opvang). Nadeel € 0,3 miljoen.
o Meer uitgegeven aan onderzoekskosten t.b.v. inkoop Meierij en monitoring zoals
cliëntervaringsonderzoek WMO, monitor sociaal domein en enquête kind & opvoeding. Nadeel €
0,1 miljoen
Vanuit het Sociaal & Zorgfonds is in 2015 € 0,8 miljoen en in 2016 € 0,7 miljoen vrijgemaakt voor het
maatschappelijk initiatievenfonds. Vanaf 2017 is € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Uitgaven ten
laste van het maatschappelijk initiatievenfonds zijn afhankelijk van initiatieven uit de stad die zich
aandienen. In 2016 is door de inzet van extra communicatie over het MIF het uitgavenpatroon
toegenomen. De hoogte van de uitgaven is afhankelijk van het aantal initiatieven, de kwaliteit en de
gevraagde bijdragen. In 2015 is zo'n € 0,4 miljoen toegekend en voor 2016 zo'n € 0,6 miljoen. In 2017 is
zo'n € 0,3 miljoen uitgegeven. Het restant (€ 0,4 miljoen) wordt toegevoegd aan de reserve sociaal en
zorgfonds.
Het voordeel van € 0,3 miljoen op de post Medische heroïneverstrekking ontstaat uit vrijvallende
budgetten uit voorgaande jaren en is gestort in het Sociaal en Zorgfonds.
De begrote bedragen voor PGB's zijn bepaald op basis van gegevens van het Rijk. Deze blijken veel hoger
te zijn dan de werkelijke toekenningen. Dit is een landelijk beeld. Daarnaast neemt het aantal gebruikers
van PGB's af en worden toegekende PGB's niet volledig uitgegeven. Voordeel PGB Jeugd € 2,9 miljoen,
PGB Wmo 2015 € 0,7, PGB Huishoudelijke hulp € 0,3. Totaal voordeel € 3,9 miljoen.
Binnen het cluster Regiovisie Beschermd Wonen en Opvang is in totaliteit een voordeel ontstaan van € 0,9
miljoen. Dit is verrekend met de reserve Sociaal en Zorgfonds. Het saldo is met name veroorzaakt door de
bijdrage frictiekosten aan Oss, vanwege de overgang van Veghel en Sint Oedenrode naar de regio Meierij
(€ 0,7 miljoen nadeel), het vrijvallen van budgetten voorgaande jaren (€ 0,7 miljoen) en lagere kosten
maatschappelijke opvang en OGGZ (€ 0,8 miljoen).
In de jaarrekening 2016 is de eindafrekening met de aanbieders becijferd aan de hand van voorlopige
aantallen. Na de aanlevering van de definitieve, door accountants gecontroleerde aantallen bleek de
eindafrekening € 0,2 miljoen hoger uit te vallen. Dit wordt conform raadsbesluit verrekend met de reserve
Sociaal en Zorgfonds.
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Het voordeel op de Wmo individuele verstrekkingen kent meerdere oorzaken, de belangrijkste worden
hieronder genoemd. Conform raadsbesluit worden de verschillen verrekend met de reserve Sociaal en
Zorgfonds.
o Er zijn minder woonvoorzieningen verstrekt dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt
doordat steeds meer woonvoorzieningen algemeen gebruikelijk zijn. Daarnaast wordt er in de
afgelopen jaren meer preventief advies gegeven over de woonsituatie. Voordeel € 0,4 miljoen.
o Gemiddeld wordt in 2017 aan 2.500 cliënten huishoudelijke hulp geboden. Ten opzichte van 2016
is er sprake van een daling van het aantal cliënten. Totaal voordeel € 1,8 miljoen.
o Minder cliënten huishoudelijke hulp betekent ook minder ontvangsten eigen bijdragen. Nadeel €
0,7 miljoen.
o Tegenover de daling van het aantal cliënten huishoudelijke hulp staat een stijging van het aantal
mantelzorgers die gebruik maken van de huishoudelijke hulp toelage regeling. De verklaring van
deze verschuiving ligt in het groter beroep dat wordt gedaan op de eigen kracht van inwoners en
hun netwerk, én de voordelen die deze regeling biedt. Nadeel € 0,2 miljoen.
o Minder cliënten maken gebruik van de vervoersvoorzieningen. Voordeel € 0,1 miljoen.
o Screening van de openstaande verplichtingen binnen de Wmo heeft geleid tot een eenmalige
administratieve correctie over meerdere jaren. Voordeel € 0,7 miljoen.
Naheffing belastingdienst btw 2014-2015-2016-2017: In de wijkteams wordt samengewerkt met
meerdere instellingen die expertise leveren op het gebied van jeugdhulp en WMO. De kosten van de
medewerkers die deelnemen aan de wijkteams worden vergoed aan de aanbieders. De gemeente
beschouwt dit als levering van zorg en als zodanig zijn deze vergoedingen vrijgesteld van BTW. Echter op
basis van de laatste informatie vanuit de belastingdienst zullen zij dit aanmerken als detachering en dit
betekent dat er alsnog BTW zal worden geheven over de reeds betaalde vergoedingen. Vanaf 2018
worden de functies in de wijkteams opgenomen in de formatie. Nadeel € 1,4 miljoen.
In 2017 is volop uitvoering gegeven aan het project Boschwijzer. De uitwerking van de projectonderdelen
heeft meer inzet en tijd gekost dan vooraf ingeschat (o.a. aanbesteding website, aanbesteding locaties,
procedures rondom privacycheck en samenwerking met externe partijen). De afronding van het project is
uitgesteld naar het voorjaar 2018. In 2017 zijn hierdoor minder kosten gemaakt dan begroot.
Voor een uitgebreide toelichting op de bouwgrondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf
Grondbeleid.
Er zijn op het gebied van groen meer diensten ingekocht (€ 0,6 miljoen), hier staat een voordeel bij de
personeelskosten tegenover.
In het kader van het veilig stellen van gemeentelijk eigendom door voorkoming verjaring dan wel
formalisatie van gebruik van gemeentegrond worden kosten gemaakt. Afhankelijk van standpunten burger,
belanghebbenden én adviezen vak afdelingen verkopen of verhuren we bepaalde groen- en reststroken.
Nadeel € 0,1 miljoen.
Als gevolg van de aantrekkende economie wordt een voordeel op de leges omgevingsvergunning
gerealiseerd van € 1,2 miljoen. De meerinkomsten worden voor een deel gedempt door inhuur als gevolg
van benodigde extra capaciteit (€ 0,3 miljoen). Voordeel € 0,9 miljoen.
Gemeente 's-Hertogenbosch heeft van oudsher een groot aantal landbouwgronden in eigendom in
het Bossche Broek. Het gehele Bossche Broek is aangewezen als een onderdeel van de Ecologische
HoofdStructuuur (EHS). Doelstelling van de rijksoverheid is om deze Ecologische Hoofdstructuur
zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor het gebied Bossche Broek wenst men al het eigendom te
verkrijgen om zodoende een integraal beheer in het gehele gebied te realiseren. Opbrengst van
deze grondverkopen voor de gemeente is € 938.710. In december 2017 heeft uw raad het
uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2 vastgesteld. Op gerealiseerde Verkoopopbrengst rust een
herinvesteringsplicht. Bovengenoemde opbrengst is daarom gestort in de reserve Natuurbouwprojecten.
De reserve wordt via de investeringspost Groene Delta ingezet ter gedeeltelijke dekking van het
Uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2.
De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijke transitie in het fysieke domein. Deze transitie
vraagt om een herdefiniëring van bestuurlijke rollen tussen raad en college, bepaling van het niveau in
dienstverlening, aanscherping van de ketens met ketenpartners en vooral een andere manier van
(samen)werken. Het invoeringstraject Omgevingswet loopt in ieder geval tot ruim na 2021. De totale
kosten van dit traject voor onze gemeente zijn onzeker. Landelijk lopen per gemeente de ramingen uiteen
van enkele tonnen per jaar tot miljoenen. Duidelijk is dat het zal gaan om een substantieel extra bedrag,
waarin de (meerjaren-)begroting niet voorziet. De kosten zijn sterk afhankelijk van de nog door uw raad te
maken inhoudelijke keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, dienstverlening en digitalisering.
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Het programma Omgevingswet richt zich op een beheerste en tijdige operationalisering van deze wet
zonder voorop te lopen. Het programma sluit waar mogelijk aan op al lopende trajecten en we spreken
uiteraard zoveel mogelijk eerst de bestaande budgetten aan. We gaan er vooralsnog vanuit, dat er voor
ongeveer 50% werk met werk wordt gemaakt in de lijn.
In de jaarrekening 2015 is voor de opstart van het traject Omgevingswet een voorziening gevormd ter
grootte van € 350.000. In deze jaarrekening hogen wij de voorziening op met € 1,8 miljoen op basis van
een zo reëel mogelijke inschatting van de extra kosten in de jaren 2018 en 2019.
Van dit bedrag is in 2018 en 2019 € 1,3 miljoen benodigd voor de inhuur van de programmamanager,
kosten participatie, kosten aanpassing processen (en applicaties) alsmede opleidings- en personeelskosten.
Daarnaast ramen wij voor deze periode een bedrag van € 0,5 miljoen voor ICT, in het bijzonder voor het op
het gewenste niveau brengen van de gegevenshuishouding door middel van een verdere digitalisering van
het stelsel van (basis)registraties.
De activiteiten met name in 2018 hebben naast het voorbereidende karakter op de wet ook het doel om
de benodigde kosten voor de komende jaren beter te kunnen inschatten. In het voorjaar van 2018 wordt
een geactualiseerd landelijk rekenmodel aangereikt. Uiteraard zullen we dit nieuwe model benutten voor
een verdere aanscherping van de huidige raming. Jaarlijks zullen we de begrote kosten en uitgaven waar
mogelijk actualiseren op basis van verkregen inzichten en gemaakte bestuurlijke keuzen.
De opgaande trend met betrekking tot de ontwikkeling van de parkeeropbrengsten lijkt in de eerste helft
van 2017 te worden doorbroken, maar heeft zich in de 2e helft van het jaar enigszins hersteld. De
parkeeropbrengsten blijven uiteindelijk € 0,2 miljoen achter ten opzichte van het JB500-jaar, maar ten
opzichte van de begroting is het verschil € 1,0 miljoen nadelig.
Ten opzichte van de begroting zijn de parkeeruitgaven € 0,5 miljoen lager, hetgeen onder andere wordt
veroorzaakt door uitgestelde investeringen (onderhoud) en lagere kosten door minder inhuur derden en
parkeerbeheer door Weener XL. Ook de energiekosten vallen fors lager uit dan geraamd. En er is een
gunstige eindafrekening van transferiumlijnen geweest.
Er is € 0,3 miljoen meer ingekocht om verhardingen uit te voeren. Hierdoor is minder inzet van personeel
nodig geweest, dit voordeel komt tot uiting bij de post personeelskosten.
Binnen Sport en Recreatie ontstaan voordelen als gevolg van extra verhuur van vaste ruimten en stijging
van het aantal losse verhuringen (€ 0,1 miljoen) en lagere schoonmaak- en energiekosten (€ 0,2 miljoen).
Nagekomen baten uit 2016 leiden tot een voordeel van € 0,1 miljoen. De overige verschillen bedragen per
saldo € 0,05 miljoen. Hiertegenover staat een nadeel van € 0,15 miljoen met betrekking tot een
liquiditeitsprobleem op korte termijn bij de Stichting Accommodatie Flik-Flak.
De omzet Werken voor Derden is gestegen tot een recordhoogte van € 15,3 miljoen, ook door extra
werkzaamheden voor de omliggende gemeenten op basis van dienstverleningsovereenkomsten (m.n.
Oisterwijk en Heusden, regionalisering). Mede door de voortdurende aandacht voor een efficiënte
werkwijze, de lagere kapitaallasten voertuigen en de kostenbeheersing wordt een resultaat na VPB behaald
dat € 1,4 miljoen hoger is dan begroot. Hierdoor hoeft geen onttrekking aan de bedrijfsrisicoreserve van de
afvalstoffendienst plaats te vinden en kan deze zelfs aangevuld worden tot het afgesproken maximum van
10% van de omzet. De extra afdracht aan de algemene dienst bedraagt € 0,7 miljoen.
De afvalinzameling voor eigen inwoners laat een negatief exploitatiesaldo zien van € 0,4 miljoen wat met
de reserve afvalstoffenheffing wordt verrekend. De hogere opbrengsten aan glas en papier en de hogere
heffingsopbrengsten (voordeel € 0,3 miljoen) compenseren deels de hogere kosten (€ 0,7 miljoen).
Het budget voor uitvoeringsprojecten Bodemsanering kent een onderschrijding. Dit budget heeft een
meerjarig karakter en kent een financiering uit de Reserve Bodemsanering. Er is voor een bedrag van € 0,7
miljoen minder onttrokken dan begroot..
Het budget voor uitvoeringsprojecten Energie besparende maatregelen kent een overschrijding doordat er
meer panden gerealiseerd zijn. HIerdoor wordt € 0,5 miljoen meer onttrokken aan de reserve.
In de begroting van 2017 is opgenomen dat de manifestatie Jheronimus Bosch 500 tot een inkomst van €
1,0 miljoen zou leiden. Deze inkomst zou ten goede komen van de reserve evenementenbeleid. De
stichting Jheronimus Bosch 500 heeft de manifestatie inmiddels afgesloten met een positief saldo. Op dit
moment is er nog een discussie gaande met de Belastingdienst over het afdragen van
vennootschapsbelasting. Daarnaast loopt er nog een procedure met betrekking tot auteursrechten van de
Jeroen Bosch merchandise. Na afronding hiervan wil de stichting bepalen waar deze middelen aan zullen
worden besteed. Deze middelen zullen dus niet aan onze gemeente worden uitgekeerd. Dit betekent dat
zowel de inkomst als de storting in de reserve evenementenbeleid niet wordt gerealiseerd.
Het totaal voordeel bij maatschappelijk vastgoed van € 0,4 miljoen bestaat uit de volgende posten:
o Per 1 november is het pand aan de Burgemeester Nieuwenhuijzenstraat 4 verkocht. Onder aftrek
van de gemaakte kosten levert dit een voordeel op van € 0,3 miljoen.
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Het gebouw aan de Vughterstraat 276-282 (Pompen & Verlouw) wordt gerenoveerd en vanaf
medio 2018 verhuurd. In 2017 leidt de huurderving tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
o De instandhoudingskosten van het pand aan de Markt 29 (woning Jeroen Bosch) leiden tot een
nadeel van € 0,1 miljoen.
o Minder uitgaven op renovaties, frictieleegstand en correctief onderhoud laten een voordeel van €
0,3 miljoen zien.
Bij de begroting 2016 is structureel een bedrag van € 0,5 miljoen vrijgemaakt voor de versterking van het
economische vestigingsklimaat. In 2017 is voor een bedrag van € 0,2 miljoen projecten ten laste van dit
budget gebracht, waardoor een bedrag van € 0,3 miljoen resteert.
Het BUIG-budget is op 1 oktober definitief vastgesteld op € 56,1 miljoen, ruim € 0,7 miljoen hoger dan
opgenomen in de begroting. Het hogere budget is gevolg van de doorwerking van realisatie 2016 en de
toename van de uitkeringsaantallen landelijk. In onze gemeente is sprake van een daling van de
bijstandsaantallen van 4.034 ultimo 2016 naar 3.850 ultimo 2017 ( 3.796 excl. beëindigingsonderzoeken).
Een daling van 4 %. Deze sterkere daling dan landelijk is onder andere ook het gevolg van ons ingezette
beleid om personen met behulp van loonkostensubsidies te plaatsen in reguliere werkomgeving en eigen
exploitatie van Weener XL. Hiermee verloopt de bijstandsontwikkeling in Den Bosch beter dan het
landelijk gemiddelde. Ook de ontwikkeling van het totaal bestand Participatiewet (BUIG + plaatsingen
loonkostensubsidies) tekent gunstig af ten opzichte van andere grote gemeenten.
De uitkeringskosten zijn ruim € 0,3 miljoen lager dan begroot, met name als gevolg van het lagere aantal
uitkeringen. Deze daling is vooral het gevolg van het aantrekken van de economie en de gerealiseerde
plaatsingen met loonkostensubsidie (LKS). De uitstroom via plaatsingen met LKS is nagenoeg conform
begroting. Het uitgekeerde LKS-bedrag was lager dan begroot (€ 0,3 miljoen) vanwege het feit dat de
meeste plaatsingen pas later in 2017 gerealiseerd zijn en vanwege hogere loonwaardes dan begroot.
Naast de gunstige bestandsontwikkeling hebben hogere verrekeningen geleid tot een positief resultaat van
€ 0,3 miljoen. Dit is het gevolg van meer inkomsten uit arbeid en hogere inkomsten uit maatregelen en
toegepaste kortingen, als gevolg van meer inzet op de juiste uitvoering van de verrekening van kortingen.
Daartegenover staan lagere inkomsten uit terugvorderingen bij debiteuren (€ 0,3 miljoen) als gevolg van
een hogere afboeking. Het saldo wordt verrekend met de reserve FWI inkomensdeel.
Het voordeel op re-integratie (€ 1,2 miljoen) is met name veroorzaakt door lagere uitvoeringskosten van €
0,5 miljoen, lagere uitgaven op motivatiebanen (€ 0,2 miljoen), lagere uitgaven op de taakmutatie
uitvoeringskosten Participatiebudget, niet uitgegeven budgetten Meesterbeurzen en niet opgenomen
voorziening voor leegloop/ziekte PW. Van dit voordeel wordt € 1,0 miljoen gestort in diverse reserves. Er
resteert een voordeel van € 0,3 miljoen.
In de begroting 2017 zijn de extra kosten geraamd die het gevolg zijn van de verhoogde asielinstroom.
Deze kosten zijn lager dan de Rijksbijdrage die we als gemeente voor dit doel ontvangen, omdat een deel
van de kosten gedekt is uit bestaande budgetten én gemeenten de Rijksbijdrage deels uit eigen middelen
moesten betalen middels een korting op de algemene uitkering. Tegenover het kostenvoordeel van € 0,5
miljoen staat een even groot nadeel op de algemene uitkering.
Voor het tekort op de verstrekkingen bijzondere bijstand (€ 0,4 miljoen) zijn de volgende verklaringen te
geven:
o Zowel de kosten als de aantallen inwoners die een beroep doen op beschermingsbewind vanwege
problematische schulden zijn ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Met alle
inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking met bewindvoerders en de
rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter
geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook niet
haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de groei af
te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de aantallen en
kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een
landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer
grip te krijgen op dit dossier. Nadeel € 0,4 miljoen.
o Door het voeren van een intensieve communicatiecampagne stijgt het aantal deelnemers voor de
collectieve ziektekostenverzekering nog steeds. Bovendien hebben dit jaar veel meer deelnemers
gekozen voor het duurdere pakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd.Nadeel € 0,2 miljoen.
o Door afname van het aantal vergunninghouders ontstaat een voordeel op de voorziening wonen.
Voordeel € 0,1 miljoen.
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Het aantal aanvragen voor tegemoetkoming in directe levensbehoeften is gedaald. Enerzijds
omdat het aantal vergunninghouders in onze gemeente afneemt, anderzijds omdat er vaker een
overbruggingskrediet wordt verstrekt. Voordeel € 0,1 miljoen.
o Omdat de economie aantrekt, meer mensen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en dus een betere
inkomenspositie verkrijgen zijn minder aanvragen voor individuele inkomenstoeslag gedaan.
Voordeel € 0,04 miljoen.
Uit onderzoek in 2013 is gebleken dat landelijk de middelen die gemeenten krijgen voor
onderwijshuisvesting niet volledig aangewend worden voor dit doel. Het kabinet heeft in het kader van het
Nationaal Onderwijsakkoord besloten deze niet bestede middelen over te hevelen naar de schoolbesturen
voor andere beleidsaccenten dan huisvesting. Dit leidt voor onze gemeente tot een korting van € 2,3
miljoen. Echter, de situatie in onze gemeente is afwijkend van het landelijk beeld. Wij besteedden zoals
hiervoor al is aangegeven namelijk méér aan onderwijs dan de VNG-norm. Uw raad heeft er na landelijke
besluitvorming voor gekozen om de schoolbesturen te laten bijdragen in onderwijshuisvesting. Dit zou
zodanig georganiseerd moeten worden dat de reserve onderwijshuisvesting in de toekomst minder belast
gaat worden met € 1,15 miljoen ofwel de helft van de korting van € 2,3 miljoen. Deze afdracht is in 2017
niet gerealiseerd.
Het voordeel bij de Brede Bossche Scholen bestaat uit lagere uitgaven voor het beheer van de BBS-en en
hogere inkomsten uit verhuur. Hier tegenover staat een betaling van achterstallige huur aan BBS NieuwZuid. De verrekening met de Onderwijshuisvestingsreserve bedraagt € 0,3 miljoen.
Vrijval van openstaande verplichtingen leidt tot een voordeel van € 0,25 miljoen.
Jaarlijks is er een post voor onvoorzien begroot van € 0,2 miljoen. In 2017 is hier geen beroep op gedaan.
Dit valt nu vrij.
In 2003 hebben we ons nieuwe stadskantoor in gebruik genomen. Op dat moment verschilden de
gemeente en de belastinginspecteur van mening over de fiscale gevolgen daarvan. Dit verschil van mening
betrof zowel de toepassing van de wet op de omzetbelasting alsook de destijds recentelijk in werking
getreden wet op het btw compensatiefonds. Het verschil van mening over de omzetbelasting heeft tot
uitspraken geleid van het Europese Hof van Justitie en daarna de Hoge Raad. De gemeente is daarbij in het
gelijkgesteld. Over het tweede geschilpunt, het declareren van de integratie btw bij het btw
compensatiefonds, bleef er discussie tussen de gemeente en de belastingdienst. Het was niet mogelijk dit
geschil voor te leggen aan de rechter omdat we geen formele rechtsingang hadden. De belastingdienst
wilde dit dossier wel graag afsluiten en bood de ruimte om tot een minnelijke schikking te komen. In het
afrondend gesprek is uiteindelijk 60% van het betwiste bedrag door de belastingdienst gehonoreerd. Dat
betekent dat we in totaal een bedrag ontvangen van ongeveer € 4,2 miljoen. Dat bestaat uit een
belastingvermindering van € 2,7 miljoen welke in mindering wordt gebracht op de boekwaarde van het
stadskantoor en gedurende de resterende looptijd leidt tot lagere kapitaallasten vanaf 2018 van € 0,1
miljoen per jaar. Over de belastingteruggave wordt rente vergoed. Hier staan de kosten van de fiscale
begeleiding tegenover per saldo resulteert in 2017 een eenmalig voordeel van € 1,4 miljoen.
Er is € 0,1 miljoen meer (water-)toeristenbelasting ontvangen omdat er meer overnachtingen zijn geweest
dan geraamd onder andere doordat er meer hotels en Bed&Breakfast locaties zijn. Verder is in 2017 nog €
0,1 miljoen opgelegd aan naheffingsaanslagen 2016.
De lagere opbrengst bij onroerend zaakbelastingen wordt met name veroorzaakt door minder hoge
waardestijging van woningen dan begroot (4,4% i.p.v. 5%) en een hogere waardedaling van niet-woningen
dan begroot (2,84% i.p.v. 2%). Nadeel € 0,2 miljoen.
Op de personeelslasten realiseren we een budgettair voordeel van € 1,6 miljoen. Dit voordeel wordt
gerealiseerd doordat we in 2017 minder hebben ingehuurd dan de vacatureruimte (€ 0,8 miljoen).
Daarnaast realiseren we een besparing op de inhuur (€ 0,6 miljoen) en zijn de overige personeelskosten
€ 0,2 miljoen voordelig.
Het saldo van de actualisatie 2017 is toen niet gestort in de algemene reserve en valt nu dus vrij.
Doordat investeringen laten worden gerealiseerd ontstaan voordelen op de kapitaallasten. Deze bedragen
ruim € 1,2 miljoen. Hiervan heeft € 0,3 miljoen betrekking op de Afvalstoffendienst werken derden die
separaat toegelicht zijn.
In de begroting zijn we reeds uitgegaan van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. De onderuitputting is
dit jaar dus lager dan geraamd, waardoor een nadeel resteert van € 0,7 miljoen.
In totaal is het voordeel op de algemene uitkering € 1,5 miljoen. Het betreft de afrekening van 2015 (€ 0,1
miljoen), 2016 (€ 0,4 miljoen) en 2017 (€ 1,0 miljoen). Deze hogere afrekeningen komen vooral door de
gunstige ontwikkeling van de basisgegevens en de uitkeringsbasis.
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Ombuigingen
De taakstelling 2017 in het kader van de ombuigingstaakstelling 2016-2019 bedraagt in totaal € 6,9 miljoen.
Het grootste deel van deze ombuigingen is conform planning gerealiseerd, het aantal afwijkingen is dus
beperkt. De belangrijkste afwijkingen zijn:
· 14-13 Beschermingsbewind: Met alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking
met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van
een afname is echter geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst
dan ook niet haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de
groei af te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de aantallen
en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een
landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer grip te
krijgen op dit dossier. Nadeel € 0,4 miljoen.
· Besparing inhuur: Met het afsluiten van een nieuw contract is een ombuiging op de inhuur van
personeel ingeboekt. Voor 2017 stond een bedrag van € 0,6 miljoen ingeboekt, dit is ruimschoots
gerealiseerd. Voordeel € 0,6 miljoen.
Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over hun fiscale winsten bij
ondernemingsactiviteiten. Op basis van afspraken met de belastingdienst komen wij tot de conclusie dat
belasting betaald moet worden over de gemeentelijke activiteiten ‘Werken voor derden van de
Afvalstoffendienst’ en ‘grondbedrijf (Bouwgrond in Exploitatie)’. In de jaarrekening 2017 en in onze voorlopige
belastingaangifte nemen wij voor deze activiteiten € 110.000 respectievelijk € 921.002 aan te betalen
vennootschapsbelasting mee. In beide gevallen is dit op basis van een goed onderbouwde inschatting.
Voorstel bestemming rekeningresultaat
Het rekeningresultaat bedraagt € 1,3 miljoen positief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het
rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau van 15%.
Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief
de integratie-uitkering voor het sociaal domein). Voor 2017 is dit € 23,4 miljoen. De werkelijke stand van de
algemene reserve per 31 december 2017 is € 22,2 miljoen.
Door het verwerken van bovenstaand voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat neemt de
algemene reserve toe tot het streefniveau van € 23,4 miljoen.
Wij stellen voor het resterende deel van het rekeningresultaat, € 0,1 miljoen, toe te voegen aan het
structuurfonds.
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Deel I: Jaarverslag
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Bestuursorganen en -ondersteuning
Ambitie
Onze ambitie is het goed waarborgen van een democratisch bestuur met een transparant
besluitvormingsproces. We treden hierbij toegankelijk, doelmatig en betrouwbaar op. Ons vertrekpunt
is dat we niet boven, maar tussen onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
regiogemeenten staan. We streven naar een vergaande samenwerking met deze partijen. We hebben
daarbij een dienstbare en faciliterende houding om zo maatschappelijk initiatief te stimuleren.

Versterken externe oriëntatie en toegankelijkheid college
Wat wilden we bereiken?
· Versterken externe oriëntatie. Buiten ons ‘clubhuis’ liggen immers onze opgaven als stad. Hoe
we dit gaan doen staat beschreven in ons bestuursakkoord en de notitie ‘lokale overheid:
dienstbaar!’.
· Partner zijn in de netwerksamenleving.
· Actief zijn in de (sub)regio en verantwoordelijkheid nemen als centrumstad.
· Als college zichtbaar en toegankelijk zijn.
· Op wijk- en dorpsniveau maken we gebruik van de lokale krachten en ideeën. Ook als input
voor ons beleid. Maatwerk is hierbij leidend.
· Een effectieve en goede samenwerking met de gemeenteraad.
Indicator

% inwoners dat zegt voldoende geïnformeerd te
worden door de gemeente.

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

55%

56%

55%
(meting
2016)

57%

39%

40%

37%

40%

31%

33%

29%

35%

49%

52%

44%

55%

Bron: communicatieonderzoek

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de
stelling: ”De gemeente draagt samen met
bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten
en wijken.
Bron: omnibusenquête

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de
stelling: “Ik vind dat de burgemeester en
wethouders goed zichtbaar zijn in de stad”.
Bron: omnibusenquête

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de
stelling: “Ik weet wie de burgemeester en
wethouders zijn”.
Bron: omnibusenquête
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Uitvoering van de regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget
De regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget wordt in 2017 uitgevoerd.
Gerealiseerd? Ja
Er zijn in totaal in 2017 777 aanvragen ingediend en 613 geheel of gedeeltelijk toegekend.
• Roze Zaterdag
Organisatie van tal van activiteiten binnen het feestjaar Roze Zaterdag: educatie, verdere
bekendheid, acceptatie en betrokkenheid, en tal van ontvangsten en (roze) feestelijkheden.
Gerealiseerd? Ja
Roze zaterdag is vormgegeven met een plechtige bijeenkomt in het Bestuurscentrum, een
oecumenische viering en een breed feestelijke en inhoudelijk dagprogramma in de stad.
• Introductie jeugdlintjes
Na een (lange) periode van landelijke evaluatie, onderzoek rond opzet en de gewenste Bossche
aanpak, starten we in 2017 met de introductie van het jeugdlintje in ’s-Hertogenbosch.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er worden nu vanuit de gemeente samen met het Kinderparlement vervolgstappen gezet om te
komen tot een nadere uitwerking en implementatie in 2018.
• Verder versterken externe oriëntatie
We geven ook in 2017 verder uitvoering aan het bestuursakkoord en de nota ‘Dienstbaar en van
betekenis’. Om daarmee aan te sluiten op de veranderingen in onze samenleving. Deze vragen om
onder andere meer externe gerichtheid en een snelle en resultaatgerichte benadering.
Gerealiseerd? Ja
Binnen het programma “Buitengewoon Bosch” blijven we werken aan de realisatie van de vijf
opgaven op het vlak van houding en gedrag uit de nota ‘Dienstbaar en van betekenis’. Binnen dit
programma zijn onder meer concrete best-practices verzameld in workshops. Ook worden
trainingen verzorgd voor medewerkers gericht op politiek bestuurlijke sensitiviteit en
klantgerichtheid.
• Verder versterken bestuurlijk oriëntatie
Als college gaan we vroegtijdig bij beleidsprocessen en complexe projecten onze bestuurlijke
opvattingen en bronnen combineren met de deskundigheid van de ambtelijke organisatie. We
betrekken de gemeenteraad bij gevoelige dossiers en brengen de gemeenteraad in stelling, zodat
dilemma’s vroegtijdig uitgewisseld worden, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. We
geven hierbij uitvoering aan het vastgestelde Handvest informatievoorziening.
Gerealiseerd? Ja
We blijven ons nadrukkelijk inzetten om de raad vroegtijdig en actief te informeren en te betrekken
bij de grote en gevoelige dossiers. Signalen, vragen en meldingen uit de samenleving pakken we
actief op via webcare. Maatwerkgericht betrekken we inwoners en gemeenteraad tijdig bij
projecten.
• Maatwerk in communicatie
Een ruime meerderheid van de inwoners staat positief tegenover het verder digitaliseren van de
gemeentelijke dienstverlening en communicatie. We sluiten hierop aan in de wijze waarop we
informatie beschikbaar stellen en communiceren. Daarbij is waar het kan (digitaal) maatwerk van
informatie het uitgangspunt. We verstrekken informatie waar gewenst of noodzakelijk persoonlijk.
Hierbinnen aandacht voor onder meer verder digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en
communicatie, monitoring van het gebruik en de toegankelijkheid van de website, gebruik nieuwe
informatietechnologie.
Gerealiseerd? Ja
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Binnen alle gemeentelijke kanalen, zowel online als offline, heeft vernieuwing plaatsgevonden. We
zijn bezig het onlinelandschap van de gemeentelijke websites nog beter te stroomlijnen en
toegankelijk te maken, zodat bezoekers informatie nog sneller kunnen vinden. Online hebben we de
digitale monitoring verbeterd en de webcare (het reageren op vragen en opmerkingen in de social
media) actief uitgevoerd.
• Regionale samenwerking
We blijven ons als actieve partner opstellen in regionale samenwerking, op verschillende
schaalniveaus. Op het niveau van BrabantStad werken we verder aan de Werkagenda BrabantStad
met concrete ‘doe-projecten’ rond het zogenaamde ABCD van BrabantStad (Aantrekkelijk,
Bereikbaar, Concurrerend en de D van ‘Doen’). Binnen de regio Noordoost-Brabant blijven we actief
als centrumgemeente, samen met Oss: o.a. in de Jeugdzorg, de arbeidsmarktregio en AgriFood
Capital. Binnen de Meierij gaan we aan de slag met de uitvoering van de Toekomstagenda Meierij.
Hierbij bouwen we voort op bestaande samenwerkingsverbanden.
Gerealiseerd? Ja
In onze samenwerkingsverbanden, op verschillende schaalniveaus, hebben we een actieve bijdrage
geleverd aan de desbetreffende agenda’s en taken. In het kader van de Toekomstagenda Meierij is
onder andere samengewerkt aan totstandkoming van een toeristisch actieplan en is voortgebouwd
op de samenwerking rond de Wmo. In Noordoost-Brabant hebben we onze centrumrol, samen met
Oss, opgepakt. Onder andere door uitvoering te geven aan de samenwerking rond de Jeugdzorg. In
de publieke samenwerking van de regio Noordoost-Brabant hebben we gewerkt aan de mid term
review van de samenwerking, de regionale Omgevingskoers en projecten uit de Strategische Agenda
2020. In BrabantStad-verband zijn lopende projecten en activiteiten zoals op de Werkagenda
voortgezet. Bijvoorbeeld het B5-natuurbod is in samenwerking tussen B5-steden en provincie
uitgewerkt tot concrete besluiten over natuurontwikkeling (in kader van Groene Delta II).

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

29.656

27.296

21.827

19.081

2.747

Baten

8.309

6.075

11.225

7.879

-3.346

-21.348

-21.220

-10.603

-11.202

-599

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten voordeel € 32.000.
· Personeelskosten voordeel € 277.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar
de bijlage loonkostenoverzicht.
· Dekking hogere kosten ICT via reserve (kosten staan in programma Beleggingen en overige baten en
lasten). Voordeel € 183.000.
· Niet alle ontwikkel- en opleidingsbudgetten zijn volledig benut, met name de budgetten ten behoeve
van het zaaksysteem. In afwachting op de nieuwe aanbesteding, zijn alleen nog noodzakelijke updates
uitgevoerd. Voordeel € 117.000.
· Afwikkeling vorderingen en schulden van de voormalige gemeente Maasdonk. Voordeel € 119.000.
· Onze gemeente is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening voor huidige en voormalige
wethouders op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Voor 2017 is
besloten tot het doen van een aanvullende storting voor de wethouderspensioenen. Oorzaken hiervan
zijn een dalende rekenrente en een lager dan verwacht rendement. Dit leidt tot een nadeel van €
1.581.000.
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·
·

Door lager dan begrote kosten voor kantoorbenodigdheden en porto ontstaat een voordeel. De lagere
kosten voor kantoorbenodigdheden zijn een gevolg van een in het verleden gunstige aanbesteding.
Voordeel € 60.000.
Kosten voor raad en college vallen lager uit dan begroot. Voornamelijk onderzoekskosten,
fractieondersteuning, representatie en cursuskosten. Voordeel € 85.000.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Wijkraden

Belangenbehartiging van bewoners
in de wijk

84.100

84.100

79.752

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

27.260

27.260

27.260

Bevrijdingsfestival

Viering dodenherdenking en
Bevrijdingsdag

31.590

31.590

31.590

Nationaal monument
kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal
monument kamp Vught (motie
begroting 2013)

10.000

10.000

10.000

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Raadsbesluit raadscontrole 2014 gemeenschappelijke regelingen
Raadsbesluit regionale samenwerking 2012
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Dienstverlening
Ambitie
Met het Bestuursakkoord en de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! geven we invulling aan onze
gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, zichtbaar, met veel ruimte voor maatschappelijk
initiatief, faciliterend en dienstverlenend. Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed
bereikbare en faciliterende dienstverlening en het verder blijven ontwikkelen van de digitale
dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken (balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal
spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol.
Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en
faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf
kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de zwakkeren
in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken bescherming
bij de overheid. Bewoners die moeite hebben met de complexe systeemwereld, met een lage
taalvaardigheid, of een laag IQ, zijn ook vaker digibeet en hebben moeite met de complexiteit van de
samenleving. Ze hebben (vaak langere tijd) lichte ondersteuning nodig bij contacten met instanties.
Deze behoefte zal blijven en toenemen.

Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
· We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners;
· We zijn omgevingsbewust;
· We zijn goed en snel bereikbaar;
· We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.
Indicator

Totaaloordeel over bezoek aan de balie van het
Stadskantoor.

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

Geen meting.
Eind 2015 is
gemeente
gestopt met
deelname aan
dashboard
dienstverlening
8,4
NVBB

8,5

8,3

Bron: dashboard dienstverlening NVVB

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de
stelling ‘De gemeente heeft het afgelopen jaar
haar dienstverlening merkbaar verbeterd".

23%

30%

23%

35%

81%

85%

64%

90%

7,2

7,5

7,4

8,0

Bron: omnibusenquête

% inwoners dat (zeer) tevreden is over de
telefonische bereikbaarheid.
Bron: omnibusenquête

Oordeel over gemeentelijke dienstverlening in
het algemeen.
Bron: omnibusenquête
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Versterken gastvrijheid
Als onderdeel van het programma Buitengewoon Bosch brengen we gemeentebreed het belang van
service en bejegening onder de aandacht. Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op /
afhandeling van mailberichten, telefonische vragen en brieven.
Om afdelingen en medewerkers te ondersteunen, zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar (etraining gastvrijheid, voorraadoverzichten openstaande contactmomenten, maandrapportages
zaakgericht werken).
Gerealiseerd? Ja
Binnen het programma Buitengewoon Bosch hebben alle afdelingen inmiddels een gastvrijheidsscan
uitgevoerd gericht op onder andere verbeteringsmogelijkheden voor service en bejegening van
inwoners en ondernemers. Er is ook betere managementinformatie ontwikkeld, waarmee
permanente sturing mogelijk is op tijdige en goede afhandeling van vragen.
• Kwaliteitsonderzoek
Er is een doorlopend kwaliteitsonderzoek. Het (korte) onderzoek voeren we uit bij burgers en
bedrijven kort na een ontvangen dienst / contact. En er is een mogelijkheid voor een
verdiepingsslag, afhankelijk van de ervaring. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we sneller
inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke onderdelen goed gewaardeerd
worden.
Gerealiseerd? Ja
Kwaliteitsonderzoek middels de methodiek Vensters op Dienstverlening wordt jaarlijks uitgevoerd.
Vensters op Dienstverlening omvat een analyse over de volle breedte van de gemeentelijke
dienstverlening en organisatie Zo ontdekken we waar we als gemeente staan en wat beter kan.
Daarnaast zijn doorlopende kwaliteitsonderzoeken geïmplementeerd op klantprocessen bij de
afdeling Publieke Dienstverlening en Weener XL. Dit middels de methodiek van NPS (net promotor
score). We vragen directe feedback van de inwoner na afsluiting van het klantcontact en/of
dienstverlening. Hiermee worden kort-cyclische inzichten verzameld over de klantbeleving
waarmee op adequate wijze de dienstverlening continu verbeterd wordt. In de komende jaren zal
verder gewerkt worden aan het stapsgewijs verbeteren en uitrollen van doorlopende
kwaliteitsonderzoeken.
• In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele oplossingen met de
mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We organiseren ons en met onze
partners rondom de samenleving in plaats van andersom. Snelheid en voortgang van digitalisering
van (overheids-)dienstverlening blijft belangrijk: Snelheid en voortgang van digitalisering van
(overheids-)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten maar de
mensen die daarin niet mee kunnen mogen daar geen last van hebben en moeten dus geholpen
kunnen worden. Hoe hoger de kwaliteit en kwantiteit van de digitalisering, hoe meer tijd en ruimte
er ontstaat voor ‘humanisering’, persoonlijk contact en maatwerk.
Gerealiseerd? Ja
In het afgelopen jaar is een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld waarin de verdere
digitalisering is opgenomen maar waarbij de aandacht voor de menselijke maat nadrukkelijk
uitgangspunt is.
• We onderzoeken welke service en dienstverlening in het eerste contact kan plaatsvinden (ook i.v.m.
verdergaande digitalisering) en welke expertise hiervoor nodig is. We bekijken hoe we de
wijkpleinen daarvoor kunnen door ontwikkelen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Op de wijkpleinen blijven we- met beroepskrachten en vrijwilligers - mensen ondersteunen bij het
invullen van formulieren en digitale aanvragen. Daarnaast kunnen mensen daar vragen stellen over
allerlei onderwerpen op het sociaal domein. De consulenten Boschwijzer hebben de juiste
deskundigheid om inwoners te informeren, adviseren en ondersteunen. In het voorjaar van 2018 zal
de nieuwe werkwijze gelanceerd worden.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

30

• Vanuit de sociale sectoren (MO en WXL) gaan we de veelvoud aan vakgericht advies en lichte
ondersteuning omzetten naar gezamenlijke informatie, advies en ondersteuning voor kwetsbare
bewoners. Daarnaast behouden we inzet van vakafdelingen op vakinhoudelijke vraagstukken.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Mensen met vragen over wonen, zorg en ondersteuning, werk, financiën en ideeën en initiatieven
kunnen op één plek terecht voor informatie en advies. Met het project Boschwijzer werken we
samen met de partners Juvans, Divers, Mee en GGD toe naar één telefoonnummer, een website én
persoonlijk contact op de wijkpleinen.

DoorontwikkeIing van de digitale dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
· We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze
informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten;
· Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie;
· We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en
vereenvoudigen.
Indicator
% inwoners dat (zeer) tevreden is over de
mogelijkheden van dienstverlening via internet
(bv. afspraken maken of aanvragen in dienen).

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

66%

70%

82%

75%

74%

80%

61%

78%

Bron: omnibusenquête

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het gemak
waarmee men informatie kon vinden op de
website over producten en diensten.
Bron: omnibusenquête

Wat hebben we er voor gedaan?
• Veel burgers wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en locaties die hen het
beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal
aangevraagd en geleverd worden. Die ontwikkeling wordt doorgezet. Onder andere met een
technische en vervolgens functionele aansluiting op MijnOverheid.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Afgelopen jaar is het aantal digitaal beschikbare producten en diensten weer verder uitgebreid. Naar
verwachting zullen daarnaast in 2018 de eerste berichten via MijnOverheid worden verstuurd.
• Burgers die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de digitale wereld, helpen
we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van de digitale weg, maar zo nodig ook met een
analoge oplossing. Die hulp bieden we niet alleen op het Stadskantoor en Perron 3, maar ook op de
wijkpleinen.
Gerealiseerd? Ja
Er zijn veel initiatieven ontwikkeld om onze dienstverlening meer toegankelijk te maken voor minder
digitaal vaardige burgers zoals cursussen, taalpunten bij diverse plekken in de stad en extra
ondersteuning bij de wijkpleinen. Ook in het nieuwe programma dienstverlening is het borgen van
toegankelijke dienstverlening voor iedereen een belangrijk thema.
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• Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram
en LinkedIn). Bij communicatie via de sociale media verwacht men een snelle reactie. Webcare
voeren we niet alleen tijdens kantooruren, maar ook ’s-avonds en in de weekenden uit. En daarmee
kan er snel en gericht worden gereageerd op vragen en signalen van burgers en ondernemers. We
blijven aansluiten op breed omarmde informatietechnologie; zo onderzoeken we bijvoorbeeld het
gemeentelijke gebruik van WhatsApp.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
We volgen en reageren dagelijks op berichten via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Hierbij
reageren we niet alleen op onze eigen berichten, maar zetten social media ook in om informatie te
delen en om de verbinding tussen inwoner en gemeente te vergroten. We werken met een
webcareteam zodat we snel en gericht reactie op de verschillende kanalen kunnen geven (binnen 2
uur tijdens kantooruren). De duidelijke communicatie over de openingstijden en onze
reactiesnelheid wordt zeer gewaardeerd door inwoners. Ook wordt er proactief interactie gezocht
met inwoners en ondernemers om de betrokkenheid op social media te vergroten. Een onderzoek
naar het draagvlak en de benodigde inspanning om WhatsApp als nieuw communicatiekanaal in te
gaan zetten is gepland voor Q2 2018.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

6.640

7.204

5.490

5.698

-209

Baten

3.203

3.788

3.553

3.654

101

-3.437

-3.415

-1.936

-2.044

-108

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten nadeel € 395.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u
naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Door een na-ijl effect van de extra aanvragen reisdocumenten vanuit 2011 ontstaat een
voordeel op de opbrengsten leges burgerzaken. Per 1 januari 2012 stegen de leges voor ID
kaarten voor kinderen jonger dan 14. Hierdoor ontstond er in de laatst weken van 2011 een
run op deze ID kaarten. Deze documenten verliepen eind 2016. Dit heeft voor een extra
aanvragen geleid in laatste kwartaal 2016 maar ook nog in 2017. Voordeel € 188.000.
· Lagere kosten voor huur gebouwen en beveiliging. Voordeel € 44.000.
Subsidies
Binnen dit programma zijn geen subsidies verleend.
Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.
Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Bestuursakkoord
Lokale overheid dienstbaar
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Sterke inwoners
Ambitie
We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam, zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. De
meeste inwoners slagen er op eigen kracht in, soms met hulp van familie, vrienden of kennissen, deel
te nemen in onze samenleving. Soms is er tijdelijk extra ondersteuning nodig. Inwoners kunnen
rekenen op informatie en advies van de gemeente op de terreinen Jeugdhulp, Wmo, welzijn en
financiën via onder andere de wijkpleinen. Wij willen voorkómen dat mensen tussen de wal en het
schip raken door ze op tijd te ondersteunen als zij het (tijdelijk) zelf niet redden. De sociale wijkteams
bieden ondersteuning aan huishoudens met meervoudige problemen en verlenen daarnaast toegang
tot de langdurige en specialistische hulp. We gaan uit van een actieve opstelling van de inwoner en het
nemen van eigen verantwoordelijk voor zijn of haar problemen. Daarom bekijken we eerst wat iemand
zelf, of met behulp van zijn of haar sociale netwerk, kan oplossen. Als er sprake is van meervoudige of
complexe problematiek, stellen we met het huishouden samen een plan van aanpak op waarmee we
samen werken aan een duurzame oplossing voor het huishouden vanuit het principe één huishouden,
één plan, één regisseur en vanuit nabijheid.
We willen een beroep op dure ondersteuning en zorg beperken. Datzelfde geldt voor ‘gedwongen’ of
crisishulp. Tegelijkertijd willen we de veiligheid van jeugdigen en volwassenen - in geval van huiselijk
geweld of kindermishandeling - zo goed mogelijk waarborgen, door in te grijpen als dat echt nodig is.

Gezond leven
Wat wilden we bereiken?
· Kinderen groeien gezond op
· Inwoners voelen zich gezond
· Inwoners hebben een gezonde leefstijl
Indicator

Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht:
18+

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

43%

<= 43%

45%
(meting
2016)

<=43%

12%

<= 12%

10%

<=12%

85%

>=85%

86%
(meting
2016)

>=85%

96%

>= 96%

95%

>=96%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage inwoners met (ernstig) overgewicht:
18Bron: Enquête Kind en Opvoeding

Percentage inwoners (18+) dat de gezondheid als
uitstekend of (zeer) goed beoordeelt
Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage ouders dat de gezondheid van hun
kind als (zeer) goed beoordeelt
Bron: Enquête Kind en Opvoeding
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Wat hebben we er voor gedaan?
• We vragen de GGD activiteiten uit te voeren (bv ‘Gezond koken’, ‘Spreekuur gezonde leefstijl) om
gezondheidsachterstanden te voorkomen en te bestrijden; zowel stedelijk als in de wijk.
Gerealiseerd? Ja
Er vinden verschillende soorten activiteiten plaats rondom leefstijl, gezondheid en voeding in de
doelgroep 0-99 jaar. Er wordt samengewerkt met Breed Welzijn bij de uitvoering van deze
projecten. Voorbeelden zijn kookworkshops, gezondheidsspreekuren en valpreventie.
• Door voorlichting, advies en collectieve interventies in de eerste lijn blijft het beroep op tweedelijns
zorg voor verslaving en psychische problematiek beperkt.
Gerealiseerd? Ja
Via verschillende kanalen, zoals internet, social media, telefoon wordt informatie en advies gegeven
over thema's zoals verslaving en psychische problemen. Binnen het trainingscentrum hebben we
ook collectief aanbod rondom deze thema's. Inwoners weten de weg te vinden naar deze vormen
van aanbod.
• Gemeente, Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD, huisartsen en onderwijs werken samen aan de
ketenaanpak overgewicht bij jeugd.
Gerealiseerd? Ja
Binnen de proeftuin wordt samengewerkt tussen verschillende professionals binnen de keten '
aanpak overgewicht'. De resultaten van de proeftuin zijn goed. Eind 2018 stopt de proeftuin en ligt
er een model klaar wat gebaseerd is op de Bossche proeftuin.
• ’s-Hertogenbosch = JOGG-stad (Jongeren Op Gezond Gewicht). Onder de noemer ‘Samen gezond’
in de stad, wijk en dorp werken onder meer het onderwijs, GGD en Divers aan het stimuleren van
een gezonde leefstijl.
Gerealiseerd? Ja
Verlenging JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) periode 2017 - 2019 is vastgesteld in maart 2017
• Door interventies als Leff, Cool en les je dorst zetten partners in op drie concrete gedragsdoelen:
voldoende bewegen, groente en fruit eten en water drinken.
Gerealiseerd? Ja
Op drie gedragsdoelen worden activiteiten uitgevoerd.
• Het uitvoeren van het preventieve wijkgerichte gezondheidswerk dat zich richt op kinderen en
volwassenen. Vanuit het wijkgericht gezondheidswerk wordt samengewerkt in de wijk met Divers,
’S port en de BBS’en. Zo wordt het aanbod beter afgestemd op de vraag van de wijk.
Gerealiseerd? Ja
In alle wijken voert de GGD preventief wijkgerecht gezondheidswerk uit. Dit geldt voor alle
doelgroepen. Samen met de partners Sport en Divers wordt het aanbod afgestemd op de vraag.
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Meedoen
Wat wilden we bereiken?
· Inwoners redden zich zoveel mogelijk zelf en met hun sociaal netwerk
· Dreigende problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt
· Voor inwoners die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociaal netwerk kunnen redden, is er hulp
en ondersteuning mogelijk
· Inwoners kunnen meedoen aan activiteiten in hun eigen leefomgeving
Indicator
Percentage inwoners dat aangeeft dat zij te
weinig sociale contacten heeft

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

10%

< 10%

9% (meting
2016)

<10%

Nulmeting
in 2016

Beter dan
de
nulmeting

27%
(meting
2016)

Beter dan
de
nulmeting

76%

71% (vanaf
2016 is
stelling: 'de
oplossing
sluit aan bij
mijn
> 76% hulpvraag')

>76%

69%

67%
(meting
2016)

>=69%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage inwoners dat vindt dat er in de buurt
veel voor en door inwoners wordt gedaan
Bron: Enquête Leefbaarheid

Percentage klanten van de sociale wijkteams dat
aangeeft dat de geboden oplossing precies is wat
ze nodig hadden
Bron: Tevredenheidsonderzoek O&S

Percentage volwassenen dat voor hulp en
ondersteuning in het dagelijks leven terecht kan
bij familie, vrienden of buurtgenoten

>= 69%

Bron: Enquete Sport en Welzijn

Wat hebben we er voor gedaan?
• We handhaven het regisseursmodel voor de wijkteams tot 2020 en positionering blijft bij de
gemeente.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 zijn de wijkteams tussentijds geëvalueerd. Begin 2019 wordt een eindevaluatie uitgevoerd
waarbij ook wordt gekeken naar het huidige regisseursmodel.
• De medewerkers in de wijkteams geven uitvoering aan het principe ‘één gezin, één plan en zijn
hiervan regisseur en eigenaar.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de medewerkers uitvoering
geven aan het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van
dit principe en ook samenwerkingspartners zijn daarover geïnformeerd.
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• De wijkteams hebben de regierol en doorzettingskracht door middel van:
· Het creëren van één gemeenschappelijke in- en uitvalsbasis voor professionals in de wijk
(zowel voor basis professionals als tweedelijns professionals);
· Voeren van gezamenlijke intervisie, casuïstiek bespreking en scholing;
· Het verminderen van de administratieve lasten.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het creëren van een gemeenschappelijke in- en uitvalsbasis in de wijk is ingezet, dit wordt in 2017
en 2018 gerealiseerd (Boschwijzer).
· Casuïstiek wordt daar waar nodig gezamenlijk met andere professionals besproken en
opgepakt.
· Met Juvans, Divers en Mee wordt, naast samenwerkingsafspraken rondom casuïstiek, ook
besproken hoe er samen gewerkt kan worden op thema’s in de wijk.
· Het scholingsaanbod van de wijkteams wordt gedeeld met de samenwerkingspartners. Zo
zijn professionals vanuit basiszorg en gespecialiseerde zorg aangesloten bij de ‘Verve
scholing’ van de wijkteams. Daarnaast is een gezamenlijke scholing georganiseerd voor
professionals uit het voorliggend veld, onderwijs en wijkteams over de aanpak rondom
complexe scheidingen.
· Voor professionals komt er een portal waar instellingen hun opleidingen kunnen delen.
• Aanbod en vraag van collectieve trainingen (bv sociale vaardigheden, financieel beheer) worden
beter op elkaar afgestemd in een gemeenschappelijk trainingscentrum.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is de website van het Regionaal Trainingscentrum gelanceerd:
www.regionaaltrainingscentrum.nl met daar het aanbod van trainingen voor jeugd en volwassenen.
• Inwoners kunnen gebruik maken van aantrekkelijke accommodaties waar ze kunnen binnenlopen en
meedoen of zelf activiteiten organiseren.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er is een breed aanbod aan buurthuizen en andere ontmoetingsplekken waar bewoners kunnen
deelnemen aan activiteiten. Om ook aan de vraag en behoeften van meer kwetsbare bewoners te
voorzien die niet uit zichzelf ergens binnen lopen, bouwen we verder aan verbetering van het
aanbod van algemene voorzieningen voor dagactiviteiten. Zo realiseren we steeds meer
huiskamerinitiatieven: laagdrempelige ontmoetingsplekken die voornamelijk door bewoners en
vrijwilligers worden georganiseerd. Een aantal buurthuiskamers heeft expliciet als doel om elkaar als
buurtgenoten beter te leren kennen en zo ook meer voor elkaar te kunnen betekenen in
ondersteuning en hulp. In ouderenhuiskamers zorgen getrainde vrijwilligers er voor dat ook ouderen
met bijvoorbeeld beginnende dementie mee kunnen blijven doen.
• We bieden inwoners ondersteuning bij vraagstukken op psychosociaal en/of materieel gebied aan.
Deze vorm van basisondersteuning is vrij toegankelijk en kan zowel individueel als groepsgericht
worden geboden.
Gerealiseerd? Ja
Via inkoop basisondersteuning Juvans, Divers, MEE en GGD
• We ondersteunen Buurtbemiddeling073 als zelfstandige organisatie
Gerealiseerd? Ja
Per 1 januari 2017 is de stichting buurtbemiddeling zelfstandig. De subsidie voor de activiteiten die
voorheen onderdeel was van de overeenkomst met Divers gaat nu rechtstreeks naar de stichting
buurtbemiddeling073.
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• De basisprofessionals van Juvans, Divers en Mee gaan onder één aansturing samenwerken in
buurtteams.
Gerealiseerd? Ja
In de buurtteams werken de basisprofessional van Divers, MEE en Juvans samen onder één
aansturing. Men sluit daarbij aan bij de schaal waarop ook de sociale wijkteams werken. Met
Boschwijzer wordt ingezet op gezamenlijke huisvesting van buurtteams en wijkteams.

Opgroeien en opvoeden
Wat wilden we bereiken?
· Ouders kunnen zoveel mogelijk zelf of met hulp uit hun sociale omgeving opvoedingsvragen
oplossen.
· Vragen, (opvoedings-)zorgen en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd
· Voor jeugdige inwoners of ouders die zich (tijdelijk) niet zelf of met hun sociale omgeving kunnen
redden, is er hulp en (specialistische) ondersteuning op maat mogelijk
· Kinderen en jongeren groeien op in een stabiele en veilige omgeving
Indicator

Percentage ouders en jeugdigen dat aangeeft dat
na interventies met betrekking tot opvoeden en
opgroeien door de gemeente of zorgaanbieders
hun persoonlijke situatie is verbeterd

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

61%

67% van de
ouders/verzorgers
vindt dat door de
jeugdhulp hun
vertrouwen in de
toekomst is
verbeterd; 50%
van de jeugdigen
vindt dat door de
hulp hun
vertrouwen in de
toekomst is
>= 61%
verbeterd

>=61%

81%

>=81%

>=81%

Bron: CEO Jeugd

Percentage ouders dat voor vragen over de
opvoeding terecht kan bij familie, vrienden of
buurtgenoten

83%

Bron: Enquête Kind en Opvoeding
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Bij beginnende opgroei- of opvoedproblematiek bij een kind/gezin wordt direct een deskundige
ingezet in de eigen omgeving (thuis, in de klas, de kinderopvang, de sportclub e.d.) om de juiste
interventie te bepalen.
Gerealiseerd? Ja
Deskundigen uit de jeugdhulp worden in de eigen omgeving van jeugdigen ingezet, conform norm.
• Up-to-date informatie en advies rondom opgroeien en opvoeden is beschikbaar.
Gerealiseerd? Ja
Via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin, internet, telefoon en social media is er up-todate informatie beschikbaar over opvoeden en opgroeien. Mocht er meer informatie nodig zijn dan
kunnen kinderen en hun opvoeders terecht op school en in de wijk bij basisprofessionals.
• We realiseren een vraaggericht dekkend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning, zowel
individueel als collectief.
Gerealiseerd? Ja
We hebben een dekkend aanbod opvoed- en opgroei-ondersteuning voor de meest voorkomende
problemen. Zowel individuele ondersteuning als groepsaanbod is hierbij belangrijk. Via school en de
Jeugdgezondheidszorg worden kinderen en hun opvoeders verwezen. Dit aanbod is vrij toegankelijk
• Er zijn vaste contactpersonen voor het onderwijs (ook speciaal onderwijs) en kinderopvang vanuit
het jeugdnetwerk.
Gerealiseerd? Ja
Via de ondersteuningsstructuur en de kind besprekingen op school zijn vaste contactpersonen
verbonden aan elke school in de stad. Contactpersonen zijn zowel medewerkers van Juvans, GGD
en op sommige scholen Divers. Daarnaast zijn er wijkcontactpersonen via het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Contactpersonen zijn ook onderdeel van de
buurtteams. Hierdoor is een directe verbinding met de sociale wijkteams. Dit zorgt voor een
complete en dekkende ondersteuningsstructuur voor kinderen en ouders/verzorgers
• Scholen, kinderopvang en consultatiebureaus vinden hun weg naar de sociale wijkteams en zijn
tevreden over de samenwerking.
Gerealiseerd? Ja
Uit de tussenevaluatie blijkt dat er samenwerking is op casusniveau. Voor de professionals van de
gespecialiseerde aanbieders is het duidelijk waar de wijkteams van zijn. Bij de buurtteams
(voorliggend veld) is dit soms minder duidelijk en is er nog wel eens verwarring over de definitie van
de term regievoering. Met partners staat dit onderwerp op de agenda zodat we dezelfde taal
spreken en de samenwerking kunnen optimaliseren.
• We starten het project meeleefgezinnen in ’s-Hertogenbosch. We gaan op zoek naar gezinnen die
als meeleefgezin ouders met psychische problematiek willen ondersteunen. Doel is om in 2017
minimaal 7 meeleefgezinnen te vinden en te koppelen aan ouders met psychische problematiek.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Na de introductie- en trainingsfase zijn we gestart met het werven van vraaggezinnen en
aanbodgezinnen. Na deze werving gaat er matching plaats vinden. We beschikken daarom op dit
moment nog niet over 7 meeleefgezinnen, aangezien we in de matchingsfase zitten.
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• We stimuleren en faciliteren organisaties voor lotgenotencontacten van ouders en jongeren.
Gerealiseerd? Ja
Middels steunpunt zelfhulp stimuleren wij lotgenotencontact. Maar ook via Goed voor Elkaar wordt
lotgenotencontact gestimuleerd: autisme, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrie, etc.
• Pleegzorg vernieuwing faciliteren waarbij meer pleegzorg in het netwerk rondom een gezin wordt
georganiseerd.
Gerealiseerd? Ja
Pleegzorg is een belangrijk element binnen het transformatieproject “wonen doe je thuis”.
In 2017 startten we met het project “wrap around pleegzorg”. Door middel van dit project willen we
het voor kinderen mogelijk maken, die nu vanwege specifieke kenmerken gebruik moeten maken
van residentiele zorg, om tóch in een (pleeg)gezin op te groeien. Om dit mogelijk te maken is er
naast de gebruikelijke pleegzorgbegeleiding ook extra inzet van behandeling, begeleiding en
respijtzorg voor de pleegouders noodzakelijk.
In de eerste week van november zijn er in de hele regio wervingsactiviteiten geweest in het kader
van de week van de pleegzorg. In den Bosch heeft de posterexpositie “heel gewone mensen
gezocht” in het stadskantoor gestaan en er hebben grote posters in de Peperbus gehangen. Ook
heeft er een lunch in het kader van “meet en greet” plaatsgevonden met pleegouders en bestuurders
uit de regio.

De aanbieders van pleegzorg proberen hun bestand uit te breiden met nieuwe pleegouders. Dit is
deels gericht op behoud van het huidige aantal plaatsen en deels gericht op uitbreiding.
• We versterken de aanpak van multi probleem huishoudens (MPH) door het Centrum voor
Trajectbegeleiding (CvtB) toe te rusten met kennis over complexe problematiek jeugd.
Gerealiseerd? Ja
Deels is deze kennis al aanwezig bij het CvTB. Er is nu voor gekozen om hier niet specifiek op in te
zetten, maar om de afstemming tussen verschillende gespecialiseerde platforms en de wijkteams te
verbeteren via het stedelijk netwerkoverleg complexe casuïstiek.
• De onderwijs zorgarrangementen worden contractueel vastgelegd in de contracten van de
betreffende jeugdhulpaanbieders
Gerealiseerd? Ja
In de contracten met de jeugdhulpaanbieders is vastgelegd dat de gemeenten (per 1 januari 2017)
onderwijs zorgarrangementen afnemen bij jeugdhulpaanbieders.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

252.998

232.749

265.771

287.103

-21.332

Baten

137.739

120.860

151.100

172.742

21.642

-115.260

-111.889

-114.671

-114.362

309

Saldo van lasten en baten

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

39

Belangrijkste verschillen
· Extra inzet voor PowerUp073 en diverse onvoorziene kosten voor fysieke voorzieningen
leiden op het gebied van ambulant jongerenwerk in achterstandswijken tot een nadeel van €
124.000.
· Het opstellen van de regionale visie op vrouwenopvang is tot nader order uitgesteld omdat de
regiovisie geweld in huiselijke kring in 2018 afloopt en we daarin de visie op vrouwenopvang
willen opnemen omdat deze thema’s in elkaars verlengde liggen. De (mede) hiervoor bestemde
middelen vallen daardoor vrij. Voordeel € 130.000.
· Door het Ministerie van Financiën zijn er kosten als doorschuif-btw geoormerkt. Het betreft
dan btw op directe kosten, indirecte kosten en investeringsgoederen. Hierdoor ontvangen we
een hoger bedrag van de GGD. Voordeel € 93.000.
· Vanuit de gewenste transformatie naar algemene voorzieningen voor alle wijkbewoners
hebben we in 2017 minder besteed aan specifieke steunpunten voor mensen met psychische
problemen. Voordeel € 52.000.
· De uitgaven in het kader van de witte tornado's zijn ondergebracht bij het CVTB. Deze
uitgaven zijn verantwoord bij de overige uitgaven openbare geestelijke gezondheidszorg
waardoor dit budget niet wordt uitgegeven. Voordeel € 43.000.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Maatschappelijke
dienstverlening

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo
lang mogelijk zelfstandig en
zelfredzaam.

1.646.056

1.745.405

1.521.861

Openbare geestelijke
gezondheidszorg

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo
lang mogelijk zelfstandig en
zelfredzaam.

1.656.060

77.110

23.554

Jongerenactiviteiten

We willen dat jongeren nu en in de
toekomst maatschappelijk
betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te
ontplooien.

2.364.380

2.364.380

2.265.755

10.640

220.640

206.964

1.676.760

1.676.760

2.535.802

411.050

528.707

467.380

Algemene voorzieningen Meedoen
WMO en Jeugd
Collectief en preventief Opgroeien en opvoeden
aanbod jeugd
Gezondheidsbeleid

Gezond leven

Maatschappelijk werk

Meedoen

4.835.920

4.622.580

3.342.463

Voorzieningen mensen
met beperkingen

Meedoen

1.018.180

1.178.180

1.081.356

Risicojongeren

Een samenleving waarin de jeugd
zich geborgen en geaccepteerd
weet

1.054.300

1.054.300

1.102.847
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Ouderenbeleid

We willen dat meer mensen in staat
zijn om zelf of met behulp van hun
sociaal netwerk hun leven vorm te
geven.

718.520

877.885

859.811

Sociaal-cultureel werk

We willen dat meer mensen in staat
zijn om zelf of met behulp van hun
sociaal netwerk hun leven vorm te
geven.

1.363.640

1.820.743

1.204.897

Sociale activering

Een passend activiteiten-, dienstenen voorzieningenaanbod

769.330

769.330

804.296

Verslavingszorg

Veilige woon- en leefomgeving

847.150

597.290

520.332

Beschermd wonen

Meedoen

18.000

200.000

Verbonden partijen
GGD Hart van Brabant
Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

BTW risico zorgdienstovereenkomst

Aard

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

vervallen

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Inkoop specialistische hulp Wmo
Beleidsplan Jeugd 2015-2018
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Sterke wijken
Ambitie
’s-Hertogenbosch is een sterke sociale stad waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf
en voor de ander. Bewoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een beroep op een ander.
Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale verbanden van
mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen en
sport- en cultuuractiviteiten die de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers zetten zich in voor
activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor een leefomgeving
die sociaal, veilig en leefbaar is. De kracht van onderlinge netwerken en hulp kan intensiever worden
benut en gesteund. Dit moet ook kansen bieden aan mensen voor wie dat door een bepaalde
kwetsbaarheid, beperking of gedragsprobleem niet zomaar vanzelfsprekend is. Onze diensten en
activiteiten in het gewone leven moeten er steeds op zijn gericht dat deze groepen geen
belemmeringen ervaren om mee te doen. Hiervoor werken we samen met bewoners,
vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners.
We faciliteren initiatieven van bewoners en maatschappelijk middenveld. We bieden meer ruimte aan
maatschappelijke initiatieven: inwoners, vrijwilligers en ondernemers die initiatieven willen ontplooien
in het sociale domein. We bieden partnerschap, informatie, betrokkenheid, waar mogelijk en nodig
regelruimte, een netwerk, praktische kennis, materiaal, accommodatie of subsidie.

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
Wat wilden we bereiken?
· Een toename van het aantal maatschappelijk initiatieven
· Inwoners kennen elkaar en zien naar elkaar om
· Inwoners zetten zich vrijwillig in voor elkaar
· Mantelzorgers voelen zich voldoende ondersteund
· Inwoners voelen zich thuis in hun buurt
Indicator
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is
met de stelling: ‘de mensen in deze buurt gaan op
een prettige manier met elkaar om’

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

65%

>= 65%

71%

>= 65%

9%

<= 9%

8% (meting
2016)

<=9%

< 13%

16%
(meting
2016)

<13%

22%

23%
(meting
2016)

22%

> 34%

39%
(meting
2016)

>34%

Bron: Veiligheidsmonitor, O&S.

Percentage inwoners dat zich wel eens
gediscrimineerd voelt, bijvoorbeeld vanwege
nationaliteit, seksuele geaardheid, ras, leeftijd,
religie of handicap.
Bron: Enquête Leefbaarheid

Percentage mantelzorgers dat de zorg die zij
geven als (zeer) belastend ervaart.

13%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage inwoners dat mantelzorg verleent

22%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet

34%

Bron: Enquête Sport en Welzijn
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Er is ondersteuning beschikbaar voor bewoners die zich voor anderen of voor de gemeenschap
inzetten. Dat geldt ook voor maatschappelijke initiatieven die zich willen ontwikkelen tot sociale
ondernemingen
Gerealiseerd? Ja
Via bijeenkomsten peilen we de ondersteuningsbehoefte. Via subsidiemogelijkheden bieden we
inwoners (financiële en overige) ondersteuning om het initiatief verder te brengen en te laten slagen.
• Met partners van wijkaccommodaties halen we mogelijke (ruimtelijke en financiële) drempels weg
voor bewonersinitiatieven (ruimten om niet).
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Met de mogelijkheden voor ondersteuning van bewonersinitiatieven vanuit de Wijk-Buurt- en
Dorpsbudgetten en het Maatschappelijk Initiatievenfonds kunnen financiële drempels worden
beslecht. De praktijk leert dat dit soms ondersteuning of bemiddeling vergt. Met partners van
wijkaccommodaties hebben we afgesproken in de opstartfase van wijkinitiatieven zo soepel
mogelijk met zaalhuurtarieven om te gaan.
• Gemeente en externen ondersteunen samen individuele initiatieven, organiseren een leergang voor
beginnende initiatiefnemers en werken aan doorbraken op gebieden waar bijvoorbeeld wet- en
regelgeving in de weg zit.
Gerealiseerd? Ja
Gemeente en externen helpen nieuwe initiatieven met het maken en verbeteren van hun plan en
begroting . Er zijn doorbraaktafels en kampvuurgesprekken georganiseerd om knelpunten te
bespreken. Ook weten initiatiefnemers elkaar steeds vaker te vinden om informatie en kennis uit te
wisselen. .
• Het maatschappelijk initiatieven fonds (MIF) wordt ingezet om bewonersinitiatief en sociaal
ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren.
Gerealiseerd? Ja
Uiteenlopende sociale initiatieven konden starten dankzij de eenmalig financiële ondersteuning uit
het Maatschappelijk Initiatieven Fonds.
• We ondersteunen en faciliteren wijkondernemingen
Gerealiseerd? Ja
Wijkondernemingen leveren met veel burgerkracht/ vrijwillige inzet hun bijdrage aan bevordering
van sociale cohesie in de buurt en dagactiviteiten voor de individuele bewoners. Soms leidt dit ook
tot een traject naar werkervaring of ondernemerschap. Wij stellen ruimte beschikbaar en leveren
een bijdrage in kosten van de coördinator/kwartiermaker.
• Maatschappelijke initiatieven worden zichtbaar en meer (online) aan elkaar verbonden.
Gerealiseerd? Ja
Verbindingen onderling worden gelegd in bijeenkomsten, waaronder het netwerk informele
ondersteuning. Maatschappelijke initiatieven zijn nu zichtbaar in het overzicht 'Samen is leuker.
Overzicht van organisaties voor informele ondersteuning van kwetsbare mensen', begin volgend jaar
ook online zichtbaar. En ook initiatieven vanuit wijk-, buurt- en dorpenregeling staan online.
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• We ontwikkelen een netwerk van informele zorgorganisaties. Met dit netwerk informele zorg
koppelen we formele zorgorganisaties aan informele organisaties.
Gerealiseerd? Ja
We hebben een Netwerk informele ondersteuning georganiseerd door en voor
vrijwilligersorganisaties. De koppeling met de formele organisaties leggen we vanuit de inhoudelijke
opgaven - bijvoorbeeld rond ‘Langer prettig thuis wonen voor ouderen’ – en op wijkniveau door de
buurtteams Breed Welzijn.
• Vanaf 1 januari 2017 is de regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget operationeel.
Bewonersadviesgroepen in wijken, buurten en dorpen adviseren B&W over initiatieven (sociaal,
fysiek, veilig en buurteconomie) die in uitvoering worden genomen. Bewoners kunnen daarbij
gebruik maken van ambtelijke expertise op deelterreinen. Combinatie met reguliere budgetten
behoort tot de mogelijkheden.
Gerealiseerd? Ja
Vanaf 1 januari 2017 is de regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget operationeel.
• We ondersteunen vrijwilligers door de organisatie van vrijwilligersnetwerkbijeenkomsten en Het
beste vrijwilligersidee.
Gerealiseerd? Ja
Alle activiteiten voor ondersteuning vrijwilligers uitgevoerd. Ook in 2017 onderzoek onder
vrijwilligers uitgevoerd.
• We versterken het aanbod van de Vrijwilligersacademie door het bieden van cursussen, workshops,
lezingen en waardering het hele jaar door.
Gerealiseerd? Ja
Het aanbod wordt nu zoveel mogelijk het hele jaar door geleverd.
• We verbeteren de informatie over de Vrijwilligersverzekering.
Gerealiseerd? Ja
Stichting Divers heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties, waar
de VNG contactpersoon informatie heeft gegeven over de verzekering. Verder informeren wij
organisaties als zij een afspraak maken.
• We promoten de regeling waarbij mantelzorgers via de Zorgcoöperatie gebruik kunnen maken van
huishoudelijke hulp tegen een goedkoop (gereduceerd) tarief.
Gerealiseerd? Ja
De diensten van de Zorgcoöperatie slaan aan bij de mantelzorgers. Naast huishoudelijke hulp,
kunnen mantelzorgers ook tuinonderhoud ontvangen tegen een gereduceerd tarief.
• We voegen ondersteunende taken voor mantelzorgers toe aan het aanbod van de Zorgcoöperatie.
Gerealiseerd? Ja
Tuinonderhoud is toegevoegd aan de diensten van de Zorgcoöperatie.
• Er is een breed samengesteld netwerk in de stad dat eenzaamheid signaleert en interventies pleegt.
Dit netwerk van professionals en vrijwilligers verzorgt samen de benodigde scholing en coaching. De
Bossche Coalitie Erbij wordt hierbij betrokken.
Gerealiseerd? Ja
Uitgevoerd conform de afspraken hierover en de raad hiervan op de hoogte gesteld met een
raadsinformatiebrief in 2017.
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• Opnieuw inrichten van het preventief professioneel jongerenwerk, het versterken van het vrijwillig
jeugd- en jongerenwerk en het bevorderen van participatie van jongeren.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het stedelijk jongerenwerk is volop in opbouw.
• We leiden 80 Citytrainers op die vrijwillig aan de slag gaan in hun eigen wijk of buurt op het gebied
van sport, cultuur en welzijn.
Gerealiseerd? Ja
Afgelopen jaar zijn er 101 Citytrainers opgeleid.
• Er zijn 18 jongerenambassadeurs aan wie we vragen om mee te denken en te adviseren over
relevante onderwerpen.
Gerealiseerd? Ja
In totaal zijn er 25 Jongerenambassadeurs geweest in 2017.
• We geven opdracht aan RADAR voor het uitvoeren van preventieve activiteiten gericht op
arbeidsdiscriminatie
Gerealiseerd? Ja
Opdracht is verstrekt, proces loopt en wordt versterkt door uitvoering motie discriminatie (nov
2017).
• Samen met partners in de stad geven we uitvoering aan het Programma Regenboogstad
Gerealiseerd? Ja
Uitvoering activiteiten op 5 thema's volgens planning en versterkt door Roze Zaterdag.
• We organiseren Roze Zaterdag
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd in juni jl.
• Tegengaan van polarisering en radicalisering
Gerealiseerd? Ja
We hebben het Netwerk Met Elkaar Bosschenaar voortgezet en uitgebouwd gericht op informeel
ontmoeten en er zijn netwerken van sleutelfiguren en dialoogleiders die met de stad in gesprek zijn
over signalen van polarisatie.
Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

4.777

4.823

6.609

6.590

19

Baten

927

543

790

718

-72

-3.849

-4.280

-5.818

-5.872

-53

Saldo van lasten en baten
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Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten nadeel € 45.000.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Emancipatiebeleid

Een passend activiteiten-, dienstenen voorzieningenaanbod

201.110

201.110

144.812

Mantelzorg

We willen dat meer mensen in staat
zijn om zelf of met behulp van hun
sociaal netwerk hun leven vorm te
geven.

1.021.790

1.021.790

1.054.376

Accommodatiebeleid

Vrijwillige inzet, informele zorg en
omgaan met elkaar

1.486.290

1.486.290

1.083.048

Algemene voorzieningen Vrijwillige inzet, informele zorg en
op wijkniveau
omgaan met elkaar

227.940

968.742

629.688

Vrijwilligerswerk

456.530

456.530

424.652

Een passend activiteiten-, dienstenen voorzieningenaanbod

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Wijk-, buurt- en dorpsbudget
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Sterke verandering
Ambitie
Het stelsel moet betaalbaar blijven zodat inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben dit ook
kunnen blijven ontvangen. Om het betaalbaar te houden willen we dat de aanspraak op specialistische
hulp afneemt en dat informele zorg in de sociale omgeving toeneemt. Daarbij werken we volgens het
uitgangspunt dat we de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk
organiseren. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat de burger nodig heeft en niet wat het
systeem te bieden heeft: van aanbod- naar vraaggericht werken. Een waterbedeffect moet voorkomen
worden. Daarom zijn we zeer alert op het aantal opnamen in een gedwongen kader en crisisopvang.
Een goede samenwerking tussen professionals (hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen,
enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We doen dit niet alleen. We werken intensief samen met de
gemeenten in de Meierij en Noordoost-Brabant; we maken gezamenlijk beleid en kopen gezamenlijk in.
Gemeente ’s-Hertogenbosch is daarbij centrumgemeente.

Verschuiving type hulp en ondersteuning
Wat wilden we bereiken?
·
Van aanbod- naar vraaggericht werken
·
Van specialistische hulp naar basishulp
·
Individueel als het moet naar collectief als het kan
·
De ondersteuning is zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk
·
Minder hulpverlening in een gedwongen kader en minder crisissituaties
Indicator

Aantal gedwongen uithuisplaatsingen

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

nnb

Lager dan
de
nulmeting

177

Lager dan
de
nulmeting

145

< 145

152

< 145

363

< 363

408

< 363

47

Lager dan
de
nulmeting

86

Lager dan
de
nulmeting

Gelijk aan
of beter dan
7,7
de (ouders/verzorgers);
7,8 nulmeting
7,2 (jeugdigen)

>= 7,8

Gelijk aan
of beter dan
de
7,8 nulmeting

>= 7,8

Bron: Raad van de kinderbescherming

Aantal cliënten bij het Centrum voor
Trajectbegeleiding: aantal trajecten
Bron: Managementinformatie MO

Aantal cliënten bij het Centrum voor
Trajectbegeleiding: aantal aanmeldingen
Bron: Managementinformatie MO

Aantal klachten, bezwaar en beroep van ouders
en jongeren over de toegang/hulp/ondersteuning
van de gemeente
Bron: Managementinformatie MO/rapport Ombudscommissie

Tevredenheidscijfer gebruikers over de
dienstverlening van specialistische voorzieningen
Jeugd
Bron: CEO Jeugd

Tevredenheidscijfer gebruikers over de
dienstverlening van specialistische voorzieningen
Wmo

7,8

Bron: CEO Jeugd
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Tevredenheidscijfer gebruikers over de
dienstverlening van basisprofessionals; MEE,
Juvans, Divers en GGD

Gelijk aan
of beter dan
de
7,6 (Juvans) nulmeting

7.8

>= 7,6

Gelijk aan
of beter dan
de
6,9 nulmeting

7 (sociale
wijkteams)

>= 6,9

Bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie
aanbieders

Tevredenheidscijfer gebruikers over de
dienstverlening van gemeente; sociale wijkteams
en specialistenteams
Bron: Tevredenheidsonderzoek O&S en managementinformatie
aanbieders

Aantal cliënten met
kinderbeschermingsmaatregel of andere
maatregel in het gedwongen kader

Gelijk of
lager dan de
385 nulmeting

Gelijk of
lager dan de
266 nulmeting

Bron: Synaxion

Verschuiving van specialistische naar basishulp

3,5%

>= 3,5%

-6.4%

>= 3,5%

4%

>= 4%

-11.04%

>= 4%

12.062

< 12.062

12.142

< 12.062

3.304

< 3.304

3216

< 3.304

5%

< 5%

5%

<5%

11%

< 11%

9.69%

<11%

Bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen

Verschuiving van specialistische naar basishulp
Wmo
Bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen

Aantal voorzieningen Wmo
Bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen

Aantal cliënten jeugdhulp trajecten
Bron: Synaxion en jaarverslagen instellingen

Percentage inwoners dat gebruik maakt van
specialistische hulp Wmo
Bron: Synaxion

Percentage inwoners dat gebruik maakt van
specialistische hulp jeugd
Bron: Synaxion

Wat hebben we er voor gedaan?
• In onze opdrachtverlening aan de aanbieders en het relatiemanagement sturen we op:
· Het verleggen van de inzet van de specialistische hulp naar de basisondersteuning en
informele hulp door een verschuiving van het budget voor specialistische hulp Wmo naar
basisondersteuning.
· Aanbieders van specialistische hulp en basisondersteuning en informele hulp werken samen
en vullen elkaar aan vorderen van collectieve inzet in plaats van individuele inzet waar dat
kan.
· De transformatie van de specialistische hulp met als speerpunten: de burgers als
uitgangspunt, integraliteit, nabijheid, normaliseren en ruimte voor werkers.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
We zijn in voortdurend gesprek met partijen inzake de afschaling naar voorliggende voorzieningen
(basis en informeel). We zien dat het daadwerkelijk samenwerken tussen aanbieders van
specialistische hulp met basisondersteuning en informele hulp steeds beter verloopt.
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• We voeren kwartaalgesprekken met de aanbieders Wmo en 25 grootste aanbieders Jeugdhulp.
Gerealiseerd? Ja
De relatiemanagers van de aanbieders voeren kwartaalgesprekken met de aanbieders Wmo en met
de 25 grootste aanbieders jeugdhulp.
• We monitoren of het waterbedeffect niet optreedt, dat wil zeggen of afbouw van bepaalde vormen
van ondersteuning leidt tot ongewenste effecten zoals de toename in de crisisopvang en
uithuisplaatsingen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het klopt dat de opvangvoorzieningen van Novadic-Kentron (N-K) en Maatschappelijke Opvang
(MO) vol zitten, maar dat is niet per se het gevolg van het waterbedeffect. Het aantal
uithuisplaatsingen is de afgelopen jaren bijvoorbeeld teruggebracht. Belangrijke constatering is wel
dat er op dit moment onvoldoende woon-/zorgvoorzieningen zijn waar mensen uit de opvang naar
kunnen doorstromen. Daar werken we op dit moment hard aan. Denk dan aan de realisatie van een
tussentijdse voorziening en een voorziening langdurig verblijf voor de meest zware en complexe
groepen uit de opvang. Voor andere, meer zelfstandige groepen uit de opvang realiseren we via
housing first en rapid rehousing kleinschalige alternatieven voor de opvangvoorzieningen van N-K
en MO. In dat kader maakten we recent met zorgvoorziening Springplank073 en
woningbouwcorporatie Zayaz afspraken over de huisvesting van 6 tot 8 personen uit de opvang in
twee panden die fungeren als doorstroomvoorziening. De verwachting is dat we dat in 2018 verder
uit gaan breiden.
• Bewoners komen sneller daar terecht waar zij de juiste hulp en ondersteuning krijgen:
· Doordat ICT-systemen beter gekoppeld zijn waardoor informatieoverdracht gemakkelijker
is, o.a. door de invoering van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.
· Door middel van het project Boschwijzer dat erop gericht is de dienstverlening aan
bewoners te verbeteren (duidelijke ingang, voorkomen herhaaldelijke doorverwijzing en
uitvraag, eenduidige informatie en advisering). Daarvoor gaan we samen met partners de
informatie en adviesfunctie en aanmelding van hulpvragen herijken.
· Door met partners de uitvraag bij een hulpvraag in het kader van de Wmo of de Jeugdwet
door inhoudelijk deskundigen door te ontwikkelen, o.a. via efficiëntere samenwerking
tussen diverse aanmeldteams
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het project Boschwijzer is in volle gang. Er wordt gewerkt een eenduidige informatie en advies aan
inwoners via een website, telefonisch contact en persoonlijk contract.
• We betrekken inwoners vroegtijdig bij beleids- en uitvoeringsvoorstellen door
· Het organiseren van gesprekken met bewoners en sleutelfiguren over de belangrijkste
maatschappelijke opgaven. De focus ligt daarbij op de sociale vraagstukken die er echt toe
doen.
· Daarnaast gaan we gebiedsgericht de dialoog aan met inwoners en sleutelfiguren over
maatschappelijk vraagstukken die spelen in een gebied. Vraag en antwoord zijn dan leidend
voor beleid/uitvoering.
· Gemeente(ambtenaren) sluiten pro actief aan en anticiperen bij maatschappelijke opgaven
in een gebied. Wanneer de buurt zelf niet komt, hebben wij een rol als
verleider/verlokker/verbinder respectievelijk uitdager!
·
We blijven bewoners & burger participatie bevorderen en faciliteren initiatieven die
bewoners opstarten.
Gerealiseerd? Ja
Het is inmiddels gebruikelijk dat beleidsmedewerkers bij het maken of aanpassen van beleid starten
bij de (groep) inwoners voor wie zij het beleid maken.
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• We realiseren een veilige opvoedsituatie voor kinderen door inzet van basisprofessionals en het
betrekken van vrijwilligers en personen uit het sociaal netwerk van ouders en jeugdigen, zodat
jeugdbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel
zo kort mogelijk worden ingezet
Gerealiseerd? Ja
Wijkteams in buurtteams trekken samen op in het organiseren van de juiste opvoedhulp. Er wordt
eerst gezocht via basisprofessionals naar lichte, informele hulp. Als dat niet kan of passend is wordt
specialistische hulp ingezet.
• Uitvoering van de Regiovisie Beschermd wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang inclusief
de aanpak van verwarde personen onder andere door middel van scheiden wonen en
ondersteuning, de ontwikkeling van gedifferentieerde woonmilieus en het stimuleren van de
ontwikkeling van voldoende mogelijkheden voor inloop en dagbesteding. Voor het Centrum voor
Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) realiseren wij de komende jaren een verschuiving in de verhouding
consulten en trajecten van 60%-40% naar 70%-30% zodat de regie over het traject steeds vaker
blijft liggen bij de organisatie waar een inwoner zich meldt.
Gerealiseerd? Ja
De Regiovisie Beschermd Wonen wordt uitgevoerd conform planning. Transformatie van
beschermd wonen all inclusive naar beschermd wonen thuis vindt plaats. Daarnaast werken we aan
gedifferentieerde woonmilieus voor de doelgroep, bv. een voorziening voor langdurig verblijf en een
voorziening voor begeleid wonen voor jongeren met een ondersteuningsvraag.
• We dringen de administratieve lasten en andere regeldruk terug door o.a. onderzoek naar
beschikkingsarm werken.
Gerealiseerd? Ja
Door waar mogelijk met meerjarige beschikkingen te werken wordt de administratieve lastendruk
verminderd.
• We gebruiken de resultaten van tevredenheidsonderzoeken en periodieke monitoring om beleid en
uitvoering (tussentijds) bij te stellen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek en enquête onder samenwerkingspartners en
medewerkers plaatsgevonden. Ook is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder professionals.
De resultaten van deze onderzoeken staan in de tussenevaluatie en voortgangsrapportage van de
sociale wijkteams. De aandachtspunten uit de rapportage zijn meegenomen in de opdracht aan de
sociale wijkteams voor 2018.
• Expertise specialistische aanbieders is structureel aanwezig op kinderopvang, scholen, wijkpleinen,
huisartsen enzovoorts.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Gespecialiseerde aanbieders dienen meer en meer wijkgericht te werken en aanwezig te zijn in de
wijk waar ook andere professionals zoals wijkteams en basisprofessionals aanwezig zijn. Er is een
begin gemaakt, maar professionals vanuit gespecialiseerde instellingen kunnen nog meer wijkgericht
werken. Met name de ambulant werkers worden nog in de wijk gemist.
• De samenwerking tussen aanbieders van specialistische hulp, basishulp en burgerinitiatieven is erop
gericht om de hulp zo licht mogelijk en thuis- en/of school nabij mogelijk te organiseren en is gericht
op versterking van de omgeving.
Gerealiseerd? Ja
Via de wijk- en buurtteams worden naast specialistische hulp ook vaak andere zorg (basiszorg) of
alternatieven (maatschappelijke initiatieven) ingezet. De wijk- en buurtteams weten wat er in de wijk
te halen is. En kunnen daarom de samenwerking tussen aanbieders realiseren.
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• De werkers in de wijk en de meer gespecialiseerde stedelijke/regionale platforms (met
basisprofessionals, huisartsen, Centrum voor Trajectbegeleiding (CvtB), bureau Nazorg,
Veiligheidshuis, etc.) en actieve bewoners(organisaties) werken met elkaar samen.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 hebben de wijkteams samenwerkingsafspraken gemaakt met de buurtteams en de meer
gespecialiseerde platforms over wie waar op welk moment voor verantwoordelijk is.
Dat is onder andere gebeurd binnen het stedelijk netwerk complexe casuïstiek.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

6.481

6.219

7.551

8.598

-1.048

Baten

1.075

120

1.441

2.424

982

-5.406

-6.099

-6.109

-6.175

-65

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten nadeel € 33.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u
naar de bijlage loonkostenoverzicht.
Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Eerstelijnsloket

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Verschuiving type hulp en
ondersteuning

440.160

440.160

429.422

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.
Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Inkoop en transformatie specialistische jeugdhulp 2018 in de regio noordoost Brabant
Informatievoorziening sociaal domein en huisvesting wijkwerkers
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Veiligheid
Ambitie
In het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 staat onze ambitie geformuleerd. We willen dat inwoners,
ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid van de stad. Inwoners ervaren hun stad als hun eigen stad waar zij ‘goed’ kunnen
wonen en leven, geholpen door gemeente en partners. Maatschappelijke participatie (o.m. door
buurtpreventieteams) is cruciaal. We benutten de kracht van de stad, ook voor het veiligheidsbeleid.
We zetten in op zorg én repressie. Inwoners en bedrijven zijn en voelen zich ook zelf verantwoordelijk
voor een veilige leefomgeving. De gemeente en haar veiligheidspartners helpen en ondersteunen hen
in die rol. Met het doel mede daardoor de stad objectief én subjectief veiliger te maken.

Veilige wijk
Wat wilden we bereiken?
· Het realiseren van een veilig woon- en leefklimaat
· Het verbeteren van de maatschappelijke participatie
· Veiligheidsissues en handhaving in de wijken meer bespreekbaar en meer zichtbaar te maken
in de wijken
· Vermindering vermogenscriminaliteit
· Vermindering van jeugdoverlast
· Verbetering van de veiligheidsbeleving
Indicator

Aantal jonge veelplegers (12-24 jaar)

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

34

max. 32

23 (2014)

max. 30

14%

max. 13%

7%

max. 12%

8,5

8,0

5,9

7,5

71,5

68

48,9

65

15%

max. 14%

13%

max. 13%

3%

max. 3%

2%

max. 2%

7%

max. 6%

5%

max. 5%

Bron: KLPD

% ‘vaak overlast jeugdgroepen in eigen buurt’
Bron: Veiligheidsmonitor

Incidenten jeugdoverlast per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor

Incidenten veelplegerdelicten per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor

Slachtofferschap vermogensdelicten
Bron: Veiligheidsmonitor

% ‘vaak bedreiging in de eigen buurt’
Bron: Veiligheidsmonitor

% ‘vaak overlast van omwonenden’
Bron: Veiligheidsmonitor
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Inzetten van toezicht en preventie in relatie tot vermogensdelicten (o.a. buurttent,
preventieadviezen, toezicht fiets- en autoparkeerplaatsen, platform woninginbraken, inzet track and
trace middelen, cameratoezicht, schouw wijken/buurten)
Gerealiseerd? Ja
Dit is in 2017 veelvuldig gebeurd door o.a. wekelijkse inzet van de Bossche Buurttent, ongeveer 400
gegeven preventieadviezen, inzet van het Fietsdiefstalpreventieteam en het schouwen van autoinbraak gevoelige parkeerplaatsen in de Binnenstad.
• Buurtpreventie stimuleren en faciliteren
Gerealiseerd? Ja
Er zijn inmiddels 14 buurtpreventieteams die actief ondersteund worden. Onder andere door 2
trainingen voor buurtpreventieleden in 2017 in samenwerking met politie en KW1C.
• Buurt Informatie Netwerk versterken en verbeteren
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het is in 2017 niet gelukt het nieuwe BIN 2.0 (systeem) te realiseren. Wel is eind 2017 een contract
gesloten met een systeemontwikkelaar zodat het systeem halverwege 2018 wel gerealiseerd is. Los
van het systeem is in 2017 in samenwerking met de BIN vrijwilligers en politie wel gewerkt aan
versterking en verbetering van het huidige BIN.
• Het stimuleren van gebruik Social media in relatie tot 112-meldingen
Gerealiseerd? Ja
We stimuleren het gebruik van buurtapps, burgernet en volgen de ontwikkelen die er zijn op het
gebied van social media in relatie tot het doen van goede meldingen.
• Slim samen toezien (toezichtmodel met alle veiligheidspartners= optimalisatie)
Gerealiseerd? Nee
We hebben hiervoor in 2017 geen capaciteit vrij kunnen maken
• Inzet van straatcoaches continueren
Gerealiseerd? Ja
voor 2018 en 2019 is een overeenkomst afgesloten voor de inzet van straatcoaches
• Gedegen samenwerking van straatcoaches, jongerenwerk en politie binnen de buurtnetwerken
Gerealiseerd? Ja
• Persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis
Gerealiseerd?

• Integrale handhavingsacties in de aandachtswijken
Gerealiseerd? Nee
Er is bewust gekozen om de handhavingsacties te staken. De aanpak is geëvalueerd en levert
aanbevelingen op voor een nieuwe aanpak.
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• Digitaal Opsporingsregister
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is het Digitaal Opkopersregister verder geïmplementeerd, is het Digitaal Opkopersloket
geïntroduceerd en het sanctioneringsbeleid heling vastgesteld. Hiermee is de aanpak rond.

Sociale veiligheid
Wat wilden we bereiken?
· Kinderen groeien veilig op
· Inwoners hebben een veilig thuis
· Inwoners hebben een veilige sociale omgeving (buurt, school, sport)
Indicator

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

Gelijk aan
realisatie
2016

's-Hertogenbosch
248, regio 760.

740

1.394 in 'sHertogenbosch,
regio 4.136 (sinds
2017 combi
Gelijk aan meldingen huiselijk
realisatie
geweld en
2016 kindermishandeling).

880

Jeugdbescherming
266 - Jeugd
reclassering 76 - JB
Lager dan en JR (samenloop) 3
de - gesloten afdeling
nulmeting
jeugdzorg 18.

Lager dan
de
nulmeting

Aantal AMHK-meldingen (Advies- en
837 in ’sMeldpunt Huiselijk geweld en
Hertogenbosch,
Kindermishandeling) dat heeft geleid tot een 2.357 in Brabantonderzoek
Noordoost
Bron: Jaarverslag SHG 2014

1.176 in ‘sAantal politiemeldingen van huiselijk
Hertogenbosch,
geweld. (Steunpunt Huiselijk Geweld - Veilig 3.013 in BrabantThuis Noordoost)
Noordoost
Bron: Jaarverslag SHG 2014

Jeugdbescherming
268 - Jeugd
reclassering 69 JB en JR
Aantal cliënten met
(samenloop) 24 kinderbeschermingsmaatregel en AMHK of
gesloten afdeling
andere maatregel in het gedwongen kader
jeugdzorg 24
Bron: Synaxion
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Wat hebben we er voor gedaan?
• We zetten in op het (nog) beter verbinden van Veilig Thuis met de lokale wijkteams; zij moeten gaan
samenwerken als ‘communicerende vaten’, waarbij expertise ook steeds meer in de wijkteams kan
worden gevonden. Dit kan men zien als ‘afschalen naar lokale teams’.
Gerealiseerd? Ja
De bereikbaarheid van de wijkteams is beter geregeld door het inrichten van een expertisegroep,
het instellen van een telefoonnummer en het concretiseren van de afspraken met betrekking tot
overdracht van zaken aan de wijkteams.
• Naast afschalen werken we ook aan het behoud en de versterking van de specialistische kennis die
nodig is voor huiselijk geweld en kindermishandeling; in 2017 zetten we in het bijzonder in op het
versterken van de expertise op het terrein van seksueel geweld.
Gerealiseerd? Ja
In april 2017 is het Centrum Seksueel Geweld Brabant Oost van start gegaan. Dit betekent een
gecoördineerde samenwerking tussen justitie, medische, forensische en psychische zorg ten
behoeve van een spoediger herstel van het slachtoffer en zal het bijdragen aan vergroting van de
aangiftebereidheid. Tevens zijn de wijkteams beter ingericht op de samenwerking met Veilig Thuis
inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is een expertisegroep ingericht; bereikbaarheid
van de teams is vergroot en de overdracht aan de wijkteams is duidelijker geregeld.

Bedrijvigheid en Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
· Veilige winkelgebieden
· Veilige bedrijventerreinen
· Veilig uitgaan
Indicator

% ‘vaak onveilig rond uitgaansgelegenheden’

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

3%

max. 3%

3%

max. 2%

341

max. 320

269 (20152016)

max. 300

Bron: Veiligheidsmonitor

geweldsincidenten tijdens uitgaansuren in het
centrum
Bron: Politie

Wat hebben we er voor gedaan?
• We voeren periodiek overleg met ondernemers, winkeliers- en ondernemersverenigingen (actief
accountmanagement)
Gerealiseerd? Ja
Gedurende het 1e en soms het 2e jaar wordt periodiek aangesloten bij bijeenkomsten van
ondernemersverenigingen om ervoor te zorgen dat het KVO-traject wordt doorlopen. Daarnaast
wordt standaard aangesloten bij de overleggen van ondernemersverenigingen.
• Communiceren preventie maatregelen diefstallen en overvallen
Gerealiseerd? Ja
Hier wordt uitvoering aan gegeven door diverse ondernemersverenigingen. De gemeente
ondersteunt waar nodig.
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• We faciliteren ondernemers voor het toepassen van het Keurmerk Veilig Ondernemen en nodigen
ondernemers actief uit hieraan deel te nemen
Gerealiseerd? Ja
Jaarlijks ondersteunen we ondernemersverenigingen bij het KVO-traject. Er zijn middelen
beschikbaar die worden ingezet om ondernemersverenigingen te ondersteunen bij het KVO-traject.
Een extern bedrijf begeleid de ondernemers het 1e en eventueel het 2e jaar bij het traject om het
certificaat KVO te behalen. Momenteel zijn er 3 actieve KVO's en 2 zijn in voorbereiding.
• In de horeca passen we het Keurmerk Veilig Uitgaan toe
Gerealiseerd? Ja
In de werkgroep Veilig Uitgaan van de Horecakwaliteitskring bespreken we de veiligheidsmatrix
behorend bij het Keurmerk. Daar worden de lopende zaken besproken en daar waar nodig worden
maatregelen genomen.
• In de Horecakwaliteitskring evalueren en actualiseren we samen met politie, OM en de horeca de
maatregelen van de Veiligheidsmatrix horeca
Gerealiseerd? Ja
In de werkgroep optreden overheid, die onderdeel is van de Horecakwaliteitskring, worden de
maatregelen besproken.
• Cameratoezicht
Gerealiseerd? Ja

Fysieke veiligheid
Wat wilden we bereiken?
· Voorbereid zijn op rampen en crises
· Veilig verloop van evenementen
· Het veilig uitoefenen door bestuurders en ambtenaren van hun publieke taak
· Jihadisme/dreiging terrorisme monitoren
Wat hebben we er voor gedaan?
• In het verlengde van het regionaal rampen- en crisisplan houden we onze eigen rampen en
crisisbeheersingstaak voor het grondgebied ’s-Hertogenbosch (bevolkingszorg) op orde in
samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Gerealiseerd? Ja
We nemen deel aan het opleidings-, trainings- en oefenprogramma van de veiligheidsregio en
denken mee over de doorontwikkeling van bevolkingszorg.
• Het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van de deelnemers aan de crisisorganisatie
Gerealiseerd? Ja
Hieraan is in 2017 uitvoering gegeven.
• In samenwerking met de organisatoren van evenementen en de primaire veiligheidspartners zorgen
voor veilige evenementen door samen risicoprofielen op te stellen en afspraken te maken over
maatregelen (borging door vergunningverlening). Voor terugkerende evenementen worden
draaiboeken opgesteld.
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Gerealiseerd? Ja
De risicoprofielen zijn zo goed als afgerond. De gemeente en orginasatoren kunnen deze profielen
gebruiken om een veilig evenement te organiseren. Het draaiboek van Carnaval dient als voorbeeld
als draaiboek voor andere evenementen.
• Crowdmanagement
Gerealiseerd? Ja
Bij grote evenementen als carnaval en Roze zaterdag sturen we vanuit de controleruimte in het
paleiskwartier. Samen met hulpdiensten en organisatoren monitoren we hetgeen gebeurd. Het
cameratoezicht in de stad helpt hierbij. Daarnaast is er sinds carnaval een algemeen blauwdruk
beschikbaar waardoor we risico’s bij evenementen in de binnenstad nog beter op voorhand
zichtbaar hebben
• Cameratoezicht
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Plan voor cameratoezicht is nagenoeg gerealiseerd. Op 2 posities was het moeilijk om medewerking
van de pandeigenaren te verkrijgen. Naar verwachting zullen in week 10 van 2018 alle camera's
operationeel zijn.
• Het uitvoeren van het Veilige Publieke Taak (VPT)
Gerealiseerd? Ja
Aangiften en/of meldingen gekoppeld aan VPT werden doorgeleid naar de politie en direct
leidinggevende(n). Indien mogelijk werd er een strafrechtelijk traject ingezet. Nazorg wordt verleend
door de eigen organisatie. In 2017 is nadrukkelijk aandacht besteed aan VPT bij grote integrale
controles en/of acties.
De doorontwikkeling awareness / weerbaarheid VPT, binnen de eigen organisatie, wordt met
behulp van personeelszaken en trainingen in 2018 verder uitgerold.

Ondermijnende criminaliteit
Wat wilden we bereiken?
· Minder georganiseerde criminaliteit
· Minder drugsdelicten
· Minder mensenhandel
Wat hebben we er voor gedaan?
• Uitvoeren van prostitutiecontroles
Gerealiseerd? Ja
Jaarlijks worden door de politie diverse prostitutiecontroles gedaan. eventuele overtredingen
worden bij de gemeente gemeld en opgepakt.
• Aanpak van handhavingsknelpunten
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is een aantal WWL (woonwagenlocaties) geschouwd. Deze schouwprocedure maakt
onderdeel uit van de integrale aanpak. Deze informatie is van belang om op een goede manier
problematiek inzichtelijke te maken en te analyseren zodat een passende oplossing kan worden
gevonden. In 2018 wordt de aanpak voortgezet.
Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van een grote integrale actie met
Belastingdienst en Politie die begin 2018 is geweest. Deze actie is succesvol.
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• Uitvoering geven aan de uitbreiding van het Bibob-beleid en toetsing (bouwen, milieu, gemeentelijke
vergunningen, subsidies, vastgoed en aanbestedingen)
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Regionaal is het overkoepelende beleid op bouwen, milieu, vergunningen, subsidies, vastgoed en
aanbestedingen afgerond. Het beleid wordt nu geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie.
• Aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs
Gerealiseerd? Ja
Er zijn 4 stop-gesprekken geweest met horecaondernemers om vermenging tussen horeca en OMG
te voorkomen. Daarnaast is samen met CCV, Politie en Koninklijke Horeca Nederland een
handleiding opgesteld om vermenging OMG en Horeca te voorkomen en om tot een aanpak te
komen.
• Polarisatie en radicalisering herkennen en trachten te voorkomen
Gerealiseerd? Ja
We participeren we in de regionale Programmaraad Radicalisering en Jihadisme. Vandaaruit zijn
trainingen bewustwording en omgaan met signalen van Rijksopleidingsinstituut tegengaan
Radicalisering (ROR) aangeboden en gevolgd door Bossche professionals. Verder is er geïnvesteerd
in de signaleringsstructuur om deze te verbeteren.
• Aanpak van illegale hennepteelt
Gerealiseerd? Ja
Proces rond 13b Opiumwet is als volgt: met betrekking tot woningen wordt er eerst een
waarschuwing gestuurd. Indien er binnen 2 jaar opnieuw een overtreding hierop plaatsvindt dan
volgt een sluiting van 3 maanden van de woning. Met betrekking tot bedrijfspanden geldt zowel bij
het aantreffen van harddrugs als softdrugs dat het bedrijfspand/schuur/loods voor de duur van
minimaal 1 jaar wordt gesloten. Alvorens tot sluiting wordt overgegaan is er ruimte voor hoor en
wederhoor.
• Handhaving (aanscherping) beleid 13B Opiumwet
Gerealiseerd? Ja
Proces rond 13b Opiumwet is als volgt: met betrekking tot woningen wordt er eerst een
waarschuwing gestuurd. Indien er binnen 2 jaar opnieuw een overtreding hierop plaatsvindt dan
volgt een sluiting van 3 maanden van de woning. Met betrekking tot bedrijfspanden geldt zowel bij
het aantreffen van harddrugs als softdrugs dat het bedrijfspand/schuur/loods voor de duur van
minimaal 1 jaar wordt gesloten. Alvorens tot sluiting wordt overgegaan is er ruimte voor hoor en
wederhoor.
• Ontwikkeling ondermijningsbeeld en van daaruit via Driehoek komen tot integrale aanpak
Gerealiseerd? Ja
Het merendeel van de casuïstiek is afkomstig van het ondermijningsbeeld. Signalen worden
geanalyseerd en tot casus gemaakt. Alle casuïstiek wordt aan de driehoek voorgelegd.
• Signaaldossiers
Gerealiseerd? Ja
Signaaldossiers worden in het Ambtelijke Vooroverleg (AVO) besproken en eventueel tot casus
gemaakt. In 2017 is naast de aanpak van casuïstiek ook ingezet op het opschonen van casuïstiek.
Bekeken is welke cases op korte termijn konden worden afgesloten, bijvoorbeeld waarvan
doelstellingen al waren behaald of die op korte termijn behaald konden worden of juist niet. Deze
zijn allemaal afgesloten. Hierdoor is het aantal van 36 cases terug gebracht naar 10 cases.
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• Algemeen beeld scannen op rode draad en daar acties uit ontwikkelen
Gerealiseerd? Ja
Op basis van analyse wordt aard, grootte, urgentie van een probleem inzichtelijk. Op basis van deze
analyse wordt een plan van aanpak gemaakt.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

20.459

19.807

18.945

19.467

-522

Baten

3.576

808

1.387

2.002

615

-16.883

-18.999

-17.559

-17.465

94

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Voornamelijk hogere opbrengsten door de toepassing van acute bestuursdwang leiden tot een
voordeel op handhaving van € 32.000.
· De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft het batig saldo van 2016 uitgekeerd. Voordeel €
50.000.
Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Nazorg exgedetineerden

Re-integratie van ex-gedetineerden

Huiselijk geweld

Sociale veiligheid

Openbare veiligheid

Sociale veiligheid/Veilige wijken

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting
115.070

115.070

22.000

1.225.640

1.225.640

1.272.690

392.280

392.280

337.024

Verbonden partijen
Veiligheidsregio Brandweer
Veiligheidsregio GHOR
Veiligheidsregio Gemeenschappelijk meldcentrum
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.
Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Integraal Veiligheidsplan
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Cultureel klimaat
Ambitie
2017 wordt een belangrijk jaar voor het Bossche culturele veld. Dit jaar wordt het nieuwe
subsidiesysteem ingevoerd dat in mei 2016 door de raad is vastgesteld. Enerzijds betekent dit
meerjarige zekerheid over de gemeentelijke subsidie voor de organisaties die wij tot de Bossche
Culturele Basis rekenen, anderzijds ontstaat er flexibele ruimte voor nieuwe initiatieven door de
invoering van drie fondsen, Landelijk Onderscheidend, Lokaal Effectief en Innovatief. Wij verwachten
hierdoor meer dynamiek zal ontstaan die het culturele veld als geheel ten goede zal komen.
Dit jaar zullen ook de eerste effecten zichtbaar worden van de bezuinigingen waartoe uw raad besloot
bij de vaststelling van de begroting 2016, maar we vertrouwen erop dat de organisaties met veel
inspanning toch hun aanbod in stand kunnen houden. De grootste veranderingen zitten bij Bieb,
Muzerije, Babel, Verkadefabriek en Toonzaal.
Conform uw motie bij de begroting 2016 heeft de Toonzaal de kans gekregen om de kwaliteit van het
muziekaanbod hoog te houden tegen lagere kosten door de samenwerking met W2 aan te gaan.
Wanneer het bestuur van de Stichting St. Jan dit jaar uitgewerkte plannen zal presenteren voor een
bezoekerscentrum gebaseerd op onze uitgangspunten, kan een plek gerealiseerd worden die een
centrale functie krijgt in het Jeroen Bosch kwartier.
We willen meer ruimte bieden aan initiatieven van amateurkunst. Enerzijds zal het nieuwe fonds Lokaal
Effectief daar kansen voor scheppen, anderzijds willen we ook binnen de regeling Amateurkunst meer
mogelijkheden bieden aan amateurkunst die buiten verenigingsverband wordt beoefend.
2017 is ook het jaar waarin de nieuwe Rijks en Provinciale Kunstenplannen ingaan. Daaruit moet
blijken in hoeverre culturele organisaties die in onze gemeente zijn gevestigd de komende vier jaar
kunnen rekenen op financiële steun van Rijk en Provincie.

Maken
Wat wilden we bereiken?
· De festivals en evenementen met een landelijke positie blijven sterke spelers in onze stad, in
de provincie en in het land. Deze is mede gebaseerd op hun positie als (co-)producent van
voorstellingen.
· Een klimaat waarin jonge kunstenaars over de disciplines heen experimenteren en ons
culturele leven up-to-date houden.
Indicator
Het percentage inwoners dat het culturele leven
van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd,
vernieuwend of modieus.

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

54%

51%
(meting
2016)

54%

51%

Bron: Enquête Cultuur

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

60

Wat hebben we er voor gedaan?
• We vernieuwen de Lucasprijs voor afgestudeerden aan onze kunstacademie zodat deze meer
landelijke uitstraling krijgt.
Gerealiseerd? Ja
De Lucasprijs bestaat nu naast de Jheronimus Award 's-Hertogenbosch. De laatste is nu voor de
tweede keer verleend. De landelijke uitstraling neemt toe. Het betreft nog een pilot. Er is nog meer
mogelijk. Overleg hierover met Kunstacademie vindt plaats.
• We blijven de culturele evenementen financieel ondersteunen, die een landelijke uitstraling hebben
en in de nieuwe kunstenplanperiode (2017-2020) kans maken op (-voortzetting van-) subsidie van
het Fonds Podiumkunsten, vanwege hun belangrijke functie voor makers.
Gerealiseerd? Ja
De subsidies zijn gehandhaafd en er zijn enkele evenementen die in de vorige kunstenplan periode
niet werden gesubsidieerd en nu wel. Het resultaat is dat opgeteld landelijk en provinciaal voor de
komende vier jaar een budget aan onze stad is toegekend van afgerond € 11, 0 mln.
• Wij gaan de interim directeur voor de Willem II Fabriek en Poppodium W2 ondersteunen om zijn
plannen voor een nieuwe organisatievorm en flexibele financieringsvorm te implementeren, zodat
het complex meer tot een eenheid wordt met duidelijker profiel en aantrekkingskracht op publiek.
Gerealiseerd? Ja
De kunstencluster, die inmiddels stichting W2 en stichting Toonzaal omvat, heeft het in 2017 goed
gedaan. Over het algemeen zet de stijgende lijn in activiteiten en bezoekers door. De bezuinigingen
op de Toonzaal worden gerealiseerd en de samenwerking tussen organisaties in en rond de Willem
Tweefabriek neemt toe.

Meemaken
Wat wilden we bereiken?
· We willen dat meer inwoners het cultureel klimaat typeren als levendig.
· We willen dat de programmering van Theater aan de Parade doorgang kan vinden in de
theaterloze periode.
· We willen dat het Jeroen Boschkwartier en de Sint Jan aantrekkelijker worden door de
oprichting van een bezoekerscentrum.
· We willen de diversiteit en kwaliteit van het muziekaanbod handhaven
Indicator
Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste
eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief
Carnaval

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

73%

64%
(meting
2016)

73%

64%

64%
(meting
2016)

64%

70%

74%
(meting
2016)

70%

68%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat tenminste jaarlijks
eenmaal: museum, galerie, atelier, archief
bezoekt

62%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat tenminste jaarlijks
eenmaal: podiumkunsten film bezoekt

70%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie
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Percentage inwoners dat tenminste jaarlijks
eenmaal: podiumkunsten concert, opera,
uitvoering koor bezoekt

59%

65%

61%
(meting
2016)

65%

62%

57%
(meting
2016)

62%

63%

63%
(meting
2016)

63%

66%

71%
(meting
2016)

67%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat tenminste jaarlijks
eenmaal: podiumkunsten toneel, kleinkunst,
musical, dans bezoekt

59%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat
typeert als levendig

63%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat
typeert met: 'er vinden veel kunst- en
cultuuractiviteiten plaats'

65%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?
• We dragen financieel en inhoudelijk bij aan de oprichting van een bezoekerscentrum bij de St. Jan.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Bijdrage is geleverd. Proces in gang gezet. Op dit moment is er nog geen definitief plan door het
kerkbestuur aangeleverd voor besluitvorming.
• We geven de directeur van de Toonzaal de gelegenheid een plan te ontwikkelen voor een divers en
goed muziekaanbod door samen te werken met poppodium W2.
Gerealiseerd? Ja
Is gerealiseerd.
• Wij ondersteunen het Theater aan de Parade bij het vinden van oplossingen voor programmering
zonder eigen theater.
Gerealiseerd? Ja
In goede afstemming tussen gemeente en het Theater aan de Parade zijn al eerder voorbereidingen
te treffen om voorstellingen tijdelijk elders in de stad te kunnen programmeren. In afwachting van
nadere besluitvorming over de nieuwbouw zijn de plannen voorlopig geparkeerd.
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Meedoen
Wat wilden we bereiken?
· We willen één organisatie voor cultuureducatie, waar de Stadsbibliotheek, Muzerije en Bureau
Babel onderdeel van uitmaken.
· We willen een nieuwe subsidieregeling voor Amateurkunstbeoefening, zodat meer ruimte
ontstaat voor initiatieven buiten verenigingsverband.
Indicator

Percentage participanten amateurkunst

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

61%

55%
(meting
2016)

61%

16%

13%
(meting
2016)

16%

61%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Aandeel vrijwilligers dat aangeeft
vrijwilligerswerk te doen voor een culturele
organisatie

15%

Bron: Monitor Cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?
• We voeren regie op het samenvoegingsproces van de drie organisaties, zoals dat door een interimdirecteur met Stadsbibliotheek, Muzerije en Bureau Babel wordt doorlopen. We rapporteren de raad
daarover.
Gerealiseerd? Nee
Voor 1 februari is een gezamenlijke begroting aangeleverd. De kosten voor renovatie bibliotheek
zijn in beeld gebracht. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie van de raad. Het college heeft
half februari een standpunt hierover ingenomen. Er is door de drie organisaties een bezwaarschrift
ingediend tegen de bezuiniging. Vooral de termijn waarop de fusie afgerond wordt, is daardoor
onzeker.
• We inventariseren de aantallen beoefenaars van amateurkunst buiten verenigingsverband, en
vragen ze naar hun wensen voor ondersteuning door de gemeente. Dit gebeurt in samenspraak met
de Muzerije, respectievelijk de nieuwe organisatie voor cultuureducatie in wording. Op basis van die
informatie maken we een nieuwe subsidieregeling die zowel recht doet aan
amateurkunstbeoefening in verenigingsverband, als beoefening op projectbasis in lossere
verbanden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Wordt meegenomen in de verwerking van de evaluatie van het nieuwe fonds Lokaal Effectief , bij
het vervolg van "het muziekgesprek" en aanpassing regeling

Ondernemerschap
Wat wilden we bereiken?
· We willen de effecten van het nieuwe cultuursysteem beter kunnen volgen.
· We willen onze beleidsdoelen om meer Landelijk Onderscheidend, sterker Lokaal Effectief en
Innovatief te zijn een impuls geven
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Wat hebben we er voor gedaan?
• We ontwikkelen een nieuw systeem voor monitoring en evaluatie, passend bij het nieuwe
subsidiesysteem. Een aanpassing van de tweejaarlijkse cultuurmonitor maakt daarvan onderdeel uit.
We richten drie nieuwe fondsen in die ruimte bieden aan culturele activiteiten die los staan van de
meerjarig gesubsidieerde organisaties.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In dit jaar wordt een plan van aanpak opgesteld voor de evaluatie in 2019.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

23.296

19.353

20.045

22.175

-2.130

Baten

5.377

2.709

3.802

2.030

-1.771

-17.918

-16.643

-16.244

-20.145

-3.901

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten nadeel € 160.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u
naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Op 11 juli heeft de raad ingestemd met een nieuw raadsvoorstel “Alternatief plan nieuwbouw
Theater aan de Parade” en amendement “Alternatief plan nieuwbouw Theater aan de Parade.
Van het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van € 4.130.000 is totaal € 3.479.000
uitgegeven. Conform raadsbesluit komen deze uitgaven ten laste van het resultaat, en wordt
het structuurfonds aangevuld voor deze reeds onttrokken uitgaven. Nadeel € 3.479.000.
· Het college heeft (in januari 2016) besloten om volksfeestachtige evenementen en lokale
initiatieven die primair gericht zijn op goede doelen, waar mogelijk met 'gesloten beurs' te
faciliteren. Het betreft onder andere kosten voor carnaval, koningsdag, Jazz in Duketown,
intocht Sinterklaas en kleine charitatieve evenementen. Het faciliteren van evenementen
vraagt om een strakke regie vanuit de gemeentelijke organisatie. Op met name gebieden van
veiligheid, bereikbaarheid en openbare orde wordt extra ingezet. Dit gebeurt door zowel
personele inzet als ook door het laten opstellen van risicoprofielen voor belangrijke
evenementenlocaties. Slechts een deel van de kosten die we als organisatie maken, kan
worden verrekend met de evenementenorganisaties. Nadeel € 217.000.
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Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Bibliotheek
informatievoorziening

Doelstellingen afdelingsjaarplan
Cultuur Meemaken (presentatie van
kunst)

3.378.030

3.409.010

3.409.010

Kunstzinnige vorming

Doelstellingen afdelingsjaarplan
Cultuur Meemaken (presentatie van
kunst)

2.171.860

2.171.860

2.160.430

855.980

659.820

539.484

Beleid Kunst en Cultuur Een levendig en dynamisch
cultureel klimaat
Podiumkunsten

Publiek in aanraking brengen met
cultuur.

3.996.710

3.996.710

3.995.116

Beeldende kunsten

Publiek in aanraking brengen met
cultuur.

3.344.700

3.344.700

3.332.123

Culturele evenementen Publiek in aanraking brengen met
cultuur.

794.110

823.110

797.280

Amateurkunsten

Cultuur vóór meer mensen, cultuur
ván meer mensen en cultuur dóór
meer mensen.

303.430

310.430

310.438

Erfgoed

Doelstellingen afdelingsjaarplan
Cultuur Meemaken (presentatie van
kunst)

841.730

993.780

958.780

Volkscultuur

Meemaken

27.730

27.730

27.119

Verbonden partijen
BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij ’s-Hertogenbosch
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Cultuurnota
Kaders nieuw financieringssysteem cultuur
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Wonen en werkomgeving
Ambitie
Het accent ligt in de fysieke pijler vooral op volkshuisvesting, bereikbaarheid, openbare ruimte, groen,
duurzaamheid, milieu, cultuurhistorie. BrabantStad, AgrifoodCapital en het Ruimtelijk Regionaal
Overleg (RRO) Noordoost-Brabant zijn voor ons belangrijke gremia om ons beleid in af te stemmen en
samenwerking te zoeken. Gezamenlijk bewandelen we ook de ‘wegen’ naar Den Haag en Brussel.
Onze ambitie is: naar een complete, compacte, contrastrijke en duurzame stad.

Behouden en versterken centrumfunctie
Wat wilden we bereiken?
Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid
van onze stad.
Indicator

Woonaantrekkelijkheidsindex

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

5e plaats

Top 5

4e plaats

Top 5

1.853 m2

1.853 m2

1.944 m2

Minimaal
1.853 m2

1,30

1,32

1,24

> 1,35

Bron: Atlas voor gemeenten

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000
inwoners
Bron: Economische monitor

Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke
beroepsbevolking
Bron: Economische monitor

Wat hebben we er voor gedaan?
• Voor het innovatieprogramma Food to Fit (Voeding&Gezondheid) zal de nadruk komen te liggen op
de uitvoering van de projecten waarin nieuwe voedingsconcepten de gezondheid van met name
ouderen en kinderen bevorderen.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd door Agrifood Capital
• In het programma Transitie AgriFood zal gewerkt worden aan het in de praktijk brengen van de
ambitie om een emissie-loze veehouderij te bewerkstelligen. In samenwerking met de Provincie en
het Rijk is de inzet het realiseren van de “proeftuin-ambitie” van de regio; het realiseren van
innovatieve concepten die van toegevoegde waarde zijn voor boer, burger, bewoner en consument.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd door Agrifood Capital. Kernlocatie: Agro-As de Peel (gemeente Uden).
• In het programma Circulaire AgriFood staat realisatie van initiatieven voor het in waarden omzetten
van reststromen centraal. Nadruk zal worden gelegd op de groene biomassa vanuit de gemeenten,
duurzame mestverwerking en het tegengaan van voedselverspilling in de Agrifood-keten.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd door Agrifood Capital. Kernlocatie: Verspillingsfabriek, Veghel.
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• In 2017 werken we binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband BrabantStad verder aan de
beleidsagenda ‘Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020’. Speerpunten in deze agenda zijn de
economische versterking door kennis, kunde & valorisatie, het vergroten van de internationale
allure, het bevorderen van de (internationale) bereikbaarheid en het versterken van de stedelijke
structuur van het stedelijk netwerk. Waar acties en projecten raadsbevoegdheden raken (zoals het
budgetrecht), worden deze vanzelfsprekend eerst ter besluitvorming door ons college aan de
gemeenteraad voorgelegd. Mede op basis van de gezamenlijke beleidsagenda vindt bovendien
namens BrabantStad een actieve lobby plaats richting Den Haag en Brussel.
Gerealiseerd? Ja
Gedurende het jaar is actieve inzet gepleegd in de werkverbanden van BrabantStad en lobby rond
spoor, veiligheid, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.
• Het programma Beleef AgriFood richt zich op realisatie van het project “European Region of
Gastronomy”, in samenwerking met o.a. de Provincie Noord-Brabant en Visit Brabant. Dit project
beoogt Noordoost Brabant te positioneren als topregio in AgriFood, met als doel een belangrijke
katalysator te realiseren voor groei en innovatie op de thema’s voeding, gezondheid en
duurzaamheid in de regio.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd door Agrifood Capital. Jaarprogramma We Are Food 2018 ontwikkeld: 10 themamaanden. O.a. oktober 'bigdata & food'.
• In de marketingstrategie zet AgriFood Capital in 2017 in op het realiseren van de Dutch AgriFood
Week in oktober 2017, om zowel in de regio als nationaal een podium én katalysator te bieden aan
bedrijven en instellingen in Noordoost Brabant.
Gerealiseerd? Ja
Hoofdelementen: Food100, Keukenbazen, Open Doors, Startup Meets CEO.
• In 2017 zal AgriFood Capital blijven bijdragen aan de realisatie van Grow Campus in ‘sHertogenbosch. De afgelopen jaren is hiervoor de basis gelegd met support vanuit het bedrijfsleven
uit de regio. Product- en marktontwikkeling voor MKB-bedrijven staan hierin centraal evenals het
“leven lang leren” van MBO tot executive-niveau.
Gerealiseerd? Ja
Grow Campus heeft in 2017 focus gelegd op ontwikkelen multidisciplinaire projecten voor bedrijven
en stroomlijnen samenwerking onderwijsinstellingen.
• In het programma Ondernemerschap faciliteert AgriFood Capital de doorontwikkeling van
innovatieve ondernemers. Via Ondernemerslift+ worden met name startende ondernemers
gefaciliteerd in het succesvol ondernemen. Via de regeling ‘REAP’ worden jaarlijks circa 20 AgriFood
Capital innovatieve regionale projecten van met name groepen ondernemers gesubsidieerd.
Gerealiseerd? Ja
Zowel Ondernemerslift+ als REAP uitgevoerd volgens planning. REAP-regeling reeds medio 2017
volledig benut vanwege grote belangstelling.
• Medio 2016 is het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020,
waarin de verbinding met de strategie van AgriFood Capital is versterkt, officieel van start gegaan
voor alle partners. In dit nieuwe arbeidsmarktprogramma is nader uitgewerkt hoe ondernemers,
werknemers, onderwijs en overheid tot 2020 samen verder werken aan een toekomstbestendige
arbeidsmarkt in Noordoost Brabant.
Gerealiseerd? Ja

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

67

De regionale samenwerking (het convenant en de uitvoering) is eind 2017 onderwerp van een
tussenevaluatie geweest. Op basis van deze tussenevaluatie, de zogenoemde Mid Term Review,
heeft de bestuurlijke regiegroep een nadere focus binnen de Strategische Agenda vastgesteld. De
samenwerking met stakeholders wordt de komende jaren voortgezet.
• In 2017 zal de regio zich nadrukkelijk positioneren in het nationale en Europese speelveld. Naast
samenwerking binnen de provincie en in het kader van Brainport 2020 zal ook de verbinding met
‘Europa’ speerpunt zijn. Zowel via de uitvoeringsprogramma’s als in het Europese netwerk van
steden en regio’s.
Gerealiseerd? Ja
Via BrabantStad en Regio NOB verbanden.
• De voorzetting van de basisfinanciering van de regionale samenwerking, in de vorm van een bijdrage
per gemeente en waterschap in het regiofonds, is onderwerp van besluitvorming geweest. In dit
kader zal de informatievoorziening over zowel bereikte resultaten, alsmede doelstellingen voor de
komende jaren actief met de stakeholders worden voortgezet.
Gerealiseerd? Ja
Het 'Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant 2014-2016' is in 2016 door
alle deelnemende partijen verlengd. De programmatische werkwijze zoals ontwikkeld in 2014 om de
“Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant 2014-2020” in uitvoering te brengen, is in 2017
verder voortgezet middels de bestaande programma’s.
De regionale samenwerking (het convenant en de uitvoering) is eind 2017 onderwerp van een
tussenevaluatie geweest. Op basis van deze tussenevaluatie, de zogenoemde Mid Term Review,
heeft de bestuurlijke regiegroep een nadere focus binnen de Strategische Agenda vastgesteld. De
samenwerking met stakeholders wordt de komende jaren voortgezet.
• In 2017 zal er verdere uitvoering worden gegeven aan de werkagenda van BrabantStad, een
voortvloeisel uit de Strategische Agenda. Het gaat hier om een rollende agenda met ‘doe-projecten’
en verkenningen. Deze projecten dragen bij aan de ambities van BrabantStad: versterking van de
agglomeratie- en internationale concurrentiekracht van Brabant. De projecten laten zich beschrijven
in een ABCD: Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend, aangevuld met de D van Doen. ’sHertogenbosch trekt vier van de projecten op de werkagenda en participeert in de andere projecten
wanneer deze bijdragen aan de ambities van de stad of regio. De vier projecten zijn:
· Grootschalige digitalisering van het woningbestand t.b.v. verduurzaming woningen en
aanjagen van innovatie in de bouw middels WoonConnect en Spark.
· Versnelling van de transitie naar elektrisch en waterstofbusvervoer in BrabantStad.
· De organisatie van evenementen ‘binnen een evenement’ bij (inter)nationaal geprofileerde
sportevenementen in BrabantStad.
· Zuidlijn. Gezamenlijke culturele programmering in de spoorzones van de vijf BrabantStadsteden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De werkagenda is herijkt en voorbereid ter besluitvorming. In 2017 zijn bijna 300 woningen
gedigitaliseerd. Groei in 2018 tot 35% van de busvloot., Gepland voor 2019: 50%. Uitbreiding op
prioritaire buslijnen (transferiumlijnen).
• Om invulling te geven aan de verkenning op het gebied van het onderling verbinden van Brabantse
kenniscampussen en het koppelen aan maatschappelijke opgaven participeert ’s-Hertogenbosch
namens BrabantStad ambtelijk in het Brabantbrede initiatief BEAGLE.
Aan de ABCD-agenda wordt de E van Europa toegevoegd. Na uitgebreide analyse van de huidige
resultaten van de BrabantStad-samenwerking in Brussel zal een gezamenlijke agenda worden
opgesteld, met uiteraard input vanuit ‘s-Hertogenbosch.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd via deelname aan B5-overleg
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• In 2017 werken we verder aan de samenwerking op het sub regionale niveau van de Meierij. Op
basis van al langer lopende samenwerkingen en de Toekomstagenda Vijf van de Meierij, die in 2016
aan uw raad werd aangeboden. Voor wat betreft dit laatste waken we ervoor om een behapbare en
concrete selectie van acties en projecten te maken, waarvan de gezamenlijke partners de
toegevoegde waarde zien. Daar waar in de uitvoering uw bevoegdheden worden geraakt, wordt uw
raad uiteraard in stelling gebracht.
Gerealiseerd? Ja
Samen met de andere gemeenten in de Vijf van de Meierij is een aantal onderwerpen gekozen
waarop samenwerkingskansen zijn verkend. Voortbouwend op al bestaande samenwerking en inzet,
zowel op het sub-regionale niveau als het regionale niveau. ’s-Hertogenbosch trekt het opstellen
van een Toeristisch Actieplan, waarop we nauwe samenwerking zoeken met de Meierij-gemeenten,
maar ook met de gemeenten uit de Bommelerwaard. Met name op welke manier de stad en
omliggende gemeenten elkaar kunnen versterken in ons toeristisch aanbod, marketing en het
aanbieden van passende arrangementen. Op het vlak van de Wmo werkten we ook in 2017 samen
in de Meierij en voeren we als centrumgemeente enkele taken uit voor de andere gemeenten.
• Het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere samenwerking met de gemeenten in onze directe
regio wordt voortgezet; in het bijzonder met buurgemeente Oss aangezien de ‘buurrelatie’ grondig
gewijzigd is met de herindeling van Maasdonk per 1 januari 2015. Inzet is een gezamenlijke agenda
op thema’s als wonen, werken, vrije tijd, verkeer en vervoer, natuur en landschap, etc. Ook bekijken
we in gezamenlijkheid waar het mogelijk is om de gemeente Oss te laten aanhaken bij de
werkagenda BrabantStad.
Gerealiseerd? Ja
In het kader van BrabantStad en regio NOB is deze samenwerking gezocht en gevonden. Met de
gemeente Oss zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke visievorming ten aanzien van het
tussenliggend gebied.
• Met het rijk en de provincie maken wij in het kader van de Gebiedsagenda Brabant afspraken over
de actualisering van de gezamenlijke investeringsagenda MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport). In dit kader volgen en participeren we in door het Rijk gestarte MIRT studies,
zoals de kennis as A2 en de corridorstudie Rotterdam Duitsland.
De kennis as A2 heeft inmiddels een vervolgfase bereikt waarin specifiek gekeken wordt naar de
problematiek van de A2 rond Den Bosch (ring en aansluitingen). Hier is onze gemeente (mede)
trekker van.
Een uitwerking van het in de gebiedsagenda benoemde speerpunt Agri&Food is het verdiepend
onderzoek proeftuin Agro&Food. Een verdere invulling en uitvoering van een gezamenlijke
Agri&Food agenda voor Zuidoost-Nederland in samenwerking met de Greenport Venlo. Deze
agenda is erop gericht een ‘plus’ te zetten op de afzonderlijke agenda’s van de regio’s Noordoost
Brabant, Helmond en Greenport Venlo om zo de topsector Agri&Food verder te versterken.
Op basis van het inmiddels afgeronde eerste onderzoek wordt gewerkt aan het formuleren van een
(boven)regionale gedragen koers op weg naar een duurzame groei en transitie van de Agri&Food
sector. Afstemming van de regionale opgaven en kansen met de provinciale Agri&food koers is hier
van belang. Omdat er sprake is van een bredere opgave dan de traditionele MIRT is het belangrijk
om de komende periode in te zetten op nieuwe samenwerkingsvormen tussen de verschillende
bestuurslagen.
Gerealiseerd? Ja
In december 2017 zijn bestuurlijke MIRT afspraken met het Rijk gemaakt. Voor de A2 Deil-Vught
zijn afspraken gemaakt over een pakket aan quick wins en door het Rijk is geld gereserveerd voor
een structurele verbreding van de A2. Hiertoe wordt een MIRT verkenning gestart.
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• In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) Noordoost-Brabant overleggen wij met de provincie over
de uitwerking van ons stedelijk ruimtelijk beleid en de afstemming met de regio. In 2017 leidt de
regionale visie als bouwsteen voor de Brabantse Omgevingsvisie tot een programmering van
majeure opgaves. Deze visie staat voor de ruimtelijk-economische structuurversterking van
Noordoost Brabant en dient tegelijk als samenwerkingsbod naar de Provincie. In het verlengde
hiervan is het RRO op zichzelf aan vernieuwing toe, door verbreding van de thematiek die past bij de
netwerksamenwerking AgriFood Capital.
Gerealiseerd? Ja
De Omgevingskoers Noordoost-Brabant is opgesteld, ter instemming aan de gemeenten voorgelegd
en tenslotte aan de provincie Noord-Brabant aangeboden als bouwsteen voor de provinciale
omgevingsvisie. Governance is op verschillende momenten en ook aan de hand van de inhoudelijke
agenda aan de orde geweest.
• Wij continueren ons beleid ten aanzien van de aandachtsbuurten conform de planmatige aanpak van
de aandachtsbuurten. Daarbij wordt in elke aandachtsbuurt op grond van een integraal meerjarig
plan (fysiek, sociaal, veilig en economie) gewerkt. De wijk- en buurtmonitor zorgt daarbij voor de
basisinformatie. Nadrukkelijk zij vermeld dat het begrip aandachtsbuurt geen statisch gegeven is,
maar aan verandering onderhevig is. Met de planmatige aanpak van aandachtsbuurten willen we een
duurzame positieve ontwikkeling van deze gebieden bereiken richting het stedelijk gemiddelde.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 voortgezet
• Met de Bossche zones (Spoorzone en A2zone) blijven wij ons inzetten om publieke en private
partners aan ons te binden door middel van public affairs en communicatie. Het accent ligt
vooralsnog op de Spoorzone. De spoorzone is een van de meest kansrijke gebieden die de stad de
komende jaren verder tot bloei kan laten komen. Met de spoorzone willen we samen met de partijen
uit het gebied het gezamenlijke Brandingsconcept lanceren en verder uitwerken voor het gebied. Er
zijn vier lijnen benoemd voor de komende jaren: Programma strategie, Ruimtelijke strategie en Event
strategie, samen genomen in een gezamenlijke Brandingstrategie.
Gerealiseerd? Ja
Inhoudelijke richting, profiel en programma voor de Spoorzone is voorbereid en op verschillende
bijeenkomsten en een-op-een besproken met direct en potentieel betrokkenen.
• Wij hebben de ambitie om tot de top vijf van Nederlandse binnensteden te blijven behoren. Om de
economische positie van de binnenstad te versterken, hebben wij in overleg met partners een
Actieplan Binnenstad opgesteld. In 2017 wordt de uitvoering van het Actieplan Binnenstad
voortgezet, waarbij een proactieve houding wordt aangenomen in de vorm van intensieve
samenwerking met pandeigenaren (leegstandbestrijding), meer focus op retailacquisitie en
intensivering van accountmanagement.
Gerealiseerd? Ja
Uitvoering van het Actieplan is in 2017 voortgezet. Voornaamste resultaten zijn een lagere
leegstand, een intensiever accountmanagement en de komst van een aantal kleinschalige hotels.
• De Groote Wielen: De zuidzijde van de plas is grotendeels gereed. Alleen in de Vlietdijk dienen nog
enige grotere wooncomplexen te worden gerealiseerd. Het aantal op te leveren woningen zal nog
achterblijven bij de prognose. Oorzaak is de nasleep van de recessie. In 2017 zal er wel volop
worden gebouwd in de Lanen. Het bouwrijp maken is begin 2017 gereed. De marktpartijen zullen
een grote mix aan woningcategorieën ontwikkelen. In 2017 wordt ook de 85 meter lange brug
tussen de Hoven en de Lanen gerealiseerd.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
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Inmiddels zijn de eerste 100 woningen in deelgebied De Lanen in aanbouw. Door gebrek aan
materiaal, materieel en personeel en door de sterke stijging van de bouwkosten gaat de uitvoering
langzamer dan gehoopt. Er wordt gebouwd in de Lanen, de brug tussen Hoven en Lanen is gereed
maar de plannen voor de Vlietdijk kennen nog geen consensus.
• Oude tracé Zuid-Willemsvaart: Het inspiratiedocument voor het oude tracé van de ZuidWillemsvaart is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het project loopt vanaf het
Maximakanaal nabij de Dungense brug tot aan de Maas. Het accent voor 2017 ligt op het
binnenstadstracé.
Gerealiseerd? Ja
Het totale uitvoeringsprogramma betreft periode van 25 jaar. Alle hierin benoemde korte termijn
maatregelen (voor periode 2017/2018) zijnde: experiment watertaxi, voorbereiding/realisatie
verblijfsplekken en aanplant bomen, realisatie fietsstraat Poeldonkweg en start uitwerking
vervanging sluis 0 zijn volgens planning in gang gezet danwel reeds gerealiseerd.
• GZG: De sloop van het ziekenhuis is inmiddels afgerond en in de loop van 2017 zal de gehandhaafde
kelder, waarin parkeren voor de woningen is gepland, zijn voorzien van een nieuwe dak waarop in 2
fasen 125 woningen worden gerealiseerd. De eerste fase start in 2017 en bestaat uit 20
grondgebonden woningen en 24 appartementen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 is de transformatie van de bestaande kelder voor parkeren afgerond. Er is niet zoals beoogd
in 2017 een start gemaakt met de bouw van de eerste woningen. Door de complexiteit en diversiteit
van de ontwerpen heeft het langer geduurd om een omgevingsvergunnging aan te vragen. Start
bouw is nu gepland in de eerste helft van 2018. Een groot deel van de bestaande gebouwen is
getransformeerd naar wonen. Op een haalbaar programma voor de grote monumentale gebouwen
wordt nog gestudeerd.
• Centrumplan Rosmalen: De ambitie is een afgeslankt plan (7500 m2 bvo winkels en ca. 35
wooneenheden) waarbij parkeren voor bezoekers op maaiveldniveau plaatsvindt. Vaststellen
omgevingsvergunning en start bouw in 2016.
Gerealiseerd? Ja
In februari 2017 is de vergunning onherroepelijk geworden. In mei is door de gemeente gestart met
sloop en bouwrijp maken. De bouw is gestart in juni 2017 en is eind augustus 2018 gereed. Het
woonrijp maken is dan ook afgerond. In de eerste week van september 2018 wordt het nieuwe
centrum formeel geopend.
• Paleiskwartier: Met de opening van de Paleisbrug en het opleveren van de Hofvijver heeft de
ontwikkeling van Paleiskwartier-Zuid een belangrijke impuls gekregen. Er heeft zich horeca en een
supermarkt (voorheen versmarkt) gevestigd in en rond het sheddakengebouw en er zijn nieuwe
bouwplannen in ontwikkeling: Het Hof met 266 appartementen, een bioscoop met 7 zalen en
kantoor De Office, naast het recent opgeleverde De Livin’ met 88 appartementen. Ook is gestart
met de plannen voor een woongebouw met 150 appartementen naast het Ricoh-kantoor (plandeel
I). Er wordt gezocht naar een belegger voor een hotel. De komende jaren wordt gewerkt aan het
afronden van Paleiskwartier.
Gerealiseerd? Ja
Het appartementencomplex Het Hof is opgeleverd. In 2017 is gestart met de bouw van kantoor De
Office, de bioscoop en appartementencomplex Belvédère. In 2018 wordt gestart met de bouw van
appartementencomplex Upstairs. Begin 2018 is een koopovereenkomst gesloten met een belegger /
ontwikkelaar voor het naastgelegen hotel. Eind 2018 wordt er een planologische procedure gestart
voor deelplan I.
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• Programma Hoogfrequent Spoor (PHS): Door het Rijk is het Tracébesluit PHS – tracé MeterenBoxtel in voorbereiding. Dit is onderdeel van een landelijk programma voor een intensiever gebruik
van het spoor, zowel voor reizigersvervoer als voor goederenvervoer. De intensivering van het
reizigersvervoer is in ’s-Hertogenbosch al geregeld door het Tracébesluit Sporen in Den Bosch. PHS
Meteren-Boxtel regelt vooral een intensiever goederenvervoer. Binnen de gemeente ’sHertogenbosch wordt een vierde spoor aangelegd tussen het Centraal Station en Vught. Daarnaast
zijn er de nodige milieumaatregelen nodig om de milieu- en woonkwaliteit in de Bossche spoorzone
te kunnen garanderen.
Gerealiseerd? Ja
In samenwerking met de gemeenten Zaltbommel, Geldermalsen, Neerijnen en Maasdriel is actief
geacteerd in de richting van het Rijk en Prorail. Er is sterke twijfel omtrent nut en noodzaak versus
de kosten, terwijl een grote impact kan ontstaan qua milieu, hinder en veiligheid. Eea is regelmatig
met de raad gecommuniceerd via bijeenkomsten en nieuwsbrieven.
• Willemspoort: De verkoop en de bouw van de 1e fase woningen in Willemspoort loopt
voorspoedig. Tweede helft 2017 worden de eerste 82 appartementen opgeleverd. Om realisering
van de 2e fase in 2017 mogelijk te maken, zal getracht worden om het overgebleven deel van het
huidige transferium te verplaatsen naar de zuidkant van de randweg. Dit tijdelijke transferium kan
geëxploiteerd worden totdat het definitieve transferium aan de westzijde van het JBZ gereed zal
zijn. De BV Willemspoort, waar de gemeente onderdeel van uitmaakt, is initiatiefnemer van het plan
en opdrachtgever voor de inrichting van de openbare ruimte. De BV heeft de verdere
bouwplanontwikkeling en uitvoering overgedragen aan Heijmans BV. De
beleggershuurappartementen worden afgenomen door de belegger Syntrus Achmea. De sociale
huurappartementen in de laatste fase worden overgenomen door Brabant Wonen, die ook deel
uitmaakt van de BV Willemspoort.
Gerealiseerd? Ja
In maart 2018 start de bouw van het laatste complex in Willemspoort Noord. De overige complexen
zijn allemaal bewoond. De uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte ligt eveneens op
schema.
• Zuidwalgebied: Pas als de eigenaar/ontwikkelaar een concreet plan heeft voor de herontwikkeling
van het Spinhuiswalcomplex kan de daarvoor benodigde procedure worden doorlopen. De raad
heeft hiervoor reeds in 2013 een ruimtelijk kader vastgesteld. Omdat deze eigenaar ook het
naastgelegen pand van Rijkswaterstaat heeft gekocht, ligt het voor de hand dat er een koppeling
wordt gelegd in de ontwikkeling van de beide complexen. Met name de koppeling van
parkeermogelijkheden biedt hiervoor kansen. De KPN-locatie zal op termijn herontwikkeld worden.
Op dit moment zijn nog geen concrete plannen bekend. Bij elkaar is er sprake van een groot
binnenstadsgebied dat de potentie van herontwikkeling in de komende jaren heeft. Een integrale
gebiedsontwikkeling is daarom gewenst.
Gerealiseerd? Ja
De plannen voor transformatie van het Spinhuiswalcomplex zijn door de eigenaar ontwikkelaar
verder gebracht. Grote delen van het complex zijn tijdelijk verhuurd aan Koning Willem I college en
advocatenkantoor. Zo wordt achteruitgaan van het complex tegengegaan en is er ruimte voor
haalbaarheidsstudies. Eigenaar en initiatiefnemer heeft de eerste plannen voor de herontwikkeling
van de KPN-locatie kenbaar gemaakt: transformeren van bestaande gebouwen aan de P.
Bernhardstraat naar huisvesting van bedrijven en het slopen van de overige gebouwen voor de
nieuwbouw van woningen.
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• Heesch West: Het Regionaal Ruimtelijk Overleg stelt pas medio 2016 het programma aan nieuwe
bedrijventerreinen voor de komende jaren vast. In vervolg daarop kunnen de procedures worden
gestart tbv bestemmingsplan en MER. Daarná worden de gronden die nu in bezit zijn van de
grondgebiedgemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze overgedragen aan de Gemeenschappelijke
Regeling Heesch West en kan gestart worden met de gronduitgifte. De GR is verantwoordelijk voor
de grondexploitatie maar de drie betrokken gemeenten (inclusief Oss) staan garant voor eventuele
exploitatietekorten. De GR voert regionaal overleg onder de paraplu van de provincie over de
ontwikkelingsmogelijkheden van Heesch West en koerst daarbij op een bedrijventerrein dat ruimte
biedt aan zeer grootschalige logistiek.
Gerealiseerd? Ja
Overeenkomstig in 2016 gemaakte afspraken hebben de gemeenten in Noordoost-Brabant samen
met de provincie het Masterplan Heesch West laten opstellen. Dit in het najaar 2017 vastgestelde
Masterplan maakt de weg vrij om met een eerste fase van 50 hectare netto bedrijventerrein te
beginnen. Als voorbereiding op de milieueffectrapportage en bestemmingsplan is de NRD opgesteld.
Er wordt tevens uitgegaan van een tweetal zonneparken. Door investeringsruimte te bieden aan
lokale energiecollectieven biedt Heesch West ook een aanzienlijke bijdrage bij het verduurzamen
van de bestaande omgeving in de samenwerkende gemeenten. Op basis van de laatste financiële
actualisatie hoeven de deelnemende gemeenten niet op de reeds gevormde verliesvoorziening te
muteren.
• Tramkade: In 2017 zijn de verschillende partijen bezig met de programmatische invulling om met de
krachten van de stad de Tramkade om te vormen naar een culturele en creatieve hotspot. Dit vindt
plaats in de diverse gebouwen op de Tramkade, zoals het Molengebouw, de Machinekamer, de
Hallen en op de buitenruimten van het terrein.
Pleisterplaats de Vrijheid zet in op sociale economie, design en ambacht (maken). De projecten zijn
onder andere werkwarenhuis Social Label inclusief winkel Social Label en Restaurant Van Aken,
gevestigd in de machinekamer. Social Label is de samenwerking met Weener XL aangegaan, waar
het gaat om design denkers die sociale processen in de samenleving opnieuw vormgeven en
creatieve ondernemers die het ambacht verstaan en horeca en werkplaats 3.0, gevestigd in de
machinekamer. Verder wordt ook gewerkt aan Maakfestival Pleisterplaats, waar het gaat om
architecten die het tijdelijk bouwen onderzoeken en de vestiging van een alcoholvrij café aan de
haven.
De Conceptenbouwers zetten in op circulaire economie, agrifood en talentontwikkeling.
Voorbeelden zijn het Leer-Werk Hotel de Mengfabriek dat zich gaat vestigen in de molen en
Werkvloer De Mengfabriek dat in het laboratorium komt.
Daarnaast wordt programmering ontwikkeld in de Hallen en op het buitenterrein.
Gerealiseerd? Ja
De realisering van de culturele en creatieve hotspot op de Tramkade is goed op weg, zo is ook
geconstateerd in de evaluatie die heeft plaatsgevonden met de partijen. In 2017 heeft er in het
kader van de Tramkade een veelheid aan activiteiten plaatsgevonden.
De Conceptenbouwers hebben in 2017 een deel van hun programma gerealiseerd. De komende
periode van 7,5 jaar wordt hier verder vorm aan gegeven.
Social Label heeft in 2017 een deel van hun programma gerealiseerd. De komende periode van 7,5
jaar wordt hier verder vorm aan gegeven.
• AgriFood Capital: De programmatische werkwijze zoals ontwikkeld in 2014 om de “Strategische
Agenda AgriFood Noordoost Brabant 2014-2020” in uitvoering te brengen, zal in 2017 verder
worden voortgezet middels de bestaande programma’s. Kernambitie van AgriFood Capital is het
versterken van de economie in en rond de agrifood sector in de regio Noordoost Brabant, via
innovatie, onderwijs, financierings- en arbeidsmarktfaciliteiten, bereikbaarheid en ruimtelijke
faciliteiten.
Gerealiseerd? Ja
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Gerealiseerd, middels uitvoering van thematische programma’s People (arbeidsmarktbeleid,
versterking opleidingen), Business (regiopromotie, sectornetwerken (o.a. logistiek)), Innovation
(opzetten van innovatie-consortia) en Basics (ontwikkeling infrastructuur, bedrijventerreinen,
campussen).

Evenwichtige woningmarkt
Wat wilden we bereiken?
De ambitie voor het woonbeleid is opgenomen in de Nota Wonen 2012 en het Actieprogramma
Wonen: het creëren van een evenwichtige woningmarkt met een gedifferentieerd en aantrekkelijk
aanbod van woningen en woonmilieus zodat mensen naar tevredenheid in onze stad kunnen wonen en
leven. We streven naar een stad waar voldoende, betaalbare en passende woningen zijn en goede
keuzemogelijkheden zijn in gevarieerde en sterke buurten waarin mensen zich thuis kunnen voelen.
Ambitie in de zorg is burgers maximaal in eigen kracht te zetten en hen daarbij te faciliteren met een
laagdrempelig, licht en bij hen passend zorgaanbod. Ook het woningaanbod moet daarbij aansluiten.
Het huidige woon- en zorgaanbod voorziet daar op onderdelen nog onvoldoende in; er ontbreken nog
enkele kwalitatief geschikte vervolgvoorzieningen met name voor de bijzondere groepen (dak- en
thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problematiek) in onze regio.
Indicator

Rapportcijfer voor de eigen woonomgeving

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

7,3

7,5

7,5

7,5

7,8

8,0

7,9

8,0

1.715

1.800

1.826

1.900

9.580

9.500

9.813

9.400

480

600

1.225

700

Bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid

Rapportcijfer voor de eigen woning
Bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid

Aantal vrijkomende sociale huurwoningen
Bron: WoonService

Aantal actief woningzoekenden bij WoonService
Bron: WoonService

Aantal gerealiseerde woningen per jaar
Bron: Woningmarktmonitor
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Wat hebben we er voor gedaan?
• De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. In de periode 2009 t/m
2014 heeft de crisis op de woningmarkt forse gevolgen gehad voor vooral de woningproductie en is
de doorstroming op de huur- en koopmarkt gestagneerd. Op dit moment is er sprake van een
tweedeling op de Bossche woningmarkt:
· De koopwoningmarkt en de particuliere huurmarkt trekken sinds 2015 weer stevig aan.
· In de sociale huurmarkt daarentegen is echter nog steeds sprake van lange inschrijftijden.
Tevens is het huurbeleid van woningcorporaties door rijksregelgeving gewijzigd en staat
betaalbaarheid nog steeds vol op de politieke agenda.
· Ook is er veel nieuwe wetgeving gekomen. Denk hierbij aan de herziene Woningwet, de
Huisvestingswet en de decentralisaties in het sociaal domein waardoor de gemeente
verantwoordelijk is voor jeugdhulp, hulp voor thuis wonende ouderen, mensen met een
verstandelijke beperking en voor bewoners met een psychisch ziektebeeld. Voor de
geestelijke gezondheidszorg-doelgroep is de gemeente verantwoordelijk geworden voor
beschermd wonen.
Door het herstel van de koopwoningmarkt en de markt van particuliere huurwoningen (vooral
transformatie van incourante kantoorpanden naar woningen) is de woningproductie in 2016 weer
op een peil gekomen van voor de economische crisis: ca. 850 woningen gerealiseerd.
Het is voor de komende jaren dan zaak om vol in te spelen op dit herstel op de woningmarkt en te
beschikken over voldoende goed op de markt aansluitende en haalbare woningbouwprojecten.
Tevens moet er voldoende harde plancapaciteit voorhanden zijn en dienen de nodige investeringen
te worden gedaan. Door middel van de Taskforce Woningbouw zetten wij ons actief in om de
woningproductie in de stad te vergroten. Uitgangspunt van de gemeente in deze Taskforce is een
positieve en actieve houding t.o.v. (kansrijke) initiatieven in de woningbouw die door (markt)partijen
worden ontwikkeld.
M.b.t. de sociale huurmarkt hebben wij in 2016 het Sociaal Woonakkoord gesloten, waarin
afgesproken is om de komende 5 jaar ca. 1.500 sociale huurwoningen te bouwen, waardoor de
omvang van de sociale huurwoningvoorraad toeneemt met ca. 700 woningen. Om dit te kunnen
realiseren, is een speciaal Aanjaagteam sociale woningbouw in het leven geroepen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het aantal gerealiseerde woningen is op koers. Tegelijkertijd blijft de vraag naar (betaalbare)
woningen groot en zal hierop de komende jaren blijvend en stevig moeten worden ingezet.
• De druk op de huurwoningmarkt wordt ook verminderd door het realiseren van woningen in de
particuliere huursector. Vooral door de transformatie van incourante kantoren worden particuliere
huurwoningen gerealiseerd. Het gaat hier zowel om huren onder en boven de liberalisatiegrens (€
710,-). Voor de komende 5 jaar wordt rekening gehouden met de realisatie van zo’n 1.200 woningen
in voormalige kantoorpanden. Dit is ca. 23% van het totale bouwvolume in de komende jaren.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 zijn 204 woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden en 81 in ander (leegstaand)
vastgoed. De woningen zijn gerealiseerd in de huur- en in de koopsector, in diverse prijscategorieën.
• Jan Sluyterscomplex (Vrij Spel). Het voormalige voetbalcomplex wordt door de gemeente
ontwikkeld voor woningbouw. Het gebied is volledig gericht op zelfbouw en consumentengericht
bouwen i.c. particulier opdrachtgeverschap en/of collectief particulier opdrachtgeverschap. Om
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan woonwensen is het gebied welstandsvrij verklaard en heeft
het bestemmingsplan een flexibel karakter. In 2015 is samen met toekomstige bewoners een
ruimtelijk plan gemaakt. Ze zijn ook betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. Het
toekomstige woongebied is inmiddels volledig gereserveerd. Naar verwachting kan er in het najaar
2016 worden gestart met het bouwrijp maken. Begin 2017 volgt de start bouw van de eerste
woningen. Op het terrein komt een mix van rijwoningen, twee-onder-een-dak-woningen, vrijstaande
woningen en appartementen in twee lagen. Ook de bewoners zijn divers: starters, jonge gezinnen,
eenpersoonshuishoudens en 55+.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
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Bestemmingsplan is afgerond, geheel is bouwrijp gemaakt. Periode van realisatie van de woningen is
door de particulieren en zelfbouwers begonnen. Eerste woningen zijn in gebruik genomen.
• De woningbouw in de kernen Nuland en Vinkel is door ons in 2016 voortvarend opgepakt. Zo is
door ons ingezet op de uitgifte van particuliere kavels, projectmatige woningbouw en Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.
In Nuland, in de “Pelgrimsche Hoeve”, is in 2016 een kleine 40-tal woningen in aanbouw genomen
en/of opgeleverd. Ook in 2017 verwachten wij voor een dergelijk aantal woningen
omgevingsvergunningen te kunnen afgeven.
In Vinkel, in de “Vinkelse Slagen”, staan de eerste woningen in aanbouw. Gebleken is echter, dat het
gelijknamige bestemmingsplan onvoldoende aansluit bij de (Vinkelse) woningmarkt. De kavels
blijken in enkele deelgebieden te groot te zijn, waardoor een partiële herziening van het
bestemmingsplan noodzakelijk is. Begin 2017 verwachten wij de beschikking te hebben over een
onherroepelijke herziening van het bestemmingsplan, waardoor wij de woningbouw een extra
stimulans kunnen geven.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 zijn in Nuland 54 woningen gerealiseerd, in een mix van projectmatige bouw en particuliere
bouw, waaronder CPO.
Het gaat zelfs zodanig hard, dat besloten is om de uitwerking van de 4e fase in de zuidwesthoek van
de Pelgrimsche Hoeve in voorbereiding te nemen.
Inmiddels is in Vinkel een substantieel deel van de beschikbare kavels bebouwd, staan woningen in
aanbouw of zijn kavels inmiddels verkocht. In januari 2018 heeft de raad partiele herziening
bestemmingsplan Vinkelse Slagen vastgesteld. Hierdoor wordt meer voldaan aan de vraag naar
kleinere woningen met respect voor het landelijk karakter van de kern Vinkel. Met de beperkte
verdichting van het aantal woningen in het plangebied sluit dit aan op het betaalbaar wonen en het
versnellen van de woonproductie.
• Sinds 2013 is er sprake van een sterke stijging van het aantal te huisvesten vergunninghouders
(vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Naast reguliere huurwoningen, hebben wij met
woningcorporaties ook alternatieven gezocht en gevonden. Om in de behoefte te kunnen voorzien
willen we in 2016/2017 tussen de 230 en 260 tijdelijke woningen realiseren. Enerzijds door
transformatie van leegstaand vastgoed (daarin kunnen 130 tot 160 eenheden ontwikkeld worden)
en anderzijds door tijdelijke woningen op braakliggend terrein. Voor wat betreft dat laatste willen
we ongeveer 100 tijdelijke woningen realiseren verdeeld over drie kleinschalige locaties (kop van
het transferium de Vliert, het bedrijventerrein Groote Vliet en bedrijventerrein Empel Zuid).
De grote aantallen op te vangen vergunninghouders vergt extra inzet van gemeente en betrokken
organisaties. Het vergt vooral ook een integrale en gecoördineerde aanpak, niet alleen in
huisvesting, ook in de begeleiding, inburgering en participatie.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 zijn 125 tijdelijke woningen en 146 tijdelijke wooneenheden gerealiseerd. Als gevolg van de
lagere instroom (die grotendeels uit nareizende gezinsleden bestaat) is de aanpak
vergunninghouders per 1-7-2017 vervallen.
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• Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen,
dat wil zeggen voor de huisvesting en ondersteuning van personen met een psychiatrische
problematiek die een combinatie van verblijf en hulp nodig hebben. Centrumgemeente ’sHertogenbosch ontvangt de middelen voor de gemeenten in de Meierij exclusief Sint Oedenrode en
inclusief Zaltbommel en Maasdriel. Vanaf 2017 voegt zich daar de nieuwe gemeente Meierijstad bij.
Meierijstad is de samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.
In de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Opvang’ heeft onze regio beschreven dat en hoe we de
ondersteuning (wonen, participatie en hulp) voor burgers met ernstige psychische/psychosociale -,
huisvestings- en/of verslavingsproblemen aan willen laten sluiten op hun individuele hulpbehoeften.
Mensen met psychische problemen dienen voor een deel weer de regie over hun eigen leven terug
te krijgen. Het gros van de ruim 500 mensen met psychische -, huisvestings- en
verslavingsproblemen (kwetsbare bewoners) in de regio woont nu beschermd in (zorg)instellingen
als GGZ Oost-Brabant in Rosmalen of Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch en Vught of verblijft bij
maatschappelijke opvang. Het streven is dat de zorg voor deze mensen op maat wordt gemaakt. De
instellingen/zorgverleners gaan meer tussenvormen creëren tussen het wonen in instellingen en het
zelfstandig wonen. Hierbij kan gedacht worden aan kleinschalige [beschermd of beschut]
woonclusters in wijken of buurten of reguliere woningen waarin ambulante hulp wordt geboden.
Effect van de toepassing van deze visie zal zijn, dat de instroom in het wonen in een instelling
minder wordt en meer zelfstandig begeleid of beschut wonen plaatsvindt . Gefaseerd wordt in de
hele regio per bewoner en per locatie van de instellingen bekeken wat de mogelijkheden zijn om een
passende woonplek voor bewoners te realiseren. Dit zal ook een groot beroep doen op sociale
huurwoningen ten behoeve van individuele en groep gebonden woonvormen met ambulante zorg.
Ook hier vergt dat een integrale en gecoördineerde aanpak.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Centrumgemeente 's-Hertogenbosch en de andere zorgregio gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering van beschermd wonen. Het betreft hier omvangrijke en ingrijpende maatregelen die
niet in één jaar afgerond kunnen worden. Wel zijn de eerste stappen gezet naar een regionaal
maatwerk middels de sociale wijkteams. En met de corporaties is afgesproken dat deze proberen de
doorstroming in de opvangplaatsen te verbeteren.
• De vraag op de sociale huurmarkt in ’s-Hertogenbosch wordt vooral gevormd door de
woningzoekenden die actief op zoek zijn naar een woning. Actieve woningzoekenden zijn
gedefinieerd als personen die zijn ingeschreven en 1 of meer keer per jaar hebben gereageerd op
een woning. In 2015 gaat dit om 9.725 woningzoekenden. Het vrijkomend aanbod aan sociale
huurwoningen is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven en schommelt rond de 1.700 woningen per
jaar. Dit betekent echter dat er circa 5,5 maal zoveel actief woningzoekenden zijn dan dat er
woningen verhuurd worden. Door de afspraken in het Sociaal Woonakkoord streven wij naar meer
ontspanning op de sociale huurwoningmarkt en dus ook een verbetering van de verhouding tussen
vrijkomend huurwoningaanbod en actief woningzoekenden. Tevens zijn door middel van de
herijking van de woonruimteverdeling afspraken gemaakt om te komen tot verbetering van de
slaagkansen van woningzoekenden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er is een experiment voorbereid waarmee de actief woningzoekenden voorrang krijgen bij de
woningen die via loting verhuurd worden. Het aantal woningen in de lotingmodule wordt voor de
periode van 1 jaar verhoogd. Druk verminderen op sociale huurmarkt gebeurt ook door realiseren
van nieuwe woningen (realisatie sociaal woonakkoord 2016 t/m 2020).
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Planmatige aanpak aandachtsbuurten
Wat wilden we bereiken?
De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende
problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige
aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten
bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen.
Met de wijk- en buurtmonitor beschikken we over een uitstekend instrument om sterkten en zwaktes
op wijk- en buurtniveau inzichtelijk te maken. Door de tweejaarlijkse gegevens van de wijkbuurtmonitor te combineren met onze eigen kennis en informatie over wijken en buurten, gebruiken
we actuele en objectieve informatie om aandachtsbuurten vast te stellen. Aanduiding tot
aandachtsbuurt is niet vrijblijvend. Het leidt tot prioritering en dus tot meer capaciteit en middelen. Dit
vraagt om integrale afweging in de begroting.
We onderscheiden de volgende aandachtsbuurten: Boschveld, Hinthamerpoort Zuid, Orthen Links,
Eikendonk, Hambaken (vier buurten: de Hambaken, Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en
Edelstenenbuurt) en Gestelse Buurt.
· In elke aandachtsbuurt wordt op basis van een integraal (fysiek, sociaal, veilig en economie),
meerjarig plan gewerkt. De Buurt-/wijkmonitor zorgt daarbij voor de basisinformatie.
· In overige wijken/buurten wordt met een activiteitenlijst gewerkt, die jaarlijks geactualiseerd
wordt. Activiteiten kunnen sociaal, fysiek, veilig en/of economie als insteek hebben.
· Vanaf 1 januari 2017 is de regeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget operationeel.
Bewonersadviesgroepen in wijken, buurten en dorpen adviseren B&W over initiatieven
(sociaal, fysiek, veilig en buurteconomie) die in uitvoering worden genomen. Bewoners kunnen
daarbij gebruik maken van ambtelijke expertise op deelterreinen. Combinatie met reguliere
budgetten behoort tot de mogelijkheden.
Indicator
% bewoners dat het (helemaal) eens is met de
stelling: “De gemeente ondersteunt
buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid
en veiligheid voldoende”.

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

35%

33%
(meting
2016)

45%

32%

Bron: Burgerpeiling "Waar staat je gemeente"

Een positieve ontwikkeling van de
aandachtsbuurten richting het stedelijk
gemiddelde

13 buurten 13 buurten
‘sterk’ - 34 ‘sterk’ - 36
buurten
buurten
‘gemiddeld’ ‘gemiddeld’
- 23
- 21
buurten
buurten
‘(zeer) zwak’ ‘(zeer) zwak’

17 buurten
‘sterk’ - 39
buurten 14 buurten
‘gemiddeld’ ‘sterk’ - 36
- 19
buurten
buurten ‘gemiddeld’
‘(zeer) zwak’
- 20
(meting
buurten
2016) ‘(zeer) zwak’

Bron: Wijk- en buurtmonitor
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Wij verwachten eind 2016 de vernieuwing van de wijk Eikendonk af te ronden.
Gerealiseerd? Ja

• Het fysieke programma is geheel uitgevoerd en wordt omgebouwd van een investeringsprogramma
naar een beheerprogramma.
Veiligheid blijft een aandachtspunt in de Hambaken. De aandacht blijft gericht op de aanpak van
overlastgevende jeugdgroepen, huiselijk geweld, alcohol en drugs en fraude met uitkeringen.
De focus van de sociale aanpak ligt op de volgende thema’s:
· Jeugd: Hier gaat het in samenhang met veiligheid over voorkomen van jeugdoverlast, het
terugdringen van schooluitval en verzuim. Aandacht voor werk en stage.
· Problematiek achter de voordeur: De Hambaken wordt gekenmerkt door grote
problematiek achter de voordeur. Schulden, armoede, werkloosheid en GGZ-problematiek
zijn daar belangrijke oorzaken. Met behulp van de sociale wijkteams en basisteams jeugd en
professionals in het preventieve veld gaan we deze problemen te lijf.
· Sociale kracht, bewonersinitiatief, bewonersparticipatie: Ondanks de problemen is de
Hambaken ook een wijk met veel initiatief en energie. Die gaan we in 2017 verder
mogelijkheden en ruimte geven. Belangrijk voor Hambaken blijft de ondersteuning en
samenwerking met burgerinitiatieven in verschillende vormen.
Gerealiseerd? Ja

• De (nieuwe) wijk kenmerkt zich straks door een mix van huurwoningen (grondgebonden en
gestapeld), bestaande en nieuwe koopwoningen, conform de afspraken die zijn vastgelegd in het
herstructureringsplan. Veel huurwoningen krijgen zonnepanelen. Ook de openbare ruimte krijgt een
belangrijke impuls door het toevoegen van bomen en groen en een nieuwe Orthensedonk, die een
functie krijgt als wijkspeelplaats.
De fysieke herstructurering van Orthen-Links wordt langzaam zichtbaar in de wijk. Fase 0 is nu
opgeleverd: 50 appartementen en 12 woningen op en nabij de voormalige buurthuislocatie. De
buurtkamer is tijdelijk in een bestaande woning in fase 3 opgenomen. BrabantWonen is gestart met
de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw in fase 1. Start bouw van de 59 woningen is
gepland voor begin 2017. In het najaar 2017 start de bouw van 39 tot 45 woningen in fase 2. De
afronding van het nieuwe Orthen-Links (fase 3, 58 woningen) vindt eind 2019 plaats, conform de
bewonersverhuisregeling.
Gerealiseerd? Ja
Bij invulling wijkspeelplaats worden nieuwe bewoners betrokken en wordt daarmee in 2018
opgestart.
De nieuwbouw en openbare ruimte in fase 0 en 1 zijn inmiddels opgeleverd. In 2017 is gestart met
de bouw van fase 2. De afronding van het nieuwe Orthen-Links (fase 3, 58 woningen) vindt later
plaats, conform de bewonersverhuisregeling.
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• Met als basis het Ruimtelijk Functioneel Kader dat de raad in 2016 heeft vastgesteld worden
plannen ontwikkeld voor de locatie van de voormalige basisschool en het terrein van de voormalige
afvalstoffendienst in Boschveld. Op het terrein van de basisschool zal in 2017 worden begonnen
met de bouw van 37 sociale huurappartementen en 12 grondgebonden woningen. Op de locatie
afvalstoffen dienst worden vanaf 2017 gefaseerd 100 grondgebonden woningen gerealiseerd in de
marktsector.
De vestiging van een supermarkt in het winkelcentrum stuit helaas op niet op te lossen problemen.
Aan de raad zal in 2017 een alternatief plan voor het winkelcentrum worden voorgelegd. De
corporaties zijn bezig met een continue proces van verbeteren van hun woningvoorraad in
Boschveld.
In 2016 is samen met bewoners een update van de sociale visie voor Boschveld gemaakt. Binnen de
nieuwe visie liggen de accenten op ‘Sociaal en Veilig’, ‘Leefbaarheid en Wonen’, ‘Kinderen en
Jongeren’, ‘Communicatie’ en ‘Ondernemend Boschveld’. De nieuwe accenten worden uitgevoerd in
goede verbinding met de wijkonderneming De Copernikkel en de Brede Bossche School (BBS).
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het gewenste resultaat in Boschveld voor 2017 is deels gerealiseerd: er is gestart met de bouw van
fase 1 in het Hart van Boschveld, het voormalige terrein van de afvalstoffendienst. De
herontwikkeling van de voormalige schoollocatie heeft vertraging opgeleverd. Er is nog geen
haalbaar plan.
Het gewenste resultaat t.b.v. Winkelcentrum Boschveld is niet gerealiseerd. In lijn van de
bestuurlijke opdracht is in 2017 in samenspraak met bewoners en winkeliers onderzocht welke
verbeteringen voor het winkelcentrum gewenst zijn. Het is niet gelukt om te komen tot vaststelling
van een totaalaanpak. Onderzocht wordt óf en in welke mate maatregelen alsnog kunnen worden
uitgevoerd, danwel op welke wijze gewenste ontwikkelingen kunnen worden gestimuleerd.
• De vernieuwing van de wijk nadert –conform het vastgestelde wijkverbeterplan- langzaamaan zijn
voltooiing. Integraal onderdeel hiervan is de vernieuwing van de openbare ruimte, die wij in 2015
hebben ingezet. In 2016 wordt het gebied ten zuiden van de Wilgenstraat afgerond en pakken wij,
in overleg met de bewoners, de planvorming voor het openbare gebied ten noorden van de
Wilgenstraat op. In 2017 worden deze plannen door ons uitgevoerd en afgerond, waarmee aan de
fysieke aanpak van de wijkvernieuwing een einde komt.
Op basis van de tussenevaluatie van de sociale buurtaanpak, wordt geconcludeerd dat de ingezette
aanpak gecontinueerd moet worden. Dit houdt in dat we steeds inspelen op actuele situaties in het
renovatie- en inrichtingsproces om bewoners actief te krijgen en medeverantwoordelijkheid te
geven. We bouwen aan vertrouwen door verbindingen te leggen tussen bewoners onderling en met
vaste wijkwerkers vanuit het wijkplein. We versterken de kracht van bewoners om de problemen
die zij ervaren zelf op hun manier aan te pakken. Op individueel niveau versterken we kwetsbare
bewoners door o.a. burenhulp te koppelen via Platform073. En voor jeugdigen is aanvullende
ondersteuning aanwezig bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, evenals bij activiteiten in de
vrije tijd.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 lag de nadruk op het opstellen van het inrichtingsplan voor het gebied ten noorden van de
Wilgenstraat, in nauwe samenwerking met de bewoners. Dit inrichtingsplan wordt in 2018
uitgevoerd.
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• De bouw van de nieuwe wijk Meerendonk wordt in 2016 afgerond. De laatste woningen in “De
Slinger” (dure koopwoningen) en het zogenaamde noordelijke gebouw (36 seniorenhuurwoningen)
zullen dan worden opgeleverd. Aansluitend wordt door ons het openbare gebied opgeleverd.
In 2016 verwachten wij de resultaten van een verkennende studie naar de mogelijkheden om de
woningbouw in Meerendonk uit te breiden in noordoostelijke richting. Afhankelijk van de conclusies
zullen wij de planvorming voor een mogelijke uitbreiding in 2017 oppakken.
De Gestelse buurt heeft vanaf 2015 opnieuw de status van aandachtsbuurt en er is met de partners
op de terreinen fysiek, veilig en sociaal een intensievere integrale aanpak voor deze buurt
ontwikkeld. De aanpak van de sociale problematiek richt zich vooral op het bieden van perspectief
aan de jeugd, het terugdringen van armoede, het vergroten van de draagkracht van bewoners.
Daarnaast maken de veiligheidsproblematiek en fysieke aspecten van de buurt onderdeel van de
aanpak uit. Voor de fysieke aanpak richten wij ons op de entree van de buurt, een opwaardering van
de fysieke uitstraling van de buurt. Hierdoor kan ook aansluiting gevonden worden bij het
naastgelegen Meerendonk. Woningbouwcorporatie BrabantWonen gaat in de komende 10 jaren 6
flatgebouwen aanpassen. Met onze fysieke aanpak sluiten wij aan bij de opwaardering van de
woonomgeving.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er staan geen woningen meer in aanbouw en het openbare gebied is gerealiseerd; de ontwikkeling
van deze buurt is gereed.
Brief aan de raad waarin aangegeven is dat er aanvullend onderzoek opgestart zal worden naar de
(on)mogelijkheden van woningbouw in dit gebied
Wijkaanpak loopt.

Schone, hele en veilige openbare ruimte
Wat wilden we bereiken?
Een schone, hele en veilige openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich
betrokken bij voelen. Dat wordt dan bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen bij acties
en activiteiten in het kader van leefbaarheid.
Ondanks de recent doorgevoerde bezuinigingen proberen we de tevredenheid over het onderhoud
van de openbare ruimte te handhaven. In het nieuwe Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 20162025 (BBOR) wordt daarvoor een nieuwe basiskwaliteit geïntroduceerd: “De Bossche basiskwaliteit”.
Deze basiskwaliteit garandeert minimale onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een veilige,
leefbare omgeving, maar biedt ook ruimte voor maatwerk. Maatwerk is gewenst om op de juiste
plekken het juiste onderhoud uit te voeren. Op plekken die burgers belangrijk vinden is dat mogelijk
anders dan op andere plekken in de buurt. Dit maatwerk kan de tevredenheid ten goede komen.
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden uitgenodigd en gestimuleerd om mee te
denken aan het maatwerk in hun openbare ruimte. Uitgangspunt hierbij is een budget neutrale
invulling, met “inzet van burgers voor extra kwaliteit” en “vervangen is geen automatisme” als leidende
principes.
Indicator
Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud
speelvoorzieningen

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

6,7

7,3

7,4

7,3

7,2

7,2

7,3

7,2

7,1

7,1

7,1

7,1

Bron: KTO R&B

Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud
wegen
Bron: KTO R&B

Rapportcijfer klanttevredenheid straatmeubilair
Bron: KTO R&B
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Rapportcijfer klanttevredenheid onderhoud
groen

7,4

7,5

7,5

7,5

6,4

6,5

6,6

6,5

3,8

3,5

3,1

3,5

Bron: KTO R&B

Rapportcijfer klanttevredenheid schoonhouden
naaste woonomgeving
Bron: KTO R&B

Kengetal verloedering
Bron: (L&V, 0= weinig voorkomend, 10= veel voorkomend)

Wat hebben we er voor gedaan?
• Zodra de nieuwbouw van het Komplan Rosmalen is gerealiseerd zal ook de openbare ruimte worden
aangelegd. In overleg met de Klankbordgroep Komplan worden tevens kleine projecten openbare
ruimte in de rest van de Kom Rosmalen gerealiseerd.
Gerealiseerd? Ja
Komplan is in uitvoering. Openbare ruimte volgt na oplevering in 2018. Openbare ruimte in de rest
van de kom is op orde.
• In samenhang met de herinrichting van de omgeving Achter de Tolbrug wordt ook het
Burgemeester Loeffplein heringericht als onderdeel van de ontwikkeling van het Gasthuiskwartier.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Herinrichting omgeving achter de tolbrug is afgerond. Loeffplein wacht op ontwikkelingen vastgoed
aan het plein.
• Na oplevering van de Nieuwe Bartenbrug zal ook de omgeving Aawal-Muntelstraat worden
heringericht, waarbij de aansluitingen van de kruisingen aan beide zijden worden meegenomen.
Gerealiseerd? Ja
Project is gerealiseerd.
• Zodra de eerste fase van het Gasthuiskwartier wordt opgeleverd, wordt ook de openbare ruimte
aangelegd evenals delen van de openbare ruimte langs de randen (Nieuwstraat).
Gerealiseerd? Nee
Eerste fase is nog niet opgeleverd waardoor deze herinrichting in 2017 niet is uitgevoerd.
• Afronding van de wijkspeelplaats Helftheuvel, incl. Erfgoedproject Linie 1629.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Aanleg wijkspeelplaats is gestart.
• In het Groene Hart van Boschveld worden woningen gebouwd. Openbare ruimte en groen worden
in delen heringericht.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er is gestart met de bouw van fase 1 in het Hart van Boschveld, het voormalige terrein van de
afvalstoffendienst. Fase 2 volgt later. De openbare ruimte (het Groene Hart) wordt per fase
aangelegd, na de oplevering van de nieuwbouw.
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• Na oplevering van de P+R garage Maijweg worden de Maijweg, Guldenvliesstraat en Hertogstraat
samen met bewoners heringericht. De keerlus Draak wordt aangelegd als eerste deel van de
Oranjeboulevard.
Gerealiseerd? Nee
Het ontwerp voor de Maijweg is in samenspraak met bewoners opgesteld. Uitvoering zal
plaatsvinden na realisatie van de keerlus Draak. Over de Oranjeboulevard is een
collegevoorstel/raadsinfobrief voorbereid over het ontwerp en de materialisering naar aanleiding
van de 30-50 motie.
• Op bedrijventerrein De Herven wordt de herinrichting van de openbare ruimte afgerond.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Herinrichting Balkweg/Reitscheweg is afgerond, op de beplanting na.
• De woningbouwverenigingen renoveren/vernieuwen hun bezit in Kruiskamp – Schutskamp.
Aansluitend wordt ook de openbare ruimte heringericht.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Is gedeeltelijk afgerond. Renovatie loopt nog door in 2018.
• Ook in 2017 worden bewonersinitiatieven op het gebied van stadslandbouw en biodiversiteit
ondersteund.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 zijn er geen initiatieven stadslandbouw geweest.
• In het kader van het Bomenplan worden bomen geplant ter versterking van de boomstructuren in de
stad.
Gerealiseerd? Ja
Er zijn bomen geplant op het Willemsplein, de Mgr van Diepenstraat, Wijkplein Oost. Aan de
Vlijmense weg werd de aanplant afgerond.
• De Lichtvisie voor de binnenstad wordt verder tot uitvoering gebracht.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is de feestverlichting gerealiseerd.
• We hanteren diverse communicatiemiddelen waarbij de nadruk ligt op de eigen rol van burgers en
ondernemers bij een schone openbare ruimte. We gaan ervan uit dat dit meer bijdraagt aan
tevredenheid en een daadwerkelijke schonere openbare ruimte dan steeds meer inzetten op
onderhoudsniveaus.
Gerealiseerd? Ja
Gestart met beschreven insteek naar bewoners, ondernemers, etc. Zowel op gebied van zwerfafval
als hondenpoep. Er wordt meer en meer lokaal en gericht op doelgroep en stakeholders
gecommuniceerd. In algemene zin wordt de boodschap van de veranderende rol van burgers en
ondernemers via diverse kanalen verspreid.
• We gaan meer beeld gestuurd reinigen gericht op de ambities uit het beleidsplan kapitaalgoederen.
Gerealiseerd? Ja
Aflopende contracten zijn waar mogelijk integraal en op beeld opnieuw aanbesteed. Ook met de
WeenerXL loopt er een pilot om op beeld onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
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• We gaan op basis van het nieuwe BBOR 2016-2025 in dialoog met bewonersraden,
ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties om mogelijkheden voor maatwerk te
realiseren op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Gerealiseerd? Ja
Wij zijn in dialoog geweest en dit heeft geleid tot maatwerkoplossingen. Betreft o.a. maatwerk in
onderhoud, kleinschalige inrichting en mede- en zelfbeheer. Er wordt al op diverse thema’s (vraag
gestuurd) maatwerk doorgevoerd (spelen, hondenpoep, groen, zwerfafval) waarbij het schaalniveau
van de dialoog vaak betrekking heeft op buurt-, straat- en plein niveau.
• In het kader van het Geïntensiveerd Onderhoud in de binnenstad worden pleinen en straten grondig
opgeknapt of opnieuw ingericht, zoals onder andere straten in ’t Zand en de Muntel en de omgeving
Achter de Tolbrug, Eerste Straatje van Best en Scheidingsstraat (volgend op de verbouwing van de
Van Lanschotpanden).
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De herinrichting Scheidingsstraat is afgerond.
• In 2017 organiseren we een andere manier van kerstboominzameling. Instellingen en verenigingen
krijgen de mogelijkheid geld te verdienen met de inzameling van kerstbomen. Burgers krijgen daarbij
weer de verantwoordelijkheid om zich op de juiste manier van hun kerstboom te ontdoen. Dit alles
met als doel de overlast van gedumpte en zwervende kerstbomen tegen te gaan.
Gerealiseerd? Ja
Met een aantal scholen is een pilot uitgevoerd.

Verbetering kwaliteit groen
Wat wilden we bereiken?
De Groene kwaliteit is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor een leefbare woon- en werkomgeving.
Daarom blijven we werken aan zowel de kwaliteit als de hoeveelheid groen in en om de stad.
Deze ambitie hebben wij reeds enkele jaren verankerd in onze aanpak voor De Groene Delta. Deze
aanpak is succesvol en inmiddels wordt gewerkt aan een vervolg (De Groene Delta 2). Daarnaast
werken wij regionaal aan de verbinding van de Groene Delta met andere grootschalige groene
landschapen zoals het Groene Woud. Wij hebben de ambitie de Groene Delta op te schalen naar de
grotere regio Noordoost Brabant.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Voor het Kanaalpark 2e fase is een alternatief plan opgesteld. Ingezet wordt op een combinatie van
landbouw en recreatie / natuur. Hiervoor wordt een aanpak opgesteld om ook dit gebied tot
realisatie te kunnen brengen en cofinanciering te kunnen verkrijgen.
Gerealiseerd? Ja
Met het programma De Groene Delta 2 en de extra financieringsmogelijkheden vanuit het Groen
Ontwikkelfonds Brabant kan 15 hectare nieuwe natuur gerealiseerd worden in de noordzijde van
het Kanaalpark. Voorbereiding en uitvoering vanaf 2018.
• De opbrengst van de verkoop van gemeentegrond in Het Bossche Broek komt ten goede van De
Groene Delta. In het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) wordt de beoogde
faunatunnel onder de A59 naar verwachting in 2018 gerealiseerd in combinatie met de beoogde
ombouw van het knooppunt west Rijksweg 59.
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Gerealiseerd? Ja
De gemeentegrond in het Bossche Broek is verkocht en ingezet voor de financiering van het
programma van De Groene Delta 2.
• In de Hooge Heide werken wij samen met partners en zetten wij stappen in de ontwikkeling naar
een waardevol landschap. Met Sint-Michielsgestel, en de ‘streek’ wordt gewerkt aan de uitbreiding
van de samenwerking aan de zuidzijde van de snelweg. Op basis van een visie zal ook hier een
gezamenlijk projectenprogramma worden opgesteld. Hiermee kunnen ook de gewenste
ontwikkelingen in het buitengebied van Vinkel en Berlicum een plaats krijgen.
Gerealiseerd? Ja
Voor de gewenste maatregelen in het buitengebied van Vinkel is geld beschikbaar gekomen vanuit
het programma Groene Delta 2. De samenwerking en het programma van De Groene Delta is nader
uitgewerkt.
• In de Diezemonding blijft het accent liggen op beheer en het verwerven van de laatste delen voor
het integrale begrazingsgebied. In de Maasuiterwaarden werkt gemeente samen met partijen als
Rijkswaterstaat (RWS), Natuurmonumenten en Defensie aan projecten die bijdragen aan natuur,
recreatie en veiligheid.
Gerealiseerd? Ja
Voor de Diezemonding is middels het GOB bod en het voorstel Groene Delta 2 financiering voor 37
hectare nieuwe natuur ontstaan. Projecten in de uiterwaarden van de Maas zijn ondergebracht in
het project Maasoeverpark. Dit is ondergebracht in het programma "Milieurespecterende
ontwikkelingen".
• Met het maken van een programma Natuur in de stad kan ecologie ook binnen de bebouwde kom
een volwaardige plaats krijgen. De vele positieve effecten van groen hebben een belangrijke waarde
voor onze bewoners en bezoekers van de gemeente. Samen met bewoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties werken we aan het opstellen en uitvoeren van een ecologische
stadsvisie. Natuur in de stad brengt kansen en maatregelen in beeld voor ecologisch groen in het
stedelijk gebied. Dit versterkt de biodiversiteit maar draagt ook bij aan gezondheid en de
leefbaarheid in wijken en bedrijventerreinen. De maatregelen worden samen met bewoners en
bedrijven uitgevoerd.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is de ecologische stadsvisie vastgesteld als onderdeel van De Groene Delta 2. Vanuit het
actieplan biodiversiteit werden in 2017 diverse buurtprojecten uitgevoerd, zoals: inzaaien
Bruistensingel met bloemenmengsel, ecologische tuin het Wikveld, Vlindertuin Mariaoord.
• Willen we dat onze bewoners en bezoekers optimaal van het waardevolle groen gebruik kunnen
maken moeten we structureel hierover communiceren. Hiermee zorgen wij voor draagvlak, een
goed gebruik en betrokkenheid. Wij zullen hiervoor een communicatiestrategie uitwerken en
uitvoeren.
Gerealiseerd? Ja
Een communicatiestrategie is uitgewerkt en gedeeltelijk uitgevoerd. Voor structurele communicatie
is een aanzet gemaakt met o.m. Groene Delta filmpjes op Social Media.
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• In het programma Groene Delta II 2016 – 2017 worden de ambitie, projecten en financiering
opgenomen voor de komende jaren. De gemeente ’s-Hertogenbosch blijft ook in de komende jaren
investeren in groen in en rond de stad. De cofinanciering van de provincie en andere partners is niet
meer vanzelfsprekend. Daarom blijven we werken aan nieuwe allianties, verdienmodellen,
burgerparticipatie en kansen voor gebiedsontwikkeling.
De regionale samenwerking van De Groene Delta is in 2014 al opgeschaald. Het volledige
grondgebied van de gemeenten Vught, Sint-Michielsgestel en Haaren behoren er vanaf 2015 ook
toe, samen met Nuland en Vinkel.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is het programma 2018 - 2021 vastgesteld. Financiering hiervoor is grotendeels met eigen
middelen en middelen vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Via het gemeenschappelijke GOB
- Bod van de B5 is een claim gelegd op deze middelen. Andere gemeentelijke doelen als duurzame
energie, wonen en cultuurhistorie worden integraal bij de gebiedsuitwerkingen meegenomen en
waar nodig nader afgewogen.
Gekozen is om middels een tussenstap eerst het gemeentelijke programma voor De Groene Delta
vast te stellen. Dit is gebeurd in 2017. Daarna wordt met de partners het programma opgewerkt tot
een regionaal programma.
• Voor de Dungense Polder (voormalige Kloosterstraat) wordt een visie en aanpak opgesteld. Op basis
hiervan kan de gebiedsontwikkeling opgestart worden. Hieruit komen inrichtingsprojecten die de
komende jaren uitgevoerd kunnen worden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In het programma van De Groene Delta is de ambitie voor de Dungense Polder nader bepaald.
Financiering voor 10 hectare nieuwe natuur is beschikbaar.

Bestemmingsplannen en RO-procedures
Wat wilden we bereiken?
Het realiseren van de programma’s voor de functies als wonen, werken en voorzieningen in
stedenbouwkundig aantrekkelijke woon- en werkgebieden. Daarnaast willen wij belanghebbenden en
belangstellenden vroegtijdig in de planvorming van deze gebieden betrekken. Tevens blijft het van
belang om de door ons vervaardigde RO-producten zoals bijvoorbeeld de gestandaardiseerde en
gedigitaliseerde bestemmingsplannen via internet in aanvulling op Ruimtelijkeplannen.nl meer
toegankelijk te maken.
Daarnaast willen we alert kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt. Vaak resulteert dit
in een RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure.
Wat hebben we er voor gedaan?
• In verband met het in werking treden van de Omgevingswet in 2019 oriënteren we ons op het
opstellen van een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Deze visie en plannen vervangen de
structuurvisie en bestemmingsplannen.
Gerealiseerd? Ja
Er is een startnotitie Omgevingsvisie voorbereid ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming.
Tevens zijn inventarisaties ten aanzien van het huidig beleid uitgevoerd en is een pilot ten aanzien
van het omgevingsplan voorbereid.
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• Ondanks het aantrekken van de economie wordt geconstateerd dat het proces van initiatief tot
realisatie nog steeds weinig continue is. Initiatieven die in eerste instantie kansrijk lijken en om
snelle besluitvorming vragen blijken verderop in het proces nog steeds regelmatig geen doorgang te
kunnen vinden. Dit betekent dat het maken van lange termijn planningen nog steeds lastig is.
Gerealiseerd? Ja
Aantrekken van de economie heeft doorgezet en leidt tot een groei van initiatieven. Lange termijn
planning is onzeker.
• Middels het halfjaarlijkse “overzicht bestemmingsplannen en RO-procedures” wordt u geïnformeerd
over de actualiteit van de verschillende RO-procedures (bestemmingsplannen en
afwijkingsprocedures).
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd.
• Per 1 juli 2013 gelden voor het gemeentelijk grondgebied van ’s-Hertogenbosch actuele
bestemmingsplannen, behoudens enkele gebieden.
Een actualisatie-opgave blijft echter bestaan aangezien bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn
dan 10 jaar. De jaarlijkse opgave van deze actualisatie is beperkt ten opzichte van voorgaande jaren.
Gerealiseerd? Ja
Voor enkele locaties is in overleg met ontwikkelaars bewust niet gekozen voor het (minder flexibele)
instrument bestemmingsplan. Met de actualisatie van bestemmingsplannen is doorgegaan. Het
betreft de gebieden Orthenpoort, Hinthamerpoort-Noord, Graafsewijk - Aawijk (inclusief locatie
Van Broeckhoevenlaan en Zorgcentrum Hintham), Buurtschap Kruisstraat, Woonwagenlocatie
Vlijmenseweg, kom Vinkel (inclusief Vinkel-Zuid), kom Nuland, Bokhoven, Maaspoort en 't Zand. De
meeste van deze bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld, andere zijn in voorbereiding of in
procedure.
In 2016 heeft de Minister een begin gemaakt aan een voorgenomen wetswijziging inhoudende het
afschaffen van de actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Gelet op de
voorgenomen wetswijziging (op 1 februari 2018 aangenomen in Tweede Kamer), de voorbereiding
op de nieuwe Omgevingswet en de aantrekkende economie (die resulteert in veelheid van plannen)
is de actualisering van bestemmingsplannen vertraagd.

Inspirerend architectuurklimaat
Wat wilden we bereiken?
Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit
de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Ondersteuning initiatieven van het Bosch Architectuur Initiatief (zoals de jaarlijkse prijsvraag).
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd.
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Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

108.623

68.809

101.002

109.345

-8.342

Baten

80.984

41.872

78.452

86.593

8.141

-27.640

-26.937

-22.550

-22.752

-202

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten voordeel € 48.000
· Personeelskosten/inhuur voordeel € 96.000. Voor een totaal analyse van deze kosten
verwijzen wij u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Voorziening invoering omgevingswet nadeel € 1.800.000
· Als gevolg van de aantrekkende economie wordt een voordeel op de leges
omgevingsvergunning gerealiseerd van € 1.200.000. De meer inkomsten worden voor een
deel gedempt door inhuur vergunningsverleners als gevolg van benodigde extra capaciteit (€
320.000). Saldo voordeel € 885.000
· Omdat er vaker is gestrooid ontstaat er een nadeel op gladheidsbestrijding. Nadeel € 105.000.
· Kosten die worden gemaakt in het kader van het veilig stellen van gemeentelijk eigendom door
voorkoming verjaring dan wel formalisatie van gebruik van gemeentegrond zijn hoger dan
begroot. Daarnaast zijn de stortkosten voor groen hoger. Samen een nadeel van € 128.000.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Groene Woud

De streekrekening is bedoeld om
bijzondere en innovatieve projecten
te kunnen financieren (bijv
restauratie molens, organiseren
prijsvraag en organisatie van het
jaarlijkse Streekfestival). De
projecten dienen gelegen te zijn in
het Nationaal Landschap Het
Groene Woud

Subsidieregeling
Met deze regeling wil de gemeente
Biodiversiteit en Groene groene burgerinitiatieven op het
Burgerinitiatieven
gebied van biodiversiteit in de stad
en stadslandbouw in ’sHertogenbosch stimuleren.

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting
7.500

7.500

25.000

25.000

18.822
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BAI gemeentelijke
bijdrage

Bijdragen aan de ruimtelijke
kwaliteit in Den Bosch en de regio
via een brede publieke discussie
over architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur en
beeldende kunst

50.880

Exploitatiebijdragen
dierenverblijven

Bijdrage voor onderhoudskosten
van dierenverblijven

23.000

Sociale programma's

Planmatige aanpak
aandachtsbuurten

Stichting Zuiderschans

Subsidie voor de realisatie van 110
kamers op de Zuiderschans.

468.400

50.880

50.000

618.400

456.648
110.000

Verbonden partijen
Heesch-West
Haverleij BV
BV Paleiskwartier
BV Willemspoort
CV Willemspoort
Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital
Brabantstad
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020
Nota Wonen 2012
Woonagenda 2017/2018
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025
Bomenbeleidsplan
Lichtvisie
Ruimtelijke StructuurVisie, Stad tussen stromen
Welstandsnota
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Bereikbare stad
Ambitie
Onze ambitie is het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en daarmee samenhangend de
leefbaarheid en de economie. Centraal daarbij staat een goede bereikbaarheid van de stad voor alle
vervoersmodaliteiten. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet de overlast voor burgers zo veel
mogelijk beperkt worden.

Goede bereikbaarheid voor alle verkeersmodaliteiten
Wat wilden we bereiken?
De looptijd van het huidige beleid, het geactualiseerde Bereikbaarheidsprogramma Koersnota (20132015), is verstreken. In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van dit beleid. De kernvraag daarbij
was of het doel gehaald is ten aanzien van een betere bereikbaarheid van de stad. Daarbij is gekeken
naar de beoogde afname van 10% in het aandeel van de auto ten opzichte van de periode 20042006, maar ook naar de tevredenheid van de gebruikers over de bereikbaarheid. Ter verbetering van
de bereikbaarheid is de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan het geleidelijk autoluwer maken
van de binnenstad, het intensiveren van het transferiumgebruik, het vrijmaken van extra ruimte
voor OV-doorstroomassen, de integrale aanpak doorstroomassen, gastvrij bereikbaar ‘sHertogenbosch en het stimuleren van het fietsgebruik onder andere via investeren in het
fietsnetwerk, fietsparkeren, innovatie en communicatie. De periode 2015 tot en met 2017 staat in het
teken van projecten gefinancierd vanuit het rijksinvesteringsprogramma Beter Benutten Vervolg. Het
doel van deze projecten is met name om spitsmijdingen te bereiken.
Met het Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven streven wij naar een integrale aanpak van de
externe bereikbaarheid van onze stad via weg, water, spoor en lucht. In 2016 is hiertoe een
raadsvoorstel gemaakt met een prioritering als het gaat om de gemeentelijke inzet van bestuurlijke
aandacht en middelen voor de verbetering van verbindingen die van groot belang zijn voor onze stad
(denk aan de A2, N65, N279, belangrijke OV-verbindingen en regionale projecten zoals AgriFood
Capital. De gemeente werkt samen met het Rijk en de provincie aan een MIRT-onderzoek om de
problematiek op de A2 tussen knooppunten Vught en Deil nader te onderzoeken.
2017 is een overgangsjaar waarin gewerkt wordt aan een nieuw integraal Mobiliteitsbeleid, als
opvolger van het Bereikbaarheidsprogramma Koersnota. In onderstaande tabel is nog gebruik gemaakt
van de indicatoren vanuit het huidige Bereikbaarheidsprogramma Koersnota.
Indicator

Ervaring verkeersveiligheid

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

52%

53%

49%

-

52%

52%

49%

-

49%

61%
(gemiddelde
50% bus en trein)

-

38%

43%

53%

-

87%

88%

93%

-

Bron: Omnibus

Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum
via Transferia
Bron: Omnibus

Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum
per OV
Bron: Omnibus

Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum
per auto
Bron: Omnibus

Tevredenheid bereikbaarheid van het centrum
per fiets
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Bron: Omnibus

Ketenmobiliteit, Gebruik transferia

496.750

490.000

411.202

-

Auto 68%
(totaal) - Auto 71%
Fiets 41%
(totaal),
(intern) - Fiets 36%
OV 9% (intern), OV
(totaal) 8% (totaal)

-

Bron: Stadstoezicht

Bepaling modal split

Auto 68% Fiets 41% OV 9%

Bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Nederland 2014

Index OV

100

101

89

-

100

101

97

-

100

99

107

-

Bron: telling ORV

Index fiets
Bron: telling ORV

Index auto
Bron: telling ORV

Wat hebben we er voor gedaan?
• Uitvoering van een deel van de maatregelen vanuit Beter Benutten Vervolg:
·
Uitrol community aanpak, met lopende communities Paleiskwartier, binnenstad,
Pettelaarpark en de Brand in oprichting;
·
Optimalisatie Bossche transferia;
·
Optimalisatie snelfietsroutes;
·
Optimalisatie OV van, naar en in de binnenstad;
·
Efficiëntere en schone bevoorrading binnenstad.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Uitrol community aanpak: alle genoemde communities lopen.
Optimalisatie Bossche transferia: Deels gerealiseerd, een deel van de maatregelen is vertraagd en
wordt in 2018 gerealiseerd, zoals de uitbreiding van het aantal leenfietsen.
Optimalisatie snelfietsroutes: Deels gerealiseerd, de fietsbrug Postweg is vertraagd. De
fietsmaatregelen Deutersestraat (tunnels), Graafsebaan en Pettelaarseweg/Hekellaan zijn gereed.
Optimalisatie OV van, naar en in de binnenstad: Deels gerealiseerd. De doorstromingsmaatregel
HOV Drakentunnel wordt in 2018 opgeleverd, de OV binnenstadhaltes en strekken OV lijnen
Rosmalen zijn gereed.
Efficiëntere en schone bevoorrading binnenstad: Deels gerealiseerd. Er is een geactualiseerd
bevoorradingsprofiel opgesteld, er zijn drie pilot gebieden geselecteerd waar gesprekken zijn
gevoerd met ondernemers.
• Realisatie van het programma ‘lekker fietsen’: hiertoe behoren onder andere uitvoering van
fietspad AA-dijk, fietsvoorzieningen Kooikersweg-Noord, fietspad Aartshertogenlaan, fietspad en
fietsstraat Poeldonkweg (gekoppeld aan N279) en fietspaden Hervensebaan-noord en -zuid.
Voorzien is in extra voorzieningen voor het stallen van fietsen in de binnenstad en tenslotte
communicatie.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In uitvoering is gebracht Kooikersweg-noord, fietspad en fietsstraat Poeldonkweg en fietspad
Aartshertogenlaan.
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• Voor de ontsluiting van de Groote Wielen, Rosmalen, Nuland en Vinkel onderzoeken wij niet alleen
de effectiviteit van een eventuele oostelijke landweg, maar waarbij ook eventuele maatregelen aan
de westzijde van De Groote Wielen en Rosmalen worden onderzocht. Op basis van de uitkomsten
van dat onderzoek verwachten wij u in 2017 een concreet voorstel te kunnen doen voor
maatregelen ter verbetering van de bereikbarheid en leefbaarheid van deze kernen.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd. Nader onderzoek zal nog worden uitgevoerd.
• Uitvoering van de Gestelseweg-Brabantlaan-Pettelaarseweg en kleine maatregelen
Magistratenlaan, beide als onderdeel van de doorstroomassen.
Gerealiseerd? Ja
Fase 1 is uitgevoerd. In het kader van o.a. quickwin MIRT-A2 studie wordt fase 2 van de
gestelseweg voorbereid. De kleine maatregelen rondom Paleiskwartier /Magistratenlaan zijn
gerealiseerd.
• Continue monitoring verkeer en vervoer.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd
• Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten.
Gerealiseerd? Ja
Diverse kleine maatregelen in de vorm van drempels, markering , bebording, extra parkeerplaatsen,
voetgangersvoorzieningen etc zijn uitgevoerd in de loop van 2017.
• Vervangen van twee verkeersregelinstallaties.
Gerealiseerd? Ja
Er zijn in 2017 vier installaties vervangen: Gestelseweg-Brabantlaan, Deutersestraat-Randweg,
Vlijmenseweg-Onderwijsboulevard en Magistratenlaan-Randweg.
• Op basis van de evaluatie van de voor reizigers gratis elektrische binnenstadsbus, wordt een keuze
gemaakt hoe er verder mee te gaan.
Gerealiseerd? Ja
Eind 2016 is hier besluitvorming over geweest. Sinds 2017 rijdt er weer een gratis binnenstadbus
door de inzet van vrijwilligers.
• Uitvoering van benuttings- en verkeersmanagementmaatregelen waarbij tot en met 2017
individuele verkeersregelinstallaties geschikt zijn gemaakt voor C-ITS (connected-intelligent
transport systems), als onderdeel van het Beter Benutten Vervolg programma.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is Schwung geïmplementeerd en heeft een uitbreiding van 3-2-1-tellers plaatsgevonden.
• Uitvoering van maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit als uitvoering van de
regionale duurzame mobiliteitsvisie vanuit de AgriFood Capital.
Gerealiseerd? Ja
Agrifood betaalt mee aan de snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven.
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Beperken negatieve effecten voor de burger
Wat wilden we bereiken?
Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt vroegtijdige
programmering en afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de
belanghebbenden, waar onder hulpdiensten en openbaar vervoer, wordt intensief gecommuniceerd
tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het
bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Via internet: live.andes.nl/s-hertogenbosch publiceren wij de verkeershinder en evenementen en op
de gemeentelijke website publiceren we actuele werkzaamheden in de openbare ruimte. Wij gaan
acties inzetten om de activiteiten in de stad in beeld te krijgen bij het Bereikbaarheidsteam en het
doel is deze activiteiten uiterlijk 14 kalenderdagen voor uitvoering te communiceren.
Gerealiseerd? Ja
Via internet: live.andes.nl/s-hertogenbosch publiceren wij de verkeershinder en evenementen en op
de gemeentelijke website publiceren we actuele werkzaamheden in de openbare ruimte.
• We introduceren in het kader van BBOR een afwegingsmodel voor projectenplanning. Op basis van
risicobeschouwingen worden projecten geprioriteerd. Bereikbaarheid is één van de afwegingscriteria.
Gerealiseerd? Ja
Het afwegingsmodel voor de programmering wordt gebruikt.
• Via het regionale verkeersteam ‘s-Hertogenbosch (RVT-HT) stemmen wij eens per kwartaal
activiteiten af met als doel het integraal werken en beperken van de verkeershinder. Deelnemers zijn
de gemeentelijke wegbeheerders rondom ’s-Hertogenbosch, Prorail, Provincie Noord-Brabant en
Gelderland, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en waterschappen.
Gerealiseerd? Ja
Met het Regionaal Verkeerkundig Team Noordoost Brabant (RVT-NOB) heeft maandelijks overleg
plaatsgevonden. In 2017 is een eenduidige opzet van de procedures en werkwijzen in relatie met de
andere RVT’s (4 stuks) in de Provincie Noord Brabant gerealiseerd. Dit onder de paraplu van de GGAregio (gebiedsgerichte aanpak). Tevens U- routes de standaard uitwijkroutes van Rijkswaterstaat
geworden. Dit thema’s is als hoofdactiepunt aangenomen en wordt medio 2018 op provinciaal
niveau uitgewerkt en medio 2019-2020 ingevoerd. Ook zijn input en uitgangspunten aangegeven
voor de opzet van Melvin, een standaard verkeershindersysteem in relatie met de nationale databank
wegverkeersgegevens. Ook zijn de regelscenario’s opgesteld, gerealiseerd en aangepast. Tenslotte
zijn diverse grote projecten afgestemd en uitgevoerd (ombouw N279 van de Provincie, onderhoud
Poort van den Bosch, A59 Nuland/ Maliskamp vice versa).
Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

36.115

26.438

26.650

25.338

1.311

Baten

28.150

21.378

22.241

21.267

-974

Saldo van lasten en baten

-7.965

-5.060

-4.409

-4.072

337
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Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten: voordeel € 310.000

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Subsidieregeling
Verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Het bevorderen van
verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

118.080

118.080

64.550

VVV Noordoost-Brabant Bereikbaarheidsmaatregelen Beter
(1)
Benutten Vervolg voor gastvrij
parkeren voor de cultuurtoerist

42.500

VVV Noordoost-Brabant Bereikbaarheidsmaatregelen Beter
(2)
Benutten Vervolg voor gastvrij
parkeren voor de bourgondische
genieter

42.500

Riemersma Leasing

15.516

Bereikbaarheidsmaatregelen Beter
Benutten Vervolg voor gastvrij
parkeren voor het uitvoeren van
het plan VROEM bij de
Gruyterfabriek

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Uitspraak beroep Q-Park

Aard

Incidenteel

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

PM

2

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Koersnota Mobiliteitsaanpak ’s-Hertogenbosch 2017-2025
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Sport en recreatie
Ambitie
Sport raakt iedereen. En dat moet ook! Sport en bewegen is essentieel om ons lichaam gezond en in
conditie te houden. Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve, duurzame, sociaal
betrokken en veilige samenleving. Sport biedt een platform om elkaar te ontmoeten, heerlijk te
ontspannen en samen iets te ondernemen. Het allermooiste van sport is ”het is gewoon leuk”. Iedereen
in ’s-Hertogenbosch moet in de gelegenheid zijn dit zelf te ervaren. We zien het dan ook als onze
missie om:
Iedereen, (van 0 tot 100 jaar en ouder) een laagdrempelig, passend en betaalbaar sport- of
beweegaanbod in de directe omgeving aan te bieden.

Iedereen bewegen
Wat wilden we bereiken?
We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor
hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse
routine.
Indicator
Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat
het aantal mogelijkheden om te sporten
/bewegen in de openbare ruimte (ruim)
voldoende vindt.

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

65%

62%
(meting
2016)

68%

68%

71%
(meting
2016)

68%

32%

29%
(meting
2016)

33%

28%

28%

31%
(meting
2016)

30%

72%

72%

74%

72%

30%

30%

35%
(meting
2016)

32%

28%

28%

26%

28%

64%

Bron: Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat
de kwaliteit van de sportvoorzieningen als goed
of (ruim) voldoende beoordeelt.

68%

Bron: Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat
actief is als vrijwilliger in de sport

31%

Bron: Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat
lid is van een sportvereniging
Bron: Sportparticipatie volwassenen

Percentage jeugd (4 tot18 jaar) dat lid is van een
sportvereniging.
Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat
(zowel in de zomer als winter) voldoet aan de
beweegnorm
Bron: Sportparticipatie volwassenen

Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat (zowel in de
zomer als winter) voldoet aan de beweegnorm
Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Het sportieve aanbod en de faciliteiten, in de directe omgeving, moeten zo goed mogelijk afgestemd
worden op de behoeften van de inwoners van de wijk. Iedere wijk is anders van samenstelling, kent
zijn eigen mogelijkheden, kansen en problemen. Dat vraagt om maatwerk op wijk- en buurtniveau.
We stimuleren de ontwikkeling van wijk- of buurtplannen en bieden ondersteuning bij de uitwerking
van de plannen.
Gerealiseerd? Ja
Alle wijken zijn voorzien van een geactualiseerde sportwijkanalyse op basis van de laatste gegevens.
Wijk- en buurtplannen worden gemaakt bij die wijken waar behoefte ontstaat. In 2017 zijn onder
andere voor de sportwijken Rosmalen-Nuland-Vinkel en West wijkplannen ontwikkeld of het proces
tot nieuwe plannen gestart.
• We vragen iedereen om, op basis van eigen doelstellingen, maatschappelijk bewustzijn en
verantwoordelijkheidsgevoel een bijdrage te leveren. Samenwerking gaan we actief stimuleren en
organiseren.
Gerealiseerd? Ja
Door de inzet van sportwijkregisseurs, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches op de
scholen en in de wijk zijn we in staat snel te reageren op behoeften uit de stad en de stad te helpen
zelf een bijdrage te leveren. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.
• We stimuleren het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte voor sportieve activiteiten.
Gerealiseerd? Ja
Initiatieven van organisaties en individuen om het sporten in de openbare ruimte te stimuleren
worden ondersteund door middel van een financiële bijdrage. ook wordt kennis en netwerk gebruikt
om de initiatiefnemers hierin verder te ondersteunen. Hiermee zijn diverse kleinschalige initiatieven
gerealiseerd, zoals een calesthenicspark, een freerunningparcours en een sportief openbaar
toegankelijk schoolplein.
• We streven er naar dat de kwantiteit en kwaliteit van de sportaccommodaties minimaal op het
huidige niveau blijven ondanks een door te voeren structurele bezuiniging in het onderhoud van alle
gebouwelijke gemeentelijke sportvoorzieningen.
Gerealiseerd? Ja
Het onderhoud is in 2017 grotendeels conform de onderhoudsplanning uitgevoerd.
De staat van onderhoud van velden en gebouwen is ondanks een sober en doelmatig
onderhoudsregime voldoende te noemen. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt. Een tweetal
voetbalvelden is uit het gebruik genomen in afwachting van herinvulling van het terrein van de
voormalige voetbalvereniging RKJVV.
• Samen met Signum bouwen we een brede voorziening in ’t Ven Rosmalen, waarbij een basisschool,
kinderdagverblijf, gymzaal en scouting worden gecombineerd.
Gerealiseerd? Ja
Dit is gebeurd, oplevering en ingebruikname medio 2017.
• De uitkomsten en vervolgacties die voortkomen uit de “Toekomstvisie buitensport” worden
uitgevoerd.
Gerealiseerd? Ja
De nota Buitensport: Buitenkans is najaar 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hier ging een
intensief en interactief proces met de verenigingen aan vooraf, waardoor er draagvlak is ontstaan
voor de maatregelen uit de nota. De acties zoals genoemd in de nota worden uitgevoerd.
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• We maken een aanvang met de realisatie van de overkapping van het 25 meter buitenbassin van
Kwekkelstijn. We streven er naar de overkapping dit jaar af te ronden, op te leveren en in gebruik te
nemen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Opdracht tot de realisatie is in 2017 verstrekt; werkzaamheden zijn gestart in oktober 2017;
verwachting oplevering en ingebruikname mei/juni 2018
• Alle overeenkomsten inzake het Sportiom eindigen op 31 december 2018. We treffen
voorbereidingen en leggen de raad keuzerichtingen voor om de exploitatie Sportiom na 2018 te
kunnen voortzetten.
Gerealiseerd? Ja
In maart 2017 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het vaststellen van de inhoudelijke,
procesmatige en financiële uitgangspunten bij de aanbesteding van de nieuwe exploitatie periode
Sportiom 2019 tot en met 2038. Op basis daarvan is aanbestedingsprocedure opgestart. De
verwachting is dat gunning kan plaatsvinden in juni 2018.
• We zoeken naar extra maatregelen om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 is het nieuwe jongerenwerk, PowerUp073, geeffectueerd. Binnen PowerUp073 heeft sport
en bewegen een prominente plaats en is de perfecte vindplaats voor de doelgroep. Naast PowerUp
073 is in 2017 vorm gegeven aan de nieuwe subsidievorm voor jongeren, Cityboost. Ook binnen
deze subsidieregeling is sport volwaardig partner om zo jongeren aan het sporten en bewegen te
krijgen. De effecten van beide ontwikkelingen zullen de komende jaren zichtbaar worden.
• We leiden minimaal 70 inwoners op tot Citytrainer (vrijwilliger in de sport). Zij worden ondersteund
en/of betrokken bij de organisatie van (sportieve) activiteiten in de stad.
Gerealiseerd? Ja
In totaal zijn er in 2017 97 Citytrainers opgeleid waarvan minimaal 70 vrijwilliger in de sport is
geworden.
• We ondersteunen bestaande en starten nieuwe beweeggroepen voor specifieke doelgroepen,
waarbij de beweegachterstand groot is.
Gerealiseerd? Ja
Het team ‘SportPlus’ richt zich op specifieke doelgroepen met een grote beweegachterstand.
Afgelopen jaar is succesvol aanbod opgezet voor chronisch zieken, mensen met een beperking,
mensen zonder geld, ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met
psychische problemen.
• We ondersteunen verenigingen vraaggericht en op maat, met de intentie om ze van binnenuit te
versterken. Met onder andere de organisatie van het ’S-PORTCAFÉ zorgen we voor kennisdeling,
verbinding en inspiratie en zetten verenigingen aan tot actie.
Gerealiseerd? Ja
Steeds meer verenigingen weten de weg naar de verenigingsondersteuning te vinden. Deze worden
op maat geholpen met hun vragen waarbij steeds het doel is dat verenigingen van binnenuit sterker
worden. Het 'S-PORTCAFÉ in januari 2017 met als thema "Omdenken" kende met 150 bezoekers
een grote opkomst en zorgde voor meer kennisdeling, verbinding en inspiratie.
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• We ondersteunen aanbieders bij het opzetten en/of uitbreiden van passend beweegaanbod voor
mensen met een beperking en brengen met het regionaal sportloket SpecialSport vraag en aanbod
bij elkaar. We werken hierin samen met 8 omliggende gemeenten.
Gerealiseerd? Ja
Met ondersteuning hebben 8 sportaanbieders hun beweegaanbod specifiek of toegankelijk voor
mensen met een beperking versterkt, waarvan 4 sportaanbieders zijn gestart met nieuw
beweegaanbod.
95 trainers en begeleiders van sportaanbieders zijn bijgeschoold in het trainen en begeleiden van
mensen met een beperking
De regionale samenwerking is verder voortgezet onder de nieuwe naam en platform Uniek Sporten,
een samenwerking met Fonds Gehandicaptensport. Het totaal geïnventariseerd beweegaanbod voor
mensen met een beperking in de regio is toegenomen met 15% t.o.v. 2016.
• We zetten door de hele stad, maar vooral daar waar de sportparticipatie laag is,
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in die verbinding maken tussen sport en onderwijs
en/of gezondheid en/of de wijk.
Gerealiseerd? Ja
Verspreid over verschillende wijken en doelgroepen zijn 22 FTE combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches actief in de stad.
• We continueren het kennismakingsaanbod bij sportverenigingen (Sjors Sportief) en streven naar
minimaal 3000 deelnames.
Gerealiseerd? Ja
De samenwerking met Sjors Sportief heeft deelname aan het kennismakingsaanbod goed gedaan. In
het schooljaar 2016-2017 waren er 5433 deelnames en voor het schooljaar 2017-2018 staat de
teller nu al op 3945.
• We dragen bij aan gemeentebrede programma's in het kader van gezondheid, overgewicht (JOGG),
participatie, vrijwilligerswerk en veiligheid.
Gerealiseerd? Ja
Door de inzet van onze consulent gezondheid zijn we volwaardig partner in gemeentebrede
programma’s in het kader van gezondheid (Samen Gezond), overgewicht en participatie. We hebben
speciale programma’s gericht op het ondersteunen van vrijwilligers in de sportvereniging. Onze
medewerkers in de wijk dragen op wijkniveau bij aan de veiligheid in de wijken, daarnaast
participeren we in stedelijke projecten die bijdragen aan de veiligheid in de stad als PowerUp073 en
Doelbewust.
• We ondersteunen de zelfredzaamheid van asielzoekers en statushouders door ze via sportieve en
culturele activiteiten, als vrijwilligers of deelnemer te laten integreren in de Nederlandse
maatschappij.
Gerealiseerd? Ja
Een groep van 21 deelnemers heeft de cursus Citytrainer gevolgd. Een aantal van deze groep is nu
actief bij sportvereniging.
• Samen met topsportorganisaties streven wij ernaar om de voorbeeldfunctie van topsporters
optimaal te benutten.
Gerealiseerd? Ja
Verschillende topsportorganisaties stellen topsporters ter beschikking voor maatschappelijke
activiteiten. Enkelen hebben een eigen maatschappelijk programma opgezet. Bijvoorbeeld de FC
Den Bosch Foundation.
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• We stimuleren samenwerking en kennisdeling tussen het uitvoerend kader van de
topsportverenigingen.
Gerealiseerd? Ja
Middels de inzet van de buurtsportcoach topsport wordt actief ingezet op samenwerking en
kennisdeling middels het organiseren van netwerk- en themabijeenkomsten.
• We stimuleren de komst van topsportevenementen.
Gerealiseerd? Ja
Public affairs rond sportevents en het binnenhalen van topsportevenementen vormen meer en meer
onderdeel van het ontvangsten- / evenementenbeleid dat sectorbreed wordt gecoördineerd.
• We blijven inzetten op accommodaties die geschikt zijn voor het beoefenen van topsport.
Gerealiseerd? Ja
Sportaccommodaties in het algemeen en accommodaties geschikt voor topsport hebben onze
continue aandacht.
• Exploitatiemaatschappij Kwekkelstijn B.V. zorgt als huurder en exploitant van het combizwembad
Kwekkelstijn voor het aanbieden van verschillende zwemactiviteiten en het faciliteren van de
zwemverenigingen.
Gerealiseerd? Ja

• Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrijetijd ’s-Hertogenbosch N.V. en verhuurmaatschappij De
Vliert N.V. zorgen als financier, respectievelijk eigenaar en verhuurder van het pand Sportiom er
voor dat de exploitant Exploitatiemaatschappij Sportiom B.V. een gebruiksklare schaatsbaan,
sporthal en zwembassins aanbiedt voor onder meer de sportverenigingen, individuele gebruikers en
gymonderwijs.
Gerealiseerd? Ja

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

19.439

17.480

16.396

16.399

-2

Baten

7.024

5.125

5.123

5.463

340

-12.414

-12.355

-11.274

-10.935

338

Saldo van lasten en baten
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Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten voordeel € 155.000.
· Conform besluitvorming Raad is voor liquiditeitsproblemen bij Flik-Flak € 150.000
gereserveerd.
· Extra verhuur van ruimtes, lagere energiekosten en snellere facturatie leidt voor de
accommodaties van sport tot een voordeel van € 358.000.
Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Exploitatiebijdrage
Openstelling van een openbaar
Combibad Kwekkelstijn toegankelijk zwembad
BV

461.900

451.950

Verenigingssubsidie
(jeugdleden en
vrijwilligers)

Stimuleren van instandhouding en
groei jeugdleden en vrijwilligers bij
sportverenigingen

299.660

299.660

Subsidie
gehandicaptensport

Bijdrage voor de instandhouding
van de sportieve activiteiten van de
vereniging Sport Voor
Gehandicapten

5.430

5.430

Exploitatiebijdrage
geprivatiseerde
kleedaccommodaties

Bijdrage ten behoeve van
instandhouding (geprivatiseerde)
kleedkamers van derden

19.800

19.837

Subsidie
handboogvereniging
Prins Bernhard

Bijdrage in de huurlasten van de
accommodatie van de
handboogvereniging

4.940

5.236

Subsidie administratieve Het faciliteren van
ondersteuning
beheersstichtingen die
sportstichtingen
sportaccommodaties exploiteren

2.500

Exploitatiebijdrage
World Skate Center

Bijdrage in de exploitatielasten van
de gehuurde skatehal

Subsidiebijdragen Meer Mogelijk maken van begeleide
Bewegen voor Ouderen beweegactiviteiten voor senioren
(MBVO)
Exploitatiebijdrage
Sportiom BV

Openstelling van een
multifunctionele
sportaccommodatie

Stichting NoordBrabants Landschap

De subsidie dient ter ondersteuning
van de activiteiten voor de
voorlichting en educatie van de
Brabantse bevolking met als doel
het in stand houden van natuur en
landschap

90.250

90.250

76.210

78.631

719.410

717.000

2.560

2.060

2.060
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Verbonden partijen
Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V.
Verhuurmaatschappij De Vliert
Kwekkelstijn BV
Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Aard

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom

Incidenteel

PM

2

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Structureel

800.000

3

Flik Flak

Structureel

350.000

5

Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

4

Instandhouding sportaccommodaties

Structureel

535.000

5

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Sportvisie Sportief Samen Verder
Nota Buitensport
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Milieurespecterende ontwikkelingen
Ambitie
’s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, duurzame stad zijn, natuurlijk, schoon en veilig. Beperking van
energie en grondstoffen, zorg voor gezondheid en hinder, integraal waterbeheer en een zorgvuldig
ruimtegebruik zijn speerpunten. Het gaat met name om:
· een klimaatneutrale stad;
· een compacte, levendige stad met een zorgvuldig, duurzaam ruimtegebruik, ook van de ondergrond;
· een klimaatbestendig, robuust, veilig en mooi watersysteem;
· aanpak en borgen van situaties qua hinder, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, geluid en
gevaar.
Energiek en flexibel
Duurzaamheid en participatie zijn gefundeerd op samenwerking en integraliteit met en door gezonde burgers.
De behoefte aan een gezond en prettig woon-, werk- en leefmilieu neemt nog steeds toe. Rondom milieu en
duurzaamheid manifesteert zich een energieke samenleving, die zich zowel richt op het verduurzamen, zoals
bijv. bij energie, als op het voorkomen van hinder, zoals bijv. bij het goederenvervoer over het spoor. Voor
beide lijnen willen wij een faciliterende overheid zijn, die snel en adequaat kan handelen.
European Green Capital
De nominatie voor European Green Capital zien wij als een bevestiging van onze ambities voor een grote
sprong voorwaarts. Een ondernemende rol zien wij voor ons weggelegd, vooral op onze prioriteiten van
energie, water en duurzaam bouwen. Particuliere initiatieven krijgen van ons ruim baan en zullen wij waar
mogelijk ondersteunen en faciliteren.
De koppeling aan de ontwikkeling van werkgelegenheid, zowel waar het gaat om de verduurzaming bijv. van
het woningenbestand, als waar het gaat om innovatie is van belang. Een toekomstvaste, sterke gemeente zal
vooral ook een duurzame gemeente zijn.
Gezonde stad
Een gezonde stad i.c. gezonde verstedelijking is het voertuig waarmee enerzijds de milieudruk en anderzijds de
verzilvering van kansen voor verbetering slim kunnen worden aangepakt. Deze denkwijze is ook verankerd bij
het Rijk en Provincie Een integrale PPP-benadering (people, planet, profit) is belangrijk voor de meest
evenwichtige en daarmee meest kansrijke aanpak van duurzaamheid en veiligheid. De nominatie voor
European Green Capital voor 2018 is een waardering en stimulans voor een breed gedragen en integraal
duurzaamheidsbeleid.
Verbinden economie en duurzaamheid: circulaire economie
Duurzaamheid en economie staan niet los van elkaar. Een nauwere koppeling tussen deze twee beleidsvelden
biedt veel economische kansen. Vooral op het terrein van energie (besparing en duurzame toepassingen zoals
wind, zon, bodem e.d.), duurzame bouw (zuinig ontwerpen, materialisatie, inrichting en beheer), integraal
waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en natuur), agrifood, en mobiliteit
(toepassen innovatieve technologieën). De kansen voor een ’circulaire economie’ zullen we verder verkennen
en uitwerken. Met bijv. het BEC en Spark hebben we meteen interessante liaisons in huis. Ook ‘Nul op de
Meter renovaties’ zijn een kans voor zowel economie als werkgelegenheid!
Samenwerking in uitvoering
Een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en intermediairs zien we als een
uitdaging. Stimulering van het zelforganiserend vermogen en een stringente handhaving - met adequate
afhandeling van milieuklachten - maken hiervan deel uit. Bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving
zijn de kansen/mogelijkheden voor de ondernemers en inwoners vertrekpunt binnen de bandbreedten van het
nationale en gemeentelijk beleid. Het technisch-procesmatig handelen vanuit de overheid is daaraan in eerste
instantie ondergeschikt, uiteraard binnen de regelen der kunst van wettelijke voorschriften en een effectieve
en efficiënte bedrijfsvoering
Beleidsvorming en uitvoering verloopt conform het bestuursakkoord Aan de slag. Via de aparte updates van de
energie-aanpak en het integraal waterbeheer (waterplan en rioleringsplan), actualisaties van aanpakken van
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duurzaam bouwen e.d. en jaarlijkse handhavingsprogramma’s zal zo scherp mogelijk in beeld worden gebracht
waar en hoe op de belangrijkste/prioritaire onderdelen vooruitgang wordt geboekt.

Klimaatneutrale stad
Wat wilden we bereiken?
De doelstelling is om per 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Om dit te bereiken wordt ingezet op
zeer forse energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het
Klimaatprogramma in 2008 en de update in 2013.
Klimaatprogramma 2016-2020
In de tweede helft van 2016 zullen we een nieuw klimaatprogramma opstellen voor de periode 20162020 en aan de raad voorleggen. De onderstaande indicatoren zijn opgesteld op basis van de
doelstellingen die tot 2050 lopen, en op basis van het huidige programma 2008-2015. Zo nodig zullen
we de indicatoren op basis van het nieuwe programma 2016-2020 bijstellen.
Om de doelstelling te bereiken is medewerking van alle partijen in de stad noodzakelijk: bedrijven,
burgers, instellingen, woningcorporaties etc. De rol van de gemeente is afhankelijk van de invloed en
middelen die de gemeente heeft. Voor gemeentelijke gebouwen is de gemeente bepalend. Voor
windenergie gaat het bijvoorbeeld om ruimte te scheppen in bestemmingsplannen. Voor woningen,
bedrijven en verkeer en vervoer gaat het om stimuleren, motiveren en faciliteren van alle betrokkenen.
De ambitie voor de klimaatneutrale stad moet zoveel mogelijk gekoppeld worden met het bereiken van
een schonere, gezondere en groenere woon-, werk- en leefomgeving, bijvoorbeeld door de inzet van
schoner vervoer, groene daken, duurzame materialen e.d.
Indicator
Aantal lokale duurzame energie-installaties:
biomassa

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

1

1

1

2

41

50

54

80

Min. 6

Min. 6

4

Minimaal
20

1

1

1

5

327

350

450

N.t.b.

53

60

60

80

92

115

54

120

0

15

73

100

Bron: afdeling milieu

Aantal lokale duurzame energie-installaties:
warmte-koude opslag
Bron: afdeling milieu

Aantal lokale duurzame energie-installaties:
windturbines in voorbereiding
Bron: afdeling mliieu

Aantal lokale duurzame energie-installaties:
windturbines
Bron: afdeling milieu

Bedrijven worden gehandhaafd op verplichte
energiemaatregelen
Bron: afdeling milieu

Bedrijven nemen deel aan het Bossche
energieconvenant
Bron: afdeling milieu

Gemeentelijke gebouwen energielabel B
Bron: afdeling milieu

Aantal Nul-op-de-meter woningen
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Bron: afdeling milieu

Corporatiewoningen verbeterd tot energielabel
C, waar mogelijk B

32% label
A/B (7.284)

7.700

nnb

9.000

3.150

3.500

5.000

4.000

Bron: afdeling milieu

Particuliere woningeigenaren verbeteren hun
woning energetisch
Bron: afdeling milieu

Wat hebben we er voor gedaan?
• Voortzetting van het Bossche Energieconvenant
Gerealiseerd? Ja
De 50 bedrijven en organisaties hebben zich gecommitteerd aan het convenant en als deelnemer
financieel en uitvoerend bijdragen aan de doelstelling 25% CO2-reductie door o.a. zonnepanelen,
windmolens, besparingsmaatregelen. De deelnemers organiseerden themabijeenkomsten en het
BEC congres. De deelnemers worden ondersteund door een projectontwikkelaar, mede gefinancierd
door de gemeente.
• Uitvoeren van het energiebesparingsprogramma voor gemeentelijke gebouwen
Gerealiseerd? Ja
Uitvoering van het Bossche energieconvenant, labelverbetering gemeentelijke panden en plaatsing
van zonnepanelen op 27 van die panden.
• Uitvoeren van het beleidsplan openbare verlichting
Gerealiseerd? Ja
Er zijn per 1 januari 2018 7.123 led armaturen die ook worden gedimd.
• Regionale aanpak voor particulieren die energie willen besparen in hun woning
Gerealiseerd? Ja
In samenwerking met de regio biedt de gemeente aan particulieren advies over energiebesparing via
www.brabantwoontslim.nl.
• Uitvoeren woonlastenagenda gericht op betaalbare woonlasten van huurders
Gerealiseerd? Ja
In 2017 is gewerkt aan de uitvoering van de woonlastenagenda. Daarnaast zijn we gestart met een
traject om te komen tot een Duurzaamheidsakkoord.
• Uitvoering voorbeeldprojecten
Gerealiseerd? Ja
Zie projecten onder innovatie, Bossche energiecoalitie, duurzame energie.
• Innovatieprogramma in samenwerking met bedrijven, gericht op economische ontwikkeling en
duurzaamheid
Gerealiseerd? Ja
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Concrete initiatieven zijn o.a. de verkenning naar de mogelijkheden voor toepassing van biogas op
De Rietvelden. De ontwikkeling van de digitale tool voor energiebesparing bij woningen in
samenwerking met div. partijen waaronder SPARK. Het innovatietraject Gebouw vol energie met als
doel klimaatneutrale kantoren.
• Uitvoering en onderzoek van diverse duurzame energie toepassingen zoals zonne-energie bij
particulieren en bedrijven en het uitwerken van nieuwe windenergielocaties
Gerealiseerd? Ja
In samenwerking met de gemeente Oss en de Provincie onderzoeken we de mogelijkheid voor
duurzame energie tussen Oss en Den Bosch. In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van
een visie Energielandschap. Vergunning verleend voor windmolens op De Rietvelden. Zonnepanelen
op daken gemeentelijke gebouwen.
• Opstellen en uitvoeren van een nieuw klimaatprogramma 2016-2020, voor en door alle partijen in
de stad.
Gerealiseerd? Ja
Het nieuwe Energietransitieprogramma 2016-2020 programma is vastgesteld in januari 2017.

Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen
Wat wilden we bereiken?
In de Ruimtelijke Structuur Visie (RSV) is vastgesteld om van de compacte, complete en contrastrijke stad ook
nadrukkelijk een duurzame stad te maken in de zin van:
1. Een zo natuurlijk mogelijke stad met specifieke aandacht voor gezondheid en hinder en respect voor
natuur en landschap. Duurzaam bouwen is hiervan een onderdeel.
2. Met intensief/flexibel ruimtegebruik in de hoogstedelijke, dynamische gebieden (stedelijke
ruggengraat) in balans met laagdynamische (woon-) gebieden waar laagbouw, ruimte, groen en water
de boventoon voeren.
3. Een goede balans tussen verkeren en verblijven door verkorting afstanden tussen wonen, werken en
recreëren met terugdringen van autogebruik ten voordele van voetganger en fiets.
4. Zorgvuldig grondgebruik en bevordering van functiemenging. Functiescheiding alleen bij
milieuoverlast. In compacte stedelijke milieus met veel functiemenging is een hogere milieudruk
acceptabel onder voorwaarden.
5. Inspelen op de klimaatverandering door versterking van de robuustheid van het water- en
bodemsysteem; vergroten veerkracht van beken en rivieren; tegengaan verdroging door langer
vasthouden van water (retentiegebieden) e.d..
6. Een klimaatneutrale stad met een integraal grondstoffenbeleid (inclusief zuinig ontwerpen
/aanleggen/inrichten en beheren). Op stedelijk niveau ruimte reserveren voor o.a. windmolens,
warmte-koude-opslagen e.d.. Binnen ontwikkelingslocaties rekening houden met opwarming door
groen/blauwe dooradering, groene daken, schaduwvorming etc.
7. Een zorgvuldig ruimtegebruik naar hinder (lawaai verkeer, industrie, recreatie), lucht, geur en veiligheid
(bedrijven en transportassen). Met slimme ontwerpen e.d. milieubelasting en gevaar terugdringen van
zowel de autonome groei als de intensivering langs de hoofdinfrastructuur.
Al deze facetten moeten tijdig en integraal in alle stadia van ontwikkelings- en her-structureringsprojecten
worden afgewogen en van plan naar ontwerp en uitvoering/ beheer worden gebracht/aangestuurd.
Verbetering van dit traject blijft continue de aandacht vragen.
Vanuit de stad (wijkraden, burgers, intermediairs) komen er steeds meer initiatieven om inspraak te leveren,
plannen ter hand te nemen of verbeteringen door te voeren op tal van fronten van ruimtelijke ordening,
infrastructuur, natuur en landschap. Dit betreft vele initiatieven op het gebied van energie zoals met
windmolens/zonneparken/panelen, duurzame mobiliteit, met water zoals groene daken, maar ook met meer
omvangrijke initiatieven zoals de ontwikkeling van Tramkade (complex De Heus) en projecten met (collectief)
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particulier opdrachtgeverschap – Jan Sluijtersstraat, Boschveld–. Ook diverse initiatieven met betrekking tot
overlast en hinder zoals door de wijkraad Noord over geluids- en luchtoverlast van infra, van de actiegroep
Goederentreinen, Nee tegen de herroutering van het goederenvervoer over ’s-Hertogenbosch en de aanpak
door Bewonersradenoverleg Rosmalen ter zake trillingen en geluid bij de aanpassing van het spoor ten gevolge
van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart horen hier toe. In lijn met het bestuursakkoord Aan de slag wordt
met en tussen de mensen kennis en kunde aangeboden.

Wat hebben we er voor gedaan?
• Doorzetten van Duurzaam Inkopen. Evaluatie hiervan. Uitwerken circulaire economie en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Gerealiseerd? Ja
Plan van Aanpak gepresenteerd aan de raad. Uitwerking zal komende jaren zijn beslag krijgen.
• Toepassen geactualiseerd/gemoderniseerd pakket van Duurzame stedelijke ontwikkeling van woonen werklocaties op (middel-)grote ontwikkelings- en herstructureringslocaties (Heesch-West, v.m.
GZG, De Brand II, Boschveld, Willemspoort, De Groote Wielen, Paleiskwartier, kom Rosmalen, Jan
Sluyterstraat, transferium West, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), Meerendonk,
Coudewater). Sturing- en volgsysteem van plan naar uitvoering zijn hiervan onderdeel.
Gerealiseerd? Ja
Van plan tot plan zijn de ambities doorvertaald naar opzet en uitwerking. De
actualisatie/modernisering c.a. is vertraagd omdat voorrang is gegeven aan de concrete
planuitwerkingen e.d..
• Idem voor wat betreft Duurzaam Bouwen (zoals nieuw Theater, transferium West)
Gerealiseerd? Ja
Voor bijvoorbeeld transferium West en het nieuwe Theater zijn hoge duurzaamheidsambities
gesteld. En voor het transferium intussen uitgevoerd. De actualisering loopt op met de
modernisering van de basispakketten.
• Versterking ondersteuning particulier initiatief.
Gerealiseerd? Ja
Particuliere initiatieven zijn zo veel mogelijk actief ondersteund, zoals met het CPO Boschveld en
het CPO Vrij Spel (vm Jan Sluyterscomplex).
• Versterking thema gezonde verstedelijking.
Gerealiseerd? Ja
Met de Brabantse Healthdeal worden verkenningen uitgevoerd om bijvoorbeeld naar beweging en
voedsel nieuwe impulsen te geven aan een gezonde verstedelijking. Dit thema is ingebracht bij
Agrifood Capital om deel uit te maken van het programma Gezonde Leefomgeving.
• Blijven uitvoeren van de duurzaamheidstoets grotere gemeentelijke investeringen (gebouwen,
grond- weg- en waterbouw, leveringen en diensten). Evaluatie hiervan over de afgelopen jaren.
Gerealiseerd? Ja
Evaluatie hangt grotendeels samen met de Aanpak Circulaire Economie en Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen. En voor de ruimtelijke en bouwcomponenten met de
actualisatie/modernisering van de Basispakketten duurzame stedelijke ontwikkeling woon- en
werkgebieden.
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Een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem
Wat wilden we bereiken?
Waterstaatkundig is dé uitdaging in ’s-Hertogenbosch: onze voeten droog houden. Versterking van het
waterbergend vermogen en bescherming tegen overstromingen vormen een blijvende opgave voor
‘s-Hertogenbosch. Daarnaast vormt hevige lokale neerslag een risico op overlast en schade. Hier is het
onze taak om overlast beperkt te houden, de acceptatie van “water-op-straat” te vergroten en schade
te voorkomen. De toekomst vraagt om nieuwe technieken en andere manieren van samenwerken.
Innovatiekracht is noodzakelijk om het waterbeheer aan te passen aan klimaatverandering en sociaal
economische veranderingen. Duurzaamheid en innovatiekracht geven onze keuzes richting.
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met de waterpartners ingezet op de koers “een
klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem”. Ook nu de stad is uitgebreid met een omvangrijk
buitengebied is deze koers nog steeds actueel.
De waterambities in ’s-Hertogenbosch hebben we samengevat in de kernbegrippen:
· Een veilig watersysteem biedt bescherming tegen hoogwater vanuit de Maas en de regionale
beken Aa en Dommel. Ofwel behoud van “droge voeten”.
· Een klimaatbestendig watersysteem in de stad. Het bebouwd gebied werkt als een spons en is
bestendig tegen zowel hevige regenbuien als perioden van droogte. Een klimaatbestendige
stad vermindert extreme hitte door verkoeling en schaduw.
· Mooi en beleefbaar oppervlaktewater van goede kwaliteit met ecologische waarden en
verdere ontwikkeling van (de beleving van) het cultuurhistorisch erfgoed.
· Robuust beheer van het riool- en het watersysteem. Het afvalwaterbeheer wordt doelmatig
uitgevoerd. Waar kansrijk zetten we in op het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld door
afvalwater als grondstof te zien en niet meer als afval;
· Bescherming van bronnen van kwalitatief gezond en voldoende grondwater en
drinkwater. Vermijden van grondwateroverlast.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Investeringen voor vervangingen en groot onderhoud worden waar mogelijk gekoppeld en gepland
aan projecten en initiatieven van derden en subsidiemogelijkheden. Zoals bij particuliere
herinrichtingen, afkoppelen regenwater, tegengaan verhard oppervlak, ecologische maatregelen,
biodiversiteit.
Gerealiseerd? Ja
Waar mogelijk worden projecten aan elkaar gekoppeld.
• Starten met de uitvoering van icoonprojecten uit de visie op het Aa-dal. Visie en
uitvoeringsprogramma zijn in 2016 opgesteld, samen met partners: gemeente Veghel, Bernheze en
waterschap Aa en Maas.
Gerealiseerd? Nee
Het regionale samenwerkingsverband is actief, maar er zijn nog geen icoonprojecten gerealiseerd.
We willen een icoonproject uitvoeren met EVZ subsidie van Provincie NB. Daarvoor wordt de
aanvraag voorbereid.
• Realisatie van natuurvriendelijke oevers volgens het Oeverplan (2013) in samenwerking met het
waterschap en in combinatie met noodzakelijke vervangingen van oeverbeschoeiingen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Betreft meerjarig project. De eerste werkzaamheden in de wijk Noord zijn gerealiseerd, het overige
werk in deze wijk start begin 2018.
• Subsidie voor en voorlichting over groene daken voortzetten.
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Gerealiseerd? Ja
Subsidie is voortgezet.
• Opstellen verordening hemelwater (en/of verankering in Omgevingsplan).
Gerealiseerd? Ja
Verordening is vastgesteld.
• Samen met het waterschap het draaiboek inzet hoogwaterbergingsgebieden oefenen.
Gerealiseerd? Nee
Op bestuurlijk niveau is bij de waterschappen een besluit genomen over de inzet volgorde van
waterbergingsgebieden in en rondom 's-Hertogenbosch. De wens om meer inzicht te hebben in het
functioneren van de hoogwaterdraaiboeken blijft bestaand. Dit willen we onderdeel laten zijn van de
verplichte stresstest van het Rijk in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.
• Maatregen voor wateren in de wijken Noord en Maaspoort uitwerken op basis van modelstudie.
Gerealiseerd? Nee
Deze actie stellen we uit omdat we in 2021 de natuurvriendelijke oevers gaan aanleggen, en dan de
overige maatregelen tegelijk willen uitvoeren.
• In 2012 is de invloed van extreme neerslag als gevolg van klimaatontwikkeling op het rioolstelsel
bepaald. We treffen maatregelen in de openbare ruimte om wateroverlast te voorkomen. Deze
maatregelen worden de komende jaren gelijktijdig met andere projecten uitgevoerd. Hiermee
houden we het schone regenwater vast in de wijk en verminderen wij de afvoer van schoon
hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Treurenburg.
Gerealiseerd? Ja
We koppelen bij de renovatie van wegen het hemelwater af van het verhard oppervlak, waar dit
doelmatig is. Zo verlagen we de druk op het huidige rioolstelsel.
• We koppelen bij de renovatie van wegen het hemelwater af van het verhard oppervlak, waar dit
doelmatig is. Zo verlagen we de druk op het huidige rioolstelsel.
Gerealiseerd? Ja
·
·
·
·

herontwikkeling Orthen-Links, vervanging riolering in uitvoering
Lekkerbeetjesstraat/Maijweg, in uitvoering
Dorpsstraat/ Burg. Woltersstraat Rosmalen, aansluitend aan Centrumplan, in voorbereiding.

• Gelijktijdig met de vitalisering van de openbare ruimte in Kruiskamp en Schutskamp optimaliseren
we het rioleringssysteem en koppelen we hemelwater af.
Gerealiseerd? Ja
·
·
·

Kooikersweg – West, gegund
Zeeheldenbuurt 2e fase, uitvoering gereed
Weidonklaan/ Oeterselaan e.o., in voorbereiding.

• In fases vervangen van de besturingssystemen van gemalen en bergbezinkbassins.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Van de eerste fase is het bestek gereed, de gunning is in het eerste kwartaal van 2018.
• In fases vervangen van de riolering in het herontwikkelingsplan Boschveld.
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Gerealiseerd? Ja
In 2017 is de riolering in de Paardskerkhofweg vervangen.
• We verkennen in regionaal verband (samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De
Meierij) gezamenlijk concrete projecten voor het verminderen van het energieverbruik en
energieterugwinning in de waterketen. Daarnaast onderzoeken we alternatieve vormen van
inzameling van afvalwater.
Gerealiseerd? Ja

• De aanleg van een kabelnet en gasleidingen in Gewande grijpen we aan om de (circa dertig) IBA’s
(Individuele Behandeling van Afvalwater), die op het einde van hun levensduur zijn, te vervangen.
De panden worden aangesloten op het rioolsysteem van de Groote Wielen zodat een meer
bedrijfszekere situatie ontstaat.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De voorbereiding voor het aansluiten van de 33 panden vindt plaats vanaf 2017. De uitvoering is
gepland voor 2019.
• Vanaf september 2015 is er een pre-verkenning Maasoeverpark gestart naar de haalbaarheid en
effectiviteit van de maatregelen in de rivier om de veiligheid te vergroten bij hoog water. De inhoud
van het maatregelenpakket is veelbelovend; de regio ziet veel kansen voor mee koppelen van
gebiedsontwikkeling met de voorgestelde waterveiligheidsmaatregelen. Het geheel levert een
substantiële verlaging bij hoogwater. Om de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van het
Maasoeverpark verder te verkennen vragen we voor 2016-2017 een MIRT (Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport) onderzoek aan bij het Rijk. Het resultaat hiervan zou een
Masterplan Maasoeverpark kunnen worden waarin de plannen ruimtelijk en financieel een duiding
hebben en verder uitgewerkt worden in projecten die realiseerbaar zijn. Om te komen tot een goed
uitgewerkt en gedragen Masterplan stellen wij voor om de het onderzoek te richten op
onderzoeksvragen op het gebied van draagvlak, financiering en technische uitwerking. Het
bereikbaarheidsvraagstuk rondom de A2 snelweg en de ontwikkeling van cultuurhistorie rondom
Crévecoeur maken hier nadrukkelijk deel vanuit.
Gerealiseerd? Ja
Het MIRT onderzoek is in 2017 afgerond.
• Burgers wijzen op de effecten van het grootschalig verharden van tuinen en eigen terreinen. Dit als
onderdeel van het Communicatieplan in het Waterplan 2016. Met een positieve benadering van
vergroening (o.a. groene daken) en (onderhoudsarme) groene tuinen hopen we meer verharding ‘af
te koppelen’ en het leefklimaat in de stad te verbeteren.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
We zijn in 2017 gestart met de campagne waterbewustzijn. Het is een campagne waar voor
minimaal 3 jaar budget voor is gereserveerd. In september 2017, tijdens de eerste Waterweek in 'sHertogenbosch, hebben we een werkconferentie gehouden. Hierbij waren overheidspartners en
hoveniers uitgenodigd om hen te betrekken als ambassadeurs, om burgers bewust te maken van
vergroening van hun tuinen. In Rosmalen (sparrenburg) zijn al bewonersavonden gehouden. In 2018
zetten we de bestaande acties voort en bereiden we de campagne uit.
We hebben gesprekken met diverse verenging van bedrijventerreinen om ook daar vergroening te
stimuleren.
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Adequaat bedrijvenbestand/milieuhinderlijke activiteiten
Wat wilden we bereiken?
In 2017 moeten we ons inspannen om te zorgen dat het bedrijvenbestand adequaat blijft. Wat
betekent dat de Bossche bedrijvigheid en overige milieuhinderlijke activiteiten structureel voldoen aan
actuele voorschriften en maatregelen van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Dit houdt in dat alle
vergunningen actueel zijn en alle overige bedrijven voldoen aan de meldingsplicht i.h.k.v. het
Activiteitenbesluit. Dit doen we samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord die voor ons
uitvoering geeft aan de vergunningverlening en handhaving van bedrijven die onder het
basistakenpakket vallen.
Indicator
Percentage bedrijven waarbij tijdens
contactmomenten ingegaan wordt op circulaire
economie

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

50%

50%

100%

100%

100%

0%

Bron: SO

Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen
Bron: SO

Percentage actuele meldingen Wm

30%

45%

50%

70%

90%

90%

90%

95%

85%

90%

90%

95%

Bron: SO

Percentage aanpassing vergunningen binnen 1
jaar
Bron: SO

Percentage actuele vergunningen
Bron: SO

Wat hebben we er voor gedaan?
• Actualisatie van alle milieu-, veiligheid- en duurzaamheidsaspecten binnen de WABO beschikkingen
(wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Naar verwachting zal in circa 15 gevallen overgegaan
worden tot actualisatie van bestaande vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften.
Gerealiseerd? Ja
In de reguliere vergunningprocedures worden alle aspecten (milieu, veiligheid, duurzaamheid)
meegenomen. Bedrijven die nog vergunningsplichtig zijn vaak dynamisch wat betekent dat de
vergunningen geregeld moeten worden aangepast. Het sec actualiseren van alleen de voorschriften
-dus zonder daaraan ten grondslag liggende vergunningsaanvraag- komt in de praktijk niet zo veel
voor.
• Beoordeling wettelijk verplichte milieu meldingen voor nieuwe bedrijven en
wijzigingen/aanpassingen binnen bestaande bedrijven. Naar verwachting zullen ca. 200 meldingen
gedaan en door ons beoordeeld worden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
130 (het aantal meldingen is vraaggestuurd. De verwachting was dat er meer meldingen zouden
binnen komen en minder vergunningaanvragen. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren constant
130-150)
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• Voorschrijven maatwerkvoorschriften voor bedrijven die onder algemene milieuregels vallen. De
voorschriften hebben veelal betrekking op geluid. Het gaat om ongeveer 40 gevallen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
20
• Uitvoeren van bedrijfscontroles conform het door uw raad vast te stellen
handhavingsuitvoeringsprogramma. In totaal zullen naar verwachting op basis van een risicogerichte
prioritering ca. 500 bedrijfscontroles bij bestaande bedrijven plaatsvinden.
Gerealiseerd? Ja
480 (96%)
• Het uitgangspunt hierbij is om de handhaving en het toezicht zo integraal mogelijk met de ODBN en
Veiligheidsregio te laten plaatsvinden.
Gerealiseerd? Ja
controles worden integraal uitgevoerd
• Adequate handhaving met inachtneming van de in de Wet VTH wettelijke vereisten en het daarop
gebaseerde jaarlijkse handhavingsuitvoeringsprogramma. In dit integrale
handhavingsuitvoeringsprogramma zal ook de uitbreiding van de handhavingscapaciteit in 2017
verwerkt worden op basis van een risicogerichte prioritering.
Gerealiseerd? Ja
Regionaal wordt bepaald bij welke branche de prioriteiten liggen. In 2017 waren dit de agrarische
bedrijven en de garagebedrijven. Ook bedrijven met risico's voor de omgeving hebben de hoogste
prioriteit en worden jaarlijks gecontroleerd.
• Het bijhouden van een actueel bedrijvenbestand waaruit alle toezichthoudende instanties hun
gegevens kunnen halen. Hierbij zal ook samenwerking worden gezocht met de regionale brandweer
en de ODBN.
Gerealiseerd? Ja
Bedrijvenbestand is actueel. Bestand wordt jaarlijks gedeeld met de ODBN. Vanwege
beveiligingsredenen zijn systemen nog niet via internet gekoppeld.

Verbeteren luchtkwaliteit
Wat wilden we bereiken?
De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug fors verbeterd.
Voor fijn stof (PM 10, PM 2,5) wordt inmiddels op alle gemeentelijke wegen aan de normen voldaan. Ook
voor stikstofdioxide wordt voldaan maar is op een aantal plekken, vooral rondom de binnenstad, de situatie
nog kritisch. Landelijk en Europees staan de normen ter discussie omdat ook beneden de normen
gezondheidseffecten optreden in het bijzonder voor kinderen en ouderen en andere gevoelige groepen.
De concentratie luchtverontreiniging varieert onder invloed van verkeersaanbod, bebouwing maar
bijvoorbeeld ook het weer. De (Europese) normen zeggen daarover dat we niet alleen moeten voldoen,
maar dat we blijvend onder de normen blijven. Dat betekent dat daar waar we de normen nét halen, de kans
bestaat dat die in enig jaar toch worden overschreden.
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Europees wordt geconstateerd dat slechte luchtkwaliteit “de belangrijkste milieu gerelateerde oorzaak
is van vroegtijdige sterfte”. Deze is tienmaal groter dan bijvoorbeeld bij verkeersongevallen. Om die
reden heeft de EC, tegen de trend van deregulering in, expliciet besloten om het luchtkwaliteitsbeleid
voort te zetten en hoge ambities na te streven op het gebied van verkeer en emissies.
Deze ontwikkelingen maken dat onze doelstellingen onverminderd actueel zijn.
Die zijn:
· Blijvend voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit
· Daar waar burgers worden blootgesteld streven naar zo laag mogelijke concentraties.
Maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit bieden ook veel kansen op het gebied van
leefbaarheid, bereikbaarheid en klimaatbeleid. De innovatie rond dit thema biedt bovendien
economische kansen. Voorbeelden zijn het stimuleren van elektrisch vervoer en elektrische bussen in
combinatie met onze ambities op het gebied van (duurzame) energie en het voorbereiden van energieinfrastructuur van de stad op de energietransitie. Daarom worden maatregelen zo veel mogelijk
gecombineerd.
’s-Hertogenbosch heeft de meeste laadpalen van de steden in Brabantstad en faciliteert vele innovaties
op dit gebied. Ook landelijk en provinciaal wordt hierop fors ingezet. De beschikbaarheid van een
goede laadinfrastructuur blijkt het elektrisch rijden ook te stimuleren. Volgens voorlopige prognoses
zouden tot 2020 enkele honderden laadpalen in het openbare gebied nodig zijn om de wachtlijsten op
te lossen.
Beleid en maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en innovatie werden tot
dusver betaald uit middelen voor luchtkwaliteit die in het kader van het landelijke Nationale
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) beschikbaar waren. Vanaf 2017 stopt deze
financiering.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Stimuleren fiets
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd. Dit thema is onderdeel van de geactualiseerde koersnota mobiliteit 2017. Community
aanpak is uitgerold, aanpak snelfiets routes, aanpak knelpunten fietsveiligheid.
• In geval van extra gevoelige functies zoals scholen zo veel mogelijk toepassen van zonering
i.c. afstand al dan niet in combinatie met technische maatregelen.
Gerealiseerd? Ja
In (het toetsen van ) ruimtelijke plannen wordt dit meegenomen.
• Onderzoeken van de mogelijkheden voor efficiëntere en schonere bevoorrading (afhankelijk van
de resultaten van onderzoek in 2016).
Gerealiseerd? Ja
Onderzoek is uitgevoerd, vervolg loopt nog.
• Toepassen maatwerk bij relatief hoogbelaste situaties in geval van transformatie en nieuwe
ontwikkelingen nabij hoofdinfrastructuur, zeker in geval van gevoelige functies.
Gerealiseerd? Ja
In (het toetsen van ) ruimtelijke plannen wordt dit meegenomen.
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Bodem en ondergrond
Wat wilden we bereiken?
Bodemsanering richt zich op het geschikt maken van de bodemkwaliteit, inclusief grondwater, voor
alle ontwikkelingspotenties, zowel bij ontwikkelings- en herstructureringslocaties alsook voor natuur-,
water-, energiedoeleinden etc. Over het algemeen zal de ruimtelijke ontwikkeling leidend zijn voor
aanpak en tempo van bodemsanering. Dit betreft het grootste deel van de
bodemsaneringsactiviteiten. Voor een beperkt aantal locaties/gebieden geldt dat er sprake is van
verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder
directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarnaast willen we het duurzaam gebruik van de ondergrond bevorderen voor onder andere
bodemenergie, waterberging en ondergrondse infrastructuur.
Het convenant Bodem en ondergrond 2016-2020, dat tussen rijk, provincies en gemeenten is
afgesloten, wordt hierbij in acht genomen.
Indicator

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

10

14

30

Saneren (ontwikkel)locaties

14

Bron: Milieu

Wat hebben we er voor gedaan?
• Voorbereiden en uitvoeren van (meerjarige)sanering van gemeentelijke projecten.
Gerealiseerd? Ja
Onder andere de Industriestraat 28 in Nuland (voormalig Bowie-terrein), het voormalig BBA-terrein
en het Paleiskwartier.
• Adequaat toezicht op lopende saneringen zowel van gemeente als van derden (totaal geraamd 2017:
20).
Gerealiseerd? Ja
Op lopende saneringen is adequaat toezicht gehouden.
• Stimuleren van duurzaam gebruik van de ondergrond i.v.m. ondergronds bouwen,
energieopslag/onttrekking al dan niet in combinatie met langdurige grondwatersaneringen, kabels en
leidingen etc..
Gerealiseerd? Ja
Conform uitvoeringsprogramma 2014-2016 (uitloop 2020). Activiteiten 2017: “3DInformatiebeheer”, boringsvrije zone Heineken.
• Strikte handhaving van de grondstromen en toepassingen van (licht) verontreinigde grond.
Gerealiseerd? Ja
Toezicht gehouden (door omgevingsdienst op 62 activiteiten met grondverzet.
• Stimuleren van onderzoek en zo nodig de aanpak van verontreiniging bij bestaande bedrijven.
Gerealiseerd? Ja
Met name via afstemming met Bodemcentrum dat voor bedrijven onderzoek en sanering verzorgt.
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Beperken geluidshinder
Wat wilden we bereiken?
Doelstelling van het gemeentelijke geluidbeleid is het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in
de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer, als van bedrijvigheid, horeca en evenementen. Ons
principe is dat het totaal aantal gehinderden niet toeneemt.
Wat hebben we er voor gedaan?
• In 2017 wordt de sanering van wegverkeer voor de woningen die hiervoor (vanuit rijkswege) in
aanmerking komen afgerond. Omdat het aantal woningen dat voor sanering in aanmerking kwam te
laag was (om schaalvoordeel mee te behalen) wordt dit gecombineerd met het volgende project. Dit
verklaart waarom dit project niet in 2016 is afgerond
Gerealiseerd? Nee
Project zit in opstartfase.
• Blijvende aandacht voor controle en handhaving van horeca en evenementen. De nota Muziekgeluid
wordt aangepast.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Door wijziging van organisatiestructuur geen beeld van handhaving horeca (Afdeling VTH).
Handhaving/toezicht Evenementen vooralsnog zoals afgelopen jaren.
• In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai wordt in 2017 een nieuwe
geluidbelastingkaart opgesteld. De start voor deze kaart is 2016. Intussen wordt uitvoering gegeven
aan het actieplan geluid. In 2013 is dit actieplan opgesteld waarin als doelstelling is opgenomen dat
niet meer gehinderden mogen ontstaan. Elke vijf jaar (2018) wordt dit gemonitord.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Actieplan moet juni 2018 worden opgeleverd. Daar is in 2017 aan gewerkt.

Burgers naar vermogen vrijwaren van risico's
Wat wilden we bereiken?
De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners,
werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Dit geldt in eerste instantie waar de gemeente zelf bevoegd is.
In het geval een andere overheid bevoegd gezag is zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over
rijkswegen, het spoor e.d. zullen wij onze invloed aanwenden om eveneens de risico’s naar beste
vermogen te beperken.
Voor de meest kwetsbare gebieden is via risicocommunicatie het aspect van gevaarzetting en
mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd.
Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau en het nemen van maatregelen geldt het
uitvoeringskader Externe Veiligheid (2010). Een volledige uitschakeling van risico’s is echter niet
mogelijk.
Rondom elektromagnetische velden bij vooral hoopspanningslijnen, maar ook bij telefoonmasten en
verdeelstations ontstaan nog steeds vragen en angst. Voor de hoogspanningslijnen wordt gesproken
over een algemene aanpak en financiering, waarna pas de uitwerking aan de orde zal komen. De
overige kwesties worden vooral met een goede ruimtelijke ordening aangepakt i.c.
zonering/afscherming.
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Afweging van risico’s van m.n. (verzwaring van) transportroutes in relatie tot de bestaande stad en bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Ingezet wordt op een afgewogen beleid in de richting van het Rijk m.b.t.
de spoorzone als gevolg van de herroutering van goederen over ’s-Hertogenbosch. Na de zomer van
2017 zal het ontwerp-Tracébesluit met betrekking tot deze herroutering aan de orde zijn.
Gerealiseerd? Ja
Het veiligheidsbeleid in relatie tot ro-ontwikkelingen, openbare ruimte en bouw is structureel
verankerd. Met het Rijk zijn PHS en Basisnet constant in discussie om risico's te beperken en te
beheersen. Bij de komende OTB-MER procedure zal e.e.a. principieel aan de orde komen.
• Lacunes in de beheersbaarheid van het transport over het spoor zullen worden bezien
(bluswatercapaciteit, bereikbaarheid, vluchten) bij de herroutering.
Gerealiseerd? Ja
In de voorbereiding van PHS/herroutering zijn deze items structureel aan de orde.
• Optimaliseren van de risicocommunicatiemiddelen, waaronder de actualiteit van de provinciale
risicokaart, opnemen risicokaart in eigen GIS-systeem, de dekking via alarmering, risicocommunicatie
voor specifieke gebieden (spoorzone) en specifieke bedrijven. Te beginnen in de spoorzone.
Gerealiseerd? Ja
Risicocommunicatie wordt voor de spoorzone structureel opgepakt, te beginnen in het
Paleiskwartier.
• Verdere samenwerking op gebied van externe veiligheid met de Omgevingsdienst en
Veiligheidsregio (hulpdiensten zoals Brandweer) zal worden voortgezet.
Gerealiseerd? Ja
Gemeente, ODBN en Veiligheidsregio werken bij vergunningverlening, handhaving en toezicht
samen.
• In overleg met het Rijk wordt plan van verkabeling (ondergronds brengen) en uitkoop van panden
bezien.
Gerealiseerd? Ja
Regeling voor vrijwillige uitkoop woningen direct onder hoogspanningslijnen is sinds januari 2017 in
werking en betreft 6 woningen in Orthen. Eigenaren hebben 5 jaar de tijd hier gebruik van te mogen
maken. De nodige wet voor verkabelingsregeling wordt pas in 2018 verwacht.
• Veiligheid van risicobedrijven wordt up to date gehouden, ook voor wat betreft de aan- en afvoer,
bijv. bij LPG-stations.
Gerealiseerd? Ja
Risicobedrijven worden jaarlijks gecontroleerd. Tijdens de controle wordt tevens beoordeeld of de
vergunning nog actueel en dekkend is.
• Veiligheid van het transport over de rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen en spoorwegen zal
worden “gescand”. Bij betreffende instanties m.n. het Rijk zal aangedrongen worden op monitoring
en handhaving conform onlangs vastgesteld Basisnet.
Gerealiseerd? Ja
Voor onze (rijks-)wegen zijn geen overschrijdingen van het zogenaamde Basisnet geconstateerd. De
overschrijdingen op het spoor zijn (in samenwerking met de noordelijke gemeenten) aangekaart bij
het Rijk. Aanpassingen van het Basisnet zijn aangekondigd.
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Milieubewuster gedrag
Wat wilden we bereiken?
Een milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers. Op veel terreinen werkt de
gemeente samen met partners aan het verduurzamen van ’s-Hertogenbosch. Door met partners in
gesprek te gaan en samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch wil de
gemeente hen stimuleren naar een duurzaam gedrag. Speciale aandacht is er voor het onderwijs
omdat we met deze inzet werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch in de toekomst. De
samenwerking aan de duurzame stad is ook de kern van de deelname aan de European Green Capital
Award omdat we een groene een duurzame stad niet kunnen bereiken zonder bedrijven, organisaties
en bewoners.
Indicator

Aantal leerlingen natuur en milieu educatie

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

3.000

4.000

4.200

4.000

10

10

13

10

Bron: Milieu

Jaarlijkse duurzaamheids- initiatieven met
subsidie ondersteund
Bron: Milieu

Wat hebben we er voor gedaan?
• Actief ondersteunen, aanbieden en begeleiden van leerlijnen natuur en milieu-educatie op
basisscholen, zodat hiervan een forse uitbreiding plaatsvindt.
Gerealiseerd? Ja
Naast een aantal initiatieven die een meer permanent karakter hebben als het MiNC en de
activiteiten van het IVN zijn er nieuwe initiatieven als een App speciaal voor kinderen om natuur en
cultuur ervaringen in de stad met elkaar en met deskundigen te delen.
• Samen met het primair onderwijsveld het thema duurzaamheid op de scholen structureel onder de
aandacht brengen.
Gerealiseerd? Ja
Onder de werktitel “niet stapelen, maar vervangen” is in 2017 het initiatief vanuit het Primair
Onderwijsveld opgepakt om samen met alle educatie aanbieders op het gebied van cultuur, natuur
en duurzaamheid, sport, gezondheid, bibliotheek en techniek te werken aan een eenduidig aanbod
aan de scholen. Voor het onderwijsveld levert dat helderheid over de wijze waarop zij de diverse
aanbieders kunnen inzetten in hun onderwijsprogramma.
• Actief ondersteunen van initiatieven van lokale groepen met voorrang voor de prioriteiten
energie/klimaat, integraal waterbeheer, lucht en communicatie.
Gerealiseerd? Ja
Met financiële middelen uit het onderwijsveld en het gemeentelijk onderwijs-innovatiefonds is het
project “Actie Aarde” verder vorm gegeven. Doel is om best practice inzake duurzaamheidseducatie
uit het Bossche onderwijs op te halen en vervolgens met hen te delen.
• Actief ontsluiten van milieu-informatie via de gemeentelijke website.
Gerealiseerd? Ja
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Alle informatie over de duurzaamheidsthema’s en de mogelijkheden voor advies aan en subsidie
voor Bossche bedrijven en bewoners is op verzoek van de raad bijeengebracht op een plek op de
‘sH –website.
• Prominent laten zien van alle milieu- en duurzaamheids- initiatieven (beleid, plannen en uitvoering)
en uitdagen tot meedoen.
Gerealiseerd? Ja
Via de digitale media en de concrete ontmoetingen met partners in de stad zijn de
duurzaamheidsthema’s onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Onderhoud openbare ruimte
Wat wilden we bereiken?
We beperken de milieubelasting bij het onderhoud van de openbare ruimte en we benutten de kansen
op het gebied van ecologisch beheer (als onderdeel van de natuurlijke stad zoals benoemd in het
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025: 1 van de 5 doelen waar beheer en onderhoud aan
wil bijdragen). We nodigen bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners uit om een bijdrage
te leveren aan de milieu en ecologische opgaven door private ruimte en openbare ruimte als een
geheel te benaderen.
Wat hebben we er voor gedaan?
• We gaan bij wegen waar het vervangen van asfalt nodig is en waar de geluidsbelasting hoog is,
verder met het toepassen van geluidsreducerend asfalt.
Gerealiseerd? Ja
We passen standaard geluidsreducerend asfalt toe op het hoofdwegennet. In 2017 was dit o.a. de
Harendonkweg en de Balkweg.
• Conform het Beleidsplan Openbare Verlichting (2011) worden de armaturen van de openbare
verlichting vervangen door energiezuinige LED-armaturen met een beter lichttechniek en een lager
energieverbruik en minder CO2 uitstoot. Tevens wordt de verlichting grotendeels gedimd en daar
waar mogelijk worden innovatieve mogelijkheden zoals dynamische verlichting toegepast.
Gerealiseerd? Ja
Uitvoering conform het beleidsplan.
• We gaan op basis van het nieuwe beleidsplan 2016-2025 in dialoog met bewonersraden,
ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties om mogelijkheden voor combinaties
van private en openbare ruimte in het kader van milieudoelen en ecologie te realiseren op het
gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Gerealiseerd?
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Goede afvalzorg
Wat wilden we bereiken?
Onze dienstverlening ten aanzien van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen baseren op de
beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen een marktconforme prijs /
kwaliteitsverhouding.
Indicator

Klanttevredenheid

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

7,2

Meting eind
2017

7,5

8,0

2

8

6

10

8

15

0

20

100%

100%

83

95%

Bron: Afvalstoffendienst

Educatieprogramma op scholen (gemiddeld per
jaar)
Bron: Afvalstoffendienst

Vervangen diesel voertuigen door gas
Bron: Afvalstoffendienst

Verlagen afvalstoffenheffing
Bron: Afvalstoffendienst

Verbeteren samenstelling restafval

Kunststof
Kunststof
11% - GFT
7% - GFT
35% - papier 20% - papier
13% - textiel 8% - textiel
4% 3% drankkartons drankkartons
2% 2% overig/rest overig/rest
afval 35%
afval 60%

Kunststof
5% - GFT
15% - papier
5% - textiel
3% drankkartons
2% niet overig/rest
gemeten
afval 70%

Bron: Afvalstoffendienst

Terugdringen hoeveelheid restafval

100%

85%

80%

70%

Bron: Afvalstoffendienst

Wat hebben we er voor gedaan?
• Samenwerking met regiogemeenten doen we niet enkel vanuit oogpunt van kosten, maar ook vanuit
oogpunt van service aan de burger. Gezamenlijk willen we starten met het verbeteren van de brengen haalvoorzieningen voor grof huishoudelijk afval.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De samenwerking met de regiogemeenten wordt steeds uitgebreid. In de gemeente Haaren zorgen
we voor bezetting van het milieustation vanaf 2017. In 2018 gaat de gemeente Sint Michielsgestel
voor een gedeelte gebruik maken van de milieustations van ons. Wij verwachten dat deze goede
voorbeelden positief effect zullen hebben op de samenwerking.
• De voorlichtingscampagne “onterecht in de bak” wordt doorgezet, waarbij we bij bewoners
bewustwording over afval scheiden willen vergroten.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
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In 2017 is de campagne gedeeltelijk doorgezet. Deze campagne is een continu proces. In 2018
willen we maandelijks een afvalstroom onder de aandacht brengen met het motto "onterecht in de
bak".
• Vanuit de notitie ‘Dienstbaar en van Betekenis’ heeft de Afvalstoffendienst een programma
opgestart voor en door alle medewerkers met als werktitel: “De burger, dat ben ik - De
Afvalstoffendienst, dat ben ik”. De aspecten service & bejegening en samenwerking staan hierbij
centraal en moeten per team leiden tot een set met concrete werkafspraken (waarden) zodat service
& bejegening en samenwerking naar een hoger niveau getild worden.
Gerealiseerd? Nee
In 2017 is een discussie gestart over de inrichting van de organisatie van de Afvalstoffendienst. Als
gevolg hiervan zal het onderwerp werkafspraken in 2018 worden opgepakt.
• Op 4 november 2014 is het raadsvoorstel 3881233 voor een nieuw Afvalstoffenplan door de raad
vastgesteld. Daarin zit de ambitie om binnen 5 jaar de hoeveelheid restafval met 30% te reduceren
door meer in te zetten op bronscheiding. Eind 2015/begin 2016 zijn containers voor papier uitgezet.
Medio 2015 heeft landelijke overheid nieuwe afvaldoelstellingen geïntroduceerd voor 2020 (75%
afvalscheiding en < 100 kg restafval per inwoner per jaar). Dit is met het bestaande Afvalstoffenplan
niet haalbaar. Eind 2016 wordt aan de gemeenteraad een keuzevoorstel aangeboden. Implementatie
van de keuze volgt in 2017.
Gerealiseerd? Ja
Op 7 maart heeft de gemeenteraad herijking Afvalstoffenplan 2015-2018 vastgesteld. De raad
heeft besloten om twee maatregelen uit het oorspronkelijke afvalstoffenplan niet uit te voeren: het
uitzetten van containers voor verpakkingsafval en het verlagen van de frequentie van
restafvalinzameling.
De raad heeft ingestemd met het nader onderzoeken van de combinatie van bronscheiding en
nascheiding als oplossingsrichting. In 2017 is de voorbereiding van de toepassing van een
tweetarievenstructuur milieustations opgepakt, invoering in 2018.
• Om kosten te reduceren werkt de Afvalstoffendienst samen met andere overheid gedomineerde
afvalbedrijven in de coöperatie Midwaste U.A. Naast deze succesvolle samenwerking gaan we ook
intensiever samenwerken met regiogemeenten in het kader van de gezamenlijke agenda “De vijf van
de Meijerij”.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De samenwerking met de regiogemeenten verloopt goed. Onze expertise wordt door de
regiogemeenten steeds vaker gevraagd. Niet alleen op het gebied van inzameling maar ook op het
gebied van beleidsondersteuning. De samenwerking met de regiogemeenten blijft echter een
continu aandachtspunt.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

31.511

56.355

57.014

46.622

10.392

Baten

54.833

54.585

56.462

46.250

-10.212

Saldo van lasten en baten

23.322

-1.770

-552

-372

180
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Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten voordeel € 384.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij
u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Rijksuitkering energiebesparing wordt volgend jaar uitgegeven. Hiertegenover staat een
voordeel op concernniveau. Nadeel € 220.000

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Centrum De Groene
Poort

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Stimuleringsbijdrage voor natuuren milieu-educatie voor
basisscholen

35.000

35.000

35.000

Subsidieregeling
Doel: bevorderen initiatieven
Bossche duurzaamheids- gericht op het stimuleren van een
activiteiten
duurzaam milieugedrag bij
inwoners

50.000

50.000

49.305

Bossche
Bijdrage aan het Bossche
Energieconvenant 2016- Energieconvenant voor bundeling
2020
expertise en ervaring om projecten
op het gebied van energiebesparing
en duurzame opwekking in 'sHertogenbosch te realiseren

25.000

50.000

42.815

150.000

30.000

Subsidieregeling Groene Schoon hemelwater van bestaande
Daken
particuliere daken afkoppelen via
groene daken. Door hemelwater af
te koppelen stort het riool minder
over, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit
verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook
een minder groot vuilwaterriool en
rioolwaterzuivering nodig, wat
efficiency in de gehele waterketen
betekent. Afkoppelen vormt een
onmisbaar onderdeel vandoelmatig
waterbeheer en van de ambitie om
te komen tot een klimaatbestendig,
robuust en mooi watersysteem in
’s-Hertogenbosch. Groene daken
bieden een grote bijdrage aan zowel
het vasthouden van water als de
verbetering van de biodiversiteit en
het leefklimaat in de stad.
Subsidieregeling Nul-opde-Meter (NOM)
renovaties
koopwoningen

Subsidieregeling stimuleert NOMrenovaties in de gemeente die als
voorbeeld en inspiratie kunnen
dienen voor andere inwoners
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Verbonden partijen
ODBN
Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Stortplaats Meerendonk/Vlagheide

Aard

Incidenteel

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

PM

4

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Energietransitieprogramma 2016-2020
Ruimtelijke StructuurVisie 2014
Waterplan 2017
Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2021
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025
Beleidsplan Openbare Verlichting 2011
Herijking Afvalstoffenplan 2015-2018 (2017)
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Cultuurhistorische kwaliteit
Ambitie
Met de vorming van de nieuwe afdeling Erfgoed willen we ons erfgoed dienstbaar maken aan de
ontwikkeling van de stad. Niet alleen als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit, maar juist ook
voor de economische ontwikkeling van de stad en als middel om de sociale samenhang te bevorderen.
Wij doen dat samen met anderen, met de vele vrijwilligers en met diverse partners in stad en streek en
met de diverse bestuurslagen. Juist door deze intensieve samenwerking kunnen we onze professionele
kracht veel breder en beter uitdragen en er de betekenis aan geven die ons erfgoed verdient en die de
stad verdient.
De samenvoeging van de afdelingen is beleidsinhoudelijk in 2013 door de Raad bekrachtigd in de
gezamenlijk geformuleerde ‘Cultuurhistorische visie 2012-2029’. In deze visie staat onze koers
verwoord en zijn de speerpunten voor de komende jaren benoemd. De tijd is rijp voor een duidelijke
plek voor erfgoed in al zijn facetten. De betekenis ervan in sociaaleconomische zin wordt steeds beter
gezien, dat geldt ook voor de ‘beleving’ van erfgoed en voor de inspiratiebron die erfgoed in zich
draagt. Wij hebben dat onderschreven in de paragraaf ‘Sterk Erfgoed’ in het bestuursakkoord van
januari 2015.
Voor de komende jaren staan de volgende thema’s hoog op de agenda:
•
Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen
•
Herbestemming en erfgoedontwikkeling
•
Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap
•
Monumentenzorg
Deze thema’s vragen om een specifieke aanpak, vooral omdat ze een nieuwe invalshoek hebben
binnen het cultuurhistorisch domein. Ze richten zich sterker naar buiten toe en zijn belangrijk voor de
economische positie van de stad.

Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen
Wat wilden we bereiken?
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat er grote belangstelling is voor het Bossche verleden. Van origine
ligt de nadruk in het werk op verzamelen, bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken van
cultuurhistorische informatie voor het publiek. Het laatste aspect, het vertellen van de verhalen zelf,
komt meer centraal te staan. Dit vraagt een vernieuwende en modernere aanpak. Te denken valt aan:
openstellen van diverse plekken met cultuurhistorische informatie; het ruimte geven aan herinneringen
ter vergroting van kennis en sociale samenhang; meer aandacht voor de historie van minder voor de
hand liggende wijken, zoals de Haverleij; het voeden van onze ambassadeurs in de stad met onze
professionele kennis. Dat nieuwe digitale technieken en mogelijkheden hierbij een grotere rol gaan
spelen, mag duidelijk zijn.
Wat hebben we er voor gedaan?
• Het versterken van de cultuur(historische) structuur, gezamenlijk met buurgemeenten.
Gerealiseerd? Ja
Initiatieven zijn genomen om de contacten met de zes heemkundekringen te intensiveren.
Tweemaal per jaar is er overleg waaruit acties voortkomen zoals digitalisering en ontsluiting van de
collekties waaraan momenteel wordt gewerkt. Daarnaast is er samengewerkt op het gebied van de
route 1629 (ontwikkeling van een app) tezamen met de omliggende gemeenten.
• Mede in het kader van deze visie publieksevenementen organiseren, bijvoorbeeld Open
Monumenten Dag en Maand van de Geschiedenis, arrangementen voor bezoekers aan de stad
samenstellen, wijkgerichte activiteiten organiseren en verder uitbouwen van de ondersteuning aan
onze ambassadeurs, onder andere stadsgidsen en Binnendieze-schippers. Ook het actief delen van
kennis bij archeologische opgravingen (ter plaatse en digitaal).
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Gerealiseerd? Ja
Dit is een continu proces. Hier is op velerlei gebied aan gewerkt.
• Het beschikbaar stellen van digitale bestanden en resultaten van archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek voor het Bossche publiek en voor andere belangstellenden.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het beschikbaar stellen van bestanden is een doorlopend proces. Gebeurt vooral via de website van
Erfgoed.
• De inzet van sociale media verder uitbreiden ten behoeve van de communicatie met de klanten van
afdeling Erfgoed. De website ‘s-Hertogenbosch op de kaart’ wordt voortdurend verder uitgebreid
met meer beschikbaar komende cultuurhistorische informatie (gebruikers kunnen hiervoor zelf ook
voorstellen doen). Deze website biedt een schat aan cultuurhistorische informatie op zeer
toegankelijke wijze.
Gerealiseerd? Ja
Er zijn veel artikelen en aanwinsten, ook van derden, op de website geplaatst. En - via de website 'sHertogenbosch - is op de kaart info toegevoegd over diverse onderwerpen rond de historie van de
gemeente.
• Opstellen integrale onderzoeksagenda voor de afdeling Erfgoed
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er is een voorlopig overzicht van enkele belangrijke onderzoeksthema's en daaraan gekoppelde
onderzoeken gemaakt.
• De resultaten van het archeologisch onderzoek tussen 1977 en 2012 zullen worden verwerkt in een
publieksboek, dat in 2017 gereed zal zijn.
Gerealiseerd? Nee
Nee, publicatie zal later plaatsvinden.
• De 3D-reconstructies die specifiek zijn ontwikkeld voor de in 2016 lopende tentoonstelling ‘de stad
van Bosch’ blijven beschikbaar via onze digitale kanalen en in een augmented-reality-app.
Gerealiseerd? Ja
Dit is een continuüm.
• Uitvoering geven aan het gesubsidieerde en internationale project BoschDocuments, waarbij oude
documenten waarin Jheronimus Bosch of een van zijn werken worden genoemd, digitaal ontsloten
worden.
Gerealiseerd? Ja
Het project is afgerond.
• Het realiseren van een erfgoed werkplaats annex ArcheoHotspot in het Groot Tuighuis. De
ErfgoedWerkplaats is een informatie-, presentatie-, expositie- onderzoeks-, en inspiratieomgeving
waarbij alle disciplines van het erfgoedcluster samenkomen (Bouwhistorie, Archeologie,
Monumentenzorg en informatiebeheer). ArcheoHotspot is onderdeel van een landelijk netwerk van
plaatsen waar mensen daadwerkelijk kennis kunnen maken met archeologie. Iedereen kan komen
kijken, vragen stellen, eigen vondsten (laten) onderzoeken of informatie krijgen van een van onze
archeologen of bouwhistorici. Bezoekers mogen ook zelf meedoen met archeologische
werkzaamheden.
Gerealiseerd? Ja
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• Uitvoering van de wettelijke taken van het Stadsarchief, zoals in goede geordende staat brengen en
houden van ons stedelijk geheugen en beschikbaarstelling van bronnen. Archiefinspectie verder
uitbouwen om de gemeentelijke informatiehuishouding te verbeteren.
Gerealiseerd? Ja
Dit is een continu proces. Dit onderdeel wordt tevens tweejaarlijks verantwoord in een aparte
rapportage naar de raad (onderdeel van het interbestuurlijk toezicht).
• Het verder ontwikkelen van het E-depot, niet alleen voor geschreven bronnen, maar ook voor
gedigitaliseerd archeologisch en bouwhistorisch materiaal.
Gerealiseerd? Ja
Onderzoek naar een e-depot voor archieven (waaronder bouwhistorische dossiers) is opgestart. Dit
is een voorziening voor de gehele gemeentelijke organisatie. Er heeft een eerste pilot
plaatsgevonden m.b.t. de te volgen methodiek. Organisatie en budgetten moeten nog opgezet en
verkregen worden. Het E-depot voor archeologie is breder dan Erfgoed en 's-Hertogenbosch; dit is
een landelijk initiatief.
• De inzet van crowdsourcing voor verdere verbetering van de digitale archief-ontsluiting.
Gerealiseerd? Ja
Eerste project indexering Bosch Protocol (via Vele Handen) is medio 2016 opgestart. Gedurende
2017 is hieraan gewerkt.
• Uitvoering geven aan de publieksgerichte voorstellen zoals genoemd in de Cultuurhistorische Visie
‘Op weg naar 2029’, samen met de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de VVV-Noordoost
Brabant en eventuele andere partners.
Gerealiseerd? Nee
Wegens capaciteitstekort wordt dit later opgepakt.
• Het vergroten van de historische belangstelling van en in wijken en kernen, een educatie-project
met nieuwe media voor en door middelbare schooljeugd en een project dat recente kennis van
bijvoorbeeld opgravingen of bouwhistorisch onderzoek aan stadsgidsen digitaal en interactief
beschikbaar stelt.
Gerealiseerd? Ja
Middels jaarlijks erfgoedbijeenkomsten is de actuele kennis gedeeld met werkgroepen,
heemkundekringen, stadsgidsen en vaargidsen. In wijken en kernen is dit gedaan middels
intensivering van de contacten met de zes heemkundeverenigingen.

Herbestemming en erfgoedontwikkeling
Wat wilden we bereiken?
De herbestemmingsbehoefte van gebouwd erfgoed ontstaat meestal door (dreigende) leegstand of
functieverlies van monumentale gebouwen en complexen. Alles wijst erop dat we de komende decennia te
maken krijgen met een groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod op de markt voor monumentaal
vastgoed. Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit (m2). Vrijkomende monumentale panden zijn in hun
bestaande configuratie veelal ongeschikt voor de toekomstige (economische, culturele of maatschappelijke)
functies. Een actieve, meer ontwikkelende benadering van de gemeente zal nodig zijn om zo veel mogelijk
erfgoed duurzaam in stand te houden en daarnaast functies aan te trekken of te behouden die van belang zijn
voor de ontwikkeling van de stad.
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Dit betekent dat de afdeling Erfgoed meer dan in het verleden ontwikkelingsmogelijkheden van
monumentaal vastgoed verkent en actief op zoek gaat naar potentiële gegadigden. Zowel in de
aanbodkant (aanbieders van leegkomend te herbestemmen monumentaal erfgoed) als in de vraagkant
(geïnteresseerde investeerders in te herbestemmen leegstaand monumentaal erfgoed).
Wat hebben we er voor gedaan?
• Het bieden van ondersteuning en inhoudelijke bijdragen aan initiatiefnemers van
herbestemmingsprojecten (van grotere leegkomende monumenten) voor een optimale benutting
van het instrumentarium van zowel rijk, provincie als de gemeente (zoals bijvoorbeeld stimulering
tot haalbaarheidsonderzoeken herbestemming monumenten).
Gerealiseerd? Ja
Herbestemming van monumenten via het Herbestemmingsteam Monumenten is een continue
proces en heeft al tot een aantal passende herbestemmingen geleid. Ook komende jaren zal het
aantal herbestemmingsprojecten toenemen. De betrokken partijen zijn tevreden over deze
"Bossche" wijze van begeleiding.
• Bouwhistorische advisering en procedurele begeleiding bij de herbestemming van grotere
monumenten.
Gerealiseerd? Ja
Dit is een continu proces.
• Het beleidsmatig vormgeven en inrichten van erfgoedontwikkeling, als nieuwe taak. De relatie met
het bestaande herbestemmingsteam maakt daar onderdeel van uit.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De nieuwe invulling van erfgoedontwikkeling is uitgesteld en wordt opnieuw bezien op
samenstelling en strategie van het herbestemmingsteam.

Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en vestingwerken
Wat wilden we bereiken?
Het door de geschiedenis gevormde cultuurhistorisch landschap gaat verder dan het buitengebied. Het
strekt zich ook uit tot dorpen en wijken, denk bijvoorbeeld aan monumentale tuinen en parken. Het
thema cultuurhistorisch landschap staat duidelijk op de agenda sinds wettelijk is geregeld dat de
cultuurhistorische belangen een essentieel onderdeel vormen van bestemmingsplannen.
Er is binnen de samenwerking van De Groene Delta speciale aandacht voor behoud of herstel van
waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen, lanen en hagen, en voor
herstel van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of waterstaatkundige objecten
zoals bruggen, sluisjes en dijken. Maar ook afronding van de Vestingwerken brengen wij onder in dit
hoofdstuk.
Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van de aanvals- en verdedigingslinie van Frederik Hendrik,
de Linie 1629. De sporen van dit stelsel van fortificaties zijn nog steeds in het landschap terug te
vinden. Zij bieden interessante mogelijkheden op het gebied van natuur en landschapsontwikkeling,
recreatie, toerisme en regionale samenwerking om de in het landschap verscholen historie weer
zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor de gemeente ligt hier een belangrijke taak waar het gaat om
archeologisch onderzoek, restauratie en reconstructie.
Linie 1629 is een gemeentegrens-overschrijdend project waarbij ingezet wordt op het realiseren van
een concreet uitvoeringsprogramma. In dit programma zijn naast het fort Crèvecoeur, ook
Henriëttewaard, De Deuterse Schans en De Heinis opgenomen.
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Samen met externe partners (o.a. de Groene Vesting) werken we aan het weer zichtbaar en
beleefbaar maken van de Linie van 1629. Voor een van de belangrijkste onderdelen daarvan op ons
grondgebied, het Fort Crevecoeur, wordt een ontwikkelingsvisie voorbereid.
Gerealiseerd? Ja
Er is opnieuw stevig ingezet op acquisitie van fondsen en subsidie. In 2017 zijn 3 Europese subsidie
aanvragen opgesteld en ingediend en 2 Nationale aanvragen. Deze hebben helaas niet geleid tot een
toekenning. Als gevolg van een eerder verkregen Europese subsidie heeft een restant uitkering
plaatsgevonden van €200.000,-. Verder leiden de nieuwe afspraken over de vaarconcessie tot een
hogere afdracht aan de gemeente, bestemd voor o.a. restauratie werkzaamheden.
• Er wordt in de periode 2016-2017 gewerkt aan het toeristische (vesting)varen in en om de stad en
de ontwikkeling van onderdelen uit de linie 1629 om ’s-Hertogenbosch (de Groene Vesting).
Gerealiseerd? Ja
Er zijn nieuwe aanmeervoorzieningen gerealiseerd en met de varende partijen in de stad wordt
regulier overleg gevoerd over het cultuur-toeristisch varen conform de Vaarvisie (juni 2014). In het
kader van de Linie 1629 is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Daarin werken we samen met
de buurgemeenten Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel. Een fietsroute over de aanvalslinie is in
juni 2017 geopend.
• De realisatie van het project Vestingwerken als het project 1629 wordt mogelijk gemaakt met steun
van derden. De beschikbare fondsen en subsidies zijn als gevolg van de aanhoudende economische
crisis sterk beperkt. Toch stellen we ons tot doel om de gemeentelijke bijdrage aan Vestingwerken
en 1629 met externe fondsen en subsidies te verdubbelen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het fortterrein is eigendom van het ministerie van Defensie. Ontwikkeling van het terrein gaat
alleen in nauwe samenwerking met het ministerie. In 2017 is het gelukt om het westelijk fortterrein
voor publiek open te stellen. Een restauratieplan voor de aanwezige Rijksmonumenten en een
gezamenlijke visie op terreininrichting in relatie tot waterveiligheid (Deltaprogramma Rivieren),
ecologie en erfgoed, is nog niet tot stand gebracht.
• Afronding van het project Vestingwerken met o.a. het laatste onderdeel, dat is het zichtbaar en
beleefbaar maken van de fundamenten van de Pieckepoort. De resultaten van het archeologisch
onderzoek vormen de basis voor de verdere planvorming.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het archeologisch onderzoek en de planvorming voor het Wilhelminaplein in verschillende modellen
is afgerond. Nog geen besluitvorming over de inrichting.

Monumentenzorg
Wat wilden we bereiken?
Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe
omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en versterken we de
aantrekkelijkheid van de stad om er te wonen of te werken. Dat geldt ook voor bezoekers die naar de
stad komen als toerist of om er te winkelen.
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Ontwikkelen kwaliteitsmonitor voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
Meer inzicht is nodig om het gemeentelijk monumentenbestand op een goed kwaliteitsniveau te
brengen en te houden. De instandhoudingsplicht van monumenten is met ingang van 1 juli 2016 in
de nieuwe Erfgoedwet geregeld.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 is gestart met het (in nauwe afstemming andere grote monumenten-gemeenten) bedenken
van een doeltreffende methodiek voor de kwaliteitsmonitor.
• Ondersteuning en begeleiding bij rijksinstandhoudingsmiddelen (BRIM) voor grote rijksmonumenten
en restauratieregelingen voor rijksmonumenten van rijk/provincie.
Gerealiseerd? Ja
Onder andere bij St. Jan, Vestingwerken en voorlichting aan eigenaren waar dit aan de orde is.
• Voorzien in noodzakelijke dekking ten aanzien van het aandeel gemeente in subsidiabele
instandhoudingskosten voor de Sint Jan.
Gerealiseerd? Ja
De instandhoudings- en restauratiebehoefte wordt periodiek geactualiseerd. Op basis daarvan
poogt het kerkbestuur samen met het Rijk, de gemeente, de Provincie en Stichting Nationaal
Monument St. Jan om te voorzien in voldoende dekking. Gelet op de enorme grootte van de St. Jan
en de weer toenemende kosten van instandhouding, onderhoud en restauratie blijft het een
moeilijke opgave voor alle partijen om voldoende dekking te realiseren .
• Restauratie van minimaal 15 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden (door middel
van restauratiesubsidie).
Gerealiseerd? Ja
De restauratie van het aantal individuele en collectieve panden is gerealiseerd.
• De aanwijzing van een tweetal nieuwe gemeentelijke beschermde stadsgezichten en een aantal
gemeentelijke archeologische monumenten.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De procedure voor de aanwijzing van Vughterpoort is gestart.
• Afronding van de laatste fase van het Gemeentelijk Monumenten Selectieproject. Naar verwachting
vloeien hier 100 gemeentelijke monumentenaanwijzingen uit voort.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Potentiële monumenten in Nuland en Vinkel zijn geselecteerd en komen in aanmerking voor de
verdere aanwijzingsprocedure.
• Documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen die door
bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan. Conform het vastgestelde beleid zullen niet in alle
gevallen de kosten op de initiatiefnemer worden verhaald. In die gevallen zal de gemeente het
onderzoek daarom zelf uitvoeren.
Gerealiseerd? Ja
Is een doorlopend proces
• Wegens de bij de gemeente ’s-Hertogenbosch aanwezige expertise adviseert zij een tiental
buurgemeenten op het gebied van archeologie.
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Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Is een doorlopend proces
• Op basis van de archeologische en bouwhistorische verwachtingskaart zullen aan bouwers in de
stad adviezen worden verstrekt om ervoor te zorgen dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met
bestaande monumentale waarden.
Gerealiseerd? Ja
Dit is een continu proces.
• De monumentensubsidies (inzetten op de plekken waar dit voor de stad het meeste oplevert) en
extra aandacht voor duurzaamheid en duurzaam gebruik van monumenten.
Gerealiseerd? Ja
Bij restauraties is zodanig geadviseerd en door subsidialiteit geprioriteerd, dat zoveel mogelijk aan
deze doelstellingen wordt voldaan in het belang en verantwoord behoud van de cultuurhistorische
waarden.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

6.193

6.139

5.484

5.256

228

Baten

947

783

936

923

-13

-5.246

-5.357

-4.549

-4.334

215

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten voordeel € 337.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij
u naar de bijlage loonkostenoverzicht.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Haalbaarheidsonderzoeken Subsidiëring van
Herbestemming
haalbaarheidsonderzoeken voor
Monumenten(Onderzoek) herbestemming en extern advies
voor leegstaande/leegkomende
monumenten

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting
50.000

100.000
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Subsidieverordening
Monumenten

Behouden en versterken van de
cultuurhistorische kwaliteiten van
de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage
aan de leefbaarheid en de kwaliteit
van wijken

301.200

1.639.102

148.554

Onderhoud Sint Jan

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

155.000

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Cultuurhistorische beleidsvisie; Op weg naar 2029
Vaarvisie
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Ruimte voor bedrijvigheid
Ambitie
Het accommoderen van duurzame economische groei met als primaire doelen toename van de
werkgelegenheid en van (bedrijfs-)investeringen/vestigingen. Bevorderen van bezoek aan en
bestedingen in de (binnen-)stad.
Een goed ondernemingsklimaat dat ruimte geeft aan de economische functie als motor voor de
ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch en de regio Noordoost-Brabant is daarbij onontbeerlijk. Daartoe
werken we regionaal samen. We bieden kantoor- en bedrijfslocaties aan en voor wat betreft
economische structuurversterking zetten we in op sterke en moderne sectoren als Agri&Food, health,
logistiek, bouw en ICT. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
Bedrijfsleven, instellingen en overheid moeten beter en slimmer (samen-)werken en zichzelf
vernieuwen.

Versterken van het vestigingsklimaat
Wat wilden we bereiken?
We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.
Indicator
Positie ranglijst economisch best presterende
gemeenten

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

Top 10

6 (nieuwe
ranglijst)

Top 10

4

Bron: bureau Louter

Acquisitie bedrijven, instellingen, opleidingen

4

Er is actief
ingezet op
acquisitie. Dit
heeft tevens
geleid tot een
aantal
prospects
waarvan wordt
verwacht dat
deze na 2017
gecontracteerd
kunnen
10
worden. 12 per jaar

Bron: EZ

Groei aantal arbeidsplaatsen

In periode
2009-2014:
-0,69% per
jaar

1%

1,2% (20152016)

1% groei
per jaar

Bron: LISA

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

130

Wat hebben we er voor gedaan?
• Wij zetten de uitvoering van het Economisch Actieplan voort. Binnen het kader van dit actieplan
ondersteunen we innovatieve economische projecten van bedrijven. Wij zijn voornemens om dit
Actieplan eind 2016, begin 2017 te actualiseren.
Gerealiseerd? Ja
Het economisch actieplan is opgesteld en een discussienotitie rond het actieplan is eind 2017
geaccordeerd in het college ten behoeve van bespreking in de raad.
• Intensiveren van contacten en samenwerking met gevestigd bedrijfsleven
(ondernemersverenigingen, individuele bedrijven) met focus op verdere optimalisering van de
dienstverlening en communicatie.
Gerealiseerd? Ja
Door extra inzet op accountmanagement gerealiseerd.
• Ondersteunen van jonge startende ondernemers en Zzp-ers onder meer door het ontwikkelen van
een gedifferentieerd financieringsinstrumentarium, innovatieplatforms in samenwerking met
kennisinstellingen, bieden van passende huisvesting.
Gerealiseerd? Ja
Onder andere via overleg innovatiefinanciers 's-Hertogenbosch, ontwikkeling Grasso-locatie, beheer
Bosch Investeringsfonds en Ondernemerslift+.
• Optimalisatie reclametaakstelling met betrekking tot inkomsten, kwaliteit, kwantiteit.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Dit is een continu proces omdat de reclamemarkt sterk en snel kan veranderen en resultaten van
veel niet te beïnvloeden factoren afhankelijk zijn.
• Actieve acquisitie van bedrijven met als doelstelling bevorderen van werkgelegenheid en uitgifte van
bedrijventerreinen. We intensiveren onze inspanningen. Bij uitgifte van bedrijventerreinen wordt de
markt gevolgd, dat betekent grote inzet op de doelgroep Logistiek.
Gerealiseerd? Ja
Op de Rietvelden is 9,5 ha (waarvan 3 ha van de gemeente) verkocht aan ontwikkelaar WDP en 1,6
ha aan Univast/Brouwers Logistics. Voor de resterende kavels is ook veel belangstelling vanuit de
logistiek/verladers.
• De Jheronimus Academy of Data Science, de AgriFood en GROW campus, alsmede SPARK worden
als troefkaart van de stad, ingezet bij de acquisitie van bedrijven en instellingen. GROW- en SPARKcampus versterken onze propositie naar productiebedrijven.
Gerealiseerd? Ja
Bedrijven hebben zich gevestigd op en rondom campussen.
• In overleg met gemeente Oss een plan van aanpak promotie en acquisitie Heesch-West opstellen.
Gerealiseerd? Nee
Nee, nog niet uitgevoerd. Acquisitie loopt op met het vervolg van de ruimtelijke procedure.
• Implementatie afsprakenkader bedrijventerreinen Noordoost-Brabant. Resultaat: 1-loket functie
regionale intake, regionaal P&A-beleid grootschalige logistiek, groei uitgifte bedrijventerreinen,
monitoring leegstand bedrijfshuisvesting.
Gerealiseerd? Ja
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Ja, afsprakenkader is geïmplementeerd, 1-loket is operationeel, regionaal Promotie & Acquisitie
beleid is ontwikkeld. Uitgifte bedrijventerrein is gegroeid in 2017. Leegstand bedrijfshuisvesting
wordt gemonitord via de IBIS enquête.
• Intensiveren van de contacten met de NV BOM, gericht op acquisitie van buitenlandse
bedrijven.
Gerealiseerd? Ja
Er is regulier contact en er zijn afspraken gemaakt t.a.v. acquisitie en promotie.
• In de markt zetten van onze nieuwe website www.ondernemenindenbosch.nl in combinatie met
ondersteunend promotie- en presentatiemateriaal.
Gerealiseerd? Ja
De huidige informatie is geactualiseerd. En er is een projectplan geschreven voor verdere
ontwikkeling van de internetsite t.b.v. promotieactiviteiten.
• Periodiek uitbrengen van een digitale economische nieuwsbrief
Gerealiseerd? Nee
Niet gerealiseerd in verband met vacatures. Alternatieven worden bezien.
• Met de regio uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Vijfsterrenlogistiek 2016, inclusief
crossovers naar andere sectoren. Dit behelst onder meer het starten en positioneren van het “Huis
van de logistiek Noordoost-Brabant” en de ontwikkeling van een gezamenlijke regiopresentatie.
Gerealiseerd? Ja
Nieuw uitvoeringsprogramma 2018 - 2020 is vastgesteld, crossoverprogramma's tussen 'ICT en
Logistiek' en tussen 'agrifood en logistiek' zijn geïnitieerd. Gezamenlijke regiopresentatie is
ontwikkeld en wordt toegepast.
• Structurele en integrale uitwerking van de te herijken City Marketing strategie ’s-Hertogenbosch
met inachtneming van de bevindingen van de Rekenkamercommissie over dit onderwerp.
Gerealiseerd? Ja
Nota ‘Herijking Citymarketing” is in januari 2017 vastgesteld door uw raad. Hier is doorlopend
aandacht voor.
• Vanuit een ‘parapluvisie’ op de marketing van de stad onderscheiden we verschillende doelgroepen:
Bezoekers, Bedrijven en Bewoners. Wij willen regie voeren op de aanpak van die doelgroepen. We
willen dat samen doen met betrokken externe partijen in de stad zoals de horeca, musea, Kring
Vrienden en JBAC maar ook met bedrijven en toonaangevende instellingen zoals de Jheronimus
Academy of Datascience en AgriFoodcapital, waarbij we streven naar het maximaal profiteren en
stimuleren van elkaars inspanningen op het gebied van promotie van de stad.
Gerealiseerd? Ja
Bij bezoekers loopt dit en er volgt in 2018 een Actieprogramma Toerisme. Voor Bedrijven is een
Economisch Actieplan ontwikkeld. Voor de doelgroep Bewoners is nog geen citymarketingaanpak
ontwikkeld, die volgt in 2018.
• Doel is het trekken van meer bezoekers, meer meerdaagse bezoeken met hogere uitgaven, meer
innovatieve bedrijven met potentieel veel werkgelegenheid. Daarnaast willen wij een aantrekkelijke
stad zijn voor bestaande en nieuwe bewoners.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De cijfers over 2017 zijn nog niet allemaal bekend.
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• Voor de bezoekersmarkt willen wij een eigentijds aanbod realiseren op het gebied van cultuur, sport
en evenementen, gecombineerd met de cultuurhistorische waarden van de stad. Voor de
bedrijvenmarkt richten wij ons specifiek op de economische speerpunten van de stad.
Gerealiseerd? Ja
Er hebben weer mooie evenementen plaatsgevonden en de economische speerpunten hebben door
middel van het Economisch Actieplan meer focus gekregen.
• Het merk en icoon ‘Jeroen Bosch’ heeft zijn waarde bewezen en zullen wij gericht inzetten in met
name de bezoekersmarkt.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De legacy is beperkt, maar daar waar mogelijk maken we uiteraard gebruik van ons icoon.
• Als vervolg op het Jeroen Bosch jaar ontwikkelen wij een ‘legacy Jeroen Bosch’ die de schilder na
2016 blijvend verbindt aan de stad.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Nog niet afgerond.
• Behalve eigen middelen zullen wij ons inspannen om ook middelen van derden te genereren voor de
promotie van de stad. Daarnaast willen wij kijken naar nieuwe verdienmodellen.
Gerealiseerd? Nee
We zitten in een transitiefase van de VVV en we zijn nog niet toegekomen aan een nieuwe vorm
van organiseren.
• We attenderen bedrijven actief op het arbeidsaanbod bij Weener XL. Indien een bedrijf interesse
heeft in dit aanbod wordt dit doorgegeven aan de accountmanagers van Weener XL.
Gerealiseerd? Ja
Er is goed contact met WeenerXL en er vindt regelmatig doorverwijzing plaats.

Versterken van de economische structuur
Wat wilden we bereiken?
Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij nadrukkelijker sterke en moderne
clusters als financiële en zakelijke dienstverlening (waaronder ICT, AgriFood, Health, Bouw en Binnenstad)
ontwikkelen en profileren.
Indicator

Aantal hotelovernachtingen

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

Groei van
5%

239.100

Groei van
5%

139.050

Bron: Toeristenbelasting

Aantal Nederlandse toeristische bezoeken

Positie in
8e positie
top 10
Nederlandse Nederlandse
steden
steden

Positie in
top 10
Nederlandse
8e positie
steden

Bron: Continu Vakantie Onderzoek
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Aandeel financiële en zakelijke dienstverlening

25% van de
werkgelegenheid

24%

27%

24%

20% van de
werkgelegenheid

21%

20%

22%

16% van de
werkgelegenheid

17%

18%

18%

Bron: vestigingenregister

Aandeel food&health
Bron: vestigingenregister

Aandeel kennisintensieve bedrijven
Bron: Vestigingenregister

Wat hebben we er voor gedaan?
• We blijven ons actief inzetten voor de (realisatie van de) Jheronimus Academy of Data Science
(Graduate School). We versterken de ICT community en het ecosysteem van bedrijven en
instellingen rondom de Jheronimus Academy of Data Science.
Gerealiseerd? Ja
JADS en de samenwerking met bedrijven op het vlak van ICT en data is in 2017 versterkt. Het
aantal studenten is toegenomen en de vraag naar samenwerking en huisvesting is groot.
• We blijven ons actief inzetten voor de uitbouw van de Grow Campus, de doorontwikkeling Spark
Campus en versterking van het Logistiek Platform ’s-Hertogenbosch (LPsH). We realiseren
structurele ondersteuning voor de triple-helix-platforms rond de economische speerpunten van ’sHertogenbosch (agrifood, ICT, bouw, logistiek).
Gerealiseerd? Ja
Gebouw Mariënburg is opgeleverd. JADS is daar gevestigd en operationeel. Diverse bedrijven
hebben zich inmiddels gevestigd in Marienburg. Jads association wordt opgericht om ecosysteem te
versterken. Inzet via subsidie-afspraken per campus / cluster.
• We blijven, samen met onderwijs en bedrijfsleven, investeren in De Jamfabriek, hoogwaardig
centrum voor innovatieve starters in ICT en/of Agrifood.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd.
• Continuering actieve ondersteuning van de BIM, gericht op realisatie van hun meerjarig beleids- en
actieplan.
Gerealiseerd? Ja
Meerjarig beleids- en actieplan is vastgesteld en wordt conform uitgevoerd.
• We blijven een trekkersrol vervullen in de regionaal-economische samenwerking Agrifood Capital,
gericht op de totstandkoming van innovatieprojecten, de komst van nieuwe bedrijven naar de regio,
regio-promotie. We faciliteren de GROW Campus.
Gerealiseerd? Ja
Onder andere via ondersteunen bedrijven bij indienen projecten.
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• Wij faciliteren nieuwe MBO- en HBO- opleidingen, die een versterkend effect hebben op de
economische structuur in onze stad.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Naast de investering in JADS is met MBO en HBO samengewerkt ten behoeve van samenwerking
onderwijs-bedrijfsleven en de doorontwikkeling van onderwijsprogramma's.
• We blijven Ondernemerslift-Plus faciliteren, het ondersteuningsprogramma voor innovatieve
startende bedrijven in Noordoost Brabant.
Gerealiseerd? Ja
Gerealiseerd door het in contact brengen van Bossche startups met Ondernemerslift-Plus en de
organisatie van gezamenlijke activiteiten.
• We zien toe op een goed fondsmanagement van het Economisch Investeringsfonds ’sHertogenbosch. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van alternatieve c.q. innovatieve
financieringsvormen, o.a. crowdfunding en Kredietunie Brabant.
Gerealiseerd? Ja
Onder andere via accountmanagement en acquisitie worden bedrijven gewezen op
financieringsmogelijkheden.
• Brabanthallen/1931: implementatie toekomstvisie, sluiten van een nieuwe langjarige overeenkomst
met exploitant.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De toekomstvisie is door de Raad vastgesteld, overkapping binnenterrein is gerealiseerd, verkenning
naar duurzame parkeeroplossing is gestart en onderhandelingen over verlenging van exploitatie
overeenkomst zijn gestart.
• Waar mogelijk wordt met eigenaren en gebruikers gestreefd naar optimalisatie van de winkelcentra
in de woonwijken. Voor meerdere centra worden plannen gemaakt voor herstructurering, renovatie
en/of uitbreiding of worden die uitgevoerd.
Gerealiseerd? Ja
Deels gerealiseerd. Dit is een continue proces. Voor diverse winkelcentra geldt dat plannen in
uitvoering of in ontwikkeling zijn.
• Bij de herontwikkeling en uitbreiding van de woonboulevard op De Herven streven wij ernaar dat de
tweede fase (het gedeelte tussen de Ploegweg en Goudsmidstraat) wordt gerealiseerd.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Deels gerealiseerd. Met de ontwikkelaar / eigenaar zijn gesprekken gevoerd voor invulling van de
fase II.
• Wij houden vast aan de ambitie om tot de top 10 van Nederlandse binnensteden te blijven behoren.
Naast de kleinschalige couleur locale in het dwaalgebied en de aanloopstraten is het accommoderen
van (inter-)nationale retailers van belang, evenals het stimuleren van nieuwe winkel- en
horecaconcepten die het belevingselement voor de bezoekers versterken (mengvormen). Waar
mogelijk faciliteren wij de herinvulling van leegstaande winkelpanden.
Gerealiseerd? Ja
In diverse straten én aanloopstraten zijn vernieuwende winkels, horeca, en concepten met een
mengvorm hierin geland. Op initiatief van Volop (ondersteund met gemeentelijke subsidie) zijn
diverse leegstaande winkelpanden tijdelijk ingevuld met bijzondere concepten (ambacht, kunst en
cultuur).
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• Voortzetting van uitvoering Actieplan Binnenstad, waarbij een proactieve houding wordt
aangenomen in de vorm van intensieve samenwerking met pandeigenaren (leegstandbestrijding),
meer focus op retailacquisitie en intensivering van accountmanagement.
Gerealiseerd? Ja
Deze acties zijn opgepakt. Gezamenlijk met partijen in de binnenstad is de verdere aanpak uitgezet.
• Stimuleren van hotelvestiging, met name kleinschalige en onderscheidende initiatieven.
Gerealiseerd? Ja
Het aantal kleinschalige hotels is gegroeid, waaronder een aantal bijzondere onderscheidende
concepten, passend bij de Bossche identiteit. Initiatieven voor (middel)grote - onderscheidende hotels zijn uitgewerkt.
• Voortzetting van een professionele werkwijze rondom strategische allianties met onder andere het
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Visit Brabant, de Efteling etc. Borging van
contacten met diverse touroperators, marketingorganisaties en anderen, zowel nationaal als
internationaal. Evenals de inzet van de vele vrijwilligers op piekmomenten (‘de blauwe engelen’).
Gerealiseerd? Ja
Deze alliantie is voortgezet.
• Door middel van een toeristisch-recreatief plan willen we bestaande projecten en doelen meer met
elkaar verbinden om meer efficiëntie en output te behalen. Ook de verbinding met de regio krijgt op
deze manier meer vorm.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Het Actieprogramma Toerisme zal na de verkiezingen gereed zijn.
• Verder versterken van het toeristische imago van de stad met als kernwaarden gastvrijheid, cultuur
& cultuurhistorie, shoppen en Jeroen Bosch.
Gerealiseerd? Ja
Dit is het (toeristische) imago van de stad. Gaandeweg proberen wij hier ook enkele moderne en
innovatieve elementen aan te koppelen, zoals de Tramkade.
• Zakelijk toerisme / Convention Bureau Brabant: vanuit een duidelijk business plan wordt ingezet om
congressen en meetings naar de stad te halen op de vier economische speerpunten. Daarbij wordt
intensief samengewerkt met het bedrijfsleven in de betreffende sectoren en in het zakelijk toerisme.
Ook wordt er structureel samengewerkt met vooral Eindhoven (complementair aan ’sHertogenbosch), Visit Brabant en het Nederlands Bureau van Toerisme.
Gerealiseerd? Ja
Deze werkwijze verloopt via Visit Brabant en dat gaat goed.
• Integrale uitwerking van de herijkte merkstrategie heeft uiteraard ook betrekking op het
evenementenbeleid. Doel van de evenementen blijft onverminderd om meer bezoekers naar de stad
te trekken, met een langere verblijfsduur teneinde meer bestedingen te genereren.
Gerealiseerd? Ja
Een en ander is uitgewerkt conform de nota ‘Herijking Citymarketing’.
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• Bij toekenning van subsidies voor evenementen blijft het criterium dan ook gehanteerd in hoeverre
een evenement inzetbaar is binnen de nieuwe citymarketingstrategie én in staat is om landelijke
exposure te genereren voor onze stad. Door de gesubsidieerde evenementen-organisaties moet
opgave worden gedaan van bereikte uitingen in landelijke publiciteit, waar mogelijk opgave van
aantallen bezoekers en inzicht in bestedingen door de bezoekers van het betreffende evenement
(SMART meten en verantwoorden).
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Een en ander uitgewerkt conform nota Herijking Citymarketing en in de vorm van een RIB gedeeld
met de Raad. Hieraan is gedeeltelijk invulling gegeven door organisaties (bijv. wel door Waterweek
en VERS, niet door Roze Zaterdag); de interne monitor op basis van het Omnibusonderzoek is juist
gereed voor bespreking.
• Op dit moment van schrijven is bovendien het recente rapport van de Rekenkamercommissie in
behandeling, inzake de besteding van subsidies aan evenementen in de afgelopen tien jaar. Ook de
aanbevelingen en adviezen daaruit voortvloeiend zullen na vaststelling in uw gemeenteraad worden
betrokken bij de uitwerking van nieuw evenementenbeleid in 2017.
Gerealiseerd? Ja
Dit rapport stamt uit 2016 en is betrokken bij de Nota Herijking Citymarketing.
• Met aandacht voor de vier economische speerpunten zal ook vanuit het evenementenbeleid worden
bijgedragen, respectievelijk worden geanticipeerd op een aantal nieuwe evenementen die
momenteel in voorbereiding zijn:
· Vooruitlopend op onze kandidatuur als European Region of Gastronomy zal volgend jaar
budget worden gereserveerd als bijdrage aan de voorbereidingskosten voor de organisatie
van ERG 2018.
· Op dit moment van schrijven heeft onze stad zich tevens kandidaat gesteld voor Roze
Zaterdag; mogelijk zal hier vanuit citymarketing en evenementenbeleid inhoudelijk en
financieel ook betrokkenheid bij worden gevraagd.
· Onderzocht zal worden in hoeverre een innovatief nieuw festival invulling kan gaan geven
aan ons profiel als studentenstad, met name op het gebied van ICT en Big Data.
· In 2016 is een eerste aanzet gegeven om in samenwerking met Libéma nieuwe impulsen te
geven aan het grastennistoernooi in Rosmalen. Ambitie is om dit evenement met name te
benutten als showcase voor innovatieve bedrijvigheid in ’s-Hertogenbosch en Brabant.
· In 2017 bestaat Indoor Brabant 50 jaar, een jubileum waarvoor naar verwachting ook vanuit
Citymarketing betrokkenheid zal worden gevraagd.
· Als voortzetting op eerste aanzetten tot een actieve evenementen-programmering in onze
spoorzone (TREK in het Paleiskwartier, VERS op de Tramkade) zal volgend jaar in
samenwerking met de B5-partners, Brabant C en VisitBrabant nadere invulling worden
gegeven aan een gezamenlijk programma en – daaruit voortkomend – landelijke publiciteit.
· Tot slot hebben enkele bekende TV-formats kenbaar gemaakt hun producties volgend jaar
mogelijk in ’s-Hertogenbosch te willen realiseren; de financiële en facilitaire kosten die
daarmee gepaard gaan worden op dit moment eveneens onderzocht.
Gerealiseerd? Ja
Nieuwe evenementen uitgevoerd in 2017: Roze Zaterdag, Waterweek en Winterland (opvolger van
Bosch Winter Paradijs). Nieuwe evenementen voorbereid ten laste van werkbudget 2017: We Are
Food en diverse studentenevenementen in 2018.
Joris’ Kerstboom heeft zoals gebruikelijk plaatsgevonden op het winterevenement op de Parade,
door de slechte weersomstandigheden werd een nieuw TV-format i.s.m. Omroep Max op het laatste
moment geannuleerd. In samenwerking met NPO / NTR is onderzoek gedaan naar een landelijke
TV-registratie van Opera op de Parade, mogelijk met ingang van 2018.
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• Door het oprichten van een Evenementenloket, waarin de interne en externe partijen rond
evenementen samenwerken, zijn de processen m.b.t. vergunningaanvraag en facilitering
vereenvoudigd. Er is een goede samenwerking met evenementenorganisaties, waarbij we
gezamenlijk zoeken naar verbetermaatregelen. In 2017 zetten we in op het verder stimuleren en
ondersteunen van gezamenlijke inhuur/inkoop (kostenbesparing) en verduurzaming van
evenementen.
Gerealiseerd? Ja
We hebben onderzocht op welke wijze we de evenementen kunnen ondersteunen bij gezamenlijke
inkoop. Gebleken is dat de gemeente hier vanwege belemmerende regelgeving m.b.t. inkoop geen
voortrekkersrol in kan nemen. Dit is aan de evenementenorganisaties teruggekoppeld.

Het bieden van ruimte voor economische activiteiten
Wat wilden we bereiken?
We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te
(doen) realiseren, zoals bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
Uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de doorwerking van economische
situatie op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. De markt trekt licht aan.
Onze bedrijventerreinpropositie is aantrekkelijk en marktconform voor bedrijven. We acquireren
actief. Herstructurering van bedrijventerreinen houdt prioriteit. Overaanbod en leegstand van kantooren bedrijfsruimte is ongewenst en wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie van
functie.
Indicator

Aanbodpercentage bedrijfsruimte

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

10,0

9,0

< 5%

9,0

10,4

10,0

6,5

10,0

48

48

48

50

16 ha

15 ha

6,5 ha

15 ha

Bron: EZ/O&S

Aanbodpercentage kantoorruimte
Bron: EZ

Aantal werkzame personen per hectare op
bedrijventerreinen (netto)
Bron: EZ/O&S

Aantal ha. geherstructureerde bedrijventerreinen
Bron: EZ

Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar
bedrijventerrein (netto)

Minimaal
20 ha op
voorraad
(groot en
41,3 ha kleinschalig)

Minimaal
20 ha op
voorraad
(groot en
61,86 ha kleinschalig)

Bron: EZ
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Voor de uitgifte van bedrijventerreinen wordt actieve acquisitie richting bedrijven gepleegd zoals
hiervoor omschreven. We verwachten in 2017 te kunnen komen tot uitgifte op bedrijventerrein de
Terp, De Groote Vliet, de Rietvelden en mogelijk de Brand.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 heeft uitgifte plaatsgevonden op De Terp, Empel Maasakkers en De Rietvelden. Voor de
Groote Vliet en De Brand lopen concrete aanvragen.
• Voorbereidende werkzaamheden zullen worden verricht ten behoeve van de herontwikkeling van
het Grasso complex (Grasso kantoor inclusief naastliggende v.m. Grencolocatie) voor de doelgroep
startende en doorstartende bedrijven.
Gerealiseerd? Ja
Raadsbesluit over hoofdkeuzes Grasso Bedrijvencentrum.
• We continueren de transformatie van niet marktconforme kantoorgebouwen naar andere functies:
doelstelling: 10.000m² per jaar.
Gerealiseerd? Ja
Dit betreft onder andere de transformatie van het voormalige pand van Rijkswaterstaat aan de
Schubertsingel tot woningbouw.
• Upgrading De Herven (verbeteren openbare ruimte, infrastructuur, imago en uitstraling); upgrading
Woonboulevard, Reitscheweg, Tivoliweg, Europalaan en Amerikastraat voortzetten in
samenwerking met vastgoedeigenaren en de ondernemersvereniging.
Gerealiseerd? Ja
Investering gemeente 1,3 mln., provincie 0,75 mln., bedrijven 7 mln. De definitieve
subsidiebeschikking voor provinciale bijdrage is ontvangen, het project is daarmee afgerond.
• We faciliteren en begeleiden de vraag van bedrijven in de bestaande markt van kantoor en
bedrijfshuisvesting (accountmanagement).
Gerealiseerd? Ja
Bedrijven uit 's-Hertogenbosch weten de accountmanager via website, collega's,
netwerkbijeenkomsten en bedrijvenverenigingen goed te vinden. Accountmanager begeleid de
bedrijven bij huisvestingsvraag binnen bestaande markt en nieuwbouw mogelijkheden.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

16.276

14.164

16.456

12.712

3.745

Baten

13.148

11.057

14.383

11.616

-2.767

Saldo van lasten en baten

-3.128

-3.107

-2.074

-1.096

978
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Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten: voordeel € 471.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij
u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Sinds de begroting 2016 is structureel een bedrag van € 480.000 vrijgemaakt voor de
versterking van het economische vestigingsklimaat. Voor een bedrag van € 174.000 zijn
projecten ten laste van dit budget gebracht, waardoor een bedrag van € 306.000 resteert.
· Maatschappelijk vastgoed laat een voordeel zien vanwege een verkocht pand en lagere kosten
voor renovatie, bedrijfsrisico en frictieleegstand. Daar staan enkele nadelen tegenover, zoals
huurderving en instandhoudingskosten. Totaal voordeel € 225.000.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Citymarketing

Subsidies aan
evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van
citymarketing

168.800

150.000

177.500

VVV 's-Hertogenbosch
en de Meijerij

Versterken economische structuur

316.090

316.090

314.390

Agrifood Campus

Subsidie om het gebied rondom de
Onderwijsboulevard verder te
ontwikkelen tot een Agrifood
Campus

120.000

120.000

120.000

Bijdrage ontwikkeling
huis van de Logistiek
Noordoost Brabant

Bijdrage voor de uitvoering van de
meerjarenaanpak Huis van de
Logistiek Noordoost-Brabant

29.250

29.250

29.250

Aanstralen St. Jan

Aanstralen St. Jan

Studentenstad

Studenten binden aan onze
gemeente

52.500

52.500

Bosch Legacy

Bosch blijvend verbinden aan zijn
stad 's-Hertogenbosch

175.000

175.000

Stichting
nieuwjaarsreceptie 'sHertogenbosch

Organisatie nieuwjaarsreceptie
voor alle ondernemers uit de
gemeente 's-Hertogenbosch en
omstreken

7.660

10.000

Ondernemersvereniging Subsidie voor ondersteuning van
Hartje 's-Hertogenbosch vernieuwing website in combinatie
met de marketing communicatie.
Stichting
Conceptenbouwers

Bijdrage voor de organisatorische
ondersteuning van de stichting
Conceptenbouwers.

2.500

50.000

50.000
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Stichting Social Label

Bijdrage voor de organisatorische
ondersteuning van de stichting
Social Label.

50.000

50.000

Stichting Gastvrij 'sHertogenbosch

Subsidie voor de inzet van de
vrijwilligers in de komende 2 jaar

100.000

100.000

Stichting MCA

Bijdrage voor de inzet van MCA op
verbetering van de multimodale
bereikbaarheid van onze stad en
regio.

5.000

Noord Brabants
Museum

Bijdrage voor de aanlichting van de
gevel van het Noord Brabants
Museum

15.000

Verbonden partijen
N.V. Bossche Investeringsmaatschappij
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen
Brabant Life Sciences Seed Fonds BV
Bosch Investerings-Fonds B.V.
Heesch-West
Risico's
Op dit programma zijn geen risico´s van toepassing.

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Herijking Citymarketing 2017
Strategische agenda AgriFood Capital 2014-2020
Kantorennota 2018-2025
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Werk en inkomen
Ambitie
We willen bevorderen dat volwassenen zelfstandig en onafhankelijk zijn, en zoveel mogelijk
participeren in de samenleving.
Daarvoor is allereerst een eigen inkomen belangrijk, het liefst doordat je werkt. Werkenden zijn
gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. We streven naar een zo hoog mogelijke
arbeidsparticipatie. Bij voorkeur kunnen mensen dit op eigen kracht, wanneer dit niet lukt dan bieden
wij ondersteuning om arbeidsparticipatie te realiseren. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt groeit nog
steeds. De baan voor het leven bestaat nauwelijks meer. We hebben naast goed opgeleide en
gekwalificeerde mensen, dus ook een arbeidsmarkt nodig waarin vraag en aanbod op een goede wijze
op elkaar aansluiten. Dit is een gezamenlijke regionale opgave van ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen. In het regionaal werkbedrijf wordt samenwerkt met alle partners om iedereen
een kans te bieden op de arbeidsmarkt. We maken afspraken met werkgevers om kansen te
ontwikkelen voor iedereen.
De dienstverlening aan inwoners die (tijdelijk) voor hun inkomen afhankelijk zijn van de gemeente staat
in dienst van terugkeer naar het arbeidsproces.
Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om zoveel mogelijk zelf te doen, hun
capaciteiten in te zetten bij het vinden van werk en hiervoor de eigen netwerken in te schakelen.
Voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan, is er ondersteuning en begeleiding, eveneens
gericht op het vinden van een baan.
Ook organiseren we zelf meer werk om mensen aan de onderkant meer kansen te bieden op terugkeer
in het arbeidsproces. We bieden mogelijkheden maar mensen zijn zelf verantwoordelijk om aan het
werk te komen en te blijven!

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat wilden we bereiken?
· We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet.
· We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering.
· We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Indicator

Mensen die werken met ondersteuning vanuit de
Participatiewet

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

181 (komt
overeen met
de in de
voorjaarsnota
tot 171
aangepaste
197
ambitie)

285

386

388

425

393

67%

70%

68%

70%

0

18%

29%

20%

0

Bron: Managementinformatie WXL

Het aantal jongeren (18-27 jaar) dat een uitkering
ontvangt op basis van de BUIG
Bron: Managementinformatie WXL

Het aandeel mensen (15-65 jr.) dat werkt of
actief naar werk zoekt (Bruto arbeidsparticipatie)
Bron: CBS

Participatie, mensen met een uitkering die niet
kunnen werken participeren in de samenleving
Bron: Managementinformatie WXL
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Mensen die parttime werken met aanvullend een
uitkering op basis van de BUIG

12,8%

12,0%

13,3%

12,0%

Bron: Managementinformatie WXL

Wat hebben we er voor gedaan?
• Bij mensen die zich melden voor een uitkering, en een verhoogd risicoprofiel hebben doen wij een
grondig onderzoek naar het recht op bijstand. Op het moment van een aanvraag beginnen wij voor
iedereen gelijk met actieve begeleiding naar werk.
(indicator: 45% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen)
Gerealiseerd? Ja
Door onze aanpak in de poort ontvangen alleen mensen die recht hebben op een uitkering ook
daadwerkelijk een uitkering
• Jongeren uit de doelgroep Vso/Pro pakken we actief op zodat zij niet instromen in de uitkering
(indicator: 20 jongeren uit doelgroep Vso/Pro bemiddelen naar werk)
Gerealiseerd? Ja
We hebben 20 VSO/PRO jongeren vanuit een stage naar een betaalde baan met loonkostensubsidie
begeleid.
• Door gerichte ondersteuning stromen mensen uit de uitkering
(indicator: 28% van het uitkeringenbestand stroomt uit de uitkering)
Gerealiseerd? Ja
27 % is uitgestroomd
• Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet:
·
Nieuw beschut
gemiddeld 25 fte in 2017
·
Met loonkostensubsidie gemiddeld 197 fte in 2017
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Er werkten gemiddeld 181 fte met loonkostensubsidie, 10 fte meer dan bij de kadernota naar 171
FTE bijgestelde oorspronkelijke taakstelling van 197fte. Landelijk lopen we voorop met dit aantal.
Eind 2017 werkten 234 fte met loonkostensubsidie. Gemiddeld 24 fte werkten in de voorziening
nieuw beschut. Eind 2017 werkten 30,2fte in nieuw beschut. Dat zijn in totaal 45 personen.
Invulling is moeilijk door de strenge indicatiestelling van het UWV.
• Aantal proefplaatsingen die door de werkgever worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst.
Tijdens een proefplaatsing vindt de eerste kennismaking plaats tussen werkgever en werknemer en
wordt onderzocht hoe een succesvolle arbeidsovereenkomst vorm gegeven kan worden
(indicator: 80% van de proefplaatsingen die worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst)
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
70% van de proefplaatsingen is omgezet naar een arbeidsovereenkomst. De doelgroep wordt
zwaarder en heeft een intensievere begeleiding nodig. Hierdoor zien we meer uitval tijdens
proefplaatsingen.
• Bij een gegrond vermoeden van misbruik van het recht op uitkering voeren wij een fraudeonderzoek
uit.
(indicator: 35% van de uitgevoerde fraudeonderzoeken leidt tot een beëindiging of aanpassing van
de uitkering)
Gerealiseerd? Ja
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36% van de uitgevoerde fraudeonderzoeken heeft geleid tot een beëindiging of aanpassing van de
uitkering.
• Vanuit het regionale werkbedrijf werken wij met de 17 gemeenten, 3 SW-bedrijven, het UWV en de
werkgevers in de regio samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar
werk.
(indicator: 885 in de marktsector en 432 mensen bij de overheid aan het werk via baanafspraak /
garantiebaan. Totaal 1317 banen, gerekend vanaf 2015)
Gerealiseerd? Ja
We hebben de doelstelling om mensen te begeleiden naar baanafspraken gerealiseerd.
• Wij brengen onze inwoners naar werk als het werk niet naar hen toe komt
Gerealiseerd? Ja
Indien nodig faciliteren wij transport.
• We ondersteunen en adviseren ondernemers (incl. ZZP-ers) die tijdelijk in de financiële problemen
zitten met een uitkering of bedrijfskapitaal. Daarnaast verwijzen we naar andere adviseurs,
bijvoorbeeld schuldhulpverleners of coaches.
(indicator: 75% van de ondernemers die een financiële ondersteuning hebben gekregen vraagt
binnen 1 jaar na toekenning geen uitkering P-wet aan.
Gerealiseerd? Ja
81% van de ondernemers die financiële ondersteuning hebben gekregen hebben binnen 1 jaar geen
uitkering aangevraagd.
• We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap
(indicator: 65 parttime ondernemers en/of uitkeringsgerechtigden starten met een traject naar
fulltime ondernemerschap)
Gerealiseerd? Ja
Er zijn 75 uitkeringsgerechtigden gestart met een traject naar parttime ondernemerschap, en 12 met
een traject naar fulltime ondernemerschap.
• Voor mensen die nog niet kunnen werken organiseren wij werkervaringsplaatsen. Op deze
werkervaringsplaatsen wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van de uitkeringsgerechtigde.
Een werkervaringsplaats wordt ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
(indicator: 150 beschikbare werkervaringsplaatsen over een periode van 3 maanden)
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Gemiddeld werkten in 2017 139 personen via een werkervaringsplaats
• Ter bevordering van de arbeidsparticipatie en het versnellen van uitkeringsonafhankelijkheid
of voorkomen uitkeringsonafhankelijkheid pakken we statushouders snel op.
(Indicator: 50% van statushouders die aan ’s-Hertogenbosch zijn gekoppeld hebben een plan van
aanpak voor re-integratie, zelfs voordat huisvesting definitief geregeld is)
Gerealiseerd? Ja

• Tijdens re-integratietrajecten bieden wij taalondersteuning op de werkvloer aan laagtaalvaardigen.
(indicator: 50 mensen stromen uit de uitkering vanuit dit project)
Gerealiseerd? Ja
Dit is een succesvol traject, 35 mensen zijn volledig uitgestroomd uit de uitkering en 15 mensen
hebben parttime werk gevonden
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• Mensen met een WW-uitkering van 6 maanden of langer die op het eind van hun WW periode
zitten en in de Participatiewet terecht dreigen te komen worden in samenwerking met het UWV
actief begeleid. In deze periode begeleiden wij ze bij het zoeken naar een baan en maken wij ze
bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent.
(indicator: 50% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de
Participatiewet)
Gerealiseerd? Ja
Het begeleiden van mensen aan het einde van de WW-periode is een succesvolle manier om
instroom in de participatiewet te voorkomen. We realiseren 69 %, veel hoger dan begroot.

Financieel basisniveau voor iedereen
Wat wilden we bereiken?
· Zoveel mogelijke inwoners zijn economisch zelfstandig
· Iedereen weet om te gaan met geld
· Iedere inwoner met een laag inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan
bieden
Indicator

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

Nulmeting
2016
(september
beschikbaar)

100%

71%

Bereik van
100%

1.208

1.250

2139

1.250

125

140

180

140

615

640

775

640

Nulmeting
Percentage klanten dat na uitstroom binnen een
2016
jaar weer gebruik maakt van
(najaar
schulddienstverlening.
beschikbaar)

Afname

onbekend

Afname

2 weken

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Aandeel inwoners met een laag inkomen dat
weet waar ze terecht kunnen voor informatie,
vragen en advies over inkomen(sondersteuning)
Bron: Enquête Sport en Welzijn

Aantal inwoners met een laag inkomen dat
gebruikt maakt van het aanbod van Stichting
Leergeld
Bron: managementinformatie MO

Aantal inwoners met een laag inkomen dat
gebruikt maakt van het jeugdcultuurfonds
Bron: managementinformatie MO

Aantal inwoners met een laag inkomen dat
gebruikt maakt van het jeugdsportfonds
Bron: managementinformatie MO

Bron: managementinformatie MO

Gemiddelde tijd tussen intake en plan van aanpak
Bron: managementinformatie MO

Gemiddelde wachttijd intake
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Bron: managementinformatie MO

Aantal klanten in langdurig beheer

40

> 40

370

> 40

770

770

2300 (incl.
intake en
beheer)

770

3.832

3.900

3852

3.934

Bron: managementinformatie MO

Aantal klanten schulddienstverlening
Bron: Managementinformatie MO

Het aantal mensen dat een uitkering ontvangt op
basis van de BUIG*
Bron: Managementinformatie WXL

Wat hebben we er voor gedaan?
• We geven uitvoering aan het Aanvalsplan Schuldenvrij ’s-Hertogenbosch.
Gerealiseerd? Ja
Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2014 2017. Concrete geïmplementeerde voorbeelden: het Bosch kindpakket, het verhogen van
inkomensgrenzen bijzondere bijstand, preventie en vroegsignalering, Eerste hulp bij geldzaken,
spreekuren schulddienstverlening bij Wxl.
• We informeren burgers over de mogelijkheden om grip te houden op hun financiële situatie.
Gerealiseerd? Ja
Via de website van de gemeente, via het aanbieden van online financiële dienstverlening, via
wijkpleinen en via Bureau Sociale Raadslieden
• Wanneer we signalen van schuldenproblematiek ontvangen van corporaties, zorgverzekeraars en
nutsbedrijven bieden we de inwoner in kwestie een laagdrempelig vorm van schulddienstverlening.
Gerealiseerd? Ja
In de aanpak Vroegsignalering bundelen we de signalen van betalingsachterstanden van
woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, etc. Op basis van deze signalen wordt een
bezoek gebracht aan inwoners en wordt gezocht naar een oplossing.
• We bouwen de laagdrempelige toegang tot ondersteuning bij financiële problemen (Eerste Hulp bij
Geldzaken) verder uit en vergroten de naamsbekendheid.
Gerealiseerd? Ja
Eerste Hulp Bij Geldzaken is in 2017 geëvalueerd. Verbeteringen staan in 2018 op de agenda.
• Mensen die zich melden bij Eerste Hulp Bij Geldzaken ontvangen passende ondersteuning: licht
waar mogelijk en zwaar waar nodig. Hierbij wordt niet alleen ondersteuning geleverd door
professionals, maar ook door het informele netwerk. Waar nodig wordt maatwerk geboden.
Gerealiseerd? Ja
Eerste Hulp Bij Geldzaken is een integrale maatwerk-aanpak samen met Juvans, Divers, Bureau
Sociale Raadslieden en schulddienstverlening
• Kandidaten voor beschermingsbewind worden zoveel mogelijk op de Eerste Hulp Bij Geldzaken
beoordeeld en waar mogelijk wordt een alternatief aanbod gedaan, waaronder vrijwillige
bewindvoering.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
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Nog niet alle kandidaten voor beschermingsbewind komen via Eerste Hulp bij Geldzaken. De
gemeente is in gesprek met de toeleiders en Rechtbank om meer grip op bewind te krijgen
• Inwoners die gebruik hebben gemaakt van schulddienstverlening ontvangen nazorg om terugval te
voorkomen.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Klanten die een budgetcursus hebben gevolgd, krijgen een nazorggesprek
• Iedere inwoner die daar recht op heeft, bieden we bijzondere bijstand
Gerealiseerd? Ja
Huishoudens met een laag besteedbaar inkomen (in 's-Hertogenbosch 120% van het sociaal
minimum) kunnen gebruik van bijzondere bijstand.
• We ondersteunen maatschappelijke organisaties zoals o.a. Stichting Leergeld, Stichting
Jeugdsportfonds, Stichting Jeugdcultuurfonds, Stichting Weekje weg, en de Voedselbank om de
gevolgen voor kinderen van ouders met een minimuminkomen, zoveel mogelijk te beperken.
Gerealiseerd? Ja
In 2017 hebben we een extra financiële impuls gegeven aan Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds.
• We faciliteren het Netwerk tegen Armoede; dit netwerk is ontstaan om armoede te signaleren en
organisaties en initiatieven gericht op armoede te verbinden. Het gaat dan met name om armoede
onder kinderen.
Gerealiseerd? Ja
Het netwerk tegen armoede is door ons gefaciliteerd doordat we hier een deel van de extra
rijksmiddelen voor hebben ingezet.
• We gaan de signalen van zorgverzekeraars met betrekking tot wanbetaling inzetten om
daadwerkelijk inwoners met betalingsproblemen te benaderen en hulp aan te bieden
Gerealiseerd? Ja
Zorgverzekeraars zijn betrokken bij de aanpak Vroegsignalering en/of bronheffing. Inwoners met
betalingsachterstanden worden thuis benaderd en er wordt gezocht naar een oplossing.
• We passen de Verordening Individuele Inkomenstoeslag aan zodat deze eenvoudiger is toe te
passen voor de uitvoerende teams
Gerealiseerd? Nee
De aangepaste verordening wordt in april 2018 aan de Raad voorgelegd.
• We ontwikkelen samen met bureau BS&F (dit bureau bemiddelt tussen gemeente en
zorgverzekeraar, vooral omdat de onderhandelingen over premie en pakket niet door bijna 400
afzonderlijke gemeenten gevoerd kunnen worden met de zorgverzekeraars) een vergoedingenwijzer
waarin alle vergoedingen rondom zorg worden opgenomen. De vergoedingenwijzer wordt
geïntegreerd in de Boschwijzer.
Gerealiseerd? Nee
Ontwikkeling van Boschwijzer heeft de vergoedingenwijzer overbodig gemaakt
• Op 1 juli 2016 treedt de “wet verbetering wanbetaling” in werking. Het wordt dan mogelijk om
wanbetalers (zorgpremie) uit de bronheffing te laten stromen. We komen met een voorstel om onze
inwoners uit deze bronheffing te laten uitstromen.
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Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In 2017 is een pilot gestart met verzekerden bij CZ. IN 2018 wordt de werkwijze uitgebreid naar
VGZ.
• Jongeren voorbereiden op hun financiële zelfstandigheid.
Gerealiseerd? Ja
in samenwerking met Divers en het Koning Willem I-college is een project opgezet voor jongeren
om financiële problemen bespreekbaar te maken. Een app is in ontwikkeling.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

130.766

123.035

121.434

121.387

47

Baten

75.374

66.713

71.408

71.864

456

-55.393

-56.321

-50.025

-49.523

502

Saldo van lasten en baten

Belangrijkste verschillen
· Er is een voordeel gerealiseerd op de uitvoeringskosten binnen Werk & Dienstverlening. Dit
betreft met name een lagere interne doorverrekening van kosten. Voordeel € 280.000.
· Regio-gemeenten hebben meer producten op het gebied van schulddienstverlening
afgenomen. Voordeel € 146.000.
· Zowel de kosten als de aantallen inwoners die een beroep doen op beschermingsbewind
vanwege problematische schulden zijn ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Met
alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering, samenwerking met bewindvoerders en de
rechtbank is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is
echter geen sprake. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook
niet haalbaar. We continueren de versterkte inzet met de hiervoor genoemde partners om de
groei af te zwakken en de instroom in beschermingsbewind te beperken. De toename van de
aantallen en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de
orde, dit is een landelijke tendens. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies
plaats om meer grip te krijgen op dit dossier. Nadeel € 353.000.
· Door het voeren van een intensieve communicatiecampagne stijgt het aantal deelnemers voor
de collectieve ziektekostenverzekering nog steeds. Bovendien hebben dit jaar veel meer
deelnemers gekozen voor het duurdere pakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd.
Nadeel € 180.000.
· Door afname van het aantal nieuwe vergunninghouders is een overschot ontstaan bij zowel de
voorziening wonen als de directe levensbehoefte. Veelal wordt bij toekenning van een
uitkering een overbruggingskrediet verstrekt. Voordeel € 145.000.
· In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor de opvang van statushouders
omdat een deel van de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten. Tegenover het
voordeel op dit programma staat een zelfde nadeel bij de algemene uitkering. Voordeel €
463.000
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Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling

Doelstelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie
subsidie
verstrekking verstrekking
(alle
primitieve na wijziging bedragen x
begroting
€ 1)

Volwasseneneducatie Risicogroepen

Het wegnemen van
belemmeringen om mee te
doen die er zijn voor mensen
afkomstig uit andere landen en
culturen die de Nederlandse
taal nog niet goed spreken

Subsidie Taalnetwerk

Het menselijk kapitaal in de
regio ’s-Hertogenbosch wordt
beter benut en ontwikkeld

160.000

Gemeentelijk minimabeleid

Financieel basisniveau voor
iedereen

438.210

609.210

570.710

Schuldhulpverlening

Financieel basisniveau voor
iedereen

53.000

110.000

110.000

1.645.381

1.892.018

531.317

97.290

Loonkostensubsidie Begeleid Werken Het bevorderen van de
SW
participatie op de
arbeidsmarkt van personen
met een SW indicatie, door
het verstrekken van
loonkostensubsidie aan
werkgevers voor het realiseren
van een Begeleid Werken
plaats.

520.394

472.132

Loonkostensubsidie
Het ondersteunen van
werkbeurs/indiensttredingsvergoeding werkgevers bij het in dienst
nemen van mensen die op de
reguliere markt niet het
minimumloon kunnen
verdienen.

125.000

115.496

Loonkostensubsidie participatiewet

De WWB'ers met een afstand
tot de arbeidsmarkt betere
kansen te geven op een baan
en daardoor zelf in het
inkomen te kunnen voorzien.

Vluchtelingenwerk

Voorkomen sociaal isolement
en vergroten zelfredzaamheid

2.058.310

2.004.331

1.748.094

447.000

353.092

Verbonden partijen
Bossche Banen BV
Schoonmaak-coöperatie
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Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Positie de Schoonmaak-coöperatie

Aard

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

vervallen

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Participatiewet
Beleidskader Armoede en Schulden
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Onderwijs en arbeidsmarkt
Ambitie
Alle jongeren ontwikkelen zich optimaal, zowel in cognitief, sociaal-emotioneel als in fysiek opzicht (ze
hebben een fijne jeugd). Dit leidt tot maatschappelijke, economische en sociale zelfstandigheid. Met
ons jeugdbeleid willen we de talentontwikkeling van alle jeugdigen tot en met 23 jaar vergroten. Wij
dragen zorg voor basisvoorzieningen en scheppen randvoorwaarden waardoor alle Bossche jongeren
de kans krijgen hun talenten optimaal te benutten. Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jongeren
een opleiding kunnen volgen die past bij hun mogelijkheden, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs.
We versterken de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiermee wordt het fundament gelegd
voor maatschappelijke en duurzame arbeidsparticipatie. Speciale aandacht en ondersteuning krijgen
jongeren die risico’s lopen. Een integrale benadering vormt daarbij de sleutel tot succes: “één gezin,
één plan, één regisseur”.

Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs
Wat wilden we bereiken?
· Kinderen en jongeren volgen een opleiding die hun talenten tot recht laat komen
· Kinderen met taal- en leerachterstanden krijgen een passend aanbod
· Volwassenen scholen zich in het kader van een Leven Lang Leren
· Opvang- en onderwijsvoorzieningen sluiten goed op elkaar aan
· Onderwijshuisvesting ondersteunt het onderwijs
· Kinderen kunnen in hun eigen buurt of wijk naar een Kindcentrum
Indicator
Percentage kinderopvanginstellingen en
basisscholen dat een Integraal Kindcentrum heeft
gevormd

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

33%

100%

100%

100%

74%

80%

76%

85%

93%

94%

93%

96%

Bron: Jaarverslag SSPOH

Percentage inwoners dat tevreden is over het
basisonderwijs in hun buurt
Bron: Enquête Leefbaarheid & Veiligheid

Percentage peuters dat gebruik maakt van een
voorschoolse voorziening.
Bron: Gemeente/afdeling OAP

Wat hebben we er voor gedaan?
• Realiseren van een intensief taalaanbod voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs die
nieuw in Nederland zijn.
Gerealiseerd? Ja
Uitbreiding nieuwkomersgroepen in het basisonderwijs (5 groepen in 3 scholen) en voortzetting
internationale schakelklas in eigen gebouw aan de Van Maerlantstraat.
• Bevorderen van een buitenschools aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Gerealiseerd? Ja
KlupUp en PleinActief in de aandachtswijken. Sjors Actief en Sjors Creatief breed aangeboden in 'sHertogenbosch. We zien een groei van de deelnamecijfers.
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• Met Kindcentra 0-13, voortgezet onderwijs en mbo voeren we een strategische agenda om
duurzame afspraken te maken die leiden tot talentontwikkeling van jongeren.
Gerealiseerd? Ja
De Bossche Educatie Agenda is eind 2016 vastgesteld. Alle vijf BEA-themagroepen zijn in 2017 van
start gegaan. De voortgang ervan is gemonitord in overleggen opvang en onderwijs.
• Realiseren van een nieuw Kindcentrum in de uitbreidingswijk van de Groote Wielen (2018)
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Voorbereiding realisatie nieuw Kindcentrum in uitvoering.
• Afspraken met aanbieders van kinderopvang en peuterarrangementen om de kwaliteit en het hoge
aantal deelnemers te behouden of te verbeteren.
Gerealiseerd? Ja
Nieuwe peuterfolder ontwikkeld en periodiek naar nieuwe cohorten ouders van peuters verzonden
ten behoeve van werving. Thematisch onder de aandacht gebracht bij Stedelijk Overleg
Kinderopvang,
• Uitvoeren van een onderwijsinnovatiefonds en scholingslening.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
De aanvragen uit eind 2017 worden begin 2018 behandeld, naar verwachting wordt het budget
daarmee benut

Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Wat wilden we bereiken?
· Alle leerplichtige kinderen gaan naar school
· Ieder kind/jongere heeft een passende plek in het onderwijs waarbij zelfredzaamheid wordt
gestimuleerd
· Leerlingen behalen een startkwalificatie
Indicator
Percentage jongeren (18-24 jaar) zonder
dagbesteding in de vorm van school of werk

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

9%

<= 9%

8%

<= 9%

248

<= 248

207

<= 248

Bron: jongerenenquête

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
Bron: DUO
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Bij overtreding van de Leerplichtwet handhaven we door met leerlingen en ouders een gesprek te
voeren. Afhankelijk van de situatie volgt een waarschuwing, zorgmelding, traject, HALT-straf of
proces-verbaal.
Gerealiseerd? Ja
Leerplicht werkt conform afspraken, elke casus is maatwerk.
• Traject op maat (T.O.M.) aanbieden voor jongeren zonder startkwalificatie, school, werk en uitkering
richting onderwijs, arbeid, dagbesteding en/of zorg.
Gerealiseerd? Ja

• Integrale onderwijs-zorg arrangementen gezamenlijk ontwikkelen door onderwijs, ouders,
zorgkantoren en gemeente (wijkteams).
Gerealiseerd? Ja
Het nieuwe ondersteuningsplan Meierij Primair onderwijs is opgesteld en besluitvorming heeft
plaatsgevonden over de ambities rondom de integrale arrangementen. In een regionale (Meierij)werkgroep is een uitvoeringsagenda opgesteld. In gezamenlijkheid worden vormen van integrale
arrangementen (zowel groeps- als individueel gericht) ontwikkeld en uitgevoerd. Voorbeelden van
succesvolle arrangementen zijn dyslexiezorg en de Vliegende brigade (onderwijs-zorg arrangement
Psychiatrische Problematiek).
• Fondsen werven (provinciaal, landelijk, Europees) voor onderwijsontwikkeling en trajecten voor
(kwetsbare) jongeren.
Gerealiseerd? Ja
We hebben fondsen geworven. Denk aan ESF, Erasmus en via convenant met ministerie.
• Medewerkers Leerplicht en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) voeren samen met scholen
preventieve acties uit om schoolverzuim tegen te gaan.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
Leerplicht en RMC werken zo preventief mogelijk. Momenteel werkt Leerplicht samen met de GGD
en het primair onderwijs (PO) aan uitbreiding preventie in het PO. We gaan hier in 2018 mee van
start.

Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
Wat wilden we bereiken?
Jongeren vinden een passende stageplek, leerbaan en arbeidsplek
Indicator

Het aantal leerbanen via actieplan leerbanen

Nulmeting Doelstelling

Realisatie

Ambitie

2017

2017

2018

100

88

100

89

Bron: Afdeling OAP
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Wat hebben we er voor gedaan?
• Actieplan Leerbanen zorgt voor 100 leerbanen per jaar.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
In verband met de veranderende arbeidsmarkt zien we dat de meeste jongeren sneller op eigen
kracht een baan vinden. Er is echter een doelgroep die moeite heeft om een leerbaan te vinden.
Deze groep heeft meer begeleiding en inspanningen nodig. Hierdoor is het totaal aantal geplaatste
jongeren lager.
• Professionalisering van arbeidsmarktgerichte LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) binnen
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Gerealiseerd? Ja

• Intensiveren van lokale en regionale netwerksamenwerking tussen onderwijs, UWV, werkgevers en
gemeenten om passende werktrajecten te realiseren voor kwetsbare jongeren uit het
praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Entreeonderwijs.
Gerealiseerd? Ja
De netwerksamenwerking staat op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau. Het netwerk is hard
aan het werk om de speerpunten opgenomen in het convenant VSV en kwetsbare jongeren 20162020 uit te voeren.
• Onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo) stimuleert ondernemend gedrag en
betekenisvol leren.
Gerealiseerd? Gedeeltelijk
2017 Heeft in het teken gestaan van de ondernemende leeromgevingen die zijn ingericht bij de
Pabo, Muzerije en JBAC. Ook het online platform staat garant voor het doorgeleiden van de vraag
uit de samenleving. Extra aandacht zal er zijn voor het betrekken van bedrijven en ondernemingen.
Door middel van 6 stagiaires is die betrokkenheid heel direct geweest tussen onderwijs en
onderneming. De opdracht vanuit de gemeente is in eerste instantie verkleind maar later toch weer
opgehoogd tot het niveau van 2016. De inspanningen van 'sH OO zijn noodzakelijk voor de
begeleiding van onderwijsontwikkelingen en onderwijsinnovaties. Dat sluit naadloos aan op de
activiteiten in het kader van de BEA. De inspanning is met name ook nodig om te helpen bij het
levend houden van het netwerk. Vanaf 2018 is 'sH OO een zelfstandige stichting geworden.
• Uitvoeren van het regionale arbeidsmarktprogramma AgriFoodCapital Werkt! 2016-2020
Gerealiseerd? Ja
Programma volgens planning uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

58.613

49.525

50.668

53.026

-2.358

Baten

34.742

30.133

31.898

34.252

2.355

-23.871

-19.391

-18.770

-18.773

-3

Saldo van lasten en baten

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

154

Belangrijkste verschillen
· Kapitaallasten: voordeel € 78.000
· Personeelskosten: nadeel € 61.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u
naar de bijlage loonkostenoverzicht.

Subsidies
Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Subsidieregeling of
Doelstelling
gesubsidieerde instelling

Geraamde Geraamde Verleende
subsidie
subsidie subsidie (alle
verstrekking verstrekking bedragen x
primitieve na wijziging
€ 1)
begroting

Kinderopvang

Kinderen en jongeren moeten de
ruimte krijgen om hun talenten te
ontwikkelen

871.744

716.741

750.377

Brede scholen

We willen dat jongeren nu en in de
toekomst maatschappelijk
betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te
ontplooien.

226.845

226.845

142.468

Lokaal onderwijs
kansenbeleid

Kinderen en jongeren moeten de
ruimte krijgen om hun talenten te
ontwikkelen

4.002.480

4.096.502

5.468.619

Onderwijs arbeidsmarkt Kinderen en jongeren moeten de
ruimte krijgen om hun talenten te
ontwikkelen. Aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt.

755.060

755.060

419.323

Onderwijshuisvesting

Wij bieden passende gebouwen
voor de ontwikkeling van talenten
van jongeren.

105.690

105.690

20.858

Voortijdig
schoolverlaten

Kinderen en jongeren moeten de
ruimte krijgen om hun talenten te
ontwikkelen

1.700.848

1.596.226

1.373.848

Verbonden partijen
Onder dit programma vallen geen verbonden partijen.
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Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Reserve onderwijshuisvesting

Aard

Structureel

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

PM

1

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Bossche Educatieve Agenda 2017-2021
Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13
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Algemene dekkingsmiddelen
Ambitie
De pijler Algemene dekkingsmiddelen omvat de programma’s Beleggingen en overige baten en lasten,
Gemeentelijke belastingen en Algemene uitkering gemeentefonds. Omdat deze financiële programma’s
sterk verweven zijn met de functionele programma’s wordt hier volstaan met een financieel
totaaloverzicht. Voor elk van de drie programma’s wordt echter aangegeven op welke plaats in de
begroting meer informatie te vinden is.
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Beleggingen en overige baten en lasten
Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto-inkomsten van de gemeentelijke
beleggingen en de netto-opbrengst van de bespaarde rente over het eigen vermogen. Ook de posten
onvoorzien en saldi kostenplaatsen vallen onder dit programma. Om de raad meer inzicht te geven in de totale
kosten van de overhead voor de gehele organisatie is onderstaand een overzicht van de kosten van overhead
opgenomen.
Omschrijving
Centrale overhead
Sectorale overhead
Afdelingsoverhead
Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)
TOTAAL OVERHEAD BRUTO
Overhead Grondbedrijf
Overhead investeringen
Inkomsten
TOTAAL OVERHEAD NETTO

Totaal
22.615.174
7.603.788
3.198.693
963.893
34.381.547
-892.438
-1.738.398
-327.155
31.423.556

Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

43.387

26.437

83.717

81.946

1.771

Baten

70.596

50.431

71.836

71.213

-623

Uitkomst

27.209

23.994

-11.881

-10.733

1.147

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten: nadeel € 2.541.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij u naar
de bijlage loonkostenoverzicht.
· Resultaat werken voor derden afvalstoffendienst voordeel € 702.000
· Deelname Essent: Diverse zogeheten Special Purpose Vehicles (SPV's) voortkomende uit de verkoop
van Essent hebben in 2017 dividend en/of agio uitgekeerd. Voordeel € 126.000.
· Financiering: lagere rentetarieven leiden tot voordelen op de financiering van aangetrokken geld.
Voordeel € 105.000.
· Loonkostenontwikkeling: Op concernniveau is rekening gehouden met een verhoging van de
loonkosten als gevolg van de verhoging van de pensioenpremie in 2017 en een incidentele
loonsverhoging (0,2%). Tegenover dit voordeel staan nadelen bij sectoren vanwege gestegen
loonkosten. Voordeel: € 858.000.
· Bij controle van openstaande crediteuren is gebleken dar een aantal posten niet meer tot uitbetaling
leiden en derhalve vrij kunnen vallen. Voordeel € 250.000.
· Onvoorzien: Er is geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzien. Voordeel € 225.000.
· Stelpost onderuitputting kapitaallasten: op concernniveau is een stelpost opgenomen als tegenpost
van voordelen in de kapitaallasten die in verschillende programma's gerealiseerd zijn. Nadeel €
1.400.000.
· Ombuiging inhuur: Als onderdeel van de ombuigingen 2016 besparen we op inhuur. De taakstelling
wordt ruimschoots gerealiseerd.Voordeel € 570.000.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

158

·

·
·

BTW Stadskantoor: Sinds de bouw van het stadskantoor in 2004 was er een dispuut met de
belastingdienst over het al dan niet verrekenen van (een deel van) de BTW van de bouwkosten.
Dit jaar is er een uitspraak gekomen waarmee de gemeente in het gelijk is gesteld. Dit leidt tot
een teruggave van € 2,6 miljoen. De vergoede rente over dit bedrag bedraagt € 1,5 miljoen. Hier
staan advieskosten tegenover. Netto voordeel in exploitatie: € 1.431.000.
Het saldo van de actualisatie 2017 is toen niet gestort in de algemene reserve en valt nu dus
vrij. Voordeel € 2.530.000.
ICT: De komst van de AVG (Europese algemene verordening gegevensbescherming /
privacywet) noodzaakt ons tot het aanstellen van een privacy officer. Daarnaast moeten we
door de striktere eisen onze processen, systemen en gedrag screenen en waar nodig aanpassen.
In 2017 is dit middels inhuur ingevuld, wat tot hogere kosten leidt. Ook nemen de kosten voor
informatiebeveiliging fors toe vanwege de noodzakelijke inzet van beveiligingssoftware en het
uitvoeren van landelijk verplicht gestelde maatregelen en audits. Nadeel € 529.000, waarvan €
183.000 gedekt wordt via het programma Bestuurlijke ondersteuning.

Gemeentelijke belastingen
Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen waarin we ook ingaan op
beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen. Deze
paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen, omdat onder lokale heffingen
ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen zijn onder de functionele programma’s
geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen gaat.
Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

30.011

6.030

5.111

4.509

602

Baten

39.366

39.471

39.471

39.555

84

9.355

33.441

34.361

35.047

686

Uitkomst

Belangrijkste verschillen
· Personeelskosten: voordeel € 684.000. Voor een totaal analyse van deze kosten verwijzen wij
u naar de bijlage loonkostenoverzicht.
· Onroerend zaakbelasting: De lagere opbrengst (€ 204.000) wordt met name veroorzaakt door
minder hoge waardestijging van woningen dan begroot (4,4% i.p.v. 5%) en een hogere
waardedaling van niet-woningen dan begroot (2,84% i.p.v. 2%).
· (Water)toeristenbelasting: Het voordeel van € 103.000 wordt verklaard doordat er meer
overnachtingen zijn geweest dan geraamd (o.a. door toename aantal hotels en B&B's).
Daarnaast is in 2017 nog voor een bedrag van € 98.000 aan naheffingsaanslagen opgelegd
over 2016.
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Algemene uitkering
In dit programma wordt de algemene uitkering verantwoord.
Wat heeft het gekost?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse baten en lasten. In totaal gaat het om de volgende bedragen:
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2017 na
wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

261.460

255.408

264.663

266.150

1.488

Uitkomst

261.460

255.408

264.663

266.150

1.488

Belangrijkste verschillen
· 2015: De basisgegevens (met name de WOZ-waarden) ontwikkelen zich voordelig. Voordeel €
126.000
· 2016: Het saldo van de basisgegevens en uitkeringsbasis ontwikkelt zich voordelig. Dit wordt
met name veroorzaakt door de invoering van de maatstaf loonkostensubsidie. Voordeel €
373.000
· 2017: Het saldo van de basisgegevens en uitkeringsbasis ontwikkelt zich voordelig. Voordeel €
1.452.000
· In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor de opvang van statushouders
omdat een deel van de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten. Tegenover het nadeel
op dit programma staat een zelfde voordeel bij het programma Werk en inkomen. Nadeel €
463.000
Verbonden partijen
CBL Vennootschap BV
Vordering op Enexis BV
Verkoop Vennootschap BV
CVS Amsterdam BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Enexis Holding
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Brabant Water NV
Risico's
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Risico

Aard

Maximaal
Kans
bedrag (€) (1=laag,
5=hoog)

Gewaarborgde geldleningen

Incidenteel 57.520.000

2

(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen

Incidenteel

2

PM

Beleidskaders
Op dit programma zijn de volgende beleidskaders van toepassing:
Verordening ex art. 212: financiële verordening
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Paragrafen
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Lokale heffingen
Inleiding
In de Jaarrekening 2017 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2017. Op die
manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie.
Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan:
§ Beleidsuitgangspunten
§ Overzicht belastingen en heffingen
§ Landelijke ontwikkelingen
§ WOZ-bezwaarschriften
§ Belastingvoorstellen 2017
Conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in de
jaarrekening voor de heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, de realisatie inzichtelijk gemaakt.
Het overzicht van deze heffingen is opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze
jaarrekening.
Beleidsuitgangspunten
In het bestuursakkoord 2015-2018 is aangegeven dat we hechten aan een sluitende (meerjaren-) begroting om
de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting wordt gerealiseerd
zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerende zaakbelastingen voor de ondernemers zullen
niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Voor belastingjaar 2017 is in de begroting en de
belastingvoorstellen uitgegaan van 0,835% gemiddelde loon- en prijsstijging.
Doelstelling is om de woonlasten zoveel mogelijk te ontzien. Voor een aantal heffingen, zoals
afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt daarnaast het principe van 100% kostendekkendheid als
uitgangspunt genomen. Ditzelfde uitgangspunt van 100% kostendekkendheid hanteren we bij de tarieven voor
gemeentelijke dienstverlening via zogenaamde retributies.
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft
vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Overzicht belastingen en heffingen
De belangrijkste belastingen en retributies die momenteel door de gemeente geheven worden, zijn:
§ onroerende zaakbelastingen (OZB);
§ belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB);
§ afvalstoffenheffing en overige reinigingsheffingen;
§ rioolheffing;
§ hondenbelasting;
§ precariobelasting;
§ leges;
§ toeristenbelasting;
§ parkeerbelastingen.
Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en
begraafplaatsrechten, geheven. Ten behoeve en op verzoek van de ondernemers in de Binnenstad en
Rosmalen heffen we reclamebelasting. Van de belastingen die de Gemeentewet kent, worden in ’sHertogenbosch de baatbelastingen en woonforensenbelasting niet geheven. Evenmin wordt in onze gemeente
de BIZ-bijdrage geheven, een belastingsoort die speciaal is geïntroduceerd voor de vorming van
ondernemersfondsen. De ondernemers in onze gemeente hebben namelijk de voorkeur gegeven aan de
reclamebelasting in plaats van de BIZ.
Landelijke ontwikkelingen
No-cure-no-pay organisaties (NCNP)
Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde in 2017 is ten opzichte van 2016 ongeveer gelijk
gebleven. Ondanks een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde. Ook het aantal bezwaarschriften dat door
NCNP worden ingediend is ongeveer gelijk gebleven. Het aandeel van de NCNP in het totaal aantal bezwaren
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bedraagt in 2017 ongeveer 40%, dat is iets lager dan in 2016 (43%) en hoger dan in 2015 (32%). Het bedrag
aan betaalde kostenvergoedingen is in 2017 uitgekomen op € 40.000. Daarmee zijn de kosten hoger dan in
2016 (€ 36.000).
Voortzetten informeel contact
De afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in (het promoten van) informeel contact. Ervaring en
onderzoek leerde namelijk dat burgers mede door de beperkte transparantie bij de totstandkoming van de
WOZ-waarde, kozen voor het indienen van een bezwaarschrift. Mede door de inzet van diverse informele
contactmomenten is het bezwaarpercentage bij de woningen nu ongeveer 0,8% en dat is onder het landelijk
gemiddelde van ongeveer 1,5%. Hierin zien we een bevestiging dat de informele contactmomenten een
bijdrage leveren aan de transparantie van de WOZ-waardering en de publieke dienstverlening. Het voornemen
is dan ook om de informele contactmomenten voort te zetten.
Openbaarheid WOZ-waarden
Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid is gekoppeld aan de
realisatie van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Alle gemeenten dienen aangesloten te worden op die
LV WOZ. Vervolgens kunnen de (andere) gebruikers van de WOZ-waarden (Rijksbelastingdienst,
Waterschappen en CBS) de benodigde WOZ-gegevens zelf betrekken uit die LV WOZ. Wij zijn in september
2017 aangesloten op de LV WOZ.
In de periode van 1 oktober 2016 tot september 2017 zijn de WOZ-waardes via een eigen voorziening op de
gemeentelijke website openbaar gemaakt.
Overschrijding macro-norm
Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2017 met € 67
miljoen, een stijging van 1,69%. De macronorm voor 2017 is 1,97%. Dat betekent dat de stijging in 2017
binnen de macronorm is gebleven.
WOZ-bezwaarschriften
In 2017 is het aantal bezwaarschriften ongeveer gelijk aan het aantal in 2016. We benadrukken dat dit
“product” conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de
waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de
ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

Formele bezwaarregels
Verminderingen n.a.v. informeel
contact
Ambtshalve verminderingen

Bezwaarregels door gemachtigden
Kostenvergoeding bezwaarfase

WOZ-ontwikkeling landelijk
WOZ-ontwikkeling gemeente

Totale kostprijs per biljet
waarvan kostprijs bezwaar & beroep

2014
1.625
159

2015
1.025
178

2016
1.306
221

2017
1.292
285

684

692

498

459

2014
713
€ 45.468

2015
322
€ 33.068

2016
499
€ 36.552

2017
514
€ 40.004

2014
-5,4%
-5,7%

2015
-2,8%
-2,0%

2016
1,2%
4,0%

2017
3,3%
5,0%

2014
€ 20,03
€ 7,96

2015
€18,63
€ 5,74

2016
€ 20,43
€ 5,82

2017
€ 19,72
€ 5,28

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast
gebruikmaking van toelichtingen en een voorlichtingsfilm is er vooral ingestoken op het intensiveren van
informeel contact:
· informeel contact over wijziging van de geregistreerde objectkenmerken ter verificatie en ter
voorbereiding op een ontwikkeling van de WOZ-waarde;
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·

informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf
overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
· Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden
gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
· Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter
plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.
Informeel contact vergt tijd. Maar de ervaringen en de resultaten zijn positief.
Belastingvoorstellen 2017
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de
belastingtarieven voor 2017 geïndexeerd met 0,835%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de
begroting 2017 en de bijbehorende belastingvoorstellen.
In 2017 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere
jaren (bedragen x € 1.000):
Soort belasting

Raming
2017

Opbrengst
2017

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing (eigendom + gebruik)
OZB (eigendom + gebruik)
RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Leges Publieke Dienstverlening
Parkeerbelastingen

14.114
10.247
37.282
7
914
374
828
1.677
754

14.172
10.349
37.030
7
876
390
965
1.865
563

Verschil:
N= Nadeel;
V=Voordeel
58 V
102 V
252 N
38 N
16 V
137 V
188 V
191 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:
- De meeropbrengst Afvalstoffenheffing wordt verklaard door meer aansluitingen dan begroot.
- Het waterverbruik bij de grootverbruikers is iets toegenomen. De meeropbrengst Rioolheffing wordt
daardoor enerzijds verklaard. Anderzijds door meer objecten dan begroot en minder leegstand.
- De minderopbrengst OZB betreft vooral het eigendom. Dit wordt veroorzaakt door een minder hoge
waardestijging (4,4%) van woningen dan begroot (5%) en door een hogere waardedaling van nietwoningen (2,84%) dan begroot (2%).
- De voornaamste oorzaak van de meeropbrengst van Leges Publieke Dienstverlening is een na-ijl effect
van de extra aanvragen voor reisdocumenten. Per 01 januari 2012 mochten kinderen jonger dan 14
jaar niet meer bijgeschreven worden op het reisdocument van hun ouders. Hierdoor ontstond in de
laatste weken van 2011 een run op ID-kaarten. Deze documenten verliepen uiterlijk 01 januari 2017.
Als gevolg daarvan zijn er in het laatste kwartaal van 2016 maar ook in 2017 extra aanvragen
ingediend.
- De lagere opbrengst Parkeerbelastingen wordt veroorzaakt door het volgende. Door de uitbreiding
van vergunninghoudersgebieden in 2016 en 2017 zijn er meer parkeercontroles uitgevoerd in
woonwijken en daardoor minder fiscale controles.
Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft
vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2017 was er een bedrag van € 1.308.000
begroot; de realisatie bedroeg € 1.316.000.
Ontwikkeling woonlasten
Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen
worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan:
OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
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De woonlasten zijn in de periode 2012 tot en met 2017 gedaald van € 632 naar € 576 (zie onderstaande
grafiek).
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Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van
de belastingen van de 38 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van
de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en
gebruik) en afvalstoffenheffing. De woonlasten in de gemeente ’s-Hertogenbosch verhouden zich op een
gelijkblijvend niveau ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In de jaren 2014, 2015 en 2016 waren er
respectievelijk 4, 2 en 3 gemeenten met lagere woonlasten. In 2017 heeft het COELO voor een wijziging van
de presentatie van de woonlasten gekozen. Vanaf 2017 worden de woonlasten gesplitst in woonlasten voor
een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner. Vóór 2017 werden alleen de woonlasten van een
eigenaar/bewoner gepresenteerd.
In 2017 zijn er 9 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. Voor wat betreft de
koopwoningen zijn er 3 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten. De (gemiddeld) te betalen woonlasten
zijn in 2017 ongeveer gelijk gebleven of iets gedaald ten opzichte van 2016.
In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande
jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten
in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van
de woonlasten in 2017 ten opzichte van de begroting 2017. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven
voor belastingjaar 2017 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5%.
Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een daling van de gemiddelde WOZ-waarden met 2%.
De woningen blijken in werkelijkheid gemiddeld met 4,40% in waarde te zijn gestegen en de bedrijfspanden
gemiddeld met 2,84% gedaald.
Eigenaren:
WOZ-waarde
Woning € 152.000
Woning €255.000
Woning € 360.000
Bedrijf € 363.000
Gebruikers:
WOZ-waarde
Woning € 152.000
Woning €255.000
Woning € 360.000
Bedrijf € 363.000
Eigenaren + Gebruikers:
WOZ-waarde
Woning € 152.000
Woning €255.000
Woning € 360.000
Bedrijf € 363.000

Woonlasten
Begroot
Realisatie
€ 208
€ 207
€ 306
€ 305
€ 407
€ 404
€ 1.116
€ 1.104

Lastenstijging
Bedrag
%
-/- € 1
-/- 0,5%
-/- € 1
-/- 0,3%
-/- € 3
-/- 0,7%
-/- € 12
-/- 1,1%

Woonlasten
Begroot
Realisatie
€ 273
€ 273
€ 273
€ 273
€ 273
€ 273
€ 906
€ 897

Lastenstijging
Bedrag
%
€0
0,0%
€0
0,0%
€0
0,0%
-/- € 9
-/- 1,0%

Lastenstijging
Bedrag
%
-/- € 1
-/- 0,2%
-/- € 1
-/- 0,2%
-/- € 3
-/- 0,4%
-/- € 21
-/- 1,0%

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

166

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
In 2012 is een nota risicomanagement en weerstandsvermogen opgesteld. In deze nota staat op welke wijze de
risico’s binnen onze gemeente worden geïnventariseerd, gekwalificeerd en beheerst. Feitelijk is deze nota de
invulling van de eerste aanbeveling van de rekenkamercommissie naar het onderzoek over risicomanagement
binnen onze gemeente (2011).
Het Bossche risicomanagement is geen op zichzelf staand proces maar bewust verankerd in onze
gemeentelijke processen. Het is gekoppeld aan ons integrale management. Wij streven niet naar een modieus
management control model, dat de capaciteit van onze gemeentelijke organisatie overstijgt. Wij kiezen, vanuit
een realistisch beeld van onze organisatie, voor een praktische aanpak. Deze paragraaf weerstandsvermogen
en risicobeheersing vormt de weerslag van dit beleid.
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen
en haar taken te kunnen voortzetten. In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op:
· Rapportage grote fysieke projecten
· Het beleid ten aanzien van weerstandscapaciteit
· De weerstandscapaciteit
· De risico’s
· Een confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s
Rapportage grote fysieke projecten
In de motie ‘verbeteren actieve informatieplicht’ heeft uw raad opgeroepen om de informatievoorziening bij
complexe en risicovolle projecten aanmerkelijk te verbeteren en adequaat invulling te geven aan de actieve
informatieplicht. De maatregelen om de projectsturing binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren, zijn
opgenomen in het Kwaliteitsprogramma Projectsturing. Dit programma heeft een bestuurlijk-strategische en
een organisatorische invalshoek met als uitgangspunt te komen tot het realiseren van projecten binnen de
daartoe gestelde voorwaarden uitgaande van de aspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie,
Communicatie en Kwaliteit (GROTICK).
In 2017 en doorlopend in 2018 wordt door een groot aantal medewerkers een cursus risicomanagement
gevolgd. Dit in een drietal trainingsniveaus van basis, gevorderd en expert. M.n. de experts dienen voor
continuïteit van de kennis zorg te gaan dragen en eenieder in een projectteam is medeverantwoordelijk voor
risicobeheersing. Ook is gewerkt aan een verbetering (versimpeling) van de projectadministratie en verdere
professionalisering van de programmering / planning van fysieke projecten in de openbare ruimte, en is de
Online Samenwerk Omgeving ingevoerd voor het projectmatig werken. In het project ‘Alternatief
nieuwbouwplan Theater aan de Parade’ is een Reviewboard met externe, onafhankelijke deskundigen
ingesteld.
In 2017 is door middel van de monitor ‘Werk in uitvoering’ gerapporteerd over de voortgang van de realisatie
van fysieke projecten (P&C-cyclus, managementrapportages). Ook is gewerkt aan een nieuwe en meer
gedetailleerde projectenmonitor. Een definitief voorstel daartoe zal in 2018 worden voorgelegd.
Tevens is in 2017 een herzien Programma- en projectmodel Onderwijshuisvesting vastgesteld om de sturing
op de onderwijshuisvestingsprojecten te verbeteren. Dit model sluit aan op het Bosch Model voor projectmatig
werken.
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Beleid ten aanzien van weerstandscapaciteit
Voor de weerstandscapaciteit wordt een streefwaarde van de algemene reserve van 15% van de algemene
uitkering gehanteerd. Het percentage wordt als een streefwaarde gehanteerd. Het ene jaar zit de algemene
reserve daar wat boven, het andere jaar daar wat onder.
Weerstandscapaciteit
Met de weerstandscapaciteit bedoelen we de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het
eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het huidige niveau. Met structurele
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in
de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van programma’s.
Hieronder wordt zowel op de incidentele als de structurele weerstandscapaciteit van de gemeente ‘sHertogenbosch ingegaan.
Incidentele weerstandscapaciteit
Hiertoe behoren:
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves
3. Stille reserves
1. Algemene reserve
Uitgangspunt is een algemene reserve van 15 procent van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor
2017 bedroeg de algemene uitkering € 155,8 miljoen. Dit is exclusief de integratie uitkering voor het sociaal
domein van € 109,2 miljoen.
Het streefniveau van de algemene reserve (15 procent van € 155,8 miljoen) is € 23,4 miljoen.
De werkelijke stand per 31 december 2017 is € 22,2 miljoen. Wanneer ingestemd wordt met het voorstel voor
de bestemming van het resultaat 2017 komt de algemene reserve op het streefniveau.
Het streefniveau van het sociaal & zorgfonds (7,5 procent van € 109,2 miljoen) is € 8,2 miljoen. De werkelijke
stand per 31 december 2017 is € 19 miljoen. Het sociaal & zorgfonds is daarmee hoger dan het gehanteerde
streefniveau.
2. Bestemmingsreserves
Bij bestemmingsreserves heeft de raad een bedrag gereserveerd voor een, door de raad zelf, bepaalde
aanwending. De raad kan te allen tijde een besluit nemen tot een andere aanwending, waardoor deze reserves
dus op incidentele basis kunnen worden ingezet om tegenvallers het hoofd te bieden. Dit is echter niet voor
alle bestemmingsreserves mogelijk. Als voorbeeld kunnen de reserve activa (€ 46,7 miljoen) en de reserve
Essent (€ 290,9 miljoen) genoemd worden. De reserves activa dienen ter dekking van afschrijvingen van
investeringen die in het verleden al gedaan zijn. Als deze reserves voor een ander doel worden aangewend, zijn
toekomstige afschrijvingen niet meer gedekt en ontstaat een tekort op de reguliere exploitatie. Ook inzet van
de reserve Essent dividend compensatie leidt direct tot een tekort op de reguliere exploitatie. De
renteopbrengst van deze reserve wordt namelijk als dekking ingezet in de reguliere exploitatie. Als dan
middelen uit de reserve worden gehaald, vervalt een deel van de dekking en dient er direct omgebogen te
worden. Vooralsnog zijn deze bestemmingsreserves niet vrij besteedbaar.
De stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2017 bedraagt € 559,5 miljoen.
Een overzicht van alle reserves is opgenomen in de staat van reserves, welke is opgenomen in de jaarrekening.
3. Stille reserves
Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de boekwaarde
daarvan overstijgt.
Het gaat hierbij om vaste activa (panden). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de
weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen. De
gemeentelijke panden zijn over het algemeen minder courant, omdat de gebruiksmogelijkheden relatief
beperkt zijn.
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Structurele weerstandscapaciteit
Hiertoe behoren:
1. Post onvoorzien
2. Onbenutte belastingcapaciteit
1. Post onvoorzien
De post voor onvoorziene uitgaven bedroeg in de begroting 2017 € 225.000. Van het geraamde bedrag is geen
gebruik gemaakt.
2. Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden die een gemeente heeft om haar
inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente
’s-Hertogenbosch zijn de OZB-inkomsten, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Voor ‘s-Hertogenbosch is berekend welke mogelijkheid er nog is om de OZB te verhogen tot het normtariefOZB voor toelating tot artikel-12 van de Financiële verhoudingwet (Fvw).
Het normtarief artikel-12 bedraagt voor 2017 0,1927% van de WOZ-waarde. Het gewogen OZB-tarief ligt in
‘s-Hertogenbosch op 0,1529%.
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt dus 0,0398% van de WOZ-waarde wat overeenkomt met een
ruimte van € 10,0 miljoen.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn reeds volledig kostendekkend.
Samengevat hebben we wel onbenutte belastingcapaciteit, maar tegelijkertijd hebben we politiek afgesproken
die niet te benutten.
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Risico's
Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente loopt.
Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn – maken geen
deel uit van onderhavige paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of voorzieningen gevormd.
De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Mogelijke voor- of nadelen op
exploitatieposten worden hier niet als risico gedefinieerd.
De onderstaande risico-inschatting is gestoeld op diverse subjectieve aannames. De globale inschatting van
kans en omvang is tijdsgebonden, waarbij het (voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van vele onzekere
toekomstige factoren. Onder risico’s verstaan wij de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis zich voordoet
waarbij zowel positieve als negatieve effecten kunnen optreden. Daarom kunnen er geen voorzieningen voor
worden gevormd.
De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft in onderstaande tabel een overzicht van de mogelijke financiële risico’s,
waarbij de gemeente benadrukt dat dit geen toezegging dan wel schuldbekentenis van haar zijde is. De kans
van optreden is weergegeven middels de cijfers 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor een kleine kans en 5 voor
een grote kans. De inschatting van de omvang van de financiële gevolgen indien het risico zich manifesteert, is
weergegeven door middel van een maximum. Ieder risico heeft een minimum van 0 (in het geval zich een risico
niet voordoet). In theorie kan aan ieder risico ook een verwachtingswaarde worden gehangen. Een reële
inschatting hiervan te geven is in de praktijk echter vrijwel onmogelijk.
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Begroting 2018
Risico

Aard

(Leningen aan) deelnemingen
in verbonden partijen
Toelichting:

Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

2

Incidenteel

Risico

Aard

BTW risico
zorgdienstovereenkomst

Flik Flak
Toelichting:

2

Incidenteel

Maximum in
euro
1.237.300

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

2

Maximum in
euro
vervallen

Verklaring mutatie
Kans
De nog af te dragen BTW is verwerkt in
de jaarrekening.

Het risico is vervallen, er is overeenstemming met de belastingdienst bereikt over het verschil van inzicht.
Begroting 2018

Risico

Kans

Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen) waarin de gemeente een bestuurlijk
én financieel belang heeft. ’s-Hertogenbosch neemt alleen deel in een verbonden partij indien daarmee een publiek belang wordt gediend.
Naast efficiency- en/of effectiviteitsvoordelen voor de gemeente en het gebruik maken van de kennis en expertise van derden, is het spreiden
van risico vaak een belangrijke reden voor het aangaan van een verbonden partij. Deze verbonden partijen lopen echter wel (markt)risico’s bij
het uitvoeren van hun activiteiten. Daarmee zijn er, zeker in de huidige economische omstandigheden, voor de gemeente risico’s verbonden
aan deze participaties en aan de leningen die zijn verstrekt aan deze verbonden partijen. Daarom zullen wij periodiek de financiële situatie van
de verbonden partijen blijven monitoren.
Begroting 2018

Toelichting:

Maximum in
euro
PM

Verklaring mutatie

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

5

Structureel

Maximum in
euro
350.000

Verklaring mutatie
Kans
5

Eerste globale inschatting: € 350.000

Door sterk afgenomen mogelijkheden om extra inkomsten van externe subsidies en fondsen binnen te halen, een gedaald ledenaantal en
toenemende kosten, geeft Flik-Flak aan niet meer in staat te zijn om de gebruiksvergoeding te betalen aan Stichting Accommodatie Flik-Flak.
Als gevolg van het niet kunnen betalen van de gebruiksvergoeding door de hoofdhuurder Flik-Flak en door hogere onderhoudslasten ontstaan
er ook bij de Stichting Accommodatie Flik-Flak financiële problemen. Voor 2018 is er een bedrag van maximaal € 150.000 gereserveerd om
het acute liquiditeitsprobleem voor dit jaar op te lossen. De structureel hogere kosten zijn hiermee nog niet opgelost. Er wordt nader
onderzoek gedaan naar een structurele oplossing.
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Begroting 2018
Risico

Aard

Gewaarborgde geldleningen
Toelichting:

Incidenteel

Maximum in
euro
69.732.000

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

2

Incidenteel

Maximum in
euro
57.520.000

Verklaring mutatie
Kans
2 Aflossing leningen, gewaarborgde lening
OMO nog niet volledig opgenomen.

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen bedraagt op 31 december 2017 € 57,5 miljoen en bestaat uit:
•
een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekeningcourant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De
partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3
van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld. Onze gemeente staat dus voor € 5,3 miljoen garant.
•
gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 52,2 miljoen. De grootste bedraagt een garantstelling ten behoeve van de OMO.
Het gaat hierbij in 2017 om een garantstelling van € 42,5 miljoen.
•
de gemeente is achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze
lening te verstrekken aan het waarborgfonds.
Met ingang van 1 januari 2011 draagt het Rijk de volledige achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor alle
nieuwe borgstellingen vanaf die datum.
Een specificatie van de verstrekte borg- en garantstellingen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen in de jaarrekening. De
gemeente heeft geen specifieke voorzieningen getroffen voor bovenstaande borg- en garantstellingen.
Begroting 2018

Risico
Herziening besluit
gelegenheid geven tot
sportbeoefening

Aard
Structureel

Maximum in
euro
525.000

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

3

Structureel

Maximum in
euro
800.000

Verklaring mutatie
Kans
3

De mogelijke gevolgen zijn opnieuw
doorgerekend.
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Toelichting:

Op dit moment is het onder bepaalde voorwaarden voor een exploitant van een sportaccommodatie (in veel gevallen de gemeente) die zijn
accommodatie ter beschikking stelt aan sporters of sportverenigingen mogelijk om (tegen het verlaagde btw-tarief van 6%) gelegenheid te
geven tot sportbeoefening. Voordeel van toepassing van het btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening is dat btw op gemaakte
kosten die aan deze activiteit zijn toe te rekenen in aftrek kan worden gebracht (meestal zijn deze kosten belast met 21% btw). De
wetswijziging die ingaat per 1 januari 2019 houdt in dat organisaties zonder winstoogmerk voor het ter beschikking stellen van
sportaccommodaties niet meer het 6%-tarief maar de btw-vrijstelling moeten toepassen met het verlies van het recht op aftrek van de btw op
de investeringen en exploitatiekosten in sportaccommodaties als gevolg. Dit zal tot substantieel hogere investerings- en exploitatielasten
leiden. Per jaar wordt binnen de exploitatie en inclusief de investeringen en uitgaven binnen de onderhoudsvoorziening gemiddeld bijna €
800.000 verhaald. Uitgangspunt is dat er in dezelfde orde van grootte compensatie wordt geboden aan gemeente, maar hoe dat precies wordt
vorm gegeven is nog onduidelijk. De eerste meldingen geven aan dat het Rijk zelf eerst uitvoeringskosten afroomt en dat het om een
plafondbedrag gaat. Verdeling op basis van aanvraag met verhoudingsgewijs lagere toekenning bij overvraging, verantwoording via SISA. Het
is dus nog onduidelijk of dit een niet-budgettair effect heeft voor de gemeente 's-Hertogenbosch. Ook is er nog niets bekend over de exacte
wetswijziging en een eventuele overgangsregeling. Een mogelijke herziening met terugwerkende kracht voor de verhaalde BTW van afgelopen
jaren behoort ook tot de mogelijke consequenties van de aanpassing van het besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening. Gedacht moet
worden aan een terugbetaling van ruim € 1.300.000 aan verhaalde btw. Wij achten het waarschijnlijk dat in geval van herziening sprake zal zijn
van een financiële tegemoetkoming door het rijk aan gemeenten (en derden). We noemen hier wel het maximale risicobedrag.

Herziening besluit
gelegenheid geven tot
sportbeoefening

Incidenteel

1.300.000

4

Incidenteel

1.300.000

4
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Toelichting:

Op dit moment is het onder bepaalde voorwaarden voor een exploitant van een sportaccommodatie (in veel gevallen de gemeente) die zijn
accommodatie ter beschikking stelt aan sporters of sportverenigingen mogelijk om (tegen het verlaagde btw-tarief van 6%) gelegenheid te
geven tot sportbeoefening. Voordeel van toepassing van het btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening is dat btw op gemaakte
kosten die aan deze activiteit zijn toe te rekenen in aftrek kan worden gebracht (meestal zijn deze kosten belast met 21% btw). De
wetswijziging die ingaat per 1 januari 2019 houdt in dat organisaties zonder winstoogmerk voor het ter beschikking stellen van
sportaccommodaties niet meer het 6%-tarief maar de btw-vrijstelling moeten toepassen met het verlies van het recht op aftrek van de btw op
de investeringen en exploitatiekosten in sportaccommodaties als gevolg. Dit zal tot substantieel hogere investerings- en exploitatielasten
leiden. Per jaar wordt binnen de exploitatie en inclusief de investeringen en uitgaven binnen de onderhoudsvoorziening gemiddeld bijna €
800.000 verhaald. Uitgangspunt is dat er in dezelfde orde van grootte compensatie wordt geboden aan gemeente, maar hoe dat precies wordt
vorm gegeven is nog onduidelijk. De eerste meldingen geven aan dat het Rijk zelf eerst uitvoeringskosten afroomt en dat het om een
plafondbedrag gaat. Verdeling op basis van aanvraag met verhoudingsgewijs lagere toekenning bij overvraging, verantwoording via SISA. Het
is dus nog onduidelijk of dit een budgettair effect heeft voor de gemeente 's-Hertogenbosch.
Ook is er nog niets bekend over de exacte wetswijziging en een eventuele overgangsregeling. Een mogelijke herziening met terugwerkende
kracht voor de verhaalde BTW van afgelopen jaren behoort ook tot de mogelijke consequenties van de aanpassing van het besluit gelegenheid
geven tot sportbeoefening. Gedacht moet worden aan een terugbetaling van ruim € 1.300.000 aan verhaalde btw. Wij achten het
waarschijnlijk dat in geval van herziening sprake zal zijn van een financiële tegemoetkoming door het rijk aan gemeenten (en derden). We
noemen hier wel het maximale risicobedrag.
Begroting 2018

Risico

Aard

Instandhouding
sportaccommodaties

Toelichting:

Maximum in
euro

Jaarrekening 2017
Kans

Aard
Structureel

Maximum in
euro
535.000

Verklaring mutatie
Kans
5

€ 735.000 incidenteel in 2018 en 2019
(kans 5), vanaf 2020 structureel €
535.000. Zie het in 2017 uitgevoerde
onderzoek instandhouding
sportaccommodaties.

De gemeente is eigenaar van de sport- en recreatievoorzieningen in de stad. De totale (vervangings-)waarde van dit areaal is ongeveer € 120
miljoen euro. Dit is exclusief Sportiom. De voorzieningen worden sober doch doelmatig onderhouden tot het moment dat deze toe is aan
vervanging of een grote renovatie. Uit de meerjaren planning voor het onderhoud blijkt dat dit niet voldoende is. Om ook in de toekomst het
areaal sober doch doelmatig te onderhouden is jaarlijks ongeveer € 735.000 extra nodig. Voor de jaren 2018 en 2019 was hiervoor al €
200.000 beschikbaar gesteld en de jaren daarna € 400.000. Recent is echter besloten om deze beschikbaar gestelde ruimte deels te benutten
voor de aanleg van 6 extra kunstgrasvelden, waardoor weer circa € 200.000 extra benodigd is voor de instandhouding. Dit betekent dat in
2018 en 2019 nog € 56.000 beschikbaar is en van 2020 € 256.000.
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Begroting 2018
Risico

Aard

Koepelovereenkomst Libéma
inzake Sportiom
Toelichting:

Incidenteel

Maximum in
euro
1.800.000

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

4

Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Verklaring mutatie
Kans
2

Exploitatie verlengd tot en met 2038.

Op 7 maart 2017 heeft uw Raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de exploitatie van het Sportiom voor de periode 2019 t/m
2038, met als een van de uitgangspunten dat deze past binnen de huidige financiële ruimte, onderdeel Sportiom, in de gemeentelijke
meerjarenbegroting (t/m 2038). Inmiddels is de aanbestedingsprocedure in volle gang en verwachten we in mei/juni 2018 de exploitatie van
het Sportiom 2019-2038 definitief te gunnen aan de nieuwe exploitant.
Tot nu toe werd in de gemeentebegroting uitgegaan van exploitatie van het Sportiom t/m 2025. Op basis van de meerjaren prognoses werd
een eenmalig tekort van € 1,8 mln. ultimo 2025 gemeld in de risicoparagraaf.
Wij verwachten dat alle lasten die samenhangen met de nieuwe verlengde exploitatie van het Sportiom, passen binnen de beschikbare
middelen zoals opgenomen in de meerjaren gemeentebegroting, bij voortzetting van de huidige begrotingssystematiek Sportiom. Ondanks de
zorgvuldige en goede voorbereiding kan het aanbestedingstraject mislukken, met het risico dat geen nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten
kan worden, ingaande op 1 januari 2019. In bovengenoemd voorstel heeft uw Raad tevens besloten om in dat geval de exploitatie als
gemeente (tijdelijk) ter hand te nemen. Het eventuele financiële risico kan op het moment van samenstelling van de jaarrekening nog niet
worden ingeschat en is derhalve PM geraamd.

Begroting 2018
Risico

Aard

Positie de Schoonmaakcoöperatie
Toelichting:

Incidenteel

Maximum in
euro
300.000

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

1

Maximum in
euro
vervallen

Verklaring mutatie
Kans
De rechtszaak is ingetrokken.

De rechtzaak die was aangespannen inzake de schoonmaakcoöperatie is ingetrokken, hiermee kan het risico ook vervallen.
Begroting 2018

Risico
Reserve onderwijshuisvesting

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2017
Kans

Aard

1

Structureel

Maximum in
euro
PM

Verklaring mutatie
Kans
1

Door de genomen maatregelen is de
reserve voorlopig afdoende.
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Toelichting:

In 2018 en 2019 wordt in totaal € 7,2 miljoen in de reserve gestort. Naast deze incidentele stortingen wordt ook structureel een extra
toevoeging gedaan van 0,5 mln. aan de reserve Onderwijshuisvesting. Met dit pakket aan maatregelen zou de reserve positief blijven tot 2026.
Begroting 2018

Risico

Aard

Maximum in
euro

Jaarrekening 2017
Kans

Stortplaats
Meerendonk/Vlagheide
Toelichting:

Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Kans
4

Mogelijke verlaging rekenrente.

Na definitieve sluiting van de stortplaats de Meerendonk wordt de stortplaats overgedragen aan de Provincie. Deze is dan verantwoordelijk
voor de eeuwig durende nazorg. Bij overdracht worden de toekomstige nazorgkosten van de provincie contant gemaakt met een zogenaamde
rekenrente en dat doelvermogen moet vervolgens bij de provincie beschikbaar zijn om de kosten van de eeuwigdurende nazorg af te dekken.
Dit geldt ook voor de voormalige stortplaats van het stadsgewest, de Vlagheide. Voor deze stortplaats is de gemeente 's-Hertogenbosch voor
ongeveer 50% risicodrager.
Nu de rente al langere tijd laag is wil de provincie de rekenrente gaan verlagen. Dat betekent dat het doelvermogen hoger moet zijn. Op dit
moment is er voor de Meerendonk en de Vlagheide respectievelijk € 5,7 miljoen en € 16,4 miljoen doelvermogen beschikbaar. Een verlaging
van de rekenrente met 0,5% vraagt een doelvermogen dat 30% hoger is. Nu is er nog een voorziening beschikbaar om rente tegenvallers op te
vangen van ruim € 5,5 miljoen maar of dat voldoende is hangt dus af van de hoogte van de verlaging van de rekenrente.
Begroting 2018

Risico

Aard

Uitspraak beroep Q-Park
Toelichting:

Aard

Verklaring mutatie

Maximum in
euro

Jaarrekening 2017
Kans

Aard
Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Verklaring mutatie
Kans
2 Rechtbank heeft beroep Q-park gegrond
verklaard.

Per 1 juli 2014 is onze gemeente verplicht om aan de Wet Markt en Overheid te voldoen. Deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing
door de overheid te voorkomen. Op 9 september 2014 heeft de raad activiteiten die in het algemeen belang plaatsvinden aangewezen. Dit
besluit is op 16 september 2016 gepubliceerd. Tegen de aanwijzing van het aanbieden van parkeergelegenheid op transferia als activiteit die
plaatsvindt in het algemeen belang is op 4 oktober 2016 bezwaar ingediend door Q-park. Op 9 mei 2017 heeft de raad op advies van de
Commissie van advies voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift deels gegrond en deels ongegrond verklaard en het besluit met aanvulling
van de motivering in stand gelaten. Tegen dit besluit heeft Q-park beroep ingesteld. Zij zijn door de rechtbank in het gelijk gesteld, omdat de
gemeente het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd en de belangenafweging onvoldoende is geweest. De financiële gevolgen van deze
uitspraak zijn vooralsnog niet bekend.
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Confrontatie weerstandscapaciteit en risico's
Het (theoretisch) maximale risico dat de gemeente loopt, bedraagt in 2017 ongeveer € 60,5 miljoen (begroting
2018 circa € 75 miljoen en jaarverslag 2016 circa € 20,2 miljoen).
De genoemde risico’s zijn, op een bedrag van € 1,7 miljoen na, incidenteel.
De meeste risico’s bevinden zich in categorie 1 en 2. De kans dat deze risico’s zich voordoen is klein. Dit in
ogenschouw nemend mogen we concluderen dat er sprake is van een zeer beperkte kans dat onze
weerstandscapaciteit onvoldoende zal zijn.
Kengetallen financiële positie
Op initiatief van de VNG is de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten (de commissie Depla) ingesteld. Eén van de adviezen is het verplicht opnemen van een basisset
van vijf kengetallen die in samenhang informatie moeten geven over de financiële positie van de gemeente.
Doel is dat daarmee het oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting beter kan worden
onderbouwd. Daarnaast bieden deze kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.
Voor onze gemeente luiden de kengetallen als volgt:
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2016
2017
2017
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

50%

60%

48%

28%

26%

26%

Solvabiliteitsratio

52%

44%

44%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

Grondexploitatie

9%

8%

8%

81%

83%

83%

Belastingcapaciteit

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het
geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger
de schuld ten opzichte van de exploitatie, hoe hoger de netto schuldquote.
De omvang van de korte schuld is in 2017 toegenomen. De lange schuld is vrijwel gelijk gebleven.
Daartegenover zijn de totale baten in 2017 toegenomen. Omdat de netto schuldquote wordt berekend door
de omvang van de netto schuld te relateren aan de totale baten is dit kengetal, ondanks de hogere schuld,
gedaald van 50% over 2016 naar 48% over 2017.
Uit de relatief lage waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen kan worden
afgeleid dat tegenover de aangetrokken leningen uitzettingen staan. De belangrijkste uitzetting is de uitzetting
van de verkoopopbrengst van de Essent aandelen in 2009 ter compensatie van het vervallen dividend.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen
te voldoen.
In vergelijking met 2016 is de solvabiliteitsratio gedaald. Ondanks deze daling is onze gemeente goed in staat
aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten.
Uit dit kengetal kan worden afgeleid dat onze gemeente als gevolg van voortdurend behoedzaam gevoerd
grondbeleid een relatief lage waarde van deze indicator laat zien.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling
van de lasten daarvoor nodig is.
De uitkomst op deze indicator geeft aan dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te
dekken.
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het
landelijke gemiddelde.
We zitten met onze belastingdruk ruim onder het landelijk gemiddelde.
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

178

Onderhoud kapitaalgoederen
Ambitie
Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeentelijke
gebouwen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte schoon, heel, veilig, functioneel en aantrekkelijk zijn en
blijven. De uitdaging is om de beschikbare middelen slim te combineren en de noodzakelijke investeringen
zodanig te prioriteren dat de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze worden beheerd.

Openbare ruimte, vitalisering
Wat wilden we bereiken?
In 2016 is een nieuw beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) uitgewerkt. Daarin is
geconcludeerd dat de noodzakelijke “vitalisering” van de openbare ruimte de komende 10 jaar geïntensiveerd
moet worden. Het vitaliseringsbudget wordt de komende jaren geleidelijk verhoogd tot het niveau zoals in het
BBOR is aangegeven.
We gaan de komende jaren uit van een integrale werkwijze, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen zowel
het technisch, functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van openbare ruimte. Als groot onderhoud of
vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig de inrichting aan. Het vitaliseringsbudget zetten we dan in als
aanvulling op de middelen die beschikbaar zijn voor groot onderhoud en vervangingen. We maken integrale
risico-afwegingen, waarbij veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging de maatgevende criteria zijn.
Investeringen in vervangingen die bijdragen aan maatschappelijke opgaven van de stad krijgen in de
planningsafwegingen zo mogelijk een pre. Alle onderdelen in de openbare ruimte kunnen in aanmerking komen
voor vitalisering. Zo kan het vitaliseringsbudget de komende jaren ook worden ingezet voor de vernieuwing
van o.a. waterobjecten, speelobjecten, bedrijventerreinen en polderwegen.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2017 zijn de volgende projecten onder de noemer vitalisering uitgevoerd of opgestart:
Locatie

Werkzaamheden

Stand van zaken

Fleringen, Polderwaard

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Marie Koenenlaan, Troestradreef

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Papendijk

Vervangen verharding

uitvoering afgerond

Van Rijckevorselweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Heiweg

Vervanging betonstenen

uitvoering afgerond

Mariabrug

Vervangen brug

uitvoering afgerond

Parklaan (parallelweg)

Vervangen klinkers

uitvoering afgerond

Zeeheldenbuurt 2e fase

Herinrichting

uitvoering afgerond

Anjervallei

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Rompertsebaan

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

Moeskampweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Hoge Slagen

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Schoolstraat

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Bremhoeve

Herinrichting

uitvoering afgerond

Zwartbroekweg

Vervangen betonstenen

uitvoering afgerond

Rietveldenweg kruising

Vervangen asfalt

uitvoering afgerond

Veerweg

Herinrichting

uitvoering afgerond

Orthen buiten de kom

Herinrichting

uitvoering afgerond

Kap Koopmansplein

Herinrichting

uitvoering afgerond

Harendonkweg

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

N2

Vervangen deklaag

uitvoering afgerond

Maijweg 1e fase

Herinrichting

in uitvoering
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

179

Achter de Tolbrug, Scheidingstraat

Herinrichting

in uitvoering

Vervangen verkeersborden

Vervanging

in uitvoering

Vervangen groenvoorzieningen

Vervanging

in uitvoering

Vervangen speelwerktuigen

Vervanging

in uitvoering

Graafsebaan, doodlopende deel

Herinrichting

in uitvoering

Gestelseweg calamiteitendoorsteek

Herinrichting

in uitvoering

Transferium Deutersestraat

Herinrichting

in uitvoering

Binnenhaven kademuren

Herstel

in uitvoering

Kooikersweg

Herinrichting

in voorbereiding

molenbiotoop

Aanpassen omgeving molen

in voorbereiding

Weidonklaan e.o.

Herinrichting

in voorbereiding

Oeterselaan

Herinrichting

in voorbereiding

Heihoeven

Herinrichting

in voorbereiding

Maaslandhoeven

Herinrichting

in voorbereiding

Eikakkerhoeven

Herinrichting

in voorbereiding

J P Coenstraat e.o.

Herinrichting

in voorbereiding

Dorpsstraat, Wolterstraat

Herinrichting

in voorbereiding

De Bellaard

Herinrichting

in voorbereiding

voorlandjes stadsmuren

Vervangen beschoeiing

in voorbereiding

Noord beschoeiing

Vervangen, omvormen

in voorbereiding

Beschoeiing Noord

Vervangen, omvormen

in voorbereiding

Openbare ruimte, onderhoud
Wat wilden we bereiken?
Een schone, hele en veilige openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij zich betrokken bij
voelen. Dat wordt dan bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van onze inwoners en ondernemers bij
acties en activiteiten in het kader van leefbaarheid.
Eind 2016 wordt het nieuwe beleidsplan beheer openbare ruimte 2016-2025 (BBOR) ter vaststelling aan de
raad aangeboden. Dit beleidsplan dient als leidraad voor het uit te voeren beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. Het BBOR geeft inzicht in de huidige toestand van de kapitaalgoederen, de ambities voor de
komende 10 jaar en de daarvoor benodigde middelen. Ondanks de recent doorgevoerde bezuinigingen en de
spanning op beheer en onderhoud die dit oplevert proberen we de bereikte tevredenheid over het onderhoud
van de openbare ruimte te handhaven. In het nieuwe Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2026 (BBOR)
introduceren we daarvoor een nieuwe basiskwaliteit: “De Bossche basiskwaliteit”. Deze basiskwaliteit
garandeert minimale onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een veilige, leefbare omgeving, maar biedt
ook ruimte voor maatwerk. Maatwerk is gewenst om op de juiste plekken het juiste onderhoud uit te voeren.
Op plekken die burgers belangrijk vinden is dat mogelijk anders dan op andere plekken in de buurt. Dit
maatwerk kan de tevredenheid ten goede komen. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners
worden uitgenodigd en gestimuleerd om mee te denken aan het maatwerk in hun openbare ruimte.
Uitgangspunt hierbij is een budget neutrale invulling, met “inzet van burgers voor extra kwaliteit” en
“vervangen is geen automatisme” als leidende principes.
In het nieuwe beleidsplan “Beheer Openbare Ruimte 2016-2025” worden de resultaten van de 2-jaarlijkse
omnibus enquête voorgedragen als maatstaf voor de tevredenheid over een schone, hele en veilige openbare
ruimte. Uit het omnibus onderzoek van 2015 blijken scores die variëren tussen een 6,5 (voor het
schoonhouden van de naaste omgeving) en een 7,5 (voor het onderhoud van openbaar groen). Als concrete
ambitie voor de komende jaren is aangegeven om de bereikte resultaten klanttevredenheid op de diverse
onderdelen te consolideren.
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Wat hebben we er voor gedaan?
Wegen
In het onderhoud is voornamelijk gestuurd op veiligheid en comfort en daarna op duurzaamheid en aanzien. In
verband met veiligheid lag ook in 2017 de prioriteit van het repareren bij de fiets- en voetpaden. Hierbij
monitoren we regelmatig met weginspecties of de keuzes verantwoord blijven. Vanwege de overgang naar een
nieuw beheersysteem is de geplande inspectie van het verhardingsareaal doorgeschoven naar 2018. Het
uitstellen van deze inspectie heeft niet geleid tot uitstel van gepland onderhoud aan wegverhardingen en levert
als zodanig geen extra risico’s op voor de verkeersveiligheid.
Met de nieuwe inspectiecijfers wordt de meerjaren onderhoudsplanning geactualiseerd en afgestemd op
andere disciplines en ruimtelijke ontwikkelingen.
Naast het onderhoud dat gecombineerd is met vitalisering of ander planvorming, is er 2017 grootschalig
onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverharding van onder andere de Harendonkweg, Balkweg, Helftheuvelweg,
Bankade en Sint Landolinuslaan. Bij de Van Rijckevorselweg en Coppensdijk in Vinkel is in verband met
ernstige opdruk boomwortels het asfalt van het fietspad vervangen. In een deel van het Schutskamppark en
het Burgemeester van Zwietenpark is ook vanwege ernstige opdruk boomwortels het asfalt van voetpaden
vervangen.
In 2017 is de elementverharding grootschalig aangepakt van o.a.: Parklaan (parallelweg), Scheidingstraat, Sint
Janskerkhof, Havensingel (boomwortelopdruk), Van Rijckevorselweg, Pastoor Vogelsplein / Lindenlaan,
Schoolstraat (Rosmalen), Zwartbroekweg, Orthen / Gemaalweg, Moeskampweg.
In 2017 is op diverse locaties onderhoud uitgevoerd aan de markering op rijbanen en fietspaden. Daarnaast is
in 2017 in Rosmalen, Nuland en Vinkel groot onderhoud uitgevoerd aan
diverse wegen en voet-/fietspaden met half verharding, o.a. aan de Bergstraat en de Papendijk.
Kunstwerken
Het onderhoud dat we uitvoeren is risico gestuurd en gericht op een duurzaam en veilig areaal kunstwerken.
Daarom inspecteren we regelmatig onze kunstwerken. I.v.m. de overgang naar een nieuw beheersysteem zijn
de geplande inspecties doorgeschoven naar 2018. De fietsbruggen zijn dit jaar nog wel geïnspecteerd, in
verband met risicobeheersing. Omdat vooral bij houten bruggen de achteruitgang van de sterkte sneller kan
gaan.
In 2017 zijn alle houten fietsbruggen constructief getoetst. Hiervoor zijn (materiaal)onderzoeken, inspecties en
QuickScan berekeningen uitgevoerd. Daar waar de bruggen niet meer (helemaal) voldoen aan de belastingen
van het huidige gebruik, zijn passende maatregelen getroffen: We hebben voertuig werende palen geplaatst,
onderhoud uitgevoerd en bruggen versterkt of vervangen. In 2017 hebben we 4 houten fietsbruggen
vervangen.
Het onderzoek constructieve veiligheid voor de bestaande betonnen en stalen fietsbruggen is ook gestart en
zal in de eerste helft van 2018 worden afgerond. De voetbrug in Orthen, is omwille van de veiligheid
afgesloten en verwijderd. In overleg met bewoners(verenigingen) en belanghebbende wordt een onderzoek
uitgevoerd naar een nieuwe verbinding tussen de twee wijken in Orthen. Op basis van de resultaten van het
onderzoek van alle fietsbruggen zullen wij bepalen welke maatregelen nodig zijn voor de eventueel
geconstateerde risico’s.
In de Maaspoort hebben we 6 betonnen bruggen voorzien van een water afsluitende laag, om zo de
duurzaamheid te verhogen en kapitaalvernietiging te voorkomen.
De voorbereiding van het groot onderhoud aan de Lambooybrug is in 2017 afgerond. Tijdens de voorbereiding
van de vervanging van de 7-Steensebrug, bleek dat er te grote risico’s zijn voor de omgeving en de
naastgelegen panden bij het vervangen van de brug. Daarom wordt in 2018 een alternatief verder uitgewerkt
voor het versterken/renoveren van de brug.
De voorbereiding van het groot onderhoud en renovatie van een 5 tal metselwerktoogbruggen is in 2017
afgerond. Hierbij zijn de eisen en wensen van de omgeving, nadrukkelijk meegenomen in het contract. Hinder,
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor de horeca, Binnendieze rondvaarten en winkels willen we
daarmee beperken.
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In 2017 hebben we de vervanging van de elektrische installatie van de industriehavenbrug voorbereid. Na deze
vervanging kan de brug worden bediend vanuit de sluis bij Engelen. Uitvoering start in 2018.
Bij sluis Engelen is een informatiedisplay geplaatst om schippers beter te kunnen informeren en de stad te
kunnen promoten.
Bij de Ertveldplas zijn een aantal versleten steigers en meerpalen verwijderd. Illegale bewoning en overlast
wordt hiermee tegen gegaan.
Voor de watertaxi zijn tijdelijke opstapplekken gemaakt, een pilot die in het kader van het project Zuid
Willemspark is gerealiseerd.
Tussen Sluis Engelen en de Ertveldplas zijn in de Zuid Willemsvaart trapjes geplaatst om de veiligheid te
vergroten van watergebruikers, de roeivereniging maakt gebruik van dit stukje kanaal.
We hebben voorbereidingen getroffen om na het hoogwaterseizoen een walstroomkast te plaatsen op de kade
in Engelen. De kast is gereed en wordt in april 2018 geplaatst.
In 2017 is een constructief onderzoek uitgevoerd van Sluis 0. Dit onderzoek dient ter ondersteuning van het
inspiratiedocument Zuid Willemspark en als voorbereiding van de ontwikkelingen rondom Sluis 0. In juli 2017
heeft de raad het inspiratiedocument Zuid Willemspark vastgesteld.
Tenslotte is de Rietveldenhaven gebaggerd en zijn de uitspoelgaten bij de kades in de Rietveldenhaven
opgevuld.
Riolering
In het gemeentelijk Riolering Plan en in het Waterplan ’s-Hertogenbosch liggen de beleidskaders vast. In
januari 2017 zijn deze geactualiseerde plannen vastgesteld. In het kader van het gemeentelijk rioleringsplan
hebben we in 2017 naast het reguliere onderhoud, het hemelwater afgekoppeld van het verhard oppervlak,
waar dit doelmatig is. We sluiten hierbij aan op andere projecten zoals herinrichting van het openbaar gebied.
Op deze manier verlagen we de druk op het huidige rioolstelsel. In 2017 speelde in dit kader o.a.
herontwikkeling Orthen-Links, Lekkerbeetjesstraat/Maijweg en Dorpsstraat/ Burg. Woltersstraat Rosmalen.
Gelijktijdig met de vitalisering van de openbare ruimte in Kruiskamp en Schutskamp optimaliseren we het
rioleringssysteem en koppelen we hemelwater af. In 2017 werkten we aan de voorbereiding van de projecten
Zeeheldenbuurt 2e fase, Kooikersweg – West en Weidonklaan/ Oeterselaan.
In fases vervangen we de komende jaren de besturingssystemen van gemalen en bergbezinkbassins. De eerste
fase is in 2017 voorbereid en wordt in eerste kwartaal 2018 gegund.
In 2017 is de riolering in de Paardskerkhofweg vervangen als onderdeel van het herontwikkelingsplan
Boschveld.
We verkennen in regionaal verband (samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer De Meierij)
gezamenlijk concrete projecten voor het verminderen van het energieverbruik en energieterugwinning in de
waterketen. Daarnaast onderzoeken we alternatieve vormen van inzameling van afvalwater.
De aanleg van een kabelnet en gasleidingen in Gewande grijpen we aan om de (circa dertig) IBA’s (Individuele
Behandeling van Afvalwater), die op het einde van hun levensduur zijn, te vervangen. 33 panden worden
aangesloten op het rioolsysteem van de Groote Wielen zodat een meer bedrijfszekere situatie ontstaat. In
2017 is gewerkt aan de voorbereiding, de uitvoering staat gepland voor 2018/2019.
Water
In de wijk Noord is een pilot uitgevoerd in het kader van het Oeverplan. Hierbij is gekeken tegen welke
problemen we aanlopen bij het omvormen van beschoeide oevers tot natuurvriendelijke oevers. Met de
ervaringen van deze pilot is de voorbereiding gestart voor het Oeverplan in de gehele wijk Noord. In november
2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering van het vervangen van 21 km. beschoeiing en het
omvormen van 11 km beschoeide oevers tot natuurvriendelijke oevers zal plaatsvinden in de periode januari
2018 t/m maart 2021. E.e.a. is een uitvloeisel van het nieuwe onderhoudscontract met waterschap Aa en
Maas. Hierin is opgenomen dat er van de huidige oevers ca. 25 % natuurvriendelijk wordt ingericht.
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De baggerwerkzaamheden in de wijken West, Engelen en een deel van Maaspoort worden in maart 2018
afgerond. Eind 2018 start de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden overige deel wijk Maaspoort en wijk
Noord.
Het herstel van de kademuren langs de Binnenhaven is geheel volgens planning verlopen. De gehele oostzijde
van de haven, vanaf de stuw tot aan de Boombrug, is afgerond. In 2018 gaat de aannemer verder aan de
westzijde.
Ook is in 2017 de voorbereiding gestart voor het vervangen van de beschoeiing van de voorlandjes langs de
West-, Kasteren-, Aa- en Muntelwal. Uitvoering vindt plaats in 2018 en een deel van de kosten zal via een
subsidie worden gefinancierd.
Voorbereidingen voor het herstel van de Vestingwerken aan de Zuidwal, Bastion Oranje en entree
Binnenhaven is bijna afgerond. Aanbesteding en uitvoering vindt plaats in 2018, waarvan ook weer een deel
via de BRIM wordt gesubsidieerd. Subsidie voor de Vestingwerken langs de Kasteren-, Aa- en Muntelwal is niet
toegekend. Hiertegen is in 2017 bezwaar -, beroep - en hoger beroep aangetekend. De uitspraak van het hoger
beroep wordt begin 2018 verwacht.
Groen
Het groen beheer is uitgevoerd conform het afgesproken niveau B (Bossche basiskwaliteit), bij de monitoring
blijkt dat de gerealiseerde kwaliteit van het groen ruimschoots voldoet aan niveau B.
De stad wordt onderhouden door aannemers die een social return verplichting in hun contracten hebben. De
Weener XL is prefered supplier, een groot deel van het reguliere groenonderhoud is uitgevoerd door mensen
die in dienst zijn van Weener XL.
Het extra budget dat beschikbaar is gesteld voor het aanbrengen van meer kleurrijk groen is besteed aan
diverse projecten o.a. het aanplanten van bloembollen, het zaaien van bloemenmengsels, verfraaien van
plantvakken, het plaatsen van bloembakken en het planten van bomen.
Na overleg met bewoners en wijkraden is een keuze gemaakt welke initiatieven gewenst waren, en vervolgens
zijn deze op diverse locaties gerealiseerd, o.a. in wijken Nuland, Vinkel, Graafse Poort, Rosmalen Noord,
Maaspoort, Rosmalen Zuid en Rosmalen Zuid.
Het planten van bloembollen verrijkt niet alleen de kleur in het voorjaar, maar zorgt ook voor een
voedingsaanbod voor bijen en insecten. Vanuit ecologisch oogpunt is gekozen voor bijenmengsels of
bollenmengsels in combinatie met een bloemrijk kruidenmengsel.
In de vitaliseringsprojecten is het groen in de wijk Sparrenburg is de Heihoeven in uitvoering, de wegen zijn
aangepakt en het groen (bomen en beplanting) is in voorbereiding. In overleg met de bewoners wordt dit
project uitgevoerd.
Langs het Mariannepad zijn bomen aangeplant.
Spelen
De speeltoestellen en speelondergronden zijn geïnspecteerd en onderhouden, conform wetgeving. Hierbij
wordt gewerkt door eigen medewerkers, externe inspecteurs en Weener XL wordt ingezet voor regulier
onderhoud aan de speelondergronden. Op basis van de leeftijd van de toestellen, de inspectie resultaten en
wensen van bewoners is een vervangingsplanning opgesteld voor de komende 3 jaar.
Bij renovatie van een speelplek is overleg met de bewoners over de inrichting. Verschillende speelplekken zijn
geheel of gedeeltelijk vernieuwd o.a.: Baroniehoeve, Eerste buitenpepers, Cartils, De Josselin de Jongstraat,
Buskeshoeven, Sportplein de Overlaet, Biezeakker, van der Hoopstraat, Witte de Withstraat, Mariniersstraat.
In samenwerking met de Johan Cruyff foundation is de Cruyff court aan de Loekemanstraat gerenoveerd.
De speelplek in Hintham aan de Tweeberg is vervangen en uitgebreid, de buurtbewoners hebben zelf geld
ingezameld voor de vervanging van de speeltoestellen. Een voorbeeld van een bewonersinitiatief.
Openbare verlichting, VRI en verkeersmeubilair
Conform het Beleidsplan Openbare Verlichting (2011) zijn ook in 2017 armaturen van de openbare verlichting
vervangen door energiezuinige LED-armaturen met een beter lichttechniek en een lager energieverbruik en
minder CO2 uitstoot. Tevens is op diverse locaties de verlichting grotendeels gedimd en daar waar mogelijk
worden innovatieve mogelijkheden zoals dynamische verlichting toegepast.
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We hebben de frequentie van klein onderhoud aan de VRI verlaagd, door het onderhoud zo goed mogelijk
preventief te plannen.
Daar gaan we mee door en voegen daar aan toe dat we door betere monitoringsmogelijkheden ook het
detecteren van de voertuigen en fietsen naar een hoger niveau brengen waardoor de verkeerslichtenregeling
beter functioneert.
Voor de bebording zijn we in 2017 gestart met het vervangen van Maaspoort, in 2018 is de bebording in het
centrum aan de beurt. Door deze vervangingsmaatregel wordt de wijk verkeerstechnisch bekeken, daar waar
nodig worden borden toegevoegd of verwijderd naar de huidige wet en regelgeving.
Reiniging
Het dagelijks onderhoud is steeds meer op beeldkwaliteit gestuurd, in 2017 hebben we daarom veel nieuwe
contracten op beeld aanbesteed. We sluiten daarbij aan op de ambities uit het beleidsplan BBOR. Naast het
normale programma van hondenpoep ruimen zijn we in 2017 gestart met een poepzuiger die op
overlastlocaties wordt ingezet. Ook zijn we samen met bewoners uit de Maaspoort op zoek gegaan naar
oplossingen voor de hondenpoepoverlast in de wijk, dit traject loopt door in 2018.
De eigen verantwoordelijkheid, gedragsbeïnvloeding en burgerparticipatie hebben bij reiniging centraal
gestaan. Inwoners, scholen, winkeliers en ondernemers blijven betrokken bij de opgave. Communiceren over
wat je doet en hoe je dat doet maar ook wat je van een ander verwacht zijn daar een onderdeel van. Hiervoor
werken we ook samen met andere organisaties. We participeren samen met Brabantse gemeenten langs Maas,
de Provincie, waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en het IVN in het project Schone
Maas om zwerfafval in de Maas tegen te gaan. In dat kader is samen met Natuurmonumenten en IVN ’sHertogenbosch een prikactie met vrijwilligers georganiseerd langs de Maasoevers. Tijdens Carnaval is een pilot
uitgevoerd om het afval op straat te verminderen. Daarbij is in de omgeving van het Centraal station een social
media campagne, een activatieteam, zwerfafvalprikkers en afvaleilanden ingezet. Op 25 maart, tijdens de
zwerfafvaldag, zijn grote delen van de stad zwerfafvalvrij gemaakt met meer dan 1200 vrijwilligers. Bij station
de Vliert is de graffiti spuitplek gerealiseerd. Deze Hall of Fame die door graffiti artiesten De Bunker genoemd
is, is in mei met een graffiti jam door graffitispuiters en de buurt geopend.
In november hebben we op basis van zowel de jurystemmen als de publieksstemmen de Uitblinker 2017
gewonnen. We hebben hieraan meegedaan om de bewustwording rond afval tijdens evenementen te
vergroten. De veegdienst was genomineerd voor de Uitblinker verkiezing van Nederland Schoon en de NVRD
en de mannen van de veegdienst hebben zelf campagne gevoerd.
Wat heeft het gekost?
Beheergroep
Groen incl. bomen
Speelvoorzieningen
Straatmeubilair
Verhardingen
Reiniging
Civieltechnische kunstwerken
Openbare verlichting
Verkeersinstallaties
Riolering
Gemalen en drukriool
Water en havens
Totaal

Areaal

Eenh.

9.036.972
2.483
61.385
9.235.904
18.272.876
123.288
32.226
75
800.884
498
5.672.304

m²
st.
st.
m²
m²
m²
st.
st.
m.
st.
m²

Kengetal
begroot 2017
€ 0,84
€ 356,63
€ 15,51
€ 0,57
€ 0,26
€ 13,47
€ 43,02
€ 7.788,40
€ 2,62
€ 2.056,51
€ 0,43

Begroting
2017*
€ 7.617.240
€ 885.510
€ 951.890
€ 5.296.048
€ 4.837.400
€ 1.661.150
€ 1.386.310
€ 584.130
€ 2.096.197
€ 1.024.143
€ 2.466.330
€ 28.806.348

Realisatie
2017
€ 7.673.345
€ 882.636
€ 1.004.954
€ 5.481.823
€ 4.791.869
€ 1.654.603
€ 1.394.405
€ 581.812
€ 2.362.264
€ 1.024.143
€ 2.697.361
€ 29.549.215

*De begrote bedragen zijn na publicatie aangepast aan de nieuwe richtlijnen voor het toerekenen van
overhead.
In 2017 is 2,6% meer besteed aan onderhoud dan begroot. De grootste overschrĳding wordt veroorzaakt door
onderhoud aan de Zuid Willemsvaart.
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Maatschappelijk vastgoed: onderhoud
Wat wilden we bereiken?
· Onderhoud van kapitaalgoederen op het onderhoudsniveau: “sober en doelmatig”.
· Gemeentelijke gebouwen met een monumentenstatus in stand houden.
· Gemeentelijke gebouwen voorzien van een energielabel en onderzoek naar de mogelijkheden om
energieprestaties van gebouwen te verbeteren.
Op 31 januari 2017 is het energietransitieprogramma in de raad vastgesteld. Vanaf nu worden in alle nieuwe
plannen (nieuwbouw van gemeentelijke panden) vanaf de aanvang van de planontwikkeling de doelstelling
klimaatneutraal opgenomen en de kosten voor deze doelstelling maken onderdeel uit van het budget voor het
betreffende plan.
Wat hebben we er voor gedaan?
· De onderhoudsplannen voor 2017 zijn uitgevoerd.
· Voor 236 gebouwen zijn de Meerjaren Onderhoudsplanningen geactualiseerd (MJOP's) conform de
NEN2767 voor conditiegericht onderhoud.
· Voor 109 gebouwen zijn Energie Prestatie-adviezen opgesteld. Deze adviezen dienen als input om de
uiteindelijk te treffen duurzaamheidsmaatregelen vast te stellen.
· Is gestart met het informeren van (een deel) van de huurders/gebruikers van maatschappelijk vastgoed
over de voorgenomen verduurzaming.
Wat heeft het gekost?
· Uitvoer van onderhoud: € 4.900.000
· Opstellen MJOP's: € 251.000
· Opstellen EPA's: € 135.000

Onderhoud sportvoorzieningen
Wat wilden we bereiken?
We willen de burgers van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden
sportaccommodaties bieden. Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie
van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald
door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige
onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.
Wat hebben we er voor gedaan?
Het onderhoudsprogramma Sport en Recreatie omvat groen en civieltechnisch onderhoud
van voornamelijk buitensport- en recreatievoorzieningen, bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van
binnensportaccommodaties en zwembaden en onderhoud van de sporttechnische inventaris van de
sportaccommodaties. Het onderhoud is in 2017 grotendeels conform de onderhoudsplanning uitgevoerd.
De staat van onderhoud van velden en gebouwen is ondanks een sober en doelmatig onderhoudsregime
voldoende te noemen. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt.
Naast het reguliere onderhoud is de atletiekbaan van OSS VOLO gerenoveerd. Ook is veld 2 van FC Engelen
gerenoveerd en zijn enkele toplagen van andere natuurgrasvelden vervangen. Tevens is er bouwkundig
onderhoud gepleegd bij RKVV Wilhelmina en is een zonneboiler geplaatst bij BVV.
Voor de binnensport geldt dat naast de reguliere werkzaamheden ook 2 sportvloeren zijn vervangen in gymzaal
Mozartlaan (volledige vervanging) en sportzaal Rijnstraat (alleen toplaag).
Tevens zijn er nieuwe meerjarenonderhoudsplannen gemaakt. Tot slot heeft een onderzoek plaatsgevonden
naar de instandhouding van sportaccommodaties.
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Financiering
Inleiding
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van gemeenten
en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. Op lokaal niveau is
deze regelgeving vertaald in een treasurystatuut dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit statuut is de
bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd. Daarnaast zijn hierin de
doelstellingen van de treasuryfunctie gedefinieerd:
·
Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de gehele gemeente.
·
Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet fido.
·
Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het kader van de Wet fido.
Deze paragraaf vormt de verantwoording van het gevoerde treasurybeleid.
Algemene ontwikkelingen
De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economische groei is in 2017 uitgekomen op
3,1% en ook is er sprake van beperkte inflatie (1,3%). Nochtans zijn de rentetarieven op de geld- en
kapitaalmarkt als gevolg van het beleid van kwantitatieve verruiming door de ECB stabiel op een laag niveau.
Ons beleid is om een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen.
Hierdoor hebben we geprofiteerd van het lage niveau van de korte rente.
Risicobeheer
Onder financieringsrisico’s worden verstaan renterisico’s over vlottende en vaste schuld, kredietrisico’s,
liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. In de huidige situatie manifesteren alleen de eerste twee
genoemde risico’s zich voor onze gemeente.
Renterisico – vlottende schuld (kasgeldlimiet)
In de Wet fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen, de
zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet bedroeg in 2017 € 60,5 miljoen ofwel 8,5% van het begrotingstotaal van
€ 711,9 miljoen.
In alle kwartalen van 2017 hebben we de kasgeldlimiet niet overschreden.
We streven er naar om - binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet - een zo groot mogelijk deel van de
financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen, tenzij er een aanzienlijke rentestijging op de
kapitaalmarkt wordt verwacht. Deze werkwijze heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de rente op
kortlopende leningen vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen. Gedurende 2017 bedroeg dit verschil
ongeveer 1,5%. Bovendien trekken wij de benodigde korte financiering wekelijks aan. Het weektarief lag in
2017 gemiddeld 42 basispunten onder het tarief dat onze huisbankier in rekening brengt. Ten tweede ontstaat
meer flexibiliteit.
Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)
De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuldpositie van de gemeente. Het renterisico
wordt bepaald door de som van het bedrag aan aflossing en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld.
De renterisiconorm bedraagt 20 procent van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat maximaal 20 procent van
het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn.
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Hieruit blijkt dat wij ruim binnen de
gestelde norm zijn gebleven.
Bedragen x € 1.000
Begrotingstotaal 2017 primitief
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Renterisiconorm
Toets renterisiconorm
Renterisiconorm
Renterisico op vaste schuld
Ruimte (+) / Overschrijding (-)

Rekening 2017
711.861
20%
142.372

Begroting 2017
711.861
20%
142.372

142.372
115.495
+26.877

142.372
115.495
+26.877
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Kredietrisico
Kredietrisico’s ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen, anderzijds door het verstrekken van
gemeentegaranties. Het treasurystatuut bepaalt dat uitzettingen en garanties alleen tot stand komen indien zij
een publieke taak dienen.
Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties te verstrekken wordt in elk geval nagegaan of voor
de sector waarin de instelling werkzaam is een zogenaamd waarborgfonds bestaat. Ondanks deze
terughoudendheid is het latente kredietrisico de laatste jaren toegenomen.
De gemeente heeft in 2017 geen leningen afgewaardeerd en is niet aangesproken op haar garanties.
Gemeentefinanciering
Leningenportefeuille
De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2017 als volgt ontwikkeld:
(Bedragen x € 1.000)
Beginstand per 1 januari 2017
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Eindstand per 31 december 2017

Bedrag
330.683
112.000
-115.495
327.188

Gemiddelde
rente
1,62%
0,21%
0,44%
1,55%

Invloed op
gem. rente
-0,48%
0,41%
-0,07%

De nieuw aangetrokken leningen zijn vrijwel volledig aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag van €
70 miljoen voor de gemeente zelf, € 40 miljoen voor Heesch-West en € 2 miljoen voor Stadsgewest.
De aflossingen betreffen bovenstaande herfinancierde leningen voor een bedrag van € 110,5 miljoen (het
herfinancierde bedrag is € 1,5 miljoen hoger dan de aflossing) en overige aflossingen voor een bedrag van € 5
miljoen.
Uitzettingen
De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2017 als volgt ontwikkeld:
(Bedragen x € 1.000)
Beginstand per 1 januari 2017
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Eindstand per 31 december 2017

Bedrag
163.492
16.925
-1.943
-1.175
177.299

Gemiddelde
rente
4,48%
2,36%
4.25%
7,64%
4,26%

Invloed op
gem. rente
-0,20%
0,00%
-0,02%
-0,22%

In 2017 is een lening van € 10,9 miljoen verstrekt aan de Kadans Mariënburg Campus CV. Een lening van € 5
miljoen is verstrekt aan de MEI t.b.v. een overkapping bij de Brabanthallen. Aan het Stadsgewest is een extra
lening van € 1.025.000 verstrekt.
De reguliere aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Daarnaast heeft Brabant Wonen een lening van € 1,2 miljoen
die in 2019 af zou lopen in 2017 met boeterente vervroegd afgelost.
Garanties
In 2017 heeft de gemeente een tweetal nieuwe garanties verstrekt.
De gemeente staat garant voor € 57,5 miljoen voor een lening van het Rijk aan Ons Middelbaar Onderwijs.
Daarnaast ie er sprake van een lening aan coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (inzake
Windpark De Rietvelden) waarvoor de gemeente garant staat voor een bedrag van € 85.000
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties afgenomen met € 0,5 miljoen.
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Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen de uitvoering van de beleidsprogramma’s. De gemeente als
bedrijfshuishouding maakt voor de burger collectieve producten, voornamelijk diensten. Om deze producten te
kunnen voortbrengen is inzet van productiemiddelen nodig zoals personeel, financiën, informatievoorziening,
organisatie, automatisering, huisvesting, communicatie, juridische deskundigheid etc. Bedrijfsvoering is het
organiseren van de inzet van deze middelen. De bedrijfsvoering is niet alleen intern gericht. Burgers
verwachten bijvoorbeeld van een gemeente dat de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder verbeterd
wordt. In deze paragraaf geven wij inzicht in de stand van zaken en de beleidsuitvoering omtrent de
bedrijfsvoering.
Lokale overheid: dienstbaar!, organisatieontwikkeling en cultuurverandering
Gedurende het hele jaar heeft het organisatieontwikkelingsprogramma ‘Buitengewoon Bosch’ gezorgd voor
inspiratie, nieuwe kennis en vaardigheden. Medewerkers hebben voortdurend praktijksituaties gedeeld,
gekoppeld aan de vijf opgaven op het vlak van houding en gedrag. Aan het eind van dit jaar heeft het
management gewerkt aan een update van het Bedrijfsconcept, mede als resultaat van twee jaar Buitengewoon
Bosch.
We hebben eigen medewerkers opgeleid en ingezet op het vlak van innovatie, intervisie, Lean en gastvrijheid.
Zij hebben nieuwe of langer lopende vraagstukken vanuit de organisatie samen met collega’s opgepakt.
Hiermee werken we van binnen uit aan organisatieontwikkeling, en dit draagt bij aan de pijlers van onze
organisatie: de lerende organisatie en integraal werken.
Personeel en organisatie
Het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met strategische personeelsplanning. We namen in 2017 maatregelen
om diversiteit en inclusie te bevorderen. We werkten verder door aan het ‘zijn van een afspiegeling van de
arbeidsmarkt’. Op verzoek van uw raad hebben we een pilot anoniem solliciteren opgezet en uitgevoerd. De
proef heeft informatie opgeleverd over de beleving van dit instrument bij sollicitanten en de
selectiecommissies. Om meer inzichten te krijgen, en de meerwaarde van het instrument te peilen, hebben we
de proef verlengd in 2018. Ook organiseerden we meerdere bewust-wordingssessies op het vlak van
diversiteit. De kern van deze sessies betrof het waarom van inclusie ten gunste van organisatieontwikkeling en
inzet van talent, en wat daar lastig aan is. Verder stimuleerden we de inzet van jonge medewerkers verder. Dit
betreft stagiaires, afstudeerders, diverse traineeprogramma’s, en enkele talentenprogramma voor eigen
medewerkers. Bovendien onderzochten we eventuele knelpunten en mogelijkheden rondom duurzame
inzetbaarheid. Dit betreft in het bijzonder het langer doorwerken en bij kunnen blijven in je vak en de
ontwikkelingen daarin.
Banenafspraak
Het kabinet heeft aangekondigd dat de quotumregeling in werking te laten treden. Dit omdat de werkgevers in
de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald. Wij staan achter de
doelstelling van het Sociaal Akkoord uit 2013 om 125.000 banen te realiseren voor mensen met een
arbeidsbeperking. Ook de sector overheid moet zijn deel realiseren.
Als gemeentelijke werkgever zetten wij ons hier volop voor in. Wij vinden dat we als gemeente het goede
voorbeeld moeten geven. Dat laten we onder andere zien doordat wij PSO (Prestatieladder Socialer
Ondernemen) trede 3 én 30+ gecertificeerd zijn. Als werkgever in de sector overheid hebben wij het ministerie
wel laten weten dat er discrepanties in de telling zitten. Hierdoor is een verkeerd beeld ontstaan van de
resultaten van de gemeente ’s-Hertogenbosch als werkgever binnen de sector overheid. Hierover zijn wij nu
ambtelijk in overleg.
Integriteit
Integriteit blijft een belangrijk fundament van een professionele organisatie. Het belang van integer handelen is
vastgelegd in het bedrijfsconcept en de gedragscode. Maar het moet vooral blijken in het dagelijks handelen
van mensen die werkzaam zijn in onze organisatie. In 2017 besteedden we hieraan opnieuw aandacht door
“houding en gedrag” centraal te stellen in Buitengewoon Bosch.
Nieuwe medewerkers volgen verplicht een training om integer handelen concreet te maken. Het aantal nieuwe
medewerkers, vast en tijdelijk, dat een ambtseed en daarbij ook de cursus Integriteit heeft gevolgd in 2017 was
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111. Medewerkers die intern van functie veranderen wordt dan weer een integriteitsverklaring voorgelegd om
zo opnieuw stil te staan bij het belang van integer handelen, ongeacht het werk dat je doet.
Als de grenzen van de organisatie worden overschreden worden medewerkers hierop aangesproken en treffen
we zo nodig disciplinaire maatregelen.
Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer is met 0,5 % gestegen naar 4,4%. De meldingsfrequentie is iets gedaald naar 0,99. De stijging
van het verzuim is met name in de categorie “langdurig verzuim/43-365 dagen”.
Ongewenste gedragingen
Bij de externe vertrouwenspersoon is er één medewerker geweest (in 2016: 8) in het kader van
ongewenste gedragingen. De bedrijfsmaatschappelijke werker heeft 14 personen begeleid (in 2016: 14).
Kerncijfers personeel
Formatie
Aantal fte (formatie)
Aantal medewerkers
% mannen
% vrouwen
Functieniveau laag (1t/m 5)
Functieniveau midden (6 t/m 9)
Functieniveau hoog (10 en hoger)
Deeltijd totaal
% mannen deeltijd
% vrouwen deeltijd

Ouderschapsverlof
31-12-2017

Stagiaires
Opleiding
Universitair
HBO
MBO1
MBO2
MBO3
MBO4
VMBO
Werkervaringsplekken
Overig
Totaal

2017
1.471
1.413
52%
48%
11%
38%
51%
39%
17%
83%

Vrouw
Man
Totaal

2016
1.432
1.394
52%
48%
11%
39%
50%
40%
18%
82%

2015
1.430
1.405
53%
47%
12%
39%
49%
39%
19%
81%

2014
1.378
1.358
55%
45%
13%
37%
49%
38%
19%
81%

2013
.1366
1.366
55%
45%
14%
38%
48%
37%
19%
81%

25
18
43

10
79
14
1
21
20
5
4
3
157

Dienstverlening, burgerparticipatie, klachten en bezwaarschriften
A) Publieke Dienstverlening Frontoffice
De frontoffice verzorgt de publieke dienstverlening via alle kanalen: telefoon, webformulieren, persoonlijk,
sociale media, e-mail en post. In 2017 zijn 198.490 telefoongesprekken bij de frontoffice binnengekomen.
Daarnaast ontvangen de medewerkers het publiek in de hal van het Stadskantoor. In 2017 kwamen 105.531
bezoekers naar de gemeente voor een afspraak bij publieke dienstverlening (Stadskantoor, Perron3 en JBZ).
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Binnen de afdeling communicatie is er een team dat de berichten vanuit de sociale media bekijkt (webcare) en
waar nodig behandelt. De afdeling communicatie plaatst daarnaast actief berichten op de sociale media kanalen
Facebook, Twitter en Instagram. Het aantal volgers en berichten groeit elk jaar.
Facebook
Op 1 januari 2018
Gemiddeld bereik per bericht in 2017
Gemiddeld aantal likes per bericht in 2017
Gemiddeld aantal reacties per bericht in 2017
Gemiddeld aantal shares per bericht in 2017

18.400 volgers
16.409
228
33
24

Twitter
Op 1 januari 2018
Gemiddeld aantal impressies per tweet in 2017
Gemiddeld aantal likes per tweet in 2017
Gemiddeld aantal retweets in 2017

17.650 volgers
10.297
9,4
8

Linkedin
Op 1 januari 2018
Gemiddeld aantal impressies per bericht in 2017

11.170 volgers
17.527

Instagram
Op 1 januari 2018
Gemiddeld aantal likes op een post in 2017

7.660 volgers
277

B) Burgerparticipatie
Digipanel
Sinds 2005 beschikken we over een Digipanel. Dit is een vast panel van inmiddels ruim 9.300 inwoners van
onze gemeente. De inwoners in het panel bevragen we periodiek via internet op een bepaald thema of
onderwerp. Het digipanel is voor ons een belangrijk middel om bij de voorbereiding en vormgeving van beleid
te weten wat inwoners denken, vinden en doen. In 2017 zijn Digipanel-onderzoeken uitgevoerd naar:
· A2 Deil-Vught
· Profiel nieuwe burgemeester
· LHBT
· Vrijwilligerswerk
· Afvalinzameling
Burgerinitiatieven
Er zijn in 2017 geen burgerinitiatieven ingediend.
Referendum
In 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het besluit van de gemeenteraad om geen referendum
te houden over het initiatiefvoorstel van de Bossche Volkspartij “Geen AZC in ‘s- Hertogenbosch”. De Raad
van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld. In 2017 is daarnaast een nieuw referendumverzoek
binnengekomen over de realisatie van windmolens op de Rietvelden. De gemeenteraad heeft het
referendumverzoek niet ingewilligd en dit in een bezwaarprocedure bevestigd. Op basis van de ervaringen met
de referenda heeft de gemeenteraad in 2017 besloten voorlopig de mogelijkheid te schrappen voor burgers om
een referendum te vragen.
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C) Klachten
Het totaal aantal ingediende klachten in 2017 was 250. Deze klachten zijn in de onderstaande tabel
uitgesplitst.
Klachten, afgehandeld in formele procedure
Gegrond
Gedeeltelijk gegrond
Ongegrond

aantal
17
19
13

%
7%
8%
5%

Klachten, afgehandeld in informele procedure
Ingetrokken klachten
Informeel afgehandeld

aantal
27
169

%
7%
68%

59

24%

5

2%

Termijn overschreden (> 6 weken)
Openstaande klachten einde verslagjaar

D) Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften
Om de beslissing op een ingediend bezwaar voor te bereiden hebben we een externe, onafhankelijke
adviescommissie ingesteld. De taak van deze commissie is om ons te adviseren over de beslissing op het
ingediende bezwaar. Hierbij gaat het om besluiten die niet gaan over belastingen of bijstand. De gemeenteraad
of het college mag zelf besluiten om het advies wel of niet te volgen. Maar dat kan niet zomaar. Als het besluit
afwijkt van het advies van de commissie moeten ze dat uitgebreid motiveren.
In 2017 lag onze gemiddelde afhandelingstermijn op 10,2 weken. We blijven met deze termijn binnen de
daarvoor geldende beslistermijn van 18 weken.

Totaal aantal ingediende bezwaarschriften
Totaal aantal uitgebrachte adviezen door commissie bezwaarschriften
Totaal aantal genomen beslissingen op bezwaar door het bestuur
Niet-ontvankelijk
Gegrond
Ingetrokken
Ingetrokken na ‘andere aanpak’
Ongegrond
Openstaande bezwaren einde verslagjaar

aantal
413
283
264
55
17
32
11
152
115

E) Dwangsommen
In de Algemene wet bestuursrecht staat beschreven dat wij als gemeente tijdig moeten beslissen over
aanvragen. De wet kan ons in sommige gevallen verplichten tot het betalen van een dwangsom. Het
gemeentebestuur moet het aantal uitgekeerde dwangsommen jaarlijks registreren en publiceren. In 2017 is één
dwangsom uitgekeerd. Er werd een bedrag van € 1.260,- uitgekeerd.
Informatisering en automatisering
Samen organiseren
In 2017 hebben we de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van dienstverlening, uitvoering van
medebewindstaken en kennisdeling voortgezet. Door het slim inzetten van digitale middelen vergroten we de
kracht en kwaliteit van het lokale bestuur in de informatiesamenleving. We hebben ondersteuning geboden
aan diverse ICT projecten die hierop aansluiten en invulling geven aan de ambities van de Digitale Agenda
2020, bestaande uit:
· Gemeenten nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving;
· Gemeenten doen dit door als één efficiënte overheid te werken;
· Gemeenten werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.
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Voorbeelden van dergelijke ICT projecten zijn de invoering van de Persoonlijke Internet Pagina in het Sociaal
Domein, het digitaliseren van het budgetteringsproces en de technische aansluiting op MijnOverheid gericht
op de publieke dienstverlening.
Samenwerken op landelijk niveau betekent uniforme afspraken maken, het toepassen van standaarden en het
in gebruik nemen van landelijke generieke voorzieningen. In 2017 hebben we inhoudelijk bijgedragen aan
landelijke (kennis)bijeenkomsten voor o.a. de doorontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
en bieden we ondersteuning aan de gemeentesecretaris met het invullen van haar rol als voorzitter binnen de
Taskforce Samen Organiseren.
Informatieveiligheid en privacy wet- en regelgeving
Onze inspanningen om het gebruik van alle digitale middelen veilig te houden nemen al jaren toe, zo ook
afgelopen jaar. 2017 was ook het jaar van voorbereiding op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. We hebben risico's in beeld gebracht en opgelost, administratie voor verantwoording
opgezet, beleid opgesteld en de privacy organisatie ingericht. We constateren dat het onderwerp leeft in onze
organisatie, in 2018 starten we met een eLearning programma.
De baseline informatieveiligheid gemeenten (BIG) is voor alle maatregelen op het gebied van cybersecurity onze
leidraad. Ook hier is bewustzijn en handelingsbekwaamheid van al onze medewerkers een belangrijke factor.
Slim samenwerken
In 2017 hebben we de basis gelegd voor de Online Samenwerkomgeving. Door deze samenwerkomgeving
vanuit een eigen gemeentelijke cloud beschikbaar te stellen, hebben we een volgende stap gezet in tijds-,
plaats onafhankelijk, veilig en slimmer samenwerken. Met de komst van de Online Samenwerkomgeving geven
we direct invulling aan de inhoudelijke opgaven uit Dienstbaar en van betekenis op het vlak van
informatiesamenleving en de veranderende rol van de overheid.
Ondersteunen en faciliteren
Vanuit innovatie hebben we als ICT aan diverse actuele thema’s bijgedragen, zoals datagedreven sturing,
zaakgericht werken, totstandkoming van het nieuwe programmaplan Dienstverlening 2018-2020, Business
Intelligence en het programma de Slimme Buitenruimte. Verder hebben een aantal terugkerende
werkzaamheden uitgevoerd zoals het beheer van het ICT projectportfolio, bijstellen van informatiebeleid,
bijdragen aan gemeentelijke programma’s en uitvoeren van infrastructurele ICT projecten. Deze
werkzaamheden brengen we in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en stemmen we af met de (gevraagde) ICT
inzet in gemeentelijke processen. Daarnaast borgt ICT de huidige digitale werkomgeving; we dragen zorg voor
een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT voorzieningen (hardware en
software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.
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Verbonden partijen
Inleiding
Welke informatie treft u aan in deze paragraaf ?
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de belangrijkste financiële voornemens,
verantwoording en risicomanagement van alle verbonden partijen waarin de gemeente
’s-Hertogenbosch deelneemt. Als gemeente nemen we deel in een verbonden partij om een publiek
belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren.
A). In het totaaloverzicht financiële gegevens verbonden partijen ziet u de volgende financiële
gegevens per verbonden partij terug:
> het geplaatste aandelenkapitaal en overige financiële zaken zoals leningen en subsidies;
> het eigen- en vreemd vermogen;
> het resultaat.
B). Onder het risicomanagement staat per verbonden partij het risicomanagement per verbonden partij
toegelicht:
> eventuele risico’s;
> verwachte risico-ontwikkelingen;
> het gevoerde/te voeren risicobeheer.
Wat is een verbonden partij ?
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijke én een financiële belang
heeft. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft in de verbonden partij. Ofwel uit
hoofde van een vertegenwoordiging in het bestuur. Ofwel uit hoofde van stemrecht in de
aandeelhoudersvergadering c.q. het algemeen bestuur van de verbonden partij.
We spreken van een financieel belang als de gemeente een lening heeft verstrekt, een garantie heeft
afgegeven of aandeelhouder is, waarbij de gemeente deze financiële middelen kwijt is in geval van
faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen
verhaald worden op de gemeente. Voorbeelden zijn het aandelenbelang dat onze gemeente heeft in
een deelneming. Of in een gemeenschappelijke regeling of andere rechtspersoon waar een deel van de
activiteiten van onze gemeente is belegd.
Als we als gemeente alléén een subsidierelatie hebben, is geen sprake van een financieel belang zoals bedoeld
in het Besluit Begroting en Verantwoording. Indien de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel
belang heeft, is geen sprake van een verbonden partij.
Beleidskaders
Welke kaders en uitvoeringsafspraken gelden binnen ons stelsel van verbonden partijen?
De kaders, uitvoeringsafspraken en beleidsuitgangspunten die gelden binnen het stelsel van onze
verbonden partijen zijn terug te vinden in:
· Raadsbesluit Kaders verbonden partijen gemeente ’s-Hertogenbosch, juli 2011;
· Raadsbesluit Raadscontrole op zware gemeenschappelijke regelingen en regionale
samenwerkingsverbanden, april 2014* (vastgesteld juni 2014);
· Raadsbesluit eindrapport van de rekenkamercommissie over verbonden partijen, 2011;
· Raadsinformatiebrief periodieke evaluatie verbonden partijen 2016.
* op basis van dit raadsbesluit heeft de Bossche raad besloten om zware regionale
samenwerkingsverbanden toe te voegen aan de lijst verbonden partijen in deze paragraaf.
Register verbonden partijen
Hoe heeft deze paragraaf een relatie met de beleidsprogramma’s en met het Register verbonden
partijen?
> Beleidsprogramma’s in begroting en jaarrekening:
De bijlage verbonden partijen geeft de financiële resultaten weer. Evenals een beeld van het
risicobeheer. De beleidsmatige doelstellingen en resultaten staan niet in deze paragraaf. Conform het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan de beleidsmatige zaken in de beleidsprogramma’s
opgenomen. In het overzicht staat per verbonden partij aangegeven in welk beleidsprogramma u de
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beleidsmatige zaken terug kunt vinden. In dit betreffende beleidsprogramma in de begroting zijn dus de
beleidsmatige doelstellingen van de verbonden partij terug te vinden. En in het jaarverslag de
verantwoording hierover. Sommige verbonden partijen hebben geen primair beleidsmatig doel. Bij deze staat
als verwijzing naar het beleidsprogramma n.v.t. aangegeven.
> Register verbonden partijen op internet:
De paragraaf verbonden partijen informeert u over de financiële resultaten en risicogegevens die
jaarlijks verschillen. De zogenaamde ‘variabele’ financiële gegevens. In de beleidsprogramma’s vindt u de
variabele beleidsmatige gegevens terug. Ook willen we u constant informeren over een aantal ‘vaste’ gegevens
rondom onze verbonden partijen. Voortaan zijn deze vaste gegevens te allen tijde
raadpleegbaar op internet. Deze gegevens zijn terug te vinden in het Register verbonden partijen.
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Vennootschappen en coöperaties
Leeswijzer
Leeswijzer: hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?
In het overzicht van de Verbonden partijen zijn naast de financiële kerngegevens per verbonden partij, ook het
risicomanagement per verbonden partij opgenomen. Uitgangspunt voor de vermelde cijfers zijn: Jaarverslag t: §
verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t.
Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar t
opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.
We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe
deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte
deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochterrelatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen
rechtstreeks zitting in de ‘moeder’. In het overzicht zijn de indirecte
deelnemingen met een * gemarkeerd.
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Kwekkelstijn BV
Beleidsprogramma:
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 18.151 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 107.920

€ 107.920

€ 113.997

€ 113.997

€ 0,00

Risicomanagement:
Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid een risicofactor. Een slechte zomer betekent jaarlijks een
omzetverlies van circa € 30.000. De hoogte van de algemene reserve binnen deze vennootschap tot maximaal € 90.000 is toereikend om enige slechtere jaren
van het buitenbad op te kunnen vangen.
De inhuur van personeel voor het buitenbad is seizoens- en weersafhankelijk, dit is één van de belangrijkste beheers aspecten en aandachtspunten voor
kostenbewaking door Kwekkelstijn. Een nieuw ingevoerd roostersysteem draagt daar aan bij. De voorbereidingen zijn gestart om in 2018 te komen tot een
semipermanente overkapping van het 25 meter buitenbassin. Het is de bedoeling dat in de zomerperiode het bassin dienst doet als buitenbassin en de overige
jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name zwemverenigingen en banenzwemmers. Tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en
Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V. is voor de jaren 2017 tot en met 2019 een exploitatie- en huurovereenkomst aangegaan op basis van de
huidige situatie, dat wil zeggen zonder overkapt buitenbassin. De overkapping zal naar verwachting de hoogte van de benodigde gemeentelijke
exploitatiebijdrage beïnvloeden. Zodra dit duidelijk is, zal een voorstel tot aanpassing van de exploitatieovereenkomst 2017-2019 worden gedaan.

CBL Vennootschap BV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 787.743

€ 146.779

€ 148.644

€ 16.517

-/- € 18.881
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Risicomanagement:
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte
van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap (afgerond $ 1 mln.).
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.

Vordering op Enexis BV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

€ 23.997

€ 9.172

€ 356,3
miljoen

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 356,3 -/- € 14.825
miljoen

Risicomanagement:
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement
van Enexis.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal
van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Verkoop Vennootschap BV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 746 (3,73 % aandelenkapitaal)

€ 1.242.623

€ 150.934

€ 37.323

€ 19.656

-/- € 66.690
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Risicomanagement:
Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze
vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
CVS Amsterdam BV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 3.209.046

€ 869.698

€ 170.799

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 64.924 -/- € 109.945

Risicomanagement:
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn
afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 miljoen op de escrow-rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal
van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 1,6 miljoen € 1,6 miljoen

€ 50.833

€ 17.940

-/- € 18.459
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Risicomanagement:
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).
Enexis Holding
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

€ 3.704
miljoen

€ 3.808
miljoen

€ 3.580
miljoen

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 3.860 € 207 miljoen
miljoen

Risicomanagement:
Risico Management is een belangrijk onderdeel van het besturingsprogramma van Enexis. Het richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming;
van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. De lijn – en projectmanagers op
alle niveaus in de organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het
kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. Op centraal
niveau is een risico management comité ingericht dat de implementatie van risico managementbeleid bewaakt. In dat comité zitten naast een delegatie van het
managementteam deskundigen op het gebied van risicomanagement.
De belangrijkste risico's zijn:
•
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het veranderen vermogen van de medewerkers. Door strategische
personeelsplanning bereid Enexis zich voor op veranderingen in de omgeving, de techniek en de maatschappij. Het ontwikkel-en verandervermogen van de
medewerkers bevorderen ze met initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en permanente educatie.
•
Het risico op ongevallen is sterk verweven met de primaire processen. Beheersing van het aantal ongevallen heeft dan ook structureel veel aandacht binnen
Enexis. Intensivering van het onderhoud aan verouderde delen van het netwerk levert een verhoogde kans op ongevallen op. Enexis werkt consequent aan
versterking van het veiligheidsbewustzijn van het personeel en dat van haar aannemers.
•
Om het risico op verslechtering van de performance en de betrouwbaarheid van de ICT omgeving te beheersen verminderd Enexis de complexiteit van de ICT
omgeving. Dit doet ze onder andere door architectuurbewaking bij de implementatie van ketenprocessen. Professionele 3e partijen testen periodiek de
beveiliging van het netwerk en de systemen en data. Het Securitiesplan leidt tot een volwassener IT security. Een regiegroep zorgt voor de uitvoering van een
security awereness programma en Enexis brede securitytesten op relevante ICT omgevingen.
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•
•

De energiewetgeving is in beweging. Met name wijzigingen in stroomwetgeving zouden gevolgen kunnen hebben voor Enexis. Om tijdig te kunnen
anticiperen houdt Enexis de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en wordt intensief overleg gevoerd met de autoriteit consument & markt zowel
individueel als in sectorverband.
Door grootschalige aanbieding van slimme meters neemt het risico op operationele problemen toe. Ook omdat deze meters geavanceerder zijn dan
de traditionele meters. Dit vraagt om meer kennis en kunde voor installatie en het oplossen van storingen. Enexis regisseert de uitrol en monitoring
van de werking van de slimme meters nauwkeurig. Hierdoor is de kans dat ze voor onaangename verrassingen komen te staan klein.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Definitief
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
146.188 aandelen (0,26% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

€ 4.486
miljoen

€ 4.953
miljoen

€ 149.483
miljoen

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 135.041 € 393 miljoen
miljoen

Risicomanagement:
Het aangaan en beheersen van risico’s is inherent aan de bedrijfsvoering van een bank. Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-,
liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk. BNG Bank kent alleen een bankenboek en geen handelsboek. Het
risicobeheer van BNG Bank is gericht op handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank. Dit profiel komt tot uitdrukking in hoge externe kredietratings.
Om deze reden hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid, met ondergrenzen voor de leverage ratio en de Tier 1-ratio. Deze grenzen bepalen in
combinatie met de beperking van de dienstverlening zoals vastgelegd in haar statuten het werkgebied en de actieradius van de bank. In haar jaarverslag
beschrijft en rapporteert de Bank uitgebreid haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via www.bngbank.nl/jaarverslag.
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Brabant Water NV
Beleidsprogramma: Beleggingen en overige baten en lasten
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 563 (0,20% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017

Vreemd vermogen

31-12-2017

01-01-2017

Resultaat

31-12-2017

2017

€ 560 miljoen € 560 miljoen € 400 miljoen € 400 miljoen

nnb

Risicomanagement:
Risicobeheersing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming: van
strategische en operationele risico`s tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van dit risicobeleid
is een zorgvuldige afweging welke risico`s Brabant Water loopt, welke beheersmaatregelen ingezet worden en hoe Brabant Water controle houden op de
effectiviteit en de naleving van de regels.
In 2015 is het risicomanagementbeleid en het kader voor risicomanagement vastgesteld. Het stelsel van maatregelen voor risicobeheersing is bedoeld om
effectiever om te gaan met onzekerheden, zodat bedreigingen worden ingeperkt en kansen optimaal worden benut. Onderdeel van het beleid is een
bedrijfsbrede risicomatrix die een hulpmiddel is om de risicobereidheid van Brabant Water te bepalen. In haar jaarverslag beschrijft en rapporteert Brabant
Water over haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via jaarverslag2016.brabantwater.nl/

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij
Beleidsprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 3.557.183,= (aandelenkapitaal)€ 23,3 miljoen (leningen gemeente)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

31-12-2017

2017

€ 16,8 miljoen € 17,7 miljoen € 30,3 miljoen € 29,3 miljoen

circa € 0,9
miljoen
(operationeel
resultaat)
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Risicomanagement:
In het jaarverslag van de BIM wordt ingegaan op het risicomanagement. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van
commissarissen. Het vormt een steeds belangrijker onderdeel van de besturing van de BIM. Jaarlijks wordt met de accountant gesproken over de interne
risicobeheersingssystemen. De afgelopen paar jaar zijn stappen gezet om het risicomanagement verder te verankeren in de organisatie. Een belangrijk
financieel risico bij de BIM ligt in de waardeontwikkeling van het onroerend goed. De bedrijfspanden in verhuurexploitatie zijn onroerende zaken die
aangehouden worden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren. Ten behoeve van de jaarrekening wordt jaarlijks het vastgoed in eigendom
van de BIM door een onafhankelijk extern taxateur getaxeerd. De algemene ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsmatig vastgoed, alsmede de specifieke
situatie per object, met name de bezettingsgraad, de lengte van de huurcontracten en de kwaliteit van de huurders worden daarbij kritisch tegen het licht
gehouden. De externe accountant van de BIM heeft de afgelopen paar jaar steeds vastgesteld dat de externe taxaties goed bruikbaar zijn voor de
onderbouwing van de actuele waardes van de panden.
De financieringsrisico’s zijn sinds alle leningen van de BIM zijn ondergebracht bij de grootaandeelhouder de gemeente ’s-Hertogenbosch relatief beperkt.
Hierbij is overeengekomen dat op basis van de beschikbare aflossingscapaciteit, wordt afgelost. Hiermee wordt vermeden dat bij eventuele liquiditeitskrapte
toch moet worden afgelost, waardoor de organisatie in liquiditeitsproblemen zou kunnen komen. In 2015, 2016 en 2017 heeft de BIM overigens in ruimte
mate afgelost.
Wat het operationeel risico betreft is het van belang dat de BIM in control is in haar operatie. Met name op het gebied van rapportages zijn sinds 2015 acties
ingezet die er nog meer toe dienen te leiden dat informatie betrouwbaar en snel toegankelijk is, zodat waar wenselijk tijdig kan worden bijgestuurd.

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen
Beleidsprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

2017

€ 8,75 miljoen (aandelenkapitaal), waarvan € 5,25 miljoen in het bezit van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch€ 20,1 miljoen (leningen gemeente)

-/- € 90.000 -/- € 550.000 € 17,6 miljoen € 21,8 miljoen -/- € 460.000

Risicomanagement:
Het risico van de MEI ten aanzien van de jaarlijkse exploitatie is beperkt. Met de exploitant is een huurovereenkomst gesloten die loopt tot 2020. Conform de
tussen partijen gesloten parapluie overeenkomst is inmiddels gestart met de onderhandelingen over de periode na 31 december 2020. De resultaten van die
onderhandelingen zijn bepalend voor de ontwikkeling van het eigen vermogen en de liquiditeit van de vennootschap in de volgende jaren.
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Brabant Life Sciences Seed Fonds BV
Beleidsprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 6,5 miljoen

Vreemd vermogen

31-12-2017

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

2017

nnb € 2,8 miljoen

nnb

nnb

Risicomanagement:
Brabant Life Sciences Seed Fonds BV (BLSSF) is operationeel sinds 2009. Vijf partijen, waar onder de BIM, investeren gezamenlijk € 4 miljoen. Van het rijk is
een renteloze lening verkregen van € 4 miljoen. Tot slot is de provincie mede-participant. Zij heeft een bedrag van eveneens € 4 miljoen beschikbaar gesteld.
Totaal was hiermee € 12 miljoen beschikbaar dat (grotendeels) als risicokapitaal is geïnvesteerd in nieuwe kleine Life Sciences bedrijven. Het
fondsmanagement is in handen gesteld van WesterToren Innovation Ventures B.V .. Daarnaast wordt het fonds ondersteund door een Wetenschappelijke
Adviesraad. Er zijn inmiddels twee deelnemingen verkocht. Vooralsnog blijft er een risico aanwezig dat niet het totaal geïnvesteerde risicokapitaal wordt
terugverdiend.
Noot: de jaarcijfers 2017 worden door de vennootschap pas op zijn vroegst medio 2018 vrijgegeven.
Bosch Investerings-Fonds B.V.
Beleidsprogramma: Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

2017

€ 8 miljoen (lening)

-/- € 97.534 -/- € 227.000 € 2,5 miljoen € 2,5 miljoen -/- €129.000
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Risicomanagement:
Het Bosch Investering-Fonds (BIF) is eind 2016 door de BIM opgericht. De gemeente heeft hiervoor € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door uw
raad opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om risicokapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge, (innovatieve) bedrijven. BIF B.V. vormt samen
met een aantal private investeerders een beleggingsfonds. Een voornemen tot financiering, uitbreiding van financiering of desinvestering worden voorgelegd
aan een investeringscommissie. In 2017 heeft de eerste investering plaatsgevonden (Fruitfunk), er worden in 2018 nog enkele investeringen verwacht. BIM
legt in haar hoedanigheid van bestuurder van BIF B.V. verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur aan haar aandeelhouder(s) in de reguliere
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de N.V. BIM. Minimaal wordt hiertoe het door een accountant goedgekeurde, definitieve jaarverslag inclusief
jaarrekening van BIF B.V. over het afgesloten boekjaar ter informatie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. BIM geplaatst.
Bossche Banen BV
Beleidsprogramma: Werk en inkomen
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 30.000 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 64.354

€ 61.610

€ 21.752

€ 12.679

€ -2.744

Risicomanagement:
De Bossche Banen BV is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten en personeel. Voor het realiseren van de doelstelling heeft de verbonden partij
contractuele afspraken gemaakt met de voormalig afdeling AMSZ van de gemeente en het UWV werkbedrijf. De Bossche Banen BV ontvangt
loonkostensubsidie voor dekking van de loon- en bijkomende kosten. Daardoor is het financiële risico afgedekt.
Schoonmaak-coöperatie
Beleidsprogramma: Werk en inkomen
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

2017

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 1,8 miljoen € 2,1 miljoen € 2,8 miljoen € 2,7 miljoen

€ 787.000

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
204

Risicomanagement:
De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte
activiteiten en eventuele schulden.
BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij ’s-Hertogenbosch
Beleidsprogramma: Cultureel klimaat
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 18.000 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

2,0 miljoen

2,0 miljoen

2,6 miljoen

2,4 miljoen

0,0

Risicomanagement:
Door het stoppen van het nieuwbouwproces zal een nieuw theater niet eerder dan 2023 in gebruik kunnen worden genomen. Met de uitstraling van het
huidige pand staat de exploitatie onder druk. Ook nog een ontbrekende tijdelijke voorziening gedurende de bouw kan het resultaat negatief beinvloeden.
Haverleij BV
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

31-12-2017

2017

€ 10,9 miljoen € 11,0 miljoen € 9,8 miljoen € 0,2 miljoen

€ 102.000
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Risicomanagement:
De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig
plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. In 2017 is voor dit laatste plandeel een Ruimtelijk en Functioneel Kader
door de raad vastgesteld.
De 20 woningen in kasteel Beeckendael die op de balans stonden zijn in 2017 verkocht. Van de vier zogenaamde bosrandkavels zijn er drie verkocht en is de
laatst onder optie en deze wordt naar verwachting in 2018 verkocht.
De vennootschap zet de exploitatie van de golfbaan voort onder de huidige condities overeenkomstig de langdurende verhuurovereenkomst met de
exploitant. De B.V. verkent de mogelijkheden om te komen tot verkoop van de golfbaan.
De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke
eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa € 11 miljoen.

BV Paleiskwartier
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 11,9 miljoen € 13,2 miljoen € 11,2 miljoen € 10,4 miljoen € 1,2 miljoen

Risicomanagement:
Nieuwe deelplannen worden in de regel alleen verder in ontwikkeling gebracht, als er voldoende zekerheid is over de afzet van het programma, bijvoorbeeld
door vooraf afspraken met beleggers over de afname van huurappartementen te maken en door vooraf huurcontracten met afnemers van kantoren en andere
commerciële ruimtes te sluiten. Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit
kan worden genomen door directie en Raad van Commissarissen.
Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo
nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is in de
huidige markt een reële optie.
In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op
uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap.
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BV Willemspoort
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’sHertogenbosch)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 4.906

€ 1.761

€ 142.750

€ 142.750

-/- € 3.145

Risicomanagement:
Het risico op het noordelijke plandeel is inmiddels beperkt. De gronden hierin zijn grotendeels verkocht en een groot deel van de woningen is in 2017
opgeleverd. De bijbehorende financiële afwerking past binnen de geldende grondexploitaties van zowel de BV als de gemeente. Wel was bij de ontwikkeling
van het entreegebied naast het reeds geopende hotel/brasserie ook een woonzorgcomplex voorzien. Inmiddels is duidelijk dat dit initiatief in deze omgeving
niet haalbaar is vanwege de geluidsnormen. Directie en RvC onderzoeken alternatieven, die niet als geluidsgevoelige voorziening worden aangemerkt. Dit kan
van invloed zijn op de grondopbrengst voor deze locatie.
Medio 2018 is het stedenbouwkundige plan voor Willemspoort zuid gereed. Dit plan zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De focus ligt op
woningbouw. Dat betreft zowel sociale, middeldure en dure huur en koopappartementen. Onderzocht wordt of kleine appartementen, zorgappartementen
alsmede service-appartementen onderdeel van het woonprogramma kunnen zijn. Daaraan worden (commerciële) voorzieningen toegevoegd. Wonen en
voorzieningen dienen als communicerende vaten om te komen tot een volwaardig en financieel acceptabel plan. De doelgroep, gerelateerd aan food&health
en het JBZ blijft ongewijzigd. In het plan worden bezoekers- en bewonersparkeergarages opgenomen. De BV Willemspoort is momenteel op zoek naar
beleggers/exploitanten voor de (zorg)huurappartementen, de commerciële voorzieningen en de bezoekersparkeergarage. Hoewel de verwachting is, dat de
huidige markt voldoende potentie biedt om een haalbaar plan te realiseren, kan in dit stadium nog geen zekerheid worden gegeven over de gemeentelijke
grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV.
In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen
getroffen. Vanwege de lagere rentekosten dan eerder geraamd en de positieve ontwikkeling van het project, is in de gemeentelijke jaarrekening 2016 deze
voorziening verlaagd naar € 2,8 miljoen. Wel blijven zowel de B.V. als het grondbedrijf de risico’s kritisch beoordelen.
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CV Willemspoort
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 6 miljoen (aandelenkapitaal, waarvan € 2 miljoen in het bezit van de BIM)

€ 5,9 miljoen € 5,9 miljoen € 1,4 miljoen

€ 332.000

-/- € 35.386

Risicomanagement:
Het risico op het noordelijke plandeel is inmiddels beperkt. De gronden hierin zijn grotendeels verkocht en een groot deel van de woningen is in 2017
opgeleverd. De bijbehorende financiële afwerking past binnen de geldende grondexploitaties van zowel de BV als de gemeente. Wel was bij de ontwikkeling
van het entreegebied naast het reeds geopende hotel/brasserie ook een woonzorgcomplex voorzien. Inmiddels is duidelijk dat dit initiatief in deze omgeving
niet haalbaar is vanwege de geluidsnormen. Directie en RvC onderzoeken alternatieven, die niet als geluidsgevoelige voorziening worden aangemerkt. Dit kan
van van invloed zijn op de grondopbrengst voor deze locatie.
Medio 2018 is het stedenbouwkundige plan voor Willemspoort zuid gereed. Dit plan zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De focus ligt op
woningbouw. Dat betreft zowel sociale, middeldure en dure huur en koopappartementen. Onderzocht wordt of kleine appartementen, zorgappartementen
alsmede service-appartementen onderdeel van het woonprogramma kunnen zijn. Daaraan worden (commerciële) voorzieningen toegevoegd. Wonen en
voorzieningen dienen als communicerende vaten om te komen tot een volwaardig en financieel acceptabel plan. De doelgroep, gerelateerd aan food&health
en het JBZ blijft ongewijzigd. In het plan worden bezoekers- en bewonersparkeergarages opgenomen. De BV Willemspoort is momenteel op zoek naar
beleggers/exploitanten voor de (zorg)huurappartementen, de commerciële voorzieningen en de bezoekersparkeergarage. Hoewel de verwachting is, dat de
huidige markt voldoende potentie biedt om een haalbaar plan te realiseren, kan in dit stadium nog geen zekerheid worden gegeven over de gemeentelijke
grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV.
In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen
getroffen. Vanwege de lagere rentekosten dan eerder geraamd en de positieve ontwikkeling van het project, is in de gemeentelijke jaarrekening 2016 deze
voorziening verlaagd naar € 2,8 miljoen. Wel blijven zowel de B.V. als het grondbedrijf de risico’s kritisch beoordelen.
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Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Beleidsprogramma: Milieurespecterende ontwikkelingen
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 3,0 miljoen

Vreemd vermogen

31-12-2017

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

2017

n.n.b. € 12,5 miljoen

n.n.b.

n.n.b.

Risicomanagement:
De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is begin 2009 opgericht en heeft als belangrijkste doel het voor haar leden bereiken van de hoogst
mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten v.w.b. het inzamelen en verwerken van afval. De coöperatieve vereniging is de juiste
entiteit welke past bij de gestelde doelen van de (toekomstige) leden en de toekomstige ontwikkelingen. De coöperatieve vereniging is een rechtspersoon en
dus aansprakelijk voor haar doen en laten. De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is een CV met een uitgesloten aansprakelijkheid. Het
lidmaatschap van de gemeente ’s-Hertogenbosch van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. betekent dat de gemeente niet aansprakelijk is voor
nadelige gevolgen van overeenkomsten die de coöperatie sluit met andere partijen (andere leden en derden). Binnen de coöperatie zijn wij uitsluitend
aansprakelijk voor die zaken waarvoor wij zelf een overeenkomst hebben gesloten met de coöperatie.
Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V.
Beleidsprogramma:
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal)€ 1,8 miljoen (rekening-courant)€ 0,7 miljoen
(jaarlijkse bijdrage Voorziening)

€ 5,2 miljoen € 6,3 miljoen € 3,4 miljoen € 1,7 miljoen

€ 297.412
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Risicomanagement:
De in 1996 door Libéma Vrijetijdsparken BV, Exploitatiemaatschappij Sportiom BV, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Ontwikkelingsmaatschappij NV en
Verhuurmaatschappij NV gesloten koepelovereenkomst eindigt op 31-12-2018. Zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit 2007 (nr. 07.0543) wordt in de
gemeentebegroting tot nu toe uitgegaan van exploitatie van het Sportiom t/m 2025, ongeacht door welke partij, op basis van gelijkblijvende uitgangspunten en
afspraken. De financiële meerjaren prognose t/m 2025 wordt jaarlijks als bijlage opgenomen bij de begroting ten behoeve van uw Raad.
Waardering Ontwikkelingsmaatschappij
De aandelen (100%) van de gemeente in de Ontwikkelingsmaatschappij zijn gewaardeerd tegen oorspronkelijke verkrijgingsprijs (€ 19,1 mln.), waarbij rekening dient te
worden gehouden met duurzame waardevermindering. Daarom is in de gemeentelijke jaarrekeningen vanaf de aanvang van de exploitatie in 1998 een risicoreserve
gevormd (later omgezet in een voorziening), welke op 31 december 2025 toereikend moest zijn om deze duurzame waardevermindering van de deelneming in de
Ontwikkelingsmaatschappij te compenseren. De gevormde voorziening werd ook gebruikt ter egalisatie van een aantal kosten- en opbrengstenposten die verband
houden met (het gemeentelijke aandeel in) de exploitatie van het Sportiom. Dit betreft onder andere de bijdragen uit de dienstverleningsovereenkomst met de
exploitatiemaatschappij, de personele kosten van (oud-)medewerkers van de gemeente in Sportiom, de kosten van vervanging van technische installaties en daarnaast
de opbrengsten van verenigingen, particulieren en scholen.
Met ingang van 2010 is de waarderingssystematiek gewijzigd. Vanaf dat jaar wordt jaarlijks door de gemeente een exploitatievergoeding/kapitaalstorting verstrekt aan
de Ontwikkelingsmaatschappij, in plaats van de vorming van een risicovoorziening door de gemeente. De reden van deze (budgettair neutrale) wijziging was dat de
deelneming te hoog was gewaardeerd op de balans van de gemeente en dat sprake was van een structureel verliesgevende onderneming. In de jaarrekeningen 2010 en
2012 van de gemeente is daarnaast een voorziening gevormd van € 4,5 mln.
Vanaf de aanvang van de exploitatie van het Sportiom is de waardering van de aandelen van de gemeente (tussentijds) dus hoger dan de feitelijke waarde (eigen
vermogen) van de Ontwikkelingsmaatschappij (het verschil ultimo 2016 bedraagt € 9,4 mln. o.b.v. de concept jaarrekening 2016). De waardevermindering wordt
gedurende de looptijd van de exploitatie gecompenseerd door middel van de jaarlijkse exploitatiebijdrage/kapitaalstorting door de gemeente, welke structureel is
voorzien in de begroting.
Bij de bepaling van het verwachte vermogen van de Ontwikkelingsmaatschappij ultimo 2025 wordt uitgegaan van een waarde van het pand Sportiom van € 7,5 mln.
Uiteraard zal te zijner tijd moeten blijken wat de feitelijke marktwaarde op dat moment is.
In de koepelovereenkomst is de bepaling opgenomen dat de Ontwikkelingsmaatschappij de aandelen van Libéma (15%) in de Verhuurmaatschappij moet overnemen
voor € 3,4 mln. Rekening houdend met onder andere deze betalingsverplichting van € 3,4 mln., resteert ultimo 2025 een maximaal risico van € 1,8 mln., nog uitgaande
van voorzetting van de exploitatie t/m 2025.
Bij beëindiging van de koepelovereenkomst en overname van de aandelen per 31-12-2018 wordt de Ontwikkelingsmaatschappij 100% aandeelhouder in de
Verhuurmaatschappij en zijn alle financiële baten, lasten, bezittingen en schulden in de Verhuurmaatschappij voor rekening van de Ontwikkelingsmaatschappij (en dus
gemeente ’s-Hertogenbosch). Hiermee is rekening gehouden in bovengenoemd risicobedrag van € 1,8 mln.
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Berekening (bedragen x € 1.000.000):
Waardering aandelen gemeente
Gevormde voorziening
Netto waardering
Eigen vermogen Ontwikkelingsmaatschappij
Overname aandelen Libëma (2018)
Eigen vermogen na overname aandelen
Tekort (eigen vermogen -/- netto waardering)

2016
19,1
4,5
14,6

2018
19,1
4,5
14,6

2025
19,1
4,5
14,6

5,2
5,2
-/- 9,4

7,3
3,4
3,9
-/- 10,7

16,2
3,4
12,8
-/- 1,8

Exploitatie vanaf 2019
Op 7 maart 2017 heeft uw Raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de exploitatie van het Sportiom voor de periode 2019 t/m 2038, met als een
van de uitgangspunten dat deze past binnen de huidige financiële ruimte, onderdeel Sportiom, in de gemeentelijke meerjarenbegroting (t/m 2038). Inmiddels is
de aanbestedingsprocedure in volle gang en verwachten we in mei/juni 2018 de exploitatie van het Sportiom 2019-2038 definitief te gunnen aan de nieuwe
exploitant.
Tot nu toe werd in de gemeentebegroting uitgegaan van exploitatie van het Sportiom t/m 2025. Op basis van de meerjaren prognoses werd een eenmalig
tekort van € 1,8 mln. ultimo 2025 gemeld in de risicoparagraaf.
Wij verwachten dat alle lasten die samenhangen met de nieuwe verlengde exploitatie van het Sportiom, passen binnen de beschikbare middelen zoals
opgenomen in de meerjaren gemeentebegroting, bij voortzetting van de huidige begrotingssystematiek Sportiom. Ondanks de zorgvuldige en goede
voorbereiding kan het aanbestedingstraject mislukken, met het risico dat geen nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten kan worden, ingaande op 1 januari
2019. In bovengenoemd voorstel heeft uw Raad tevens besloten om in dat geval de exploitatie als gemeente (tijdelijk) ter hand te nemen. Het eventuele
financiële risico kan op het moment van samenstelling van de jaarrekening nog niet worden ingeschat en is derhalve PM geraamd.
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Zware gemeenschappelijke regelingen
Leeswijzer
Leeswijzer: hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?
In het overzicht staan de financiële kerngegevens per verbonden partij. Uitgangspunt voor de vermelde cijfers
zijn:
Jaarverslag t: § verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t
Begroting t + 2: § verbonden partijen: definitieve, vastgestelde cijfers van boekjaar t
Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar t
opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.
We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe
deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte
deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochterrelatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen
rechtstreeks zitting in de ‘moeder’. In het overzicht zijn de indirecte
deelnemingen met een * gemarkeerd.
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Veiligheidsregio Brandweer
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 41,25 per inwoner (2017)

€ 7,8 miljoen € 7,8 miljoen € 21,8 miljoen € 23,4 miljoen

€ 164.000

Risicomanagement:
Versterking organisatie Brandweer Brabant-Noord
Met name door veranderingen in de omgeving met toenemende eisen aan de brandweer=organisatie en onder invloed van eerder doorgevoerde bezuinigingen
bevindt de BBN zich op dun ijs. Zowel de toereikendheid van de uitvoeringscapaciteit als de toekomstbestendigheid van de organisatie is onvoldoende.
In 2017 en 2018 worden de noodzakelijke versterkingen bekostigd uit de inzet van reserves van de Veiligheidsregio. Om de versterkingen structureel te
borgen is een hogere gemeentelijke bijdrage vanaf 2019 noodzakelijk. Om de actuele knelpunten structureel op te lossen is een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage nodig van € 4,06 per inwoner; voor onze gemeente een bedrag van € 630.000.
Op 12 en 13 april 2018 wordt/is wederom een Bestuursconferentie gehouden om de koers en richting van de organisatie te bepalen vanaf 2020.
Schaalvergroting van meldkamers
Nederland kent op dit moment 25 meldkamers waarvan 22 regionale meldkamers werkzaam zijn ten behoeve van politie, brandweer en de
ambulancevoorzieningen. De schaalvergroting wordt geëffectueerd middels een transitieakkoord met daarin de samenvoeging tot één landelijke
meldkamerorganisatie (met maximaal 10 locaties) die onder leiding komt te staan van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Welke financiële risico’s dat met
zich meebrengt voor de deelnemende gemeenten binnen onze veiligheidsregio met betrekking tot het Gemeenschappelijke Meldcentrum en de meldkamer van
de Brandweer is nog steeds niet bekend, evenals de omvang daarvan.
Het positieve resultaat van de jaarrekening 2017 van het GMC bedraagt € 868.000. Dit voordeel is met name ontstaan vanwege uitgestelde investeringen,
lagere rentekosten en als gevolg van de samenvoeging met meldkamer van de regio Brabant Zuid-Oost en zal aan de 17 deelnemende gemeenten en de Politie
worden terugbetaald.
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Veiligheidsregio GHOR
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 1,849 per inwoner

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 194.000

€ 178.000

€ 199.000

€ 428.000

€ 0,00

Risicomanagement:
Zie Veiligheidsregio Brandweer.
Veiligheidsregio Gemeenschappelijk meldcentrum
Beleidsprogramma: Veiligheid
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

€ 2,055 per inwoner

€ 1,5 miljoen € 2,0 miljoen € 5,0 miljoen

€ 830.000

€ 868.000

Risicomanagement:
Zie Veiligheidsregio Brandweer.
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Heesch-West
Beleidsprogramma’s: Wonen en werkomgeving en Ruimte voor bedrijvigheid
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

-/- € 44.831 -/- € 174.085

€ 2.694.275

€ 2.531.667 -/- € 129.254

Risicomanagement:
In haar jaarverslag 2016 heeft de GR Heesch West het risicoprofiel van de grondexploitatie bijgesteld van “hoog” naar “middel”. Deze verlaging is met name
veroorzaakt door een afname van het renterisico als gevolg van het afsluiten van langjarige projectleningen en de bijstelling van het totaal uitgeefbare gebied
van 76 hectare naar 50 hectare. De belangrijkste projectrisico’s blijven de start uitgifte, het jaarlijkse uitgiftetempo, de uitgifteprijs en een hogere
kostenstijging.
De grondexploitatie laat per heden een tekort zien van 43,7 miljoen voor de gezamenlijke gemeenten. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft voor haar aandeel
van 58% een voorziening getroffen van € 25,3 miljoen. Gezien de complexiteit en de grootte van het project zijn er nog tal van onzekerheden. Om die reden
houden wij dan ook voor dit project een risicobuffer aan als onderdeel van onze algemene reserve van het grondbedrijf. Het blijft evenwel onze ambitie om
een bedrijventerrein van minimaal 76 ha. te realiseren en (daarmee) een deel van de voorziening terug te verdienen.

GGD Hart van Brabant
Beleidsprogramma: Sterke inwoners
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 29,81 per inwoner (nog niet bekend)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Resultaat
2017

€ 11,1 miljoen € 10,7 miljoen € 10,3 miljoen € 18,5 miljoen € 0,3 miljoen
concept

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
216

Risicomanagement:
GGD Hart van Brabant (in concept)
De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden
vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2017 is er een risicobedrag van € 1,2
miljoen ingeschat wat door reserves en voorzieningen gedekt zou moeten worden.
Het gaat dan met name om;
*risico op aanvullende dienstverlening (€ 0,64 miljoen)
Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de
dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op
de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook.
*eenmalige vertrekregeling ( € 0,27 miljoen)
Toelichting risicobeheer op eenmalige vertrekregeling (regelingen vervroegde uitkering): op basis van rechterlijke uitspraken bij andere bedrijven is er nu een
sprake van een (eind)heffing, maar de belastingdienst ging hiertegen in beroep. Toekomstige uitspraken kunnen nog leiden tot een heffing van 52%. De kans
dat dit risico zich volledig voordoet is laag.
Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen
worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren
ter dekking heeft.
Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 is de stand van de reserves:
Algemene reserve € 2,93 miljoen
Bestemmingsreserves € 7,83 miljoen
De reserves zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen

ODBN
Beleidsprogramma: Milieurespecterende ontwikkelingen
Aard cijfers: Concept
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

31-12-2017

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2017

2017

€ 79 gemiddelde kostprijs per uur (2017)

€ 7,1 miljoen € 5,4 miljoen € 18,2 miljoen € 18,2 miljoen -/- € 972.000
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Risicomanagement:
Binnen de ODBN geeft men aan, invulling te geven aan een adequaat geborgd risicomanagement. Risicomanagement is er op gericht om de schadelijke
gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het is een instrument om op een gestructureerde en eenduidige wijze risico's in
kaart te brengen en te leren beheersen. Daarvoor worden structureel risicoanalyses gemaakt; nadat een risico is beschreven worden de mogelijke
financiële gevolgen en de kans dat een risico zich voordoet in beeld gebracht. Een belangrijk risico waarmee de ODBN zich mogelijk geconfronteerd ziet
is het niet kunnen voldoen aan de geraamde productieve uren (vanwege ziekteverzuim, het niet kunnen werven van voldoende gekwalificeerd personeel)
waarmee een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch zou kunnen ontstaan tussen de werkprogramma’s van de deelnemers en de mate waarin de ODBN
daaraan uitvoering kan geven. Daarnaast loopt momenteel een extern onderzoek naar de in voorgaande jaren opgetreden tekorten. De uitkomsten van dit
onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de financiële bijdragen van deelnemende partners aan de ODBN. Hierover zullen nog afspraken
gemaakt moeten worden tussen de partners.
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Zware regionale samenwerkingsverbanden
Leeswijzer
Leeswijzer: hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?
In het overzicht staan de financiële kerngegevens per verbonden partij. Uitgangspunt voor de vermelde cijfers
zijn:
Jaarverslag t: § verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t
Begroting t + 2: § verbonden partijen: definitieve, vastgestelde cijfers van boekjaar t
Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar t
opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.
We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe
deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte
deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochterrelatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen
rechtstreeks zitting in de ‘moeder’. In het overzicht zijn de indirecte
deelnemingen met een * gemarkeerd.
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Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 4,00 per inwoner per jaar

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2017
€ 333.303
(concept)

31-12-2017

Vreemd vermogen
01-01-2017

Resultaat

31-12-2017

2017

€ 44.070 € 1,6 miljoen € 2,1 miljoen
(concept)
(concept)
(concept)

€ 10.767
(concept)

Risicomanagement:
De regionale samenwerking Noordoost-Brabant bestaat uit 17 gemeenten en 2 waterschappen. Het samenwerkingsverband staat bekend als (onderdeel van)
Agrifood Capital. Agrifood Capital is zelf geen opdrachtgever maar dit zijn de gezamenlijke deelnemende gemeenten.
De regionale samenwerking Noordoost-Brabant geeft jaarlijks via de Triple Helixorganisatie Stichting Agrifood Capital een opdracht aan Agrifood Capital B.V.
De BV participeert in publieke en private projecten. De hoogte van het totale bedrag is echter gelimiteerd tot de opdrachtwaarde van € 1 mln. De Stichting
Agrifood Capital houdt 100% van de aandelen en het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale samenwerking Noordoost-Brabant, de
regionale opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van werkgevers(verenigingen). Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Agrifood Capital B.V. Het
risico is dat de stichting Agrifood Capital en de BV Agrifood Capital in financiële problemen kunnen komen. In dat geval is de regionale samenwerking
Noordoost-Brabant als deelnemer in het stichtingsbestuur en daarmee de gemeenten als deelnemers in de regionale samenwerking (mede) verantwoordelijk.
Het financiële risico is echter beperkt tot het aandelenkapitaal van € 60.000.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
220

Brabantstad
Beleidsprogramma: Wonen en werkomgeving
Aard cijfers:
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 33.320 bijdrage per partner

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2017

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2017

2017

-

-

-

-

-

Risicomanagement:
Het bestuurlijke netwerk Brabantstad kent slechts beperkte risico’s aangezien er geen sprake is van een rechtspersoon. Projecten op de Werkagenda
BrabantStad zijn samenwerkingen tussen de partners in het netwerk – de B5-steden en de provincie Brabant – op basis van gelijkwaardigheid. Daarnaast richt
BrabantStad zich op het organiseren van ontmoeting en overleg en op gezamenlijke lobby.
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Grondbeleid
Inleiding
Begin 2018 stelde uw raad de nieuwe nota Grondbeleid 2018 vast. Hiermee vernieuwde u de kaders en
uitgangspunten voor het grondbeleid. Kort samengevat, legde uw raad in het nieuw grondbeleid de volgende
accenten:
-

Voortzetten van de ‘actief grondbeleid, tenzij…’-strategie.
Voortzetten van het solide (voorzichtige) financiële beleid voor het grondbedrijf, met bijzondere
aandacht voor een professioneel risicomanagement.
Opbrengstmaximalisatie is geen doel. Het gaat om de realisatie van projecten én daarbij de door de
raad vastgestelde beleidsdoelen.
Grond(prijs)beleid zet onze gemeente in ter stimulering van voldoende woningbouw (per categorie) én
duurzaamheid.
Het college pakt het signaal van de raad op, om bij bijzondere ontwikkelingen de raad eerder te
informeren en in positie te brengen.

Ons college voert binnen deze kaders via het grondbedrijf het grondbeleid uit. In de jaarrekening leggen wij
jaarlijks hierover verantwoording aan u af. Op het niveau van de individuele projecten gebeurt dit binnen de
programma’s ‘Fysiek’ en ‘Werk en Economie’. Het gevoerde grondbeleid vertaalt zich daarnaast in de financiële
positie van het grondbedrijf. In deze paragraaf grondbeleid gaan wij met name hier nader op in.
Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die van grote invloed
is op de cijfers van het grondbedrijf. Wij zien ons door een recente stellingname van de commissie BBV
gedwongen om onze wijze van het tussentijds nemen van positieve resultaten op grondexploitaties aan te
passen. Allereerst informeren wij u hier over in deze paragraaf. Vervolgens schetsen wij u de algemene
marktontwikkeling. Tot slot presteren wij u de financiële cijfers van het grondbedrijf over 2017. Deze sluiten
overigens verder in grote mate aan op hetgeen wij u al meldden bij de managementrapportage. In de bijlage bij
deze jaarrekening treft u nog een nadere toelichting per project van het grondbedrijf aan.
Nieuwe verplichte wijze van tussentijds winstnemen
De gemeentelijke boekhoudregels zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Binnen
deze regels moet het financiële beeld van het grondbedrijf worden opgesteld. De commissie BBV spreekt zich
regelmatig uit over de interpretatie en toepassing van deze regels. Eind vorig jaar heeft deze commissie
antwoord gegeven op vragen uit het land over de wijze van tussentijds winstnemen bij gemeentelijke
grondexploitaties. Vervolgens is in maart 2018 door de commissie een notitie verspreid over de wijze van
tussentijds winstnemen.
In de nota Grondbeleid 2018 staat als uitgangspunt: “winst wordt genomen op het moment dat de exploitatie
van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid vast te stellen is dat er winst
gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te
verwachten kosten én de nog verwachte afdrachten aan de reserve Grote Werken, als resultaat genomen”. Dit
is een voorzichtige benadering. Dit voorkomt dat tussentijds al winst is genomen, die in een latere fase
teruggedraaid moet worden. Ook als onverhoopt geen of minder opbrengsten in een plan (meer) worden
behaald, kan de openbare ruimte in het project toch wordt aangelegd.
De commissie BBV stelt echter dat de winst moet worden verantwoord naar rato van de voortgang van het
project. De voortgang wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per
individuele grondexploitatie. De gehanteerde methode wordt Percentage of completion (Poc) genoemd. Hierbij
mag wel rekening worden gehouden met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten
en opbrengsten van een project.
Deze Poc-methode is minder voorzichtig dan onze oude methode. Echter de gewijzigde regelgeving verplicht
ons dat wij vanaf nu deze methode verplicht moeten toepassen. Dit leidt tot een aanvullende winstneming van
€ 6,2 miljoen ten opzichte van de oude methode. Ter compensatie hiervan verhogen wij de noodzakelijk
geachte algemene reserve.
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

222

Algemeen beeld woningmarkt
Op het moment van het schrijven van deze paragraaf grondbeleid zijn toenemende spanningen waar te nemen
op de koopwoningmarkt. Zichtbaar is een forse krapte, die veelal leidt tot een relatief grote stijging van de
prijzen. De mate waarin, verschilt regionaal. Ondanks de stijgende prijzen, werden in 2017 in Nederland als
geheel meer woningen dan ooit verkocht. Redenen voor deze ontwikkeling van de woningmarkt zijn de lage
rente, het hoge consumentenvertrouwen, een steeds verder dalende werkloosheid en het gegeven dat het
alternatief voor kopen – namelijk huren – de laatste jaren fors duurder is geworden.
De krapte op de woningmarkt wordt, naar het zich laat aanzien, nog niet snel opgelost. Dit komt mede omdat
naar verwachting de hypotheekrente voorlopig relatief laag blijft. Een belangrijke factor daarnaast is dat de
productie van nieuwe woningen nog steeds achterblijft op de productie in de jaren voor de crisis. De komende
twee jaar worden daarom nog steeds stijgende prijzen verwacht. Of het aantal verkopen nog verder zal stijgen,
is onzeker.
Politieke, economische en internationale omstandigheden kunnen zo maar omslaan, met een gewijzigd
sentiment op de woningmarkt tot gevolg. Het risico lijkt zeker te bestaan dat de overmatige prijsstijgingen nu,
in de toekomst leiden tot stevige prijsdalingen bij het omslaan van de markt. Dit besef is van groot belang bij
het beoordelen van de financiële positie van het grondbedrijf.
Ook in ’s-Hertogenbosch blijft duidelijk sprake van druk op de woningmarkt, zowel in de koop- als huursector.
In de woonagenda 2017/2018 is een gewenste productie van 8.000 woningen tot en met 2025 vastgelegd.
Het grondbedrijf speelt een belangrijke rol in het beschikbaar krijgen van grond voor deze woningen. In 2017
heeft het grondbedrijf grond verkocht voor de realisatie van circa 536 woningen.
Algemeen beeld markt commercieel vastgoed
Commercieel vastgoed zijn winkels, kantoren en bedrijven. Bij dit vastgoed is in 2016/2017 landelijk een
krachtig herstel ingezet. In ’s-Hertogenbosch is de opname van kantoor- en bedrijfshuisvesting in die mate
aangetrokken, dat de leegstand in beide sectoren is gedaald naar een niveau van frictieleegstand van ca. 5%.
De verkoop van nieuwe en bestaande kantoren binnen onze gemeente is afgelopen jaar gestegen naar het
gemiddelde niveau van voor de crisis (ca. 25.000 m2 bvo per jaar).
Door de veranderende vraag dreigt in bepaalde kantoorsegmenten een zekere krapte te ontstaan. Dit geldt
zeker in kwalitatieve zin. Er is nog voldoende aanbod (zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed) voor bedrijven,
die zich willen vestigen op de OV locatie (Paleiskwartier + wijk ’t Zand). Voor kantoorgebruikers, die zich
primair willen vestigen op een snelweglocatie, is er op dit moment geen bouwkavel voor nieuwbouw meer
beschikbaar. Deze vragers zijn afhankelijk van het aanbod in bestaand vastgoed. Om aan die vraag te voldoen,
is door uw raad vorig jaar besloten tot verruiming van het kantooraanbod in de zichtzone van bedrijventerrein
De Brand en op bedrijventerrein Rosmalenseplas.
Op enkele kantoorlocaties is sprake van structurele leegstand. Dat aanbod voldoet niet (meer) aan de door het
bedrijfsleven gestelde eisen van kwaliteit, ligging en duurzaamheid. De transformatie van incourant
kantoorvastgoed is in de periode 2014 – 2017 gestegen naar een gemiddeld niveau van ca. 20.000 m2 bvo. Dit
ligt beduidend boven de vastgestelde doelstelling van ca. 12.500 m2 bvo.
Op de bedrijfshuisvestingsmarkt is duidelijk sprake van een inhaalslag. Na een periode van nagenoeg stilstand
in de uitgifte, is in 2017 binnen onze gemeente circa 13 ha aan bedrijfsterrein verkocht. Hiervan had circa 7 ha
betrekking op grond van Heineken in het middenterrein Rietvelden. De overig 6,1 ha was afkomstig van ons
grondbedrijf. De afzet bedrijfsterreinen van het grondbedrijf lag daarmee in 2017 ruim boven de gemiddeld
haalbaar geachte afzet van 2,5 hectare per jaar. Op dit moment heeft de gemeente nog een actueel aanbod van
ca. 57 ha. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het beschikbaar krijgen van bedrijventerrein Heesch West. Met
dit bedrijventerrein wordt ingespeeld op huisvestingsbehoefte van (zeer) grootschalige logistiek, grote kavels
ten behoeve van innovatieve bouwbedrijven en bedrijven die zich specifiek richten op circulaire economie en
(duurzame) energie.
Financiële positie van het grondbedrijf per 31 december 2017
Het grondbedrijf heeft drie groepen projecten:
1. Bouwgronden in Exploitatie (BIE)
Dit zijn gronden die het grondbedrijf actief transformeert naar bouwgrond. Uw raad heeft hiervoor een
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grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een grondexploitatiebegroting vastgesteld. Ten behoeve
van deze jaarrekening hebben wij alle lopende grondexploitatiebegrotingen weer geactualiseerd.
2. Overige gronden en panden
Dit gaat om gronden die niet of nog niet in ontwikkeling worden gebracht. Dit bezit wordt jaarlijks
beheerd.
3. Kostenverhaalsprojecten
Hierbij gaat het om kosten die de gemeente in rekening brengt bij particuliere ontwikkelingen. Hier
gaat het om faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hier geen eigendom.
In het vervolg van deze paragraaf beschrijven wij de financiële positie van het grondbedrijf. Dit doen we aan de
hand van de volgende onderdelen:
· De boekwaarde en de getroffen voorziening
· De algemene reserve en de risico’s
· Het geraamd eindresultaat
Boekwaarde en getroffen voorziening
De projecten van het grondbedrijf staan op de balans van de gemeente. Dit is tegen de boekwaarde.
Uiteindelijk moet deze boekwaarde terugverdiend worden. Dit geldt voor alle drie de groepen projecten van
het grondbedrijf.
-

Bij de BIE’s bestaat deze boekwaarde uit de tot nu toe gemaakte kosten op de projecten. Hiervan
halen we de al behaalde opbrengsten af. Het bedrag dat daarna overblijft plus de nog te maken kosten,
moeten we goedmaken uit de verkoop van bouwgrond.

-

Bij de overige gronden bestaat de boekwaarde uit de (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende
kosten. Als de marktwaarde van de gronden / panden lager is dan deze boekwaarde, dan waarderen
we deze boekwaarde af. De jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van deze gronden komen ten gunste
of ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Op de boekwaarde van panden wordt
afgeschreven indien geen sprake is van een slooppand.

-

Bij de kostenverhaalsprojecten (faciliterend grondbeleid) maken we kosten. Deze dekken we af uit de
exploitatiebijdragen van particuliere ontwikkelaars. De boekwaarde hiervan bevat de tot nu toe
gemaakte kosten min de tot nu toe ontvangen bijdragen.

Als we op een BIE een tekort verwachten, dan treffen wij direct een voorziening. Een bedrag ter grootte van
het verwachte tekort zetten wij dan apart. De grond voor het project Heesch West staat onder de overige
gronden. Deze grond brengen wij later over naar de GR Heesch West. Ook voor het verwachte nadeel op dat
project, houden wij een voorziening aan. Op de boekwaardes en de voorzieningen gaan we hier onder verder
in.
Ontwikkeling van de boekwaarde
De totale boekwaarde van het grondbedrijf is het afgelopen jaar gedaald naar € 158,7 miljoen. Vorig jaar was
dit nog € 176,3 miljoen.
Uitgesplitst in de drie soorten projecten van het grondbedrijf:

Bouwgronden in Exploitatie
Overige gronden en panden
Kostenverhaalsprojecten
Totaal boekwaarde
Tabel 1

1-1-2017
103,4
68,6
4,3
176,3

31-12-2017
76,8
83,2
4,8
164,8

Boekwaarde Bouwgronden in Exploitatie
Het grondbedrijf kende per 31 december van het afgelopen jaar 27 Bouwgronden in exploitatie (BIE’s). Het
BBV gaat er vanuit dat de looptijd van deze projecten in principe beperkt is tot 10 jaar. Hier kan alleen
gemotiveerd van worden afgeweken. Als bijlage bij deze jaarrekening is een geactualiseerd overzicht
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opgenomen van de BIE’s en hun looptijd. Bij de BIE’s met een looptijd van langer dan 10 jaar is een motivatie
voor deze langere looptijd opgenomen. Ook zijn hierbij risico beperkende maatregelen benoemd.
De totale boekwaarde van deze BIE’s heeft zich het afgelopen jaar als volgt ontwikkeld:
(bedragen x € 1 miljoen)
Boekwaarde per 1-1-2017

Noot
103,4

+ kosten 2017:
- aankopen
- bouw- en woonrijp maken
- rente

1
2
3

1,4
13,8
0,7
15,9

-/- opbrengsten 2017:
- verkopen
- bijdragen van derden
- saldo van beheeropbrengsten en -kosten

4
5
6

45,7
3,7
0,1
49,5

+ winstnemingen 2017

7

Boekwaarde per 31-12-2017
Tabel 2

7,0
76,8

Toelichting bij tabel 2:
1- Vorig jaar kocht de gemeente enkele objecten die nog noodzakelijk zijn voor de plantonwikkeling in Kom
Rosmalen. Het ging hierbij om een totaalbedrag van ruim € 0,8 miljoen. Verder valt de aankoop op van de
eigendommen van Watersportvereniging Neptunus aan de Oude Engelenseweg (€ 0,45 miljoen).
2- Bij actief grondbeleid koopt de gemeente grond. Deze grond maakt zij bouwrijp. Hier valt onder het slopen
van opstallen, grondsanering, ophogen, aanleg riolering en aanleg bouwstraten. De bouwrijpe kavels worden
verkocht aan corporaties, marktpartijen en particulieren. Deze zorgen er op hun beurt voor dat de grond wordt
bebouwd. De gemeente legt daarna het openbaar gebied aan. Dit noemen wij het woonrijp maken van het
gebied.
De meeste kosten bouw- en woonrijp maken zijn in 2017 gemaakt in de volgende projecten (bedragen x € 1
miljoen):
Project
De Groote Wielen

Totale kosten
6,4

Boschveld

1,4

Kom Rosmalen
Nuland-Oost (Pelgrimsche Hoeve)

1,0
0,9

Rietvelden (middenterrein)
Jan Sluyterstraat
Tabel 3

0,9
0,5

3- Het grondbedrijf krijgt rente in rekening gebracht over de boekwaarde. Voor de BIE’s ging het in 2017 per
saldo om € 0,7 miljoen rente. Het werkelijke gemiddelde rentepercentage voor het grondbedrijf bedroeg vorig
jaar 0,71%.
4- In het totaal is in 2017 voor € 45,7 miljoen bouwgrond en vastgoed verkocht. Dit is fors hoger dan het jaar
ervoor. Toen is voor ruim € 15 miljoen verkocht. In de volgende projecten is in 2017 voor meer dan € 0,5

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

225

miljoen aan grond verkocht (bedragen x € 1 miljoen):
Project
De Groote Wielen
Jan Sluyterstraat
Paleiskwartier
Rietvelden (Middenterrein)
Rietvelden
Boschveld
Kom Rosmalen
Nuland-Oost (Pelgrimsche Hoeve)
Nuland-Oost (De Terp)
Vinkelse Slagen
Rosmalense Plas
Tabel 4

Doel
Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw + commerciële voorzieningen
Bedrijfsterrein
Bedrijfsterrein
Woningbouw
Woningbouw + commerciële voorzieningen
Woningbouw
Bedrijfsterreinen
Woningbouw
Bedrijfsterrein

Totale opbrengst
14,6
6,7
4,5
3,6
3,4
3,2
3,0
1,9
1,9
1,4
1,1

5- Het grondbedrijf kreeg in 2017 diverse bijdragen van derden. Verreweg de grootste bijdragen zijn
ontvangen bij het project Rietvelden (Middenterrein). In het kader van het afgesloten convenant met de BOM
en Heineken zijn door hen toegezegde bijdrages in het verwachte tekort ontvangen. Totaal gaat het hierbij om
een bedrag van € 3,25 miljoen. Ook is een bijdrage van de B.V. Paleiskwartier ontvangen van € 0,2 miljoen als
vergoeding voor gemaakte plankosten.
6- Het grondbedrijf heeft binnen de BIE’s ook percelen en panden tijdelijk in beheer. Dit is in afwachting van
de herontwikkeling (dan wel verkoop of ruiling). Over 2017 was hierbij sprake van een voordelig
exploitatieresultaat van € 0,1 miljoen.
7- Op enkele lopende projecten verwachten wij een positief resultaat. Op enig moment is het toegestaan en
verantwoord om deze winst te nemen. Dat wil zeggen te storten in de algemene reserve van het grondbedrijf.
Cijfermatig stijgt bij het nemen van een positief resultaat de boekwaarde van de BIE’s.
Tussentijdse resultaatneming is in twee gevallen aan de orde:
A. Als bij een project met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld, dat er een positief resultaat gerealiseerd gaat
worden.
Zoals bij de managementrapportage reeds uitgesproken, is het vanwege in 2017 gerealiseerde verkopen
mogelijk om een positief resultaat te nemen op de projecten Empel-Noord (€ 0,35 miljoen) en Bokhoven (€ 0,1
miljoen). Bij Empel-Noord is dit iets lager dan in de managementrapportage geraamd, aangezien de verkoop
van een woningbouwkavel niet in 2017 maar in 2018 heeft plaatsgevonden. In de Meerendonk kan eveneens
een positief resultaat genomen ( € 0,1 miljoen).
B. Tussentijds wordt winst genomen naar rato van de voortgang van het project op basis van de Percentage of
completion-methode, rekening houdend met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en
opbrengsten van de individuele grondexploitaties.
In het begin van deze paragraaf is al stilgestaan bij deze door de commissie BBV voorgeschreven nieuwe wijze
van winstnemen. In de managementrapportage gingen wij nog uit van de oude wijze van tussentijds
winstnemen. Op basis van deze oude methode zouden wij nu over 2017 uitkomen op een te nemen positief
resultaat van € 0,5 miljoen bij de complexen Empel-Noord, Bokhoven en Meerendonk. Op basis van de Pocmethode wordt dit € 6,7 miljoen.
In de volgende tabel zijn de winstnemingen per 31 december 2017 aangegeven. Door het toepassen van de
nieuwe wijze van winstnemen is overigens bij het complex Empel-Oost sprake van het terugdraaien van eerder
genomen winst (bedragen x € 1.000.000).
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Meerendonk
Jan Sluyterstraat
Maaspoort
Empel Oost
Empel Noord
Bokhoven
Paleiskwartier
De Brand
Treurenburg
Tabel 5

Winstneming
per 31-122017 o.b.v.
Poc-methode
0,1
0,8
0,5
-/- 1,5
0,9
0,2
1,5
3,7
0,6

Getroffen voorziening BIE's
Per 1 januari 2017 bedroeg de getroffen voorziening voor alle BIE’s tezamen € 39,5 miljoen. Jaarlijks herzien
wij de grondexploitatiebegrotingen. Dit kan betekenen dat het verwachte tekort hoger of lager wordt. De
voorziening wordt hierop dan aangepast. De totale voorziening komt eind 2017 uit op € 38,7. Dit is inclusief de
jaarlijkse rentetoevoeging waartoe eerder door uw raad is besloten.
Per saldo is eind 2017 € 0,9 miljoen minder voorziening nodig dan wij per 1 januari beschikbaar hadden. In de
managementrapportage gaven wij u al aan vanwege de verkoop van enkele kavels minder verliesvoorziening
nodig te achten voor De Rietvelden, De Terp (Nuland-Oost) en Kop van ’t Ertveld. Nu stellen wij ook vast dat
voor De Rietvelden (Middenterrein) het resultaat naar verwachting positiever uitvalt. Genoemde € 0,9 miljoen
vloeit terug in de algemene reserve van het grondbedrijf.
Boekwaarde overige gronden en panden
De overige gronden en panden kenden per 1 januari 2016 een boekwaarde van € 68,6 miljoen. Deze gronden
en panden maken geen onderdeel uit van een BIE. Dit onroerend goed wordt op termijn in ontwikkeling
gebracht dan wel verkocht of geruild. Eind 2017 is deze boekwaarde gestegen naar € 83,2 miljoen. Dit is in
grote mate het gevolg van de aankoop van gronden voor de ontwikkeling van de noordoost-hoek van De
Groote Wielen.
De boekwaarde heeft zich afgelopen jaar als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1 miljoen):
Noot
Boekwaarde per 1-1-2017
+ kosten 2017
- kosten aankopen
- bouwkundige investeringen

68,6

1
2

14,7
0,5
15,2

-/- opbrengsten 2017:
- opbrengsten verkopen en subsidie

3

0,4
0,4

-/- verrekeningen met de algemene reserve

4

0,2
0,2

Boekwaarde per 31-12-2017
Tabel 6

83,2

Toelichting bij tabel 6:
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1- De noordoosthoek van De Groote Wielen is een belangrijke nieuwe woningbouwlocatie voor onze
gemeente. Afgelopen jaar kocht de gemeente voor ruim € 14,2 miljoen grond voor deze ontwikkeling. Het gaat
hierbij om circa 37 hectare. Deze tweede fase van De Groote Wielen zal in ontwikkeling komen na de realisatie
van het centrumgebied in de eerste fase. Met deze aankoop heeft de gemeente meer grip op deze
ontwikkeling. De verkopende partij heeft in ruil een productierecht verkregen. Los hiervan verwierf de
gemeente afgelopen jaar ook nog grond voor de ontwikkeling van Heesch West voor ruim € 0,3 miljoen. Deze
grond wordt op termijn ingebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West.
2- In de complexen Grasso en Tramkade (Kop van ’t Zand) zijn bouwkundige investeringen gedaan. Deze
uitgaven mogen worden bijgeschreven op de boekwaarde. Op deze investeringen wordt vervolgens jaarlijks
afschreven. De rente- en afschrijvingslasten worden naar verwachting terugverdiend uit de huur.
3- Voor het grondbedrijf was sprake van een opbrengst ten gevolge van de interne overdracht van een drietal
percelen alsmede de verkoop van een perceel aan de gemeente Sint Michielsgestel. Ook zijn van het Rijk voor
het complex Grasso instandhoudingsubsidies voor het rijksmonument ontvangen.
4 - Door de gewijzigde regelgeving is het verplicht af te schrijven op enkele overige panden. Het gaat om
binnenstadspanden, gebouwen Tramkade en gemeentelijke eigendommen in het winkelcentrum van
Boschveld.
Getroffen voorziening Heesch West
Los van de voorzieningen op de BIE’s kennen we ook een op zichzelf staande voorziening Heesch West. Deze
is gevormd ter afdekking van het aandeel van onze gemeente in het verwachte verlies bij de GR Heesch West.
Dit verlies is bepaald op basis van de voorlopige grondexploitatie van deze ontwikkeling. In deze
grondexploitatie zijn het afgelopen jaar geen grote wijzigingen doorgevoerd. Daarom blijft de voorziening
gehandhaafd op een niveau van € 25,3 miljoen.
Onze planning gaat er vanuit dat het bestemmingsplan voor Heesch West in 2019 wordt vastgesteld door de
betrokken gemeenteraden. Op dat moment stellen de raden ook de geactualiseerde grondexploitatie vast. Dan
wordt opnieuw ingeschat of de reeds getroffen voorziening toereikend is.
Boekwaarde kostenverhaalsprojecten
Bij een kostenverhaalsproject zijn er vaak eerder inkomsten dan uitgaven. In dat geval is de boekwaarde
negatief. Toch is de huidige boekwaarde van deze kostenverhaalsprojecten ruim positief. Per 31 december
2017 is dit € 4,7 miljoen. Deze stand wordt verklaard door kosten Heesch West. Dit gaat niet om de kosten
van de gronden, maar om andere kosten van dit project. Deze mogen volgens afspraak worden ingebracht in
de GR Heesch West.
Over 2017 is een beperkt negatief resultaat van € 50.000 ontstaan op de kostenverhaalsprojecten. Dit wordt
ten laste van de algemene reserve gebracht.
De algemene reserve en de risico's
Het voeren van actief grondbeleid brengt risico’s met zich mee. De algemene reserve van het grondbedrijf
dient ter afdekking van de risico’s die resteren, ondanks goed onderbouwde ramingen en nadat een reële
waardering van de boekwaardes heeft plaatsgevonden.
De algemene reserve
Het saldo van de algemene reserve daalt ten opzicht van 2016 naar € 12,5 miljoen. Bijzonder hierbij is met
name de administratieve overboeking van de door uw raad aan de Spoorzone toegewezen middelen naar een
aparte reserve Spoorzone. De ontwikkeling van de reserve in het afgelopen jaar kan als volgt worden
toegelicht:
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Noot
Algemene reserve per 1-1-2017
Toevoegingen 2017
- winstnemingen BIE
- minder benodigde voorziening BIE
- saldo erfpachtsgronden

12,9
Zie § 2.1.2
Zie § 2.1.3
1

7,0
1,2
0,4
8,6

Onttrekkingen 2017
- afdracht aan reserve grote werken
- verrekeningen met de algemene reserve vanuit
de overige gronden en panden
- saldo jaarlijkse baten en lasten overige gronden
en panden
- resultaat kostenverhaalsprojecten
- vennootschapsbelasting
- overboeking naar reserve Spoorzone

Zie § 2.1.2
Zie § 2.1.4

0,3
0,2

2

0,8

Zie § 2.1.6
3
4

0,05
0,9
0,8

Algemene reserve per 31-12-2017
Tabel 7

3,1
18,3

Veel van deze posten zijn al toegelicht in eerdere paragrafen. Als aanvulling hierop nog de volgende toelichting
bij tabel 7:
1. Bij het grondbedrijf zijn erfpachtgronden in beheer. Deze leveren over 2017 een positief resultaat op.
2. De jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van de overige gronden en panden komen ten gunste of ten laste
van de algemene reserve van het grondbedrijf. In 24 van de 35 complexen wegen de opbrengsten uit
tijdelijke verhuur of pacht niet op tegen de onderhouds- en beheerslasten alsmede de rente.
3. Sinds 1 januari 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting betalen over hun fiscale winsten bij
economische activiteiten. Ook voor ons grondbedrijf is dit het geval. Ten tijde van het opstellen van deze
jaarrekening loopt er landelijk met de Belastingdienst nog een fiscaaltechnische discussie over de
grondbedrijven. Deze is nog van invloed op de definitieve aanslag vennootschapsbelasting voor zowel
2016 als 2017 en verder. Wij schatten de te betalen belasting voor het grondbedrijf over 2017 nu in op
ruim € 0,9 miljoen. Onze externe fiscaal adviseur EY geeft aan dat dit “een voorzichtige schatting betreft
(waarin rekening wordt gehouden met alle onzekerheden op dit moment), welke de daadwerkelijke
jaarwinst naar verwachting benadert”. In de loop van 2018 verwachten wij 2016 en 2017 met de
Belastingdienst af te kunnen wikkelen.
4. Bij de begroting 2017 heeft uw raad besloten vier maal € 200.000 vanuit het grondbedrijf in te zetten voor
het programma Spoorzone. Deze € 800.000 is in deze jaarrekening onttrokken aan de algemene reserve
van het grondbedrijf en gestort in een aparte reserve Spoorzone.
De risico’s van het grondbedrijf
In het kader van ons risicomanagement bepalen we jaarlijks welke risico’s volgens ons kunnen optreden bij de
diverse projecten. Vervolgens schatten we per risico in wat het effect hiervan kan zijn in euro’s. Tot slot
schatten we in wat de kans is dat het risico zich echt gaat voordoen (klein: 25%, middel: 50%, hoog: 75%). Met
de rekensom ‘effect van het risico’ x ‘kans’ berekenen we de benodigde buffer.
Wij zien de volgende belangrijke risico’s voor onze projecten:
-

Vertraging uitgifte gronden
Lagere inkomsten als gevolg van marktontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen
Stijging van de rente
Hogere kosten als gevolg van tegenvallende aanbestedingsresultaten en onvoorziene gebeurtenissen
Project specifieke risico’s

Dit doen we voor de Bouwgronden in Exploitatie. Ook nemen we daarbij onze participatie in de GR Heesch
West mee.
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Hieruit volgt een benodigde risicobuffer van € 18,7 miljoen. Vorig jaar berekenden wij een benodigde
algemene reserve van het grondbedrijf van € 20,3 miljoen. De daling van de benodigde risicobuffer is te
verklaren door het feit dat bij de lopende BIE’s delen van de projecten het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.
Hierover wordt geen risico meer gelopen. Op termijn zullen nieuw te starten projecten op hun beurt wel weer
het noodzakelijk maken om risicobuffer aan te houden.
Naast deze risicobuffer voor de BIE’s houden wij rekening met de nadelen die de komende jaren blijven
bestaan op de exploitatie van de overige gronden en panden. Hiervoor achten we het noodzakelijk binnen de
algemene reserve een buffer aan te moeten houden van € 5 miljoen. Voorheen hielden we met deze € 5
miljoen rekening bij de nog te realiseren positieve resultaten. Vanaf deze jaarrekening dienen wij de Pocmethode toe te passen bij het tussentijds nemen van winst. Als gevolg hiervan nemen wij eerder winst dan
voorheen. Daarom betrekken we deze buffer nu bij de het bepalen van de benodigde omvang van de algemene
reserve van het grondbedrijf. De benodigde algemene reserve komt hiermee op een stand van € 23,7 miljoen.
Een verdere aanpassing van het risicomodel als gevolg van het toepassen van de Poc-methode doen we
vooralsnog niet. We gebruiken 2018 om te beoordelen of het toepassen van de Poc-methode een verdere
aanpassing van het risicomodel wenselijk maakt.
Tot slot wijzen wij u nog op onze samenwerkingsverbanden met private partijen. Dit betreft de BV/CV
Willemspoort, Haverleij B.V. en B.V. Paleiskwartier. Op basis van de meest recente financiële cijfers van deze
vennootschappen zien wij geen aanleiding om daarvoor een aparte risicobuffer aan te houden.
Het geraamd eindresultaat
Bij enkele BIE’s verwachten we een positief resultaat te gaan behalen. Op basis van de huidige ramingen gaat
dit om een bedrag van ongeveer € 23,2 miljoen (2016: € 31,1 miljoen). Dit is een bedrag op eindwaarde. Maar
deze positieve resultaten worden pas de komende jaren ook echt behaald. In de financiële rekenkunde wordt
bij dit soort toekomstige bedragen vaak berekend wat de waarde per heden is. Dit noemen wij contant maken.
De contante waarde van het geraamd eindresultaat bedraagt nu € 20,4 miljoen (2016: € 26,1 miljoen).
Dit geraamd eindresultaat wordt pas op termijn als winst genomen. Daarbij houden wij rekening met afroming.
Op de eerste plaats wordt het resultaat deels afgedragen aan de reserve Grote Werken. Ten tweede
verminderden wij tot en met de jaarrekening 2016 het geraamd eindresultaat met een stelpost voor de
jaarlijkse negatieve exploitatiesaldi van de overige gronden en panden. Als uitvloeisel van het moeten
toepassen van de Poc-methode bij het tussentijds nemen van winst, is deze stelpost toegevoegd aan de
algemene reserve. Het restant van het geraamd eindresultaat is op termijn een aanvulling op het saldo van de
algemene reserve (bedragen x € 1 mln.):

Geraamd eindresultaat
BIE’s op contante waarde
Geraamde afdracht
reserve Grote Werken
Stelpost negatieve
exploitatiesaldi overige
gronden en panden
Totaal
Tabel 8

2016
26,1

2017
20,4

-5,6

-3,3

-5,0

0,0

15,5

17,1

Toelichting
Baseren wij op geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen.
Positieve BIE’s dragen af conform de nota Bovenwijks. Ten
opzichte van de jaarrekening 2016 is de bijdrage per woning op
basis van de Nota Bovenwijks lager uitgekomen.

In de managementrapportage gingen wij er al vanuit dat het geraamde eindresultaat zou stijgen. Achtergrond
hiervan was de verwachte positieve(re) resultaten op de projecten Jan Sluyterstraat, Paleiskwartier en (vooral)
De Groote Wielen. De belangrijkste reden hiervoor was de verwachte hogere grondprijzen in de huidige markt.
Deze verwachtingen zijn nu ook daadwerkelijk in onze grondexploitatieramingen verwerkt. De stijging van het
geraamd toekomstig eindresultaat is lager dan verwacht. Dit is enkel het gevolg van het moeten toepassen van
de Poc-methode. Een deel van de winst die eerder nog als ‘te verwachten’ werd aangemerkt, is nu tussentijds
genomen.
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Conclusie
De in de vorige paragraaf aangeven cijfers tonen de financiële positie van het grondbedrijf. Dit kan als volgt
worden samengevat (bedragen x € 1 miljoen):
Boekwaarde & voorzieningen
Boekwaarde
Voorziening BIE’s
Voorziening Heesch West

Algemene reserve
Huidige stand van de reserve
-/- gewenste stand vanwege risicoprofiel
Saldo

Geraamd eindresultaat
Verwachting positieve resultaten BIE’s

2016
176,3
39,5
25,3

2016
12,91
20,3
-/- 7,4

2016
15,5

2017
164,8
38,7
25,3

2017
18,3
23,7
-/- 5,4

2017
17,1

Hierbij trekken wij de volgende conclusies:
1. Het beeld van de managementrapportage van eind vorig jaar wordt in deze paragraaf grondbeleid
bevestigd. Dit geldt op de eerste plaats voor de gunstige marktontwikkeling. Een duidelijk signaal hierbij is
dat de omzet van ons grondbedrijf inmiddels op het gemiddelde niveau van de laatste jaren voor de crisis
ligt. Op de woningmarkt is sprake van een toenemende krapte. Gevolg hiervan is een stijging van de prijzen.
Dit leidt op dit moment echter zeker nog niet tot een afname van de aantallen verkopen. Ook voor de
komende twee jaar worden verder stijgende prijzen verwacht. Op de markt voor het commerciële vastgoed
ligt de crisis eveneens achter ons en worden er weer meer bedrijfskavels verkocht. Met een afzet van zo’n
6,1 hectare bedrijfsterrein bereikten we over 2017 een afzet die ruim boven de gemiddeld haalbaar geachte
afzet van 2,5 hectare per jaar ligt.
2. Ook het financiële beeld van het grondbedrijf uit de managementrapportage wordt in deze jaarrekening
bevestigd. De winstnemingen liggen op het verwachte niveau en het is beperkt mogelijk gebleken
verliesvoorzieningen terug te draaien. Aanvullende verliesvoorzieningen achten wij op dit moment niet
noodzakelijk. Het saldo van de algemene reserve daalt weliswaar, maar dat is enkel het gevolg van het uit
deze reserve halen van de al eerder geoormerkte gelden voor de Spoorzone. Het verwachte positief
resultaat van de grondexploitaties neemt toe. Met name het financieel effect bij De Groote Wielen is
aanzienlijk.
3. De huidige marktontwikkeling vertaalt zich in het bovenstaande positieve financiële beeld. Maar door
politieke, economische en internationale ontwikkelingen kan dit perspectief omslaan. Zeker bij de
bedrijventerreinen, in het bijzonder Heesch West, blijft sprake van onzekerheid. Door voorzichtig ramen en
waarderen beperken we zoveel mogelijk de risico’s. Daarnaast houden we de algemene reserve van het
grondbedrijf aan om de risico’s op te kunnen vangen.
4. Op dit moment is de algemene reserve nog niet op het gewenste peil. Met de verwachte positieve
resultaten hopen wij de komende jaren de reserve wel weer op het gewenste peil te brengen.
5. De financiële positie van het grondbedrijf vormt hiermee een stabiele basis om verder te werken aan de
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente in het algemeen en aan het realiseren van onze beleidsdoelen
op het gebied van duurzaamheid, wonen en werkgelegenheid in het bijzonder. Gesteund door uw raad zet
ons college zet nadrukkelijk in op de realisatie van deze beleidsdoelen in de diverse projecten. Zeker in de
huidige marktomstandigheden lijkt het mogelijk om samen met marktpartijen en corporaties dit een impuls
te geven. Waar mogelijk, maar zeker binnen ons grootste project De Groote Wielen, is het onze inzet om
hierover concrete afspraken te maken met de marktpartijen. Denk in het bijzonder aan meer sociale
woningbouw, duurzaamheid, gasloos en duurzaam openbaar gebied.

1 Hiervan was € 0,8 miljoen geoormerkt voor de Spoorzone. Dit op basis van het besluit van uw raad bij het nieuw beleid begroting 2017.
In de jaarrekening 2017 zijn deze gelden uit deze reserve gehaald en gestort in de reserve Spoorzone.
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Deel II: Jaarrekening
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Lasten
Werkelijk
Pijler
Bestuursorganen en -ondersteuning

2016

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2017
2017

(Lasten x €
1.000)
Werkelijk
2017

24.190

23.219

13.363

14.329

6.280

6.654

5.175

5.386

Totaal Stad van modern bestuur

30.470

29.873

18.538

19.715

Cultureel klimaat

22.915

19.270

19.963

19.570

Sterke inwoners

240.996

231.985

264.181

273.482

Sterke verandering

6.480

6.219

7.301

8.598

Sterke wijken

4.725

4.823

6.599

6.580

20.174

19.632

18.567

19.088

295.290

281.929

316.609

327.319

29.609

26.438

26.500

25.188

5.873

5.869

5.184

4.936

Milieurespecterende ontwikkelingen

30.647

55.854

56.513

45.505

Sport en recreatie

19.389

17.480

16.381

16.384

Wonen en werkomgeving

77.415

67.760

92.627

88.564

162.932

173.401

197.205

180.576

Onderwijs en arbeidsmarkt

56.793

47.896

48.658

50.830

Ruimte voor bedrijvigheid

16.176

12.639

14.796

12.040

Werk en inkomen

125.518

123.035

119.558

117.417

Totaal Werk en economie

198.488

183.569

183.012

180.287

0

0

0

0

Beleggingen en overige baten en lasten

21.562

22.152

25.344

20.789

Gemeentelijke belastingen

30.011

6.030

5.111

4.509

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

51.573

28.182

30.455

25.298

Onvoorzien

0

225

225

0

Overhead

0

0

54.087

55.828

510

0

0

1.031

739.263

697.178

800.131

790.054

85.979

14.683

30.039

55.198

825.242

711.861

830.170

845.252

Dienstverlening

Veiligheid
Totaal Sociale kwaliteit
Bereikbare stad
Cultuurhistorische kwaliteit

Totaal Fysiek

Algemene uitkering gemeentefonds

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Totaal saldo lasten voor bestemming
Toevoegingen aan reserves
Totaal saldo lasten

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen.
Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.
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Baten
Werkelijk
Pijler
Bestuursorganen en -ondersteuning

2016

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2017
2017

(Baten x €
1.000)
Werkelijk
2017

933

876

1.191

1.641

Dienstverlening

3.203

3.238

3.238

3.414

Totaal Stad van modern bestuur

4.136

4.114

4.429

5.055

864

951

1.092

888

134.360

120.132

140.792

156.775

Sterke verandering

120

120

120

0

Sterke wijken

221

30

69

-3

2.153

678

1.247

1.869

137.719

121.910

143.320

159.527

16.288

16.819

16.635

15.868

145

197

200

241

51.511

53.254

53.915

44.218

5.953

4.051

4.024

4.393

47.427

38.595

70.665

77.762

121.325

112.918

145.438

142.482

Onderwijs en arbeidsmarkt

30.751

24.073

25.013

26.372

Ruimte voor bedrijvigheid

9.582

10.601

10.906

10.016

68.295

66.196

67.740

69.265

Totaal Werk en economie

108.628

100.869

103.659

105.652

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

255.408

264.663

266.150

Beleggingen en overige baten en lasten

62.195

49.939

47.959

45.982

Gemeentelijke belastingen

39.366

39.471

39.471

39.555

363.020

344.818

352.093

351.687

Onvoorzien

0

0

0

0

Overhead

0

0

23.385

24.404

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

734.827

684.629

772.324

788.808

92.003

27.232

57.846

57.786

826.830

711.861

830.170

846.594

Cultureel klimaat
Sterke inwoners

Veiligheid
Totaal Sociale kwaliteit
Bereikbare stad
Cultuurhistorische kwaliteit
Milieurespecterende ontwikkelingen
Sport en recreatie
Wonen en werkomgeving
Totaal Fysiek

Werk en inkomen

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Totaal saldo baten voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves
Totaal saldo baten

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen.
Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.
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Saldo
Werkelijk
Pijler
Bestuursorganen en -ondersteuning

2016

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2017
2017

(Saldo x €
1.000)
Werkelijk
2017

-23.257

-22.343

-12.172

-12.688

-3.077

-3.415

-1.936

-1.973

Totaal Stad van modern bestuur

-26.334

-25.759

-14.109

-14.660

Cultureel klimaat

-22.051

-18.319

-18.870

-18.683

Sterke inwoners

-106.636

-111.854

-123.388

-116.707

Sterke verandering

-6.360

-6.099

-7.181

-8.598

Sterke wijken

-4.503

-4.793

-6.530

-6.583

-18.021

-18.954

-17.320

-17.220

-157.571

-160.018

-173.289

-167.792

-13.320

-9.618

-9.865

-9.320

Cultuurhistorische kwaliteit

-5.728

-5.671

-4.984

-4.695

Milieurespecterende ontwikkelingen

20.864

-2.600

-2.598

-1.286

Sport en recreatie

-13.436

-13.429

-12.358

-11.991

Wonen en werkomgeving

-29.988

-29.164

-21.962

-10.802

Totaal Fysiek

-41.608

-60.483

-51.767

-38.095

Onderwijs en arbeidsmarkt

-26.043

-23.823

-23.644

-24.458

Ruimte voor bedrijvigheid

-6.595

-2.039

-3.891

-2.024

Werk en inkomen

-57.223

-56.839

-51.818

-48.152

Totaal Werk en economie

-89.860

-82.700

-79.353

-74.634

Algemene uitkering gemeentefonds

261.460

255.408

264.663

266.150

40.632

27.787

22.615

25.193

9.355

33.441

34.361

35.047

311.446

316.636

321.638

326.390

Onvoorzien

0

-225

-225

0

Overhead

0

0

-30.702

-31.424

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-510

0

0

-1.031

Totaal saldo voor bestemming

-4.437

-12.549

-27.807

-1.246

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

6.024

12.549

27.807

2.589

Totaal saldo

1.587

0

0

1.343

Dienstverlening

Veiligheid
Totaal Sociale kwaliteit
Bereikbare stad

Beleggingen en overige baten en lasten
Gemeentelijke belastingen
Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie is opgenomen in de financiële hoofdlijnen.
Daarnaast is er per programma een nadere analyse opgenomen.
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Balans en toelichting
Balans
Activa
Vaste activa
1. Immateriële vaste activa
2. Materiële vaste activa
3. Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
4. Voorraden
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
6. Liquide middelen
7. Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal generaal

Passiva
Vaste passiva
8. Eigen vermogen
9. Voorzieningen
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
12. Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Totaal generaal
Borgstellingen en garantstellingen

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

7,6
790,8
198,5
996,9

8,1
770,9
185,3
964,3

8,1
770,9
185,3
964,3

38,3
68,7
0,1
35,0
142,1
1.139,0

64,0
58,7
0,2
36,2
159,1
1.123,4

64,0
58,7
0,2
36,2
159,1
1.123,4

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

583,0
70,3
328,9
982,2

584,2
74,4
332,3
990,9

584,2
74,4
332,3
990,9

80,9
75,9
156,8
1.139,0

75,2
57,3
132,5
1.123,4

75,2
57,3
132,5
1.123,4

68,1

23,3

23,3

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere
specificatie is opgenomen.
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1. Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

31-12-2017
0,0
7,6
7,6

01-01-2017
0,0
8,1
8,1

31-12-2016
0,0
8,1
8,1

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:
Kosten
verbonden aan
het sluiten van
geldleningen en
het saldo van
agio en disagio
-

Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
voor een
bepaald actief

Bijdragen aan
activa in
eigendom van
derden

Totaal

0,7
0,0
0,7

21,6
0,6
-0,2
22,0

22,3
0,6
-0,2
22,6

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2017
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2017

-

0,7
0,7

13,5
0,9
14,4

14,2
0,9
15,0

Boekwaarde 1 januari 2017
Boekwaarde 31 december 2017

-

-

8,1
7,6

8,1
7,6

Aanschafwaarde 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december 2017
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2. Materiële vaste activa
a.
b.
c.

Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing
kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

31-12-2017
539,6
96,2

01-01-2017
531,9
96,2

31-12-2016
531,9
96,2

155,0
790,8

142,8
770,9

142,8
770,9

Vervoer
middelen

Machines,
apparaten en
installaties

Overige
materiële
vaste activa

Totaal

5,4
0,5
-0,7
-0,0

58,9
4,1
-0,5
-0,0

15,1
0,9
-0,1
-

749,8
38,1
-5,0
-9,6

5,2

62,5

15,9

773,3

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:
Gronden en
Woon
Bedrijfs Grond-, weg-,
terreinen
ruimten
gebouwen
en
waterbouw
kundige
werken
Aanschafwaarde 1 januari 2017
115,8
2,3
545,4
6,9
Investeringen
15,6
16,2
0,8
Desinvesteringen (-)
-3,7
Bijdragen van derden direct gerelateerd
-0,7
-7,8
-1,1
aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december 2017
130,7
2,3
550,1
6,6
Cumulatieve afschrijvingen 1 januari
2017
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
2017
Boekwaarde 1 januari 2017
Boekwaarde 31 december 2017

5,7

1,5

158,3

1,7

3,6

42,1

4,9

217,8

0,3
6,0

0,1
1,6

14,2
-3,7
168,8

0,2
1,9

0,5
-0,7
3,4

4,7
-0,5
46,3

0,9
5,8

20,9
-4,9
233,8

110,1
124,7

0,8
0,7

387,1
381,3

5,1
4,7

1,8
1,8

16,8
16,2

10,2
10,1

531,9
539,6

De bruto investeringen bedragen € 38,1 miljoen, hierop is € 9,6 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:
De Rietlanden, onderhoud/renovatie
Transferium Deutersestraat

3,2
8,9
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51 002610 Groote Wielen (Noord-oost hoek)
Kwekkelstijn, overkapping buitenbad

14,2
1,0

De desinvesteringen bedragen € 5 miljoen. De grootste desinvesteringen zijn:
Waalstraat bouw

1,3

In de materiële vaste activa investeringen met economisch nut heeft op de beginbalans een verschuiving in categorieën plaatsgevonden van bedrijfsgebouwen naar
gronden en terreinen voor een bedrag van € 14,9 miljoen. Het afzonderen van de gronden levert jaarlijks een afschrijvingsvoordeel op van € 0,5 miljoen. Hiervan heeft
€ 0,4 miljoen betrekking op onderwijshuisvesting (reserve onderwijshuisvesting) en € 0,1 miljoen op eigendomsbeheer (programma bedrijvigheid). Tegenover dit
voordeel staat een rentenadeel dat jaarlijks oploopt met het actuele rentepercentage.
2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, is als
volgt:
Gronden en
terreinen

Woon
ruimten

Bedrijfs
gebouwen

Vervoer
middelen

Machines,
apparaten en
installaties

Overige
materiële
vaste activa

Totaal

17,1
-

Grond-, weg-,
en
waterbouw
kundige
werken
101,5
3,0
-

Aanschafwaarde 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct gerelateerd
aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december 2017

9,3
-

-

18,1
0,5
-

11,9
0,9
-0,0

-

157,9
4,4
-

9,3

-

17,1

104,5

18,6

12,8

-

162,3

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari
2017
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
2017

1,1

-

6,5

33,1

15,3

5,7

-

61,7

1,1

-

0,4
6,9

2,6
35,7

0,7
16,0

0,7
6,4

-

4,4
66,1

Boekwaarde 1 januari 2017

8,2

-

10,6

68,4

-

96,2

2,8
6,2
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Boekwaarde 31 december 2017

8,2

-

10,2

68,8

2,6

6,4

-

96,2

De bruto investeringen bedragen € 4,4 miljoen, hierop is € 0 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:
Vervanging riolering algemeen
Afkoppelen hemelwater

2,0
1,2

2c. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is als volgt:
Gronden en
terreinen

Woon
ruimten

Bedrijfs
gebouwen

Vervoer
middelen

Machines,
apparaten en
installaties

Overige
materiële
vaste activa

Totaal

-

Grond-, weg-,
en
waterbouw
kundige
werken
211,0
21,3
-0,2
-2,0

Aanschafwaarde 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct gerelateerd
aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december 2017

-

0,4
-

-

0,0
-0,2
-

1,7
0,3
-0,0
-0,2

213,1
21,9
-0,4
-2,2

-

0,4

-

230,1

-

-0,2

1,8

232,1

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari
2017
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
2017

-

0,2

-

69,6

-

-0,0

0,5

70,3

-

0,0
0,2

-

7,1
-0,2
76,5

-

-0,0
-0,1
-0,1

0,1
-0,0
0,6

7,2
-0,3
77,2

Boekwaarde 1 januari 2017
Boekwaarde 31 december 2017

-

0,2
0,2

-

141,4
153,6

-

0,0
-0,1

1,2
1,2

142,8
155,0

Tot en met 2016 werden reserves die dienen ter dekking van investeringen met een maatschappelijk nut op het moment van activeren direct in mindering gebracht op
de aanschafwaarde. Vanaf 2017 is dat niet meer toegestaan. In plaats daarvan worden de investeringen bruto geactiveerd en dekken we de afschrijvingen uit de
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reserves. Budgettair heeft dit geen effect. Naast diverse gronden van het grondbedrijf is tevens de Brabanthallen verpacht. De totale boekwaarde van de in erfpacht
gegeven activa bedraagt € 3,6 miljoen.
De bruto investeringen bedragen € 21,9 miljoen, hierop is € 2,2 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:
Orthen Links/Orthenpoort
Landschapspark Rosmalense AA en 3 Sluizen
Uitwerknota Koersnota auto en fiets
Structuurfonds Regionale Infrastructuur
Fietspaden 2017-2019
OV Beheerplan armaturen
Vernieuwing oude wijken
Fleringen-Polderwaard-Marie Koenenlaan-Troelstradreef-busroutes
Projecten vitalisering
Transferium Deutersestraat infrastructuur

0,7
0,5
0,9
3,5
1,0
0,5
1,4
1,0
1,0
5,6

Er zijn geen bijdragen van derden > € 500.000.
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3. Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:
a. Deelnemingen
b. Gemeenschappelijke regelingen
c. Overige verbonden partijen
Leningen aan:
a. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, can de Wet financiering
decentrale overheden
b. Woningbouwcorporaties
c. Deelnemingen
d. Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

19,8
-

19,8
-

19,8
-

-

-

-

5,3
13,1
149,4
10,9
198,5

6,9
13,1
145,5
185,3

6,9
13,1
145,5
185,3

Een aantal posten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa zijn deels of geheel voorzien:
· Voor de nv Ontwikkelingsmaatschappij Sport & Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch is een voorziening opgenomen voor een bedrag van € 4,5 miljoen.
· De lening aan het Sportiom is voorzien (€ 1,7 miljoen).
· In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds
(reg. nr. 5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. Dit bedrag is geheel voorzien door het doorvoeren van een
duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is de lange looptijd van de lening en de grote mate
van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.
In 2017is een lening verstrekt aan Kadans (€ 10,9 miljoen) ten behoeve van het kloostercomplex Mariënburg waar inmiddels het Jheronimus Academy Data Science is
gevestigd.
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4. Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

31-12-2017
38,2
0,1
38,3

01-01-2017
63,9
0,1
64,0

31-12-2016
63,9
0,1
64,0

Het verloop van de bouwgronden in exploitatie is als volgt:
Stand 1 januari 2017
Vermeerderingen
Verminderingen
Stand 31 december 2017

63,9
25,3
-51,0
38,2

De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie bedraagt op 31 december 2017 € 38,2 miljoen. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 109,1 miljoen, de
geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen € 170,4 miljoen. Het geraamd eindresultaat bedraagt € 23,2 miljoen.
Ultimo 2017 kent de gemeente 's-Hertogenbosch 27 grondexploitatiecomplexen. Per complex is een grondexploitatiebegroting opgesteld. Ten behoeve van deze
jaarrekening zijn deze grondexploitatiebegrotingen wederom geactualiseerd. Dit leidt tot actuele inschattingen van de te verwachten kosten en opbrengsten. De hier
aangegeven geraamde opbrengsten en geraamde nog te maken kosten zijn een optelling van de geraamde bedragen van de 27 grondexploitatiecomplexen tezamen.
Hierbij passen wij de financiële grondslagen toe die elders in deze jaarrekening zijn opgenomen. Deze grondslagen zijn in lijn met het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en de interpretatie hiervan door de commissie BBV. De geraamde opbrengsten uit grondverkopen baseren wij op het te realiseren
bouwprogramma in het plangebied. Ten aanzien van de industrieterreinen hanteren we hierbij een gemiddelde afzet van 1,5 ha per jaar en eens per 3 jaar een “grote
vis” van 3 ha.. De geplande woningbouw in onze grondexploitaties maakt onderdeel uit van de totale woningbouwcapaciteit binnen onze gemeente. Deze capaciteit is
benodigd om te voldoen aan de voorziene woningbehoefte binnen ‘s-Hertogenbosch. Hierbij houden wij o.a. rekening met de binnen de gemeente door de raad
vastgestelde uitgangspunten inzake te realiseren aandelen sociale huur en koop. Onze opbrengsten indexeren wij uit voorzichtigheid niet.
Per grondexploitatiebegroting wordt het saldo van de kosten en opbrengsten op eindwaarde bepaald. Dit is het verwachte resultaat aan het eind van het project.
Conform de Nota Bovenwijks wordt een deel van dit resultaat op termijn afgedragen aan de reserve Grote Werken. Op dit moment ramen wij deze afdracht op € 3,8
miljoen (eindwaarde).
De verwachte einddatum per project verschilt. Daarom becijferen wij de contante waarde van alle geraamde eindresultaten tezamen. Dit berekenen wij op basis van
een disconteringsvoet van 2%. Dit is overeenkomstig de disconteringsvoet die de Commissie BBV voorschrijft voor het berekenen van de contante waarde voor
negatieve grondexploitaties.
Voor de Bouwgronden in Exploitatie (BIE) met een verwacht negatief resultaat hebben wij ultimo 2017 een verliesvoorziening getroffen op contante waarde ter
grootte van € 38,7 miljoen (2016: 39,5 miljoen). Deze voorziening is op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde
van de BIE.
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5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de
Wet financiering decentrale overheden
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Rekening-courantverhouding met het Rijk
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

31-12-2017
24,8
-

01-01-2017
20,9
-

31-12-2016
20,9
-

1,4
1,2
5,1
36,2
68,7

1,3
2,6
5,2
28,7
58,7

1,3
2,6
5,2
28,7
58,7

Vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit een vordering op de belastingdienst van ruim € 19,9 miljoen. (2016: € 20,1 miljoen) in het kader van het
BTW-compensatiefonds (BCF) en reguliere BTW-aangifte. Daarnaast hebben in 2017 een afrekening BTW Stadskantoor opgenomen van € 4,2 miljoen (2016: € 0
miljoen). Onder de overige vorderingen zijn de belastingdebiteuren voor € 5,6 mln. (2016: € 5,7 miljoen) opgenomen. Het totaal aan voorziening oninbaarheid onder de
overige vorderingen bedraagt € 0,6 miljoen (2016: € 0,5 miljoen).
De overige uitzettingen bevatten de debiteuren ten bedragen van € 36,1 miljoen (2106: 28,7 miljoen). Op het saldo van de debiteuren is een bedrag van € 8,7 miljoen
(2016: € 9,2 miljoen) uit hoofde van voorzichtigheid voor oninbaarheid in mindering gebracht.
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6. Liquide middelen
Liquide middelen

31-12-2017
0,1
0,1

01-01-2017
0,2
0,2

31-12-2016
0,2
0,2
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7. Overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel van:
a. Europese overheidslichamen
b. het Rijk
c. overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

31-12-2017

01-01-2017

31-12-2016

0,5
3,7
3,6
27,2

0,5
4,8
7,4
23,5

0,5
4,8
7,4
23,5

35,0

36,2

36,2

De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2017 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2017, maar welke pas
in 2018 zullen worden afgewikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en overige Nederlandse
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze
jaarrekening.
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8. Eigen vermogen
31-12-2017
22,2
559,5
1,3
583,0

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

01-01-2017
22,2
562,0
584,2

Mutaties
1,6
-1,6
-

31-12-2016
20,6
562,0
1,6
584,2

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Algemene
reserve
22,2
22,2

Stand 1 januari 2017
Toevoegingen ten laste van de exploitatie
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie
Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa
Gerealiseerd resultaat 2017
Stand 31 december 2017

Bestemmings
reserves
562,0
56,9
-54,7
-4,7
559,5

Gerealiseerd
resultaat
1,3
1,3

Totaal
584,2
56,9
-54,7
-4,7
1,3
583,0

Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:
Omschrijving reserve
Essent dividend
compensatie
Structuurfonds
Bijdrage activa
Sociaal & Zorgfonds

Stand per
01-01-2017
290,9

Toevoeginge
n

Onttrekkingen
-

-

Stand per
31-12-2017
290,9

102,0
48,0

7,3
2,5

6,9
3,8

102,4
46,7

23,6

13,5

18,2

18,9

Toelichting
Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent
dividend
Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om
afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo en een deel van de
bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de
ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve
voor frictiekosten en ter bekostiging van de
innovatiemaatregelen in het sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is
daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein
(zorg en participatie).
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Onderwijshuisvesting

13,2

1,7

6,3

8,6

Screening
Ombuigingen 2016 Spoor 3
Energiebesparing

9,9
8,2
7,7

-

0,7
1,7
1,0

9,2
6,5
6,7

GSB, gem. middelen

7,7

-

0,2

7,5

ICT
Bodemsanering

5,0
4,7

1,9
0,5

2,6
0,5

4,3
4,7

13,2

11,2

5,8

18,6

3,6

-

3,3

0,3

3,5
3,4

4,0
0,8

2,8
0,5

4,7
3,7

-

6,7

-

6,7

17,4
562,0

6,8
56,9

5,2
59,5

19,1
559,5

Algemene reserve
Grondbedrijf
Parkeer & Verkeer
Uit te voeren werken
Grote werken
Reserve Maximakanaal
Overige

Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting.
Bestedingsplan op basis van IHP.
Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016
Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende
maatregelen.
Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten
volgens LTP GSB
Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de
inkomsten al gerealiseerd zijn.
Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf
Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het
kader van verkeer.
Budgetoverheveling management rapportage
Financiering van bovenwijkse infrastructurele werken als
gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding
Reserve ontvangen afkoopsom Rijk
eeuwigdurend beheer en onderhoud
openbare ruimte Maximakanaal.

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in het bijlagen. Deze staat toont het verloop per reserve
gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.
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9. Voorzieningen
31-12-2017
70,3
70,3

Voorzieningen

01-01-2017
74,4
74,3

31-12-2016
74,4
74,3

Het verloop van de grootste bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:
Totaal

Stand 1 januari 2017
Toevoegingen ten laste van de exploitatie
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Aanwendingen
Stand 31 december 2017

74,4
34,5
-7,1
-31,5
70,3

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze
jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.
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10. Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
d. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
c. Binnenlandse bedrijven
d. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering
decentrale overheden
e. Overige binnenlandse sectoren
f. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

31-12-2017
105,0

01-01-2017
35,0

31-12-2016
35,0

222,2
-

295,7
-

295,7
-

1,3
0,4
328,9

1,3
0,3
332,3

1,3
0,3
332,3

In paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze
waarop de gemeente is gefinancierd.

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
a. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
c. Binnenlandse bedrijven
d. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering
decentrale overheden
e. Overige binnenlandse sectoren
f. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Totaal

Rentelast 2017
0,6
4,7
5,4
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11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de
Wet financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden

31-12-2017
-

01-01-2017
-

31-12-2016
-

55,0
2,6
23,3
80,9

35,0
9,3
30,9
75,2

35,0
9,3
30,9
75,2

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 21,7 miljoen (2016: € 28,4 miljoen) en overige schulden € 1,7 miljoen (2016: 2,6 miljoen).
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12. Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van:
e. Europese overheidslichamen
c. het Rijk
d. overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

31-12-2017
48,6

01-01-2017
34,2

31-12-2016
34,2

-

-

-

2,5
3,8
12,9
8,1
75,9

2,2
4,8
12,6
3,5
57,3

2,2
4,8
12,6
3,5
57,3

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen behorende bij deze jaarrekening.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
252

13. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2016 een lening verstrekt aan het Bossche Investerings-Fonds (BIF)
van nominaal € 8 miljoen. Hiervan is € 2,5 miljoen verstrekt. Deze verstrekte lening is volledig afgewaardeerd.
De gemeente heeft uiterlijk 31 december 2038 het recht op terugbetaling van de lening te vermeerderen of te
verminderen met een eventueel gerealiseerd positief respectievelijk negatief rendement en onder aftrek van
door het BIF gemaakte kosten.
Op jaarbasis bedragen onze inkoopverplichtingen ongeveer € 337 miljoen. De grootste inkooppakketten zijn
WMO en jeugdzorg, nieuwbouw en renovatie, aanleg en onderhoud wegennetwerk en realisatie en onderhoud
kunstwerken.
Bij meerjarige inkoopcontracten kunnen, afhankelijk van het geraamde inkoopbedrag, de Europese
aanbestedingsregels van toepassing zijn. In deze bijlage ziet u, conform de stellige uitspraak van de Commissie
BBV in de Kadernota rechtmatigheid, de meerjarige inkoopcontracten welke Europees zijn aanbesteed voor
het volle bedrag waarover het contract is afgesloten.
Ook kennen we jaarlijkse subsidieverplichtingen voor een bedrag van ongeveer € 57 miljoen.
Voor het opnemen van individuele niet uit de balans blijkende verplichtingen in de jaarrekening hanteren wij de
volgende voorwaarden:
· Het zijn geen verplichtingen die betrekking hebben op going concern posten.
· De verplichtingen zijn niet op een andere plaats in het jaarverslag dan wel de jaarrekening opgenomen.
· De verplichtingen zijn bestuurlijk relevant.
De doordecentralisatieovereenkomst voor het voortgezet onderwijs gesloten tussen gemeente ’sHertogenbosch en OMO voldoet aan deze voorwaarden. Het gaat jaarlijks om een bedrag van € 2,2 miljoen.
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14. Borg- en garantstellingen
Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 68,1 miljoen bestaat uit:
· Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de
gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling
aansprakelijk gesteld.
· Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 52,2 miljoen.
Omschrijving
Oorspronkelijk Door gemeente
Stand 1 januari
Stand 31
bedrag
gegarandeerd
2017
december 2017
(gemeentelijk
deel)
Haverleij B.V. rekening-courant krediet
15.882.308
100%
15.882.308
15.882.308
Opmerking: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans
Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden
voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.
15.882.308
15.882.308
15.882.308
920022 Bouw bejaardencentrum Annenborch
3.221.840
100%
229.595
920048 Financiering Grevelingen
2.253.019
100%
88.487
920053 Roeivereniging De Hertog
130.000
50%
65.932
58.999
920056 Atletiek- en triatlonvereniging OSS-VOLO
64.000
50%
33.280
30.720
920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis
6.000.000
100%
5.100.000
4.950.000
920065 Tennisvereniging Oosterplas
25.000
50%
18.750
17.500
920067 Tennisclub Maaspoort
50.000
50%
21.262
16.264
920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen
100.000
50%
60.000
50.000
920069 Bossche Reddings Brigade
40.000
50%
30.452
27.788
920070 Rugbyclub The Dukes
87.500
100%
70.000
65.625
920071 t/m 920074 HVO
489.417
100%
243.682
243.682
920075 Tennisvereniging Maliskamp
45.000
50%
38.625
34.125
920076 Schietvereniging COW
60.000
50%
58.000
55.750
920077 Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant
673.362
50%
673.362
673.362
920078 Stichting accommodatie Flik-Flak
540.500
100%
540.500
523.000
920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch
195.000
50%
195.000
195.000
OMO
57.500.000
100%
45.200.000
Bossche Windmolen West
85.000
100%
85.000
71.559.638
7.466.927
52.226.815
Totaal
87.441.946
23.349.235
68.109.123
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
254

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het
waarborgfonds. Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 440 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor
ongeveer € 326 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.
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Aansluiting beginbalans met jaarverslag 2016
In de balanscijfers per 1 januari 2017 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
· De bestemming van het rekeningresultaat (€ 1,6 miljoen).
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV), de Kadernota rechtmatigheid en de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een actief worden geactiveerd indien het voornemen bestaat het
actief te gebruiken of te verkopen, vaststaat dat de voltooiing van het actief technisch uitvoerbaar is, het actief
in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren en de uitgaven betrouwbaar zijn toe te
rekenen aan het actief. Bijdragen van derden worden in mindering gebracht. Afschrijving vindt lineair plaats in
vijf jaar.
Het saldo van agio en disagio wordt lineair afgeschreven in een termijn die maximaal gelijk is aan de looptijd
van de lening. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd onder de voorwaarde dat het bij de bijdrage
gaat om een investering die bijdraagt aan de publieke taak, dat de gemeente de derde partij kan verplichten
daadwerkelijk te investeren én dat bij het in gebreke blijven de gemeente de middelen terug kan vorderen of
(mede)eigenaar wordt van de investering. De afschrijvingsduur van bijdragen aan activa in eigendom van
derden is gelijk aan de afschrijvingsduur die gehanteerd zou zijn indien de gemeente het actief zelf gerealiseerd
zou hebben.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden geactiveerd voor zover de aanschafwaarde groter is dan € 10.000 en/of de
gebruiksduur langer is dan drie jaar. Investeringen met economisch nut, waarvoor al dan niet ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven, worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met
bijdragen van derden en afschrijvingen. In de aanschaffingskosten zijn opgenomen een redelijk deel van de
indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief is toegerekend.
Voor investeringen met een maatschappelijk nut gelden dezelfde waarderingsregels waarbij tot en met 2016
tevens dekkingen uit reserves in mindering worden gebracht op de aanschaffingskosten.
De afschrijvingen worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur, die in het merendeel
van de gevallen voor inventaris 10 jaar bedraagt en voor bedrijfsgebouwen 40 jaar. Op gronden en terreinen
wordt niet afgeschreven. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus berekende boekwaarde,
vinden aanvullende afwaarderingen plaats.
De berekening van de kapitaallasten voor de Stadswalzone (parkeergarage St-Jan en activiteitenpark) vindt op
basis van annuïteiten plaats.
Overige gronden zijn gronden die (nog) niet in een transformatieproces zitten en daarmee een vaste
bestemming hebben. Op deze gronden mogen daarom geen kosten, zoals rente, worden bijgeschreven.
Activering van deze gronden geschiedt tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten dan wel
tegen de (duurzaam) lagere marktwaarde. Deze gronden worden in beginsel op de balans opgenomen onder de
materiële vaste activa. De jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van deze gronden worden verrekend met de
algemene reserve van het grondbedrijf.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen aan derden verstrekte leningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De belangen in deelnemingen en
verbonden partijen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
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Voorraden
Bouwgrond in exploitatie (BIE) betreft de gronden van het grondbedrijf die in een transformatieproces zitten
en waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een grondexploitatiebegroting heeft
vastgesteld. Op deze gronden kunnen de daaraan bestede vervaardigingskosten worden toegerekend, zoals
bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit Ruimtelijke Ordening, inclusief de rente over het vreemd vermogen.
Onder een grondexploitatiebegroting wordt verstaan de financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex
waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van maximaal 10 jaar
(voortschrijdend).
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of netto-opbrengstwaarde, indien deze lager is.
Voor incourante voorraden worden voorzieningen getroffen.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Algemene reserve
Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot en met het verslagjaar.
Bestemmingsreserves
Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het verslagjaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen, verliezen en bestaande risico’s waarvan de omvang op de
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Voorzieningen worden tevens getroffen voor kosten
die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het
boekjaar of voorgaande jaren en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal
jaren. Ook van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden behoren tot de
voorzieningen, met uitzondering van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en overige Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale
dan wel contante waarde.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Schattingswijziging (tussentijds) nemen van positieve resultaten op Bouwgronden in Exploitatie
Door een recente stellingname van de commissie BBV zijn wij genoodzaakt om onze wijze van het tussentijds
nemen van positieve resultaten op Bouwgronden in Exploitatie te herzien. Winstneming vond tot het boekjaar
2017 plaats op het moment dat de grondexploitatie werd beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke
zekerheid vast te stellen was dat er winst gerealiseerd zou worden. Vanaf deze jaarrekening wordt winst
genomen op basis van de voortgang van het project (zgn. Percentage of Completion-methode). Een nadere
toelichting treft u aan in de paragraaf Grondbeleid. Hiermee is sprake van een schattingswijziging. De
winstneming in deze jaarrekening van € 7 miljoen is als gevolg hiervan circa € 6,2 miljoen hoger dan dit zou
geweest bij toepassing van de oude methode.
Resultaatbepaling grondbedrijf
Overeenkomstig de in een jaar binnen een grondexploitatie gerealiseerde grondverkopen vindt jaarlijks een
winstneming plaats ter grootte van de berekende bijdrage aan de reserve Grote Werken. De hoogte van de
afdracht wordt berekend conform de in de nota Bovenwijks vastgelegde wijze van toerekening van kosten
bovenwijks. Indien en voor zover de betreffende grondexploitatie een negatief verwacht eindresultaat laat
zien, is geen sprake van een afdracht aan de reserve Grote Werken.
Voor het overige vindt winstneming plaats naar rato van de voortgang van het project op basis van de
Percentage of completion-methode, rekening houdend met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog
te realiseren kosten en opbrengsten van de individuele grondexploitaties.
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Als uit de kostprijsberekening blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een voorziening
getroffen die direct ten laste van de algemene reserve grondbedrijf wordt gebracht. Het treffen van een
afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige
verlies. Als sprake is van een voorziening, ingericht ter bestrijding van de (verwachte) tekorten in
grondexploitaties, dan wordt die gepresenteerd als een waardecorrectie op de post Bouwgrond in exploitatie.
Het geraamd eindresultaat van het grondbedrijf is het totaal van de verwachte eindresultaten van de in
exploitatie genomen complexen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle, op het moment van berekening
bekende omstandigheden en met zo goed mogelijke aannames over de toekomstige kosten en opbrengsten en
onder aftrek van de nog verwachte winstafdrachten aan de reserve Grote Werken.
Verdeelprincipe taakvelden
Tot en met 2016 schreven de verslaggevingsregels een productenraming voor. Vanaf 2017 is deze
productenraming vervangen door een indeling naar taakvelden. Wij hebben onze producten één op één
gekoppeld aan een taakveld. Hierdoor is een verdeling van taakvelden naar onze programma’s tot stand
gekomen. In de bijlage Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma is deze verdeling zichtbaar
gemaakt.
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WNT-verantwoording 2017 Gemeente 's-Hertogenbosch
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het voor de ‘s-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in
2017 € 181.000,00 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Bezoldiging topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Naam
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Secretaris
I. Woestenberg
1/1-31/12
1,0
nee
ja

Griffier
W. Amesz
1/1-31/12
1,0
nee
ja

140.295
17.872
158.167

122.399
16.975
139.374

181.000
n.v.t.
158.167

181.000
n.v.t.
139.374

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12
1,0
142.247
15.391
157.639

1/1-31/12
1,0
116.087
14.554
130.642

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.173.722. In het kader van het drempelbedrag zijn de
volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist aangehouden:
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

€ 2.697.950,1
€ 1.984.874,1
€ 2.443.007,7
€ 1.091.746,8

Er heeft geen storting in de schatkist plaatsgevonden.
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Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling
Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening.
Tevens is hierbij de nieuwe regeling ten aanzien van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en
benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen vastgesteld. Genoemd raadsbesluit is
op 2 januari 1996 door de raad van de nieuwe gemeente ’s-Hertogenbosch bekrachtigd.
Het volgende overzicht van lasten en baten van de afdeling Orthen kan worden gegeven:
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Lasten
Kosten secretaris commissie
Huren
Overige goederen en diensten
Subsidies
Onvoorziene uitgaven
Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis
Toevoeging algemene reserve
Totaal lasten

Begroting 2017
1
16
8
4
1
9
0
39

Rekening 2017
1
16
5
2
0
9
0
33

Baten
Beschikking algemene reserve
Rente beleggingen
Huren/pachten
Totaal baten

Begroting 2017
12
7
20
39

Rekening 2017
9
7
17
33

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Kapitaalreserve
Saldi-reserve
Algemene reserve
Totaal

1-1-2017
248
117
248
613

Vermeerderingen
5
5

Verminderingen
9
9

31-12-2017
248
117
244
609
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