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Bijlagen jaarverslag 2017

Omschrijving Leeswijzer

1 Staat van reserves Overzicht van alle reserves van de gemeente 's-Hertogenbosch  met de beginstanden, mutaties van het 

betreffende jaar en de eindstanden. Alle beschikkingen en stortingen in reserves vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de raad en dus zijn alle mutaties in deze staat te herleiden naar raadsbesluiten. 

Per reserve wordt kort weergegeven wat het doel van de reserve is.
2 Staat van 

voorzieningen

Overzicht van alle voorzieningen van de gemeente 's-Hertogenbosch met de beginstanden, mutaties van 

het betreffende jaar en de eindstanden. Voorzieningen worden gevormd:        

1. wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch

redelijkerwijs te schatten;

2. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;

3. kosten die in een volgende begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een begrotingsjaar en de voorziening strekt tot

gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;

4. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend de van derden verkregen middelen die specifiek besteed

moeten worden.3 Verloop (nog te) 

ontvangen 

voorschotbedragen 

voor uitkeringen met 

een specifiek 

bestedingsdoel

In deze bijlage is een verloopoverzicht opgenomen voor de van de Europese en Nederlandse 

overheidslichamen (nog te) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

4 Sisa 

verantwoordingsinform

atie specifieke 

uitkeringen

Op 1 april 2005 is het kabinetsstandpunt over het rapport “Anders gestuurd, beter bestuurd: De 

specifieke uitkeringen doorgelicht” van de stuurgroep Brinkman vastgesteld. Besloten is dat het Rijk bij 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheden zal sturen op hoofdlijnen. 

Het Rijk vraagt naar informatie die zo veel mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte en 

verantwoordingsmomenten van de gemeenten en provincie zelf. Dat betekent dat het Rijk in principe 

voldoende heeft aan het jaarverslag inclusief de jaarrekening van een gemeente, gemeenschappelijke 

regeling en provincie (=SISA). Deze jaarstukken moeten ieder jaar volgend op het jaar waarover 

verantwoording wordt afgelegd, uiterlijk 15 juli aan het Rijk worden aangeleverd. Inherent aan invoering 

van SISA is dat er geen aparte verantwoording en accountantsverklaring per specifieke uitkering meer 

wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt een bijlage bij de jaarrekening van iedere medeoverheid 

opgenomen. In deze bijlage wordt alleen de noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke 

uitkering opgenomen, zodat het Rijk zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van specifieke 

uitkeringen kan waarmaken. De opzet van de bijlage is door het Rijk voorgeschreven. Ook de provincie 

past deze systematiek toe voor specifieke regelingen (Brabantstad, BDU Verkeer en Vervoer).

5 Structurele mutaties 

reserves

Overzicht van reguliere toevoegingen aan en reguliere onttrekkingen uit de reserves gedurende een 

periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten
6 Incidentele baten en 

lasten

Conform artikel 28 van de BBV geeft deze bijlage een overzicht van alle incidentele baten en lasten. 

7 Gerealiseerde baten en 

lasten per taakveld

Artikel 24 lid 3d BBV geeft aan dat een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per 

taakveld verstrekt moet worden.
8 Gerealiseerde baten en 

lasten per taakveld per 

programma

Artikel 66 BBV verwijst naar de uitvoeringsinformatie waaruit af te lezen moet zijn welk verdeelprincipe 

er is gehanteerd bij de indeling van de baten en lasten per programma.

9 Verplichte 

beleidsindicatoren

Een overzicht van de bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren, zoals gepubliceerd op 

www.waarstaatjegemeente.nl
10 Verbonden partijen De verbonden partijen staan, naast de afzonderlijke paragraaf, per programma toegelicht, deze bijlage 

geeft een totaal overzicht van alle verbonden partijen. 
11 Subsidie-overzicht In dit overzicht geven we een overzicht van alle verleende subsidiebeschikkingen die we in het afgelopen 

boekjaar hebben verstrekt. In het overzicht geven we de subsidies per programma weer, inclusief de 

doelstelling.
12 Meerjarige contracten 

inzake Europese 

aanbestedingen

Een overzicht van de Europese aanbestedingen van 2012 tot en met 2017

13 Loonkostenoverzicht Overzicht van de ambtelijke formatie en bijbehorende kosten en inzicht in de inhuur van personeel

14 Statusoverzicht 

investeringen 

structuurfonds

In het structuurfonds zijn alle structuurversterkende investeringen opgenomen. Het betreft zowel 

nieuwe structuurversterkende investeringen als structuurversterkende investeringen uit het verleden 

waarvoor al kredieten beschikbaar zijn gesteld, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Dit overzicht laat het 

verloop zien. Tevens geeft het overzicht aan wanneer het raadsbeluit over het onderwerp (en de 

bijbehorende kredietaanvraag) is genomen.
15 Verloop van 

investeringen
a. Verloop

kapitaalinkomsten

Geeft het verloop weer van de kredieten

b. Verloop

kapitaaluitgaven

Geeft het verloop weer van de kredieten
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16 Afvalstoffendienst Deze bijlage geeft inzicht in de belangrijkste afwijkingen tussen de begrote en werkelijke kosten van de 

afvalstoffendienst. Deze rapportage volgt uit het rekenkameronderzoek Afvalkosten.
17 Kostendekkendheid 

leges

Een overzicht van de werkelijke kosten en opbrengsten van de leges.

18 Grondbedrijf - 

overzicht BIE's met 

motivering langere 

looptijd dan 10 jaar

Alle bouwgronden in exploitatie met, indien van toepassing, een toelichting als de looptijd langer dan 10 

jaar is

19 Grondbedrijf - 

toelichting per project

Alle projecten van het grondbedrijf worden toegelicht

20 Afdoening resultaten 

rekenkameronderzoek

In deze bijlage staat welke vervolgstappen het college heeft genomen met betrekking tot de door de 

rekenkamer afgeronde onderzoeken. Deze rapportage volgt uit het initiatiefvoorstel Optimalisering 

planning en control cyclus.
21 Wet- en regelgeving Deze bijlage geeft een overzicht van de wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole
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Staat van reserves 

Omschrijving reserve Stand per 

01-01-2017

Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 

31-12-2017

Toelichting aard en reden reserve 

Algemene reserve CP 22.153.382  - - 22.153.382 Betreft weerstandsvermogen 

Totaal algemene reserve 22.153.382 

- - 

22.153.382 

Reserve inventaris stadskantoor 1.618.262 290.000 359.154 1.549.108 Vervanging inventaris stadskantoor 

Reserve decentrale 

arbeidsvoorwaardenruimte 

431.521 96.500 39.374 488.647 In overleg met GO in te vullen tbv personeel 

Reserve vervanging fitnessapparatuur 221.572 14.707 1.218 235.060 Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur 

Reserve digitalisering bouwvergunningen 3 - - 3 Ter dekking van kosten digitalisering van bouwvergunningen 

Reserve meubilair stadhuis 3.702 2.300 - 6.002 Vervanging en/of onderhoud meubilair representatief 

gedeelte stadhuis 

Reserve ICT 5.055.942 1.880.000 2.622.194 4.313.748 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken 

Reserve acquisitie en publicaties 

Stadsarchief 

60.261 10.000 10.104 60.157 Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties 

archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om 

een publicatie uit te brengen. 

Reserve verkiezingen 742.804 275.000 240.115 777.689 Egalisatiereserve kosten verkiezingen 

Reserve bijdrage activa Participatie 

(79108050) 

711.388  - 2.971 708.417 Bijdragen m.b.t. investeringen met economisch nut om 

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen. 

Reserve GSB 40+ Wijken Hambaken 

(79105076) 

58.050 - 10.497 47.553 Egalisatiereserve inzet Rijksmiddelen 40+ wijk Hambaken. 

Reserve openbare verlichting 1.587.685 178.560 - 1.766.245 Reserve ter dekking van toekomstige 

vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen 

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting 

(79103030) 

13.235.100 1.661.568 6.343.921 8.552.747 Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. 

Bestedingsplan op basis van IHP.   

Reserve bijdrage activa cultureel klimaat 

SM's 

223.082  - - 223.082 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om 

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen. 

Reserve bijdrage activa cultureel klimaat 717.839  - 177.539 540.300 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om 

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen. 

Reserve Onderhoud/renovatie/nieuwbouw 

Theater aan de Parade 

1.556.041 168.024 - 1.724.065 De reserve is gevormd tbv (incidenteel) 

onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater. 

Reserve Maximakanaal - 6.731.598  - 6.731.598 Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud 

openbare ruimte Maximakanaal. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Vaste activa (Reserve) maat.nut 51 - - 283.268 283.268 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving)  

Reserve Spoorzone - 600.000 - 600.000 Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost 

Spoorzonegebied 

Reserve BWS 1995 608 - 610 -2 Gevormd ter afdekking van geschat risico renteverschillen rijk 

en subsidie-ontvangers 

Algemene reserve Grondbedrijf 13.230.083 11.249.558 5.818.462 18.661.180 Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf 

Reserve Bomenfonds 168.930 - 8.115 160.816 conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds 

ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en 

schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt 

voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het 

aanplanten van extra bomen.  

Reserve speeltuinen 62.832 14.000 - 76.832 De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de 

lopende exploitatie ten behoeve 

van onderhoud en vervanging van speeltoestellen worden met 

deze reserve verrekend. 

Vaste activa (Reserve) maat.nut 52 - - 461.896 461.896 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Bereikbare Stad)  

Reserve Spoorbrug Dieze (alg. uitkering) 347.934 - 42.786 305.148 Financiering van de aanleg van de Spoorbrug over de Dieze. 

Reserve Parkeer & Verkeer 3.643.129 - 3.262.882 380.247 Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het 

kader van verkeer.  

Reserve WK Archery 50.000 50.000  - 100.000 Verzorgen van WK Archery toernooi in 2019 

Reserve Natuurbouwprojecten 272.404 938.710 23.214 1.187.900 Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen 

in een grondexploitatie gebied 

Reserve Energiebesparing 7.744.314 - 998.372 6.745.942 Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende 

maatregelen. 

Reserve Bodemsanering 4.742.751 500.670 527.321 4.716.100 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de 

inkomsten al gerealiseerd zijn. 

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst 1.155.796 374.204 110.000 1.420.000 Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van 

de (onrendabele) top van investeringen; egalisatie van 

calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel, 

tegenvallende omzet en incidentele kosten 

Reserve veiligheid Regio 719.123 - 487.750 231.373 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio. 
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Vaste activa (Reserve) maat.nut 55 - - 151.731 151.731 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Cultuurhistorische kwaliteit) 

Reserve uitvoer.projecten 

Archeologie&Bouwhistorie 

396.549 260.420 243.883 413.086 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de 

inkomsten al gerealiseerd zijn. 

Reserve excessieve onderzoekskosten 

Archeologie 

90.428 - 5.230 85.198 Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie 

Reserve GSB/ISV middelen (alg. uitkering) 1.019.950 - 311.544 708.406 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten 

volgens LTP GSB 

Reserve GSB, gem.middelen 7.701.478 - 207.409 7.494.069 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten 

volgens LTP GSB 

Reserve Grote werken 3.352.895 823.918 445.941 3.730.872 Financiering van bovenwijkse infrastucturele werken als 

gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding 

Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel) 85.000  - - 85.000 Financiering van voorzieningen voor het verstrekken van 

toeristiche informatie aan (potentiële) bezoekers aan 

Gemeente 's-Hertogenbosch. 

Reserve Themajaren citymarketing -7.280 82.276 35.000 39.996 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig 

evenement mogelijk te maken 

Reserve evenementenbeleid - 450.000  - 450.000 Verzorgen van evenementen 

Reserve Themajaren citymarketing 7.276 - 7.276 - Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig 

evenement mogelijk te maken 

Reserve Flankerend beleid 276.263 - 245.988 30.275 Aanpak economische crisis/flankerend beleid 

Bedrijfsrisicoreserve SO 515.790 160.407 174.416 501.781 Ter afdekking van prijs-, bezettings- en 

hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En 

kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin. 

Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051) 23.630.510 13.514.937 19.604.447 17.541.000 Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een 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). 

Reserve tijdelijke middelen 

schuldhulpverlening (79105040) 

42.144 - 42.144 - Reserve tbv egalisatie kosten schulddienstverlening. Gevormd 

uit impulsmiddelen van het Rijk ter ophoging van de 

dienstverlening en bereibaarheid van SDV voor elke burger. 
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Bestemmingsreserve WSW 300.113  - - 300.113 Algemene reserve van de Sociale werkvoorziening 

Bestemmingsreserve herstructurering WSW 252.923 300.000  - 552.923 Co-financiering voor de herstructurering van de WSW 

Reserve FWI  werkdeel 10.559 - - 10.559 Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering voor de kosten 

van regievoering, de uitvoering van de regeling en de 

salariskosten over de jaren heen. 

 Reserve FWI inkomensdeel - 1.684.132  - 1.684.132 Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de 

sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd 

op 7,5% van het jaarbudget. 

Essent dividend compensatie 290.887.036  - - 290.887.036 Bestemd voor structurele compensatie weggevallen Essent 

dividend 

Reserve afkoopsom HNG 1.377.704  - 452.700 925.004 Reserve afkoopsom HNG 

 Reserve herindeling 463.279  - - 463.279 Herindelingsuitkering AU 

Reserve ombuigingen 2016 spoor 3 8.209.472  - 1.663.000 6.546.472 Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016 

Structuurfonds 101.999.488 7.374.839 6.944.695 102.429.632 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten 

Reserve screening 9.954.113 237 696.861 9.257.488 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid 

Reserve nog uit te voeren werken 3.595.131 4.010.669 2.852.870 4.752.930 Budgetoverheveling management rapportage 

Reserve reguliere investeringen 917.654 634.000 641.999 909.655 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten 

Fonds integrale afweging 237  - 237 - Nog in te zetten midelen voornieuw beleid en specifieke 

uitkeringen 

Reserve activa BAZ overig 2.160.383 510.478 186.787 2.484.075 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut 

Reserve activa Sport 16.393.725 - 753.499 15.640.226 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut 

Reserve activa 7.214.914 1.958.210 2.806.904 6.366.220 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut 

Reserve Parallelweg 617.066 - - 617.066 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten 

Reserve bijdrage activa 1.188.843 - 34.225 1.154.618 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

economisch nut.  

Grote projecten (reserve) 1.073.830 - - 1.073.830 

Reserve activa 19.445.491 - 772.296 18.673.195 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut 

Bedrijfsreserve SB 540.762 111.737 181.122 471.377 Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, 

tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten 

 Totaal bestemmingsreserves 562.074.880 56.911.660 54.803.154 559.486.361 

Totaal reserves 584.228.262 56.911.660 54.803.154 581.639.743 PricewaterhouseCoopers 
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Staat van voorzieningen 

Omschrijving voorziening Stand per  

01-01-2017 

Toevoeginge

n t.l.v. 

exploitatie 

Vrijval t.g.v. 

exploitatie 

Aanwendingen Stand per  

31-12-2017 

Toelichting aard en reden 

voorziening 

Voorziening pensioenen 

wethouders 

4.420.690 1.166.246  - 207.360  5.379.576  Uitbetaling pensioenen (APPA-

uitkering) aan wethouders >65 jaar 

door Loyalis 

Voorziening onderhoud 

stadskantoor 

3.188.599  468.680  - 435.360  3.221.919  Dekken onderhoudskosten 

stadskantoor 

Voorziening onderhoud 

bestuurscentrum  

1.555.460  188.630  - 443.975  1.300.115  Dekken onderhoudskosten 

bestuurscentrum 

Voorziening onderhoud 

Wolvenhoek 2-4 

293.062  33.630  - 54.089  272.602  Dekken onderhoudskosten 

Wolvenhoek 2-4 

Voorziening bewerking archief 25.821  -   - -   25.821  Bewerking archief i.v.m. verhoogd 

aanbod en gewijzigde wet- en 

regelgeving 

Voorziening onderhoud 

Brandweerkazerne 

517.025  189.150  - 34.916  671.259  Gelijkmatige jaarlasten t.b.v. 

onderhoud brandweerkazerne 

Voorziening verplichting 

voorgaande jaren OHV 

(79105059) 

16.310  -   - -   16.310  Voorziening dient ter betaling van 

verplichtingen uit het verleden op 

onderwijshuisvesting gebied die 

niet in 1 jaar afgehandeld worden. 

Denk o.a. aan OZB. Tot 3 jaar na 

dato kunnen aanslagen opgelegd 

worden.  

Voorziening kunst in de 

openbare ruimte 

235.628  -   - -   235.628  Om een keramiekroute te 

ontwikkelen op locaties in de stad 

waar veel mensen samenkomen. 

Zie nota 04.0741d.d.07-09-2004 

en 06.297 d.d 6 maart 2006. 

Voorziening startinvestering 

zendgemachtigde 

50.777  -   - -   50.777  Voorziening voor startinvestering 

voor nieuwe aan te wijzen 

omroepinstelling. Raadsvoorstel 13 

oktober 2015 besluit 5159909. 

Voorziening schadeclaims derden 

TAP 

750.000  -      100.000  650.000  Vergoeding schadeclaims derden 

als gevolg van asbest in het 

gebouw Theater aan de Parade 

Onderhoudsvoorziening St. 

Josephstraat 18/20 

166.607  -   166.607  -   -  Afdekken van kosten regulier 

onderhoud St. Josephstraat 

Voorziening groot onderhoud 

Theater aan de Parade 

1.000.332  153.000  - 38.229  1.115.103  Voorziening voor meerjarig groot 

onderhoud Theater a/d Parade PricewaterhouseCoopers 
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Voorziening ohd BBS'en, MFA's 

en KDV's zelfstandig 

212.068  208.000  - 364.846  55.222  Voorziening voor meerjarig groot 

onderhoud Brede Bossche 

Scholen, Multifuncitonele 

accommodaties en 

Kinderdagverblijven 

Voorziening Vinex gelden  2.637.474  -   - 110.000  2.527.474  Ontvangen bijdragen van Rijk en 

Provincie inzetten in het kader van 

LTP-GSB 

Voorziening Heesch-West 25.370.076  -   -                                

-   

25.370.076  Ter afdekking van ons aandeel in 

tekort ontwikkeling 

bedrijventerrein Heesch-West 

Voorziening planschades 435.752  254.000  - 501.777  187.975  Voorziening voor nog te betalen 

planschadevergoeding Veedijk en 

nadeelcompensatie ondernemers 

als gevolg van vertraging 

Bartenbrug 

Voorziening Omgevingswet 323.053  1.894.370  - 444.370  1.773.053  December 2018 wordt de 

Omgevingwet ingevoerd. Deze 

wet gaat onder andere de Wabo, 

Wro, Waterwet en Wet 

milieubeheer vervangen. 

Onderhoudsfonds R&B OR 271.305  234.560  -   345.253  160.612  Egalisatie van de jaarlijkse 

stortingen en onttrekkingen t.b.v. 

civiel- en cultuurtechnisch 

onderhoud in de openbare ruimte 

Voorziening Maximakanaal 6.966.159  -   6.966.158  -   1  Voorziening beheer en onderhoud 

openbare ruimte Maximakanaal 

Voorziening beschoeiingen 

Waterschap 

1.950.413  -   - 88.559  1.861.854  Voorziening afkoop achterstallig 

onderhoud beschoeiingen door 

Waterschap 

Voorziening bestratingswerken 126.027  -   - 24.896  101.131  Voorziening ter afdekking van de 

degeneratiekosten van 

bestratingen, tengevolge kabels en 

leidingen in de ondergrond en ter 

egalisatie van de kosten en 

opbrengsten van rioolaansluitingen  

Voorziening ontmanteling 

gronddepot Kloosterdonk 

126.251  -   - -   126.251  Voorziening voor de ontmanteling 

van het gronddepot Kloosterdonk 
PricewaterhouseCoopers 
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Voorziening sporttechnische 

inventaris 

458.131  252.460  - 215.999  494.592  Afdekken kosten van regulier 

onderhoud en aanschaf van 

sporttechnische inventaris op de 

accommodaties van Sport en 

Recreatie. 

Voorziening sport en bewegen 501.081  -   - 1.210  499.871  Voorziening gevormd i.v.m. 

ontvangen subsidies en bijdragen 

derden voor 

sportstimuleringsactiviteiten en 

invoering van combinatiefuncties. 

Voorziening technische 

installaties Sportiom 

2.390.582  336.900  - -   2.727.482  Afdekken van het gemeentelijk 

aandeel (45%) in de kosten van 

vervanging van technische 

installaties in Sportiom 

Voorziening bouwkundig 

onderhoud sportaccommodaties 

290.873  722.870  - 1.013.743  -  Afdekken kosten van regulier 

onderhoud van gebouwen en 

installaties in eigendom van Sport 

en Recreatie. 

Voorziening cultuur- en 

civieltechnisch onderhoud 

sportaccommodaties 

1.404.777  1.071.060  - 944.750  1.531.087  Afdekken kosten van regulier 

onderhoud van sportvelden en 

terreinen in eigendom van Sport 

en Recreatie. 

Voorziening ODBN -   103.260  - -   103.260  Ter afdekking van negatief 

resultaat ODBN (om het 

weerstandsvermogen van de 

ODBN op peil te brengen) 

Voorziening riolering 979.801  10.312.367  - 10.128.530  1.163.638  Voorziening kosten rioleringen en 

opbrengsten rioolrecht 

Voorziening vuilstort 

Meerendonk 

4.742.754  102.500  - 81.005  4.764.249  Financiering afdichting voormalige 

stortplaats; financiering 

eeuwigdurende nazorg voormalige 

stortplaats; financiering nazorg 

voormalige stortplaats voor het 

moment van definitieve afdichting. 

Voorziening afvalstoffenheffing 

AFV 

5.119.226  14.148.749  - 12.997.050  6.270.925  Verevening van inkomsten uit 

afvalstoffenheffing en daaruit 

gefinancierde uitgaven. Egalisatie 

van de verschillen tussen begrote 

en werkelijke inkomsten en 

uitgaven als gevolg van autonome 

ontwikkelingen bij het inzamelen 

van afvalstoffen bij eigen 

inwoners.  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Voorziening stadsgewest 

(Vlagheide) 

1.000.000  -   - -   1.000.000  Dekking van eventueel tekort 

stadsgewest 

Voorziening onderhoud 

gebouwen AFV 

813.500  540.000  - 374.508  978.992  Voorziening onderhoud gebouwen 

AFV 

Voorziening onderhoud 

Stadsarchief 

66.974  40.700  - 25.030  82.643  Gelijkmatige jaarlasten tbv 

onderhoud stadsarchief 

Voorziening Stedelijk Historische 

Presentatie 

58.860  -   - -   58.860  Beleidsuitvoering van de Stedelijk 

Historische Presentatie welke past 

binnen de vastgestelde programma 

begroting 

Voorziening onderhoud 

monumenten 

145.254  338.230  - 328.433  155.051  Voorziening Monumenten voor 

meerjarig groot onderhoud aan 

monumenten die in eigendom zijn. 

Onderhoudsfonds 

Gebouwenbeheer 

3.689.224  1.674.257  - 1.843.073  3.520.408  Afdekken kosten van regulier 

onderhoud van gebouwen en 

installaties van alle bij het 

onderhoudsfonds deelnemende 

afdelingen binnen de gemeente. 

Werk en inkomen 1.814.346  90.000  - 189.971  1.714.375  In 2012 heeft de gemeenteraad 

besloten om gesubsidieerde arbeid 

af te bouwen. De subsidie aan 

werkgevers voor oud ID’ers en oud 

Wiw’ers worden daarvoor 

beëindigd. Het college heeft op 

haar beurt besloten om het 

financieel mogelijk te maken de 

oud ID’ers en Wiw’ers die bij de 

gemeente werkzaam zijn, tot aan 

hun pensioengerechtigde leeftijd 

in dienst te houden. Deze kosten 

worden samen met de kosten voor 

financiële ondersteuning aan 

werkgevers die wél mensen 

moeten ontslaan gedekt uit deze 

voorziening.  

Voorziening Innovatie WWB-

uitstroom 

123.439  -   - 10.000  113.439  Voorziening is gevormd om 

innoverende producten te 

ontwikkelen met als doel een 

hogere uitstroom vanuit de WWB 

te realiseren. 

invoering VPB-plicht gemeenten 127.912  1.412  - 115.704  13.620  invoering VPB-plicht gemeenten 

 Totaal 74.365.622  34.525.030  7.132.765  31.462.634  70.295.253    
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Verloop voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

Specificatie van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 

bestedingsdoel 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

Europese subsidies 537.138 545.000 507.862 500.000 500.000 

Totaal 537.138 545.000 507.862 500.000 500.000 

 

 

Specificatie van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

TPnto rijk.Overeenk. Omlegging kanaal 7210299-3104 3.500.000 - - 3.500.000 3.500.000 

TPnto Rijk fiets filevrij 7210310-32247-80220 - - 1.353.200 1.353.200 1.353.200 

TP SBNOM 2017 151.401 151.401 - - - 

Ministerie SoZaWe - 133.234 - -133.234 -133.234 

Overig < € 100.000 11.478 11.478 79.000 79.000 79.000 

Totaal 3.662.879 296.113 1.432.200 4.798.966 4.798.966 

 

 

Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 

specifiek bestedingsdoel 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

Subsidie OP Zuid - - 255.645 255.645 255.645 

TP nto 7210044 31990 80243 Spoorbrug over de Dieze - - 465.000 465.000 465.000 

TpntoProv.bijdr.verk.educ2016 94.788 94.788 - - - 

TPnto Prov garantiestelling 7210310-32247-80243 - - 539.301 539.301 539.301 

TPnto Prov 2016 GGA regeling 7210305-32350-80243 - - 379.871 379.871 379.871 

TPnto Prov GGA regeling 7210310-32247-80243   945.000 945.000 945.000 

TPnto Prov 2016 GGA regeling 7210322-32388/32428/32389 - - 144.732 144.732 144.732 

TPnto Prov fiets in versnelling 7210310-32247-8024 - - 934.995 934.995 934.995 

TPnto Prov oml kanaal 7210299-31044-80243 3.400.000 - - 3.400.000 3.400.000 

Overig < € 100.000 139.682 139.682 343.641 343.641 343.641 

Totaal 3.634.470 234.470 4.008.185 7.408.185 7.408.185 

 

Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen 7.834.487 1.075.583 5.948.247 12.707.151 12.707.151 
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Specificatie van Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van 

lasten van volgende begrotingsjaren 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

Vooruitontv. gelden Leonardo TOI europese (79109123) 95.961 26.593 42.223 111.591 111.591 

Vooruitontv. Gelden M@SS Europese (79109146) 6.322 2.260 - 4.062 4.062 

Vooruitontv. Gelden Too Young to fail EU (79109147) - - 12.630 12.630 12.630 

Vooruitontv. gelden Jeugdwerkloosheid ESF TRIJN EU (79109130) 862.828 - 84.118 946.946 946.946 

Vooruitontv. gelden PS Jeugdwerkloosheid EU (79109139) 891.116 119.539 9.999 781.576 781.576 

Vooruitontv. gelden Sectorplan (79109149) 382.657 294.596 61.318 149.378 149.378 

Vooruitontv. gelden OUTSIDE IN, INSIDE OUT (79109150) 158.046 44.983 - 113.063 113.063 

Vooruitontv. gelden PASS2WORK (79109151) 6.314 - 3.440 9.754 9.754 

Vooruitontv. gelden ESSE (79109148) 5.350 145 - 5.205 5.205 

Boeking Activa mut. GB 2016 in SO  - - 111.108 111.108 111.108 

Totaal 2.408.593 488.116 324.836 2.245.313 2.245.313 

 

 

Specificatie van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

Vooruitontv. gelden maatschappelijke opvang (79109102) - - 254.805 254.805 254.805 

Vooruitontv. gelden verslaafdenzorg (79109103) 9.177 - - 9.177 9.177 

Vooruitontv. gelden medische heroïneverstrekking (79109104) - - 321.214 321.214 321.214 

Vooruitontv. gelden WMO Openb.Geestelijke Gezondh. Zorg 

(79109106) 

- - 50.865 50.865 50.865 

Vooruitontv. gelden Huiselijk Geweld (79109114) 71.221 - 182.241 253.462 253.462 

Vooruitontv. gelden Onderwijsachterstanden (79109108) - - 822.276 822.276 822.276 

Vooruitontv. gelden REGIO TAXI (79109145) 108.644 - 83.073 191.717 191.717 

Vooruitontv. gelden RMC (79109140) 403.887 87.905 617.108 933.090 933.090 

Vooruitontv. gelden Personalised learning (79109152) 93.784 93.784 - - - 

Vooruitontv .gelden Entrepeneurship Education (79109153) -1.159 - 1.159 - - 

TPvo Prov NB Sneller en Beter 672358-80243 - - 1.411.614 1.411.614 1.411.614 

TPvo Provincie subs rotonde Postweg FCL 7303000 300.320 300.320 - - - 

TPvo Provincie vs subs fietspaden 122.040 122.040 - - - 

TPvo Provincie vs subs Hervensebaan FCL 7210322 309.227 309.227 - - - 

TPvo Provincie vs subs fietsbrug FCL 7210322 134.492 134.492 - - - 

TPvo Provincie vs subs kruising aartsh FCL 7210322 401.519 401.519 - - - 

TP SBNOM 2017 1.355.481 1.355.481 - - - 

Vooruit ontvangen baten Wet inburgering 2007 166.901 - 94.099 261.000 261.000 

Overig < € 100.000 307.959 307.959 253.107 253.107 253.107 

Totaal 3.783.493 3.112.727 4.091.561 4.762.327 4.762.327 
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Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 

dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

Omschrijving 31-12-2017 Toevoeging Ontvangst 01-01-2017 31-12-2016 

Overlopende passiva Veiligheidshuis (saldo exploitatie veiligheidshuis). 149.768 35.626 23.640 137.782 137.782 

Vooruit ontvangen bedragen Beter Benutten Vervolg 2.683.216 2.683.216 1.446.273 1.446.273 1.446.273 

Vooruit ontvangen bedragen i.h.k.v. Luchtkwaliteit - - 145.787 145.787 145.787 

Vooruit ontvangen bedragen GSB/ISV 31.701 31.701 32.497 32.497 32.497 

TPvo 683019-80243 Prov.N-B 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

569200-83530 Stadsgewestgelden - - 617.861 617.861 617.861 

Overig < € 100.000 44.219 44.219 270.467 270.467 270.467 

Totaal 12.908.904 12.794.762 12.536.525 12.650.667 12.650.667 

 

Totaal ontvangen voorschotbedragen 19.100.990 16.395.605 16.952.922 19.658.307 19.658.307 
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OCW D1 Besteding (jaar T) Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.268.223 € 0 
OCW D1A Regionale maatregelen 

voortijdig schoolverlaten 
2016-2021

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten

Contact gemeenten

Besteding (jaar T) Besteding aan contactschool 
(jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 01 Indicatornummer: D1A / 02 Indicatornummer: D1A / 03

€ 509.856 € 56.000 € 791.123 
OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2018 (OAB)
                                                                                   
                                      
Besluit specifieke 
uitkeringen gemeentelijke 
onderwijsachterstandenb
eleid 2011-2017
                                  
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 4.710.879 € 146.753 € 499.795 € 467.804 
Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 
T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 
T) overgeboekte middelen 
(baten)  uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en 
coördinatiecentra 
voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en 84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
OCW D10 (Volwassenen)Onderwijs 

2015-2018

Participatiewet

Contactgemeenten

Verstrekte uitkering (jaar T) Besteding (jaar T) van educatie 
bij roc's

Besteding (jaar T) van educatie 
bij andere aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) van educatie 
totaal (automatisch)

Ten minste 25% besteed aan 
roc’s 
ja/nee (automatisch)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt Aard controle nvt
Indicatornummer: D10 / 01 Indicatornummer: D10 / 02 Indicatornummer: D10 / 03 Indicatornummer: D10 / 04 Indicatornummer: D10 / 05

€ 1.657.627 € 441.507 € 1.169.296 € 1.610.803 ja
Reservering besteding van 
educatie in jaar T voor volgend 
kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van 
educatie in jaar T van volgend 
kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 06 Indicatornummer: D10 / 07

€ 281.215 € 0 
IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v. art. 126 
Wet geluidshinder ten laste van 
het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar 
T

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 van 
deze regeling ten laste van 
rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/BSK-2014/216126
IenM/BSK-2015/94618

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en 86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 
met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot 
en met (jaar T) als bedoeld in 
artikel 25 lid 4 van deze 
regeling ten laste van 
rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 
ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2014/216126
IenM/BSK-2015/94618

€ 0 € 0 € 0 Nee
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 50.584.829 € 915.332 € 2.653.693 € 17.605 € 259.966 € 1.028 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 590.332 € 63.445 € 4.224 € 1.748.093 € 0 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek 
als bedoeld in artikel 56 Bbz 
2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 211.127 € 63.059 € 31.689 € 93.592 € 100.635 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

VWS H1 Ministeriële regeling 
heroïnebehandeling

Gemeenten

Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak

Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie

Besteding (jaar T) Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T-1)

Afspraak

Gerealiseerde behandelplaatsen 
(jaar T-1)

Realisatie

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 01 Indicatornummer: H1 / 02 Indicatornummer: H1 / 03 Indicatornummer: H1 / 04 Indicatornummer: H1 / 05

20 20 € 520.332 20 20
IenW E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde overige 
bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 H-F-009-15 Aanleg 
aanliggende fietspaden 

 Kooikersweg Noord 

€ 0 € 0 

2 H-F-008-15 Fietspaaltjes 's-
Hertogenbosch

€ 0 € 0 

3 NBR-BBV-007 Multimodale 
mobiliteitsaanpak 's-
Hertogenbosch

€ 738.033 € 795.685 

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeente
deel 2017

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                         

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeented
eel 2017

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en 66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)  

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 
dat het project is afgerond en u 
voor de komende jaren geen 
bestedingen meer wilt 
verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 H-F-009-15 Aanleg aanliggende 
 fietspaden Kooikersweg Noord 

€ 0 € 0 Ja

2 H-F-008-15 Fietspaaltjes 's-
Hertogenbosch

€ 0 € 0 Ja

3 NBR-BBV-007 Multimodale 
mobiliteitsaanpak 's-Hertogenbosch

€ 2.254.227 € 2.527.314 Nee

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

C:\Users\thdo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\VJVCJPRK\Bijlage xxx Sisa_2017_060796_Bijlage_VerantwoordingsInformatie.xlsxSiSa-bijlage 2017
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Regionale meld- en 83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



IenW E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde overige 
bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van bestedingen 
betreft, mag het alleen gaan 
over nog niet eerder 
verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

4 Openbaar vervoer provinciaal 
deel

€ 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste 
van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)  

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 
dat het project is afgerond en u 
voor de komende jaren geen 
bestedingen meer wilt 
verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

4 Openbaar vervoer provinciaal deel € 0 € 0 Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

C:\Users\thdo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\VJVCJPRK\BIjlage xxx Sisa_2017 openbaar vervoer provinciaal deel.xlsxSiSa-bijlage 2017
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IenW E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde overige 
bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van bestedingen 
betreft, mag het alleen gaan 
over nog niet eerder 
verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

4 openbaar vervoer 
stadsgewestelijk deel

€ 59.060 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste 
van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar T)  

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 
dat het project is afgerond en u 
voor de komende jaren geen 
bestedingen meer wilt 
verantwoorden

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

4 openbaar vervoer stadsgewestelijk 
deel

€ 455.251 € 0 Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

C:\Users\thdo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\VJVCJPRK\Bijlage xxx Sisa_2017 openbaar vervoer stadsgewestelijk deel.xlsxSiSa-bijlage 2017
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Bijlage Structurele mutaties reserves

Omschrijving Sector Toevoeging Onttrekking Toelichting

Reserve inventaris stadskantoor BAZ                290.000                359.154 Vervanging inventaris stadskantoor

Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte BAZ                  96.500                  39.374 In overleg met GO in te vullen tbv personeel 

Reserve vervanging fitnessapparatuur BAZ                  14.707                     1.218 Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur

Reserve meubilair stadhuis BAZ                     2.300 Vervanging en/of onderhoud meubilair representief gedeelte 

stadhuis

Reserve ICT M&D             1.880.000             2.622.194 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken

Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief SO                  10.000                  10.104 Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties 

archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om 

een publicatie uit te brengen.

Reserve verkiezingen M&D                275.000                240.115 Egalisatiereserve kosten verkiezingen 

Reserve bijdrage activa Participatie (79108050) MO                     2.971 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om 

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Reserve GSB 40+ Wijken Hambaken (79105076) MO                  10.497 Gelden voor de 40+ wijk Hambaken zijn in 2010 ontvangen 

van het Rijk. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld: de 

uitvoering voor de wijk Hambaken vindt plaats over meerdere 

jaren. Voor het bewonersbedrijf Noorderpoort worden 

uitgaven gedaan voor kwartiermaker, coördinator en 

huisvestingskosten. Het bewonersbedrijf is gestart in 2014. De 

aanjaagfunctie ligt nu bij de kwartiermaker, bewoners zullen 

steeds meer de rol van coördinator overnemen. Ook in 2016 

gaan we  verder met de overige programma onderdelen.     

Reserve openbare verlichting SB                178.560                             - Reserve ter dekking van toekomstige 

vervangingsinvesteringen lichtmasten en armaturen

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (79103030) MO             1.661.568             6.343.921 Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting. 

Bestedingsplan op basis van IHP.  

Reserve bijdrage activa cultureel klimaat BAZ                177.539 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om 

afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.

Reserve Onderhoud/renovatie/nieuwbouw Theater aan de 

Parade

BAZ                168.024 De reserve is gevormd tbv (incidenteel) 

onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het theater.

Algemene reserve Grondbedrijf SO           11.249.558             5.818.462 Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf

Vaste activa (Reserve) maat.nut 51 SO                             -               -283.268 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving) 

Reserve Natuurbouwprojecten SO                938.710                  23.214 Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn 

opgenomen in een grondexploitatie gebied

Reserve BWS 1995 SO                             -                        610 Gevormd ter afdekking van geschat risico renteverschillen rijk 

en subsidie-ontvangers

Reserve Bodemsanering SO                500.670                527.321 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de 

inkomsten al gerealiseerd zijn.

Reserve Bomenfonds SB                             -                     8.115 conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds 

ingesteld welke wordt gevoed met compensatiegelden en 

schade uitkeringen ten aanzien van bomen en wordt gebruikt 

voor de bijdrageregeling monumentale bomen en het 

aanplanten van extra bomen. 

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst SB                374.204                110.000 Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van 

de (onrendabele) top van investeringen; egalisatie van 

calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel, 

tegenvallende omzet en incidentele kosten

Vaste activa (Reserve) maat.nut 52 SO                             -               -461.896 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Bereikbare Stad) 

Reserve Spoorbrug Dieze (alg. uitkering) SO                             -                  42.786 Financiering van de aanleg van de Spoorbrug over de Dieze.

Reserve Parkeer & Verkeer SO                             -             3.262.882 Financiering van parkeervoorzieningen en projecten in het 

kader van verkeer. 

Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie SO                260.420                243.883 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de 

inkomsten al gerealiseerd zijn.

Reserve Grote werken SO                823.918                445.941 Financiering van bovenwijkse infrastucturele werken als 

gevolg van stadsvernieuwing en uitbreiding

Reserve Energiebesparing SO                             -                998.372 Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende 

maatregelen.

Bedrijfsrisicoreserve SO SO                160.407                174.416 Ter afdekking van prijs-, bezettings- en 

hoeveelheidsverschillen op personeelskosten sector SO. En 

kosten organisatie-ontwikkeling in brede zin.

Uitgangspunt conform BBV notitie over incidentele baten en lasten: 'Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om 

reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmingsreserve) gedurende een 

periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.' 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Omschrijving Sector Toevoeging Onttrekking Toelichting

Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051) MO           13.514.937           19.604.447 Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een 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).

Reserve veiligheid Regio BAZ                487.750 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio.

Vaste activa (Reserve) maat.nut 55 SO                             -               -151.731 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

maatschappelijk nut (progr Cultuurhistorische kwaliteit) 

Reserve screening CP                        237                696.861 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid

Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie SO                             -                     5.230 Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie

Reserve GSB/ISV middelen (alg. uitkering) SO                             -                311.544 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten 

volgens LTP GSB

Reserve GSB, gem.middelen SO                             -                207.409 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB projecten 

volgens LTP GSB

Reserve nog uit te voeren werken CP             4.010.669             2.852.870 Budgetoverheveling management rapportage

Reserve Themajaren citymarketing BAZ                  82.276                  35.000 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig 

evenement mogelijk te maken

Reserve reguliere investeringen CP                634.000                641.999 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Reserve Themajaren citymarketing SO                             -                     7.276 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig 

evenement mogelijk te maken

Reserve Flankerend beleid SO                             -                245.988 Aanpak economische crisis/flankerend beleid

Bedrijfsreserve SB  SB                111.737                181.122 Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof, 

tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele 

kosten

Reserve Maximakanaal CP             6.731.598 Reservering afkoopsom onderhoud Maximakanaal

Reserve tijdelijke middelen schuldhulpverlening (79105040) MO                  42.144 Reserve tbv egalisatie kosten schulddienstverlening. Gevormd 

uit impulsmiddelen van het Rijk ter ophoging van de 

dienstverlening en bereibaarheid van SDV voor elke burger.

Reserve Spoorzone SO                600.000                             - Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost 

Spoorzonegebied

Reserve speeltuinen SB                  14.000                             - De in een bepaald jaar niet of teveel bestede gelden van de 

lopende exploitatie ten behoeve

van onderhoud en vervanging van speeltoestellen worden 

met deze reserve verrekend.

Reserve afkoopsom HNG CP                452.700 Reserve afkoopsom HNG

Reserve ombuigingen 2016 spoor 3 CP             1.663.000 Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen 2016

Structuurfonds CP             7.374.839             6.944.695 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten

Reserve WK Archery BAZ                  50.000 Verzorgen van WK Archery toernooi in 2019

Reserve evenementenbeleid BAZ                450.000 Verzorgen van evenementen

Bestemmingsreserve herstructurering WSW WXL                300.000 Co-financiering voor de herstructurering van de WSW

Fonds integrale afweging CP                        237 Nog in te zetten middelen voor nieuw beleid en specifieke 

uitkeringen

 Reserve FWI inkomensdeel WXL             1.684.132 Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de 

sociale uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd 

op 7,5% van het jaarbudget.

Reserve activa Sport BAZ                753.499 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut

Reserve activa BAZ overig BAZ                510.478                186.787 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut

Reserve bijdrage activa SO                             -                  34.225 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met 

economisch nut. 

Reserve activa SB                772.296 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut

Reserve activa M&D             1.958.210             2.806.904 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met 

economisch nut

56.911.660          59.500.179          

Structureel 12.033.773          24.360.613          

Incidenteel 44.877.886          35.139.567          

56.911.659          59.500.180          

-2.588.521           
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Incidentele baten en lasten 

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Het resultaat over 2017 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten: 

 
Programma Item Totaal           Incidenteel Structureel Toelichting 

Gemeentelijke belastingen Onroerend zaakbelasting -204  - -204  Lagere waardeontwikkeling dan waarmee tarieven zijn berekend.  

Bestuursorganen en -

ondersteuning 

Wethouders pensioenen -1.581  -1.581  - Aanvullende storting als gevolg van dalende rekenrente en lager dan 

verwacht rendement 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

BTW Stadskantoor  1.431  1.431  - 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. 

Cultuur klimaat Theater aan de Parade 

(Structuurfonds/Reserve 

onderhoud) 

-3.479  -3.479  - 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 4.130K is totaal 3.479 K  

uitgegeven.  Conform raadsbesluit komen deze uitgaven ten laste van 

het resultaat, en wordt het structuurfonds aangevuld voor reeds 

onttrokken uitgaven.  

Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering  1.488  -812  2.300  De bijstellingen van accres, onderschrijding BCF plafond uit de 

meicirculaire 2017 en ontwikkeling van de basisgegevens zijn 

structureel en verwerkt in de Begroting 2018. De afwijking uit de 

septembercirculaire 2017 en decembercirculaire 2017 zijn incidenteel. 

Werk en inkomen Vergunninghouders (uit te 

voeren werken) 

463  463  - Betreft te realiseren stelpost opgenomen in de algemene uitkering. 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

Saldo actualisatie begroting 2.530  2.530  - Het saldo van de actualisatie 2017 is niet verwerkt in de begroting, 

maar geparkeerd als prognose van het jaarrekeningresultaat.  

Bereikbare stad Wegen en viaducten -321  -321  - Substitutie personeel met hogere inkopen . 

Bereikbare stad Kapitaallasten (Reserve activa) -553  -670  117  Later dan geplande uitvoering van investeringen. Het voordeel door 

belastingteruggave Stadskantoor is structureel. 

Diverse programma's  Personeelskosten (diverse 

reserves) 

1.602  1.602  - Incidentele afwijking als gevolg van anders dan begrote verhouding van 

vast en flexibel personeel 

Sport en recreatie Sport en recreatie  209  209  - Voordeel in de kosten o.a. lagere schoonmaakkosten en lagere 

energiekosten. 

Ruimte voor bedrijvigheid Maatschappelijk vastgoed 436  436  - Lagere huuropbrengsten als gevolg van uitgestelde investeringen,  

besparingen op het budget renovaties, bedrijfsrisico en 
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Wonen en werkomgeving Leges omgevingsvergunning 885  885  - Toename als gevolg van het aantrekken van de economie. 

Werk en inkomen Re-integratie 262  262  - Lagere uitvoeringskosten 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

Afvalstoffendienst voor 

derden (structuurreserve 

afvalstoffen) 

703  703  - Exploitatievoordeel hulpkostenplaats AFV en kapitaallasten. 

Wonen en werkomgeving Invoering omgevingswet -1.800  -1.800  - Extra kosten ivm invoering omgevingswet. 

Ruimte voor bedrijvigheid Vestigingsklimaat 306  306  - Betreft restantbudget voor projecten ter versterking van het 

economisch vestigingsklimaat. 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

Onvoorzien 225  225  - In 2017 is geen beroep gedaan op de post onvoorzien. 

Wonen en werkomgeving Groen -706  -706  - Substitutie personeel met hogere inkopen. 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

Kosten ICT (ICT) -286  - -286  Hogere kosten ICT ivm met oa toenemende wettelijke eisen. 

Werk en inkomen Bijzondere bijstand -350  -350  - Met alle inspanningen op het vlak van vroeg signalering, samenwerking 

met bewindvoerders en de rechtbank is de groei van de uitgaven 

beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter nog geen 

sprake. Continueren de versterkte inzet met de partners. Ook op 

landelijk niveau vinden interventies plaats om meer grip op dit dossier 

te krijgen. 

Cultureel klimaat Evenementen -217  -217  - Op met name  gebieden van veiligheid, bereikbaarheid en openbare 

orde worden extra kosten gemaakt.  

Gemeentelijke belastingen Toeristenbelasting 201  98  103  Toename opbrengst door meer overnachtingen en naheffingsaanslag 

over 2016. 

Beleggingen en overige baten en 

lasten 

Afboeking crediteuren 250  250  - Bij controle van openstaande crediteuren is gebleken dat een aantal 

posten niet meer tot uitbetaling leiden en derhalve vrij kunnen vallen. 

Dienstverlening Leges burgerzaken 188   188  - Een na-ijl effect van extra aanvragen reisdocumenten vanuit 2011. 

Diverse programma's  Overige verschillen (diverse 

reserves) 

-339  -339  -  

Totaal  1.343  -687  2.030   

 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat sprake is van een positief structureel saldo. 

Het structurele voordeel is grotendeels al verwerkt in de begroting 2018. Het restant zal in de actualisatie van de begroting 2018 worden verwerkt. 
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

 

Taakveld Naam taakveld consolidatie 

Uitgaven 

werkelijk 

Inkomsten 

werkelijk 

Inkomsten -/- 

Uitgaven 

0.1 Bestuur 5.236  3  -5.233  

0.10 Mutaties reserves 55.198  57.786  2.589  

0.2 Burgerzaken 5.216  3.282  -1.934  

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 323  321  -2  

0.4 Overhead 64.921  26.042  -38.878  

0.5 Treasury 20.245  42.717  22.472  

0.61 OZB woningen -   28.239  28.239  

0.62 OZB niet-woningen -   8.814  8.814  

0.63 Parkeerbelasting -   14.958  14.958  

0.64 Belastingen overig 3.061  1.473  -1.588  

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -   266.150  266.150  

0.8 Overige baten en lasten 544  3.265  2.721  

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.031  -   -1.031  

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.576  50  -7.526  

1.2 Openbare orde en veiligheid 8.135  1.501  -6.634  

2.1 Verkeer en vervoer 23.226  7.441  -15.785  

2.2 Parkeren 11.219  100  -11.119  

2.3 Recreatieve havens 10  6  -5  

2.4 Economische havens en waterwegen 2.140  108  -2.032  

2.5 Openbaar vervoer 176  102  -74  

3.1 Economische ontwikkeling 5.447  4.123  -1.324  

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 341  -   -341  

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 463  341  -121  

3.4 Economische promotie 1.204  1.422  218  

4.1 Openbaar basisonderwijs 709  2  -707  

4.2 Onderwijshuisvesting 11.914  565  -11.349  

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 37.498  27.544  -9.953  

5.1 Sportbeleid en activering 3.667  546  -3.120  
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5.2 Sportaccommodaties 12.337  3.784  -8.553  

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 15.895  2.317  -13.578  

5.4 Musea 6.710  423  -6.287  

5.5 Cultureel erfgoed 832  648  -183  

5.6 Media 3.579  -   -3.579  

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.515  1.250  -9.264  

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24.346  2.525  -21.821  

6.2 Wijkteams 14.332  1.655  -12.677  

6.3 Inkomensregelingen 79.459  65.022  -14.437  

6.4 Begeleide participatie 23.712  276  -23.436  

6.5 Arbeidsparticipatie 10.649  1.728  -8.921  

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.295  7  -4.288  

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 51.470  28.445  -23.025  

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 131.546  115.703  -15.843  

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 36.869  2.491  -34.378  

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 28.801  9.122  -19.680  

7.1 Volksgezondheid 6.979  205  -6.774  

7.2 Riolering 8.897  10.252  1.355  

7.3 Afval 30.410  33.399  2.989  

7.4 Milieubeheer 6.197  567  -5.630  

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 171  132  -39  

8.1 Ruimtelijke ordening 3.187  152  -3.034  

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 56.718  64.571  7.853  

8.3 Wonen en bouwen 7.849  5.016  -2.833  

Eindtotaal 845.252  846.594 1.343 
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma 

Naam programma Taakveld Naam taakveld U I Saldo 

Bestuursorganen en -ondersteuning 0.1 Bestuur 5.236 3 -5.233 

0.10 Mutaties reserves 4.752 6.238 1.486 

0.4 Overhead 9.093 1.638 -7.455 

Dienstverlening 0.10 Mutaties reserves 312 240 -72 

0.2 Burgerzaken 5.216 3.282 -1.934 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 171 132 -39 

Veiligheid 0.10 Mutaties reserves 379 133 -245 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.576 50 -7.528 

1.2 Openbare orde en veiligheid 8.135 1.501 -6.634 

2.1 Verkeer en vervoer 1.833 - -1.833 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - 271 271 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.545 47 -1.499 

Onderwijs en arbeidsmarkt 0.10 Mutaties reserves 2.196 7.81 5.685 

4.1 Openbaar basisonderwijs 709 2 -707 

4.2 Onderwijshuisvesting 11.914 565 -11.349 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 35.956 25.738 -10.218 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 709 66 -643 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.542 1 -1.541 

Cultureel klimaat 0.10 Mutaties reserves 2.605 1.142 -1.462 

3.4 Economische promotie 808 392 -416 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 14.189 495 -13.694 

5.4 Musea 994 - -994 

5.6 Media 3.579 - -3.59 

Sterke inwoners 0.10 Mutaties reserves 13.621 15.967 2.346 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.669 96 -14.573 

6.2 Wijkteams 4.988 1.611 -3.377 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.295 7 -4.288 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 48.539 27.832 -20.707 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 130.004 115.702 -14.303 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 35.207 2.201 -33.006 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 28.801 9.122 -19.680 
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7.1 Volksgezondheid 6.979 205 -6.774 

Sterke wijken 0.10 Mutaties reserves 10 722 712 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.580 -3 -6.583 

Sterke verandering 0.10 Mutaties reserves - 2.424 2.424 

6.2 Wijkteams 8.598 - -8.598 

Wonen en werkomgeving 0.10 Mutaties reserves 20.781. 8.831 -11.950 

2.1 Verkeer en vervoer 7.803 6.841 -962 

2.4 Economische havens en waterwegen 1.936 - -1.936 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 341 - -341 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.129 1.181 -8.948 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 601 - -601 

8.1 Ruimtelijke ordening 3.187 152 -3.034 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 56.718 64.571 7.853 

8.3 Wonen en bouwen 7.849 5.016 -2.833 

Bereikbare stad 0.10 Mutaties reserves 150 5.399 5.249 

0.63 Parkeerbelasting - 14.958 14.958 

2.1 Verkeer en vervoer 13.590 600 -12.990 

2.2 Parkeren 11.219 100 -11.119 

2.4 Economische havens en waterwegen 203 108 -96 

2.5 Openbaar vervoer 176 102 -74 

Sport en recreatie 0.10 Mutaties reserves 15 1.071 1.056 

5.1 Sportbeleid en activering 3.667 546 -3.120 

5.2 Sportaccommodaties 12.337 3.784 -8.553 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 380 62 -318 

Milieurespecterende ontwikkelingen 0.10 Mutaties reserves 1.117 2.032 914 

7.2 Riolering 8.897 10.252 1.355 

7.3 Afval 30.410 33.399 2.989 

7.4 Milieubeheer 6.197 567 -5.630 

Cultuurhistorische kwaliteit 0.10 Mutaties reserves 320 682 362 

5.4 Musea 4.936 241 -4.695 

Ruimte voor bedrijvigheid 0.10 Mutaties reserves 672 1.600 92 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 323 321 -2 

2.3 Recreatieve havens 10 6 -5 
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3.1 Economische ontwikkeling 5.447 4.123 -1.324 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 463 341 -121 

3.4 Economische promotie 396 1 -395 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 41 49 9 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.705 1.821 116 

5.4 Musea 781 182 -598 

5.5 Cultureel erfgoed 832 648 -183 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5 7 1 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.787 2.06 309 

6.2 Wijkteams 26 44 18 

6.5 Arbeidsparticipatie 108 132 25 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 117 244 127 

Werk en inkomen 0.10 Mutaties reserves 3.970 2.599 -1.370 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken .501 1.757 256 

6.2 Wijkteams 720 - -720 

6.3 Inkomensregelingen 78.011 65.022 -12.989 

6.4 Begeleide participatie 23.712 276 -23.436 

6.5 Arbeidsparticipatie 10.542 1.596 -8.946 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.931 613 -2.318 

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 4.298 827 -3.472 

0.4 Overhead 55.828 24.404 -31.424 

0.5 Treasury 20.2445 42.717 22.472 

0.8 Overige baten en lasten 544 3.265 2.721 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 1.031 - -1.031 

Gemeentelijke belastingen 0.61 OZB woningen - 28.239 28.239 

0.62 OZB niet-woningen - 8.814 8.814 

0.64 Belastingen overig 3.061 1.473 -1.588 

3.4 Economische promotie - 1.029 1.029 

6.3 Inkomensregelingen 1.448 - -1.448 

Algemene uitkering gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds - 266.150 266.150 

Totaal 845.252 846.594 1.343 
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BIJLAGE VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN

Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator eenheid periode regio waarde bron omschrijving

Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2017 's-Hertogenbosch 531 COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan 

woonlasten.

2017 Nederland 644

Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2017 's-Hertogenbosch 583 COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt 

aan woonlasten.

2017 Nederland 723

WOZ-waarde woningen dzd euro 2013 's-Hertogenbosch 239 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2013 Nederland 223

WOZ-waarde woningen dzd euro 2014 's-Hertogenbosch 225 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2014 Nederland 211

WOZ-waarde woningen dzd euro 2015 's-Hertogenbosch 220 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2015 Nederland 206

WOZ-waarde woningen dzd euro 2016 's-Hertogenbosch 228 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2016 Nederland 209

WOZ-waarde woningen dzd euro 2017 's-Hertogenbosch 238 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2017 Nederland 216

Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2015 's-Hertogenbosch 6,2 ABF - Systeem Woningvoorraad Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2015 Nederland 6,4

Fijn huishoudelijk restafval kg per inwoner 2016 's-Hertogenbosch 225 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

2016 Nederland 187

Hernieuwbare elektriciteit % 2016 's-Hertogenbosch 1,2 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of 

biomassa.

2016 Nederland 12,6

Misdrijven

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 's-Hertogenbosch 2,9 CBS - Diefstallen Het aantal winekdiefstallen per 1.000 inwoners.

2016 Nederland 2,3

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 's-Hertogenbosch 3,1 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2016 Nederland 3,3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 's-Hertogenbosch 7,6 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn 

seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel 

door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2016 Nederland 5,3

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 's-Hertogenbosch 6,5 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2016 Nederland 5,6

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inw 12-17jr 2016 's-Hertogenbosch 221 Bureau Halt Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

2016 Nederland 137

Hardekern jongeren per 10.000 inw 12-14jr 2014 's-Hertogenbosch 2,4 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2014 Nederland 1,3

Jongeren met delict voor rechter % 2015 's-Hertogenbosch 1,77 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015 Nederland 1,45

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig % 2015 's-Hertogenbosch 9 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 Nederland 8

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser % 2015 's-Hertogenbosch 9 VeiligheidNL als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015 Nederland 9

Demografische druk % 2017 's-Hertogenbosch 63,3 CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de 

personen van 20 tot 65 jaar.

2017 Nederland 69

% Niet-sporters % 2016 's-Hertogenbosch 46,5 Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 

19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

2016 Nederland 48,7

Banen per 1.000 inw 15-64jr 2017 's-Hertogenbosch 977 LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017 Nederland 758,2

Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2017 's-Hertogenbosch 132,6 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017 Nederland 139,7

Netto arbeidsparticipatie % 2016 's-Hertogenbosch 68 CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) 

beroepsbevolking.
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2016 Nederland 65,8

Functiemenging % 2017 's-Hertogenbosch 58,6 LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en 

varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er 

evenveel woningen als banen.

2017 Nederland 52,4

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw 18jr eo eerste half jaar 2017 's-Hertogenbosch 42,4 CBS - Participatiewet Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

eerste half jaar 2017 Nederland 41,9

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr eerste half jaar 2017 's-Hertogenbosch 44,5 CBS - Participatiewet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

eerste half jaar 2017 Nederland 27,1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inw eerste half jaar 2017 's-Hertogenbosch 56 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement 

is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo 

gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende geme

eerste half jaar 2017 Nederland 54

Achterstand onder jeugd

% Kinderen in armoede % 2015 's-Hertogenbosch 6,43 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering 

moet rondkomen.

2015 Nederland 6,58

% Jeugdwerkloosheid % 2015 's-Hertogenbosch 1,69 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015 Nederland 1,52

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2014 's-Hertogenbosch 2,1 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen 

zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2014 Nederland 2

Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2016 's-Hertogenbosch 5 Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 

5-18 jaar.

2016 Nederland 2,01

Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2016 's-Hertogenbosch 40,27 Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd 

afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

2016 Nederland 26,88

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar eerste half jaar 2017 's-Hertogenbosch 7,7 CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 

jaar.

eerste half jaar 2017 Nederland 8,8

Jongeren met jeugdreclassering % eerste half jaar 2017 's-Hertogenbosch 0,4 CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte 

van alle jongeren (12-22 jaar).

eerste half jaar 2017 Nederland 0,4

Jongeren met jeugdbescherming % tweede half jaar 2016 's-Hertogenbosch 1 CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte 

van alle jongeren tot 18 jaar.

tweede half jaar 2016 Nederland 1

www.waarstaatjegemeente.nl

dinsdag 20 maart 2018
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Verbonden partij Verwijzing Geplaatst aandelenkapitaal, Financieel belang 

 beleids- rekening courant, leningen,       Eigen vermogen      Vreemd vermogen Resultaat 

 programma garantied, subsidies e.d. 01-01-2017 31-12-2017 01-01-2017 31-12-2017 2017 

 

Vennootschappen en coöperaties 

Ontwikkelingsmaatschappij 
Sport en Vrije Tijd ’s-
Hertogenbosch N.V. 

Sport en recreatie € 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 

Verhuurmaatschappij De 
Vliert 

Sport en recreatie € 234.604 (aandelenkapitaal Sport 
en Vrije Tijd NV) 
€ 327.000 (dotatie voorziening 
kosten vervanging technische 
installaties Sportiom) 

-/- € 3,6 miljoen -/- € 3,6 miljoen € 11,6 miljoen € 11,5 miljoen € 9.397 

N.V. Bossche 
Investeringsmaatschappij 

Ruimte voor 
bedrijvigheid 

€ 3.557.183,= (aandelenkapitaal) 
€ 23,3 miljoen (leningen 
gemeente) 

€ 16,8 miljoen € 17,7 miljoen € 30,3 miljoen € 29,3 miljoen circa € 0,9 
miljoen 

(operationeel 
resultaat) 

N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie van 
Industriegebouwen 

Ruimte voor 
bedrijvigheid 

€ 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 

Brabant Life Sciences Seed 
Fonds BV 

Ruimte voor 
bedrijvigheid 

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal 
BIM) 

€ 6,5 miljoen nnb € 2,8 miljoen nnb nnb 

Bosch Investerings-Fonds 
B.V. 

Ruimte voor 
bedrijvigheid 

€ 8 miljoen (lening) -/- € 97.534 -/- € 227.000 € 2,5 miljoen € 2,5 miljoen -/- €129.000 

CBL Vennootschap BV Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal) € 787.743 € 146.779 € 148.644 € 16.517 -/- € 18.881 

Vordering op Enexis BV Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal) € 23.997 € 9.172 € 356,3 miljoen € 356,3 miljoen -/- € 14.825 

Verkoop Vennootschap BV Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 746 (3,73 % aandelenkapitaal) € 1.242.623 € 150.934 € 37.323 € 19.656 -/- € 66.690 
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CVS Amsterdam BV Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal) € 3.209.046 € 869.698 € 170.799 € 64.924 -/- € 109.945 

Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie BV 

Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal) € 1,6 miljoen € 1,6 miljoen € 50.833 € 17.940 -/- € 18.459 

Enexis Holding Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 1,1 miljoen (3,73% 
aandelenkapitaal) 

€ 3.704 miljoen € 3.808 miljoen € 3.580 miljoen € 3.860 miljoen € 207 miljoen 

NV Bank Nederlandse 
Gemeenten 

Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

146.188 aandelen (0,26% 
aandelenkapitaal) 

€ 4.486 miljoen € 4.953 miljoen € 149.483 
miljoen 

€ 135.041 
miljoen 

€ 393 miljoen 

Brabant Water NV Beleggingen en 
overige baten en 
lasten 

€ 563 (0,20% aandelenkapitaal) € 560 miljoen € 560 miljoen € 400 miljoen € 400 miljoen nnb 

Bossche Banen BV Werk en inkomen € 30.000 (aandelenkapitaal) € 64.354 € 61.610 € 21.752 € 12.679 € -2.744 

Schoonmaak-coöperatie Werk en inkomen Coöperatieve vereniging met 
uitsluiting van aansprakelijkheid 

€ 1,8 miljoen € 2,1 miljoen € 2,8 miljoen € 2,7 miljoen € 787.000 

BV Zuid Nederlandse 
Theatermaatschappij ’s-
Hertogenbosch 

Cultureel Klimaat € 18.000 (aandelenkapitaal) 2,0 miljoen 2,0 miljoen 2,6 miljoen 2,4 miljoen 0,0 

Haverleij BV Wonen en 
werkomgeving 

€ 23.143 (aandelenkapitaal, 
waarvan € 7.714 in bezit BIM) 

€ 10,9 miljoen € 11,0 miljoen € 9,8 miljoen € 0,2 miljoen € 102.000 

BV Paleiskwartier Wonen en 
werkomgeving 

€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM) € 11,9 miljoen € 13,2 miljoen € 11,2 miljoen € 10,4 miljoen € 1,2 miljoen 

BV Willemspoort Wonen en 
werkomgeving 

€ 18.000 (aandelenkapitaal, 
waarvan € 6.000 in het bezit van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch) 

€ 4.906 € 1.761 € 142.750 € 142.750 -/- € 3.145 

CV Willemspoort Wonen en 
werkomgeving 

€ 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 

Coöperatieve Vereniging 
Midwaste Milieu UA 

Milieurespecterende 
ontwikkelingen 

Coöperatieve vereniging met 
uitsluiting van aansprakelijkheid 

€ 3,0 miljoen n.n.b. € 12,5 miljoen n.n.b. n.n.b. 

Kwekkelstijn BV Sport en recreatie € 18.151 (aandelenkapitaal) € 107.920 € 107.920 € 113.997 € 113.997 € 0,00 
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Zware gemeenschappelijke regelingen 

Veiligheidsregio Brandweer Veiligheid € 41,25 per inwoner (2017) € 7,8 miljoen € 7,8 miljoen € 21,8 miljoen € 23,4 miljoen € 164.000 

Veiligheidsregio GHOR Veiligheid € 1,849 per inwoner € 194.000 € 178.000 € 199.000 € 428.000 € 0,00 

Veiligheidsregio 
Gemeenschappelijk 
meldcentrum 

Veiligheid € 2,055 per inwoner € 1,5 miljoen € 2,0 miljoen € 5,0 miljoen € 830.000 € 868.000 

Heesch-West Ruimte voor 
bedrijvigheid/Wonen 
en werkomgeving 

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

-/- € 44.831 -/- € 174.085 € 2.694.275 € 2.531.667 -/- € 129.254 

GGD Hart van Brabant Sterke inwoners € 29,81 per inwoner (nog niet 
bekend) 

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

€ 0,3 miljoen 

ODBN Milieu respecterende 
ontwikkelingen 

€ 79 gemiddelde kostprijs per uur 
(2017) 

€ 7,1 miljoen € 5,4 miljoen € 18,2 miljoen € 18,2 miljoen -/- € 972.000 

 

Zware regionale samenwerkingsverbanden 

Regionaal 
samenwerkingsverband 
Noordoost 
Brabant/AgriFoodCapital 

Wonen en 
werkomgeving 

€ 4,00 per inwoner per jaar € 333.303 
(concept) 

€ 44.070 
(concept) 

€ 1,6 miljoen 
(concept) 

€ 2,1 miljoen 
(concept) 

€ 10.767 
(concept) 

Brabantstad Wonen en 
werkomgeving 

€ 33.320 bijdrage per partner - - - - - 
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Risicomanagement Vennootschappen en coöperaties 
 
Kwekkelstijn BV 
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. 
 
Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V. 
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. 
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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. 
 
Berekening: 

Bedragen x € 1 miljoen 

 2016 2018 2025 

Waardering aandelen gemeente 19,1 19,1 19,1 

Gevormde voorziening 4,5 4,5 4,5 

Netto waardering 14,6 14,6 14,6 

    

Eigen vermogen Ontwikkelingsmaatschappij 5,2 7,3 16,2 

Overname aandelen Libéma (2018) - 3,4 3,4 

Eigen vermogen na overname aandelen 5,2 3,9 12,8 

Tekort (Eigen vermogen -/- netto waardering) -9,4 -10,7 -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. 
 
Verhuurmaatschappij De Vliert 
Zie Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V 
 
 N.V. Bossche Investeringsmaatschappij  
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 
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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  
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. 
 
Brabant Life Sciences Seed Fonds BV  
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 Investeringsfonds B.V. 
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. 
 
CBL Vennootschap BV  
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  
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. 
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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  
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 
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CVS Amsterdam BV 
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 
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 
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. 

• 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 
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 
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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. 

 
Brabant Water NV 
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/ 

 
Bossche Banen BV 
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 
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 
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 beïnvloeden. 
 

 
Haverleij BV 
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 
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 
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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.   

 
BV Willemspoort 
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. 

 
CV Willemspoort 
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 
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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. 

 
Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA 
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. 
 
 
Risicomanagement Zware gemeenschappelijke regelingen 
 
Veiligheidsregio Brandweer / GHOR / Gemeenschappelijk meldcentrum 
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. 

 
Heesch-West 
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 
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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 
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 
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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Risicomanagement Zware regionale samenwerkingsverbanden 

 
Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital 
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. 
 
Brabantstad 
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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Subsidieoverzicht 

Programma Subsidieregeling of gesubsidieerde 

instelling 

Doelstelling Geraamde 

subsidie 

verstrekking 

primitieve 

begroting

Geraamde 

subsidie 

verstrekking 

na wijziging 

Verleende 

subsidie 

    Bestuursorganen en 

-ondersteuning 

Nationaal monument kamp Vught Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught 

(motie begroting 2013) 

10.000 10.000 10.000 

     Bestuursorganen en 

-ondersteuning 

Bevrijdingsfestival Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag 31.590 31.590 31.590 

     Bestuursorganen en 

-ondersteuning 

Viering Koningsdag Viering Koningsdag 27.260 27.260 27.260 

     Bestuursorganen en 

-ondersteuning 

Wijkraden Belangenbehartiging van bewoners in de wijk 84.100 84.100 79.752 

     Sterke inwoners Beschermd wonen Meedoen 18.000 200.000 

     Sterke inwoners Maatschappelijke dienstverlening Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk 

zelfstandig en zelfredzaam. 

1.646.056 1.745.405 1.521.861 

     Sterke inwoners Verslavingszorg Veilige woon- en leefomgeving 847.150 597.290 520.332 

     Sterke inwoners Sociale activering Een passend activiteiten-, diensten- en 

voorzieningenaanbod 

769.330 769.330 804.296 

     Sterke inwoners 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 

     Sterke inwoners 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 

     Sterke inwoners Risicojongeren Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en 

geaccepteerd weet 

1.054.300 1.054.300 1.102.847 

     Sterke inwoners Voorzieningen mensen met 

beperkingen 

Meedoen 1.018.180 1.178.180 1.081.356 
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Sterke inwoners Maatschappelijk werk Meedoen 4.835.920 4.622.580 3.342.463 

     Sterke inwoners Gezondheidsbeleid Gezond leven 411.050 528.707 467.380 

     Sterke inwoners Collectief en preventief aanbod jeugd Opgroeien en opvoeden 1.676.760 1.676.760 2.535.802 

     Sterke inwoners Algemene voorzieningen WMO en 

Jeugd 

Meedoen 10.640 220.640 206.964 

     Sterke inwoners 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 

     Sterke inwoners Openbare geestelijke gezondheidszorg Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk 

zelfstandig en zelfredzaam. 

1.656.060 77.110 23.554 

     Sport en recreatie Stichting Noord-Brabants 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 

2.560 2.060 2.060 

     Sport en recreatie Exploitatiebijdrage Sportiom BV Openstelling van een multifunctionele 

sportaccommodatie 

719.410  717.000 

     Sport en recreatie Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor 

Ouderen (MBVO) 

Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor 

senioren 

76.210  78.631 

     Sport en recreatie Exploitatiebijdrage World Skate 

Center 

Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal 90.250  90.250 

     Sport en recreatie Subsidie administratieve 

ondersteuning sportstichtingen 

Het faciliteren van beheersstichtingen die 

sportaccommodaties exploiteren 

2.500   

     Sport en recreatie Subsidie handboogvereniging Prins 

Bernhard 

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de 

handboogvereniging 

4.940  5.236 

     Sport en recreatie Exploitatiebijdrage geprivatiseerde 

kleedaccommodaties 

Bijdrage ten behoeve van instandhouding 

(geprivatiseerde) kleedkamers van derden 

19.800  19.837 
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Sport en recreatie Subsidie gehandicaptensport Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve 

activiteiten van de vereniging Sport Voor Gehandicapten 

5.430  5.430 

     Sport en recreatie Verenigingssubsidie (jeugdleden en 

vrijwilligers) 

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en 

vrijwilligers bij sportverenigingen 

299.660  299.660 

     Sport en recreatie Exploitatiebijdrage Combibad 

Kwekkelstijn BV 

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad 461.900  451.950 

     Sterke wijken Vrijwilligerswerk Een passend activiteiten-, diensten- en 

voorzieningenaanbod 

456.530 456.530 424.652 

     Sterke wijken Algemene voorzieningen op 

wijkniveau 

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 227.940 968.742 629.688 

     Sterke wijken Accommodatiebeleid Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 1.486.290 1.486.290 1.083.048 

     Sterke wijken 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 

     Sterke wijken Emancipatiebeleid Een passend activiteiten-, diensten- en 

voorzieningenaanbod 

201.110 201.110 144.812 

     Sterke verandering Eerstelijnsloket Verschuiving type hulp en ondersteuning 440.160 440.160 429.422 

     Veiligheid Openbare veiligheid Sociale veiligheid/Veilige wijken 392.280 392.280 337.024 

     Veiligheid Huiselijk geweld Sociale veiligheid 1.225.640 1.225.640 1.272.690 

     Veiligheid Nazorg ex-gedetineerden Re-integratie van ex-gedetineerden 115.070 115.070 22.000 

     Cultureel klimaat Volkscultuur Meemaken 27.730 27.730 27.119 

     Cultureel klimaat Erfgoed Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken 

(presentatie van kunst) 

841.730 993.780 958.780 

     Cultureel klimaat Amateurkunsten Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en 

cultuur dóór meer mensen. 

303.430 310.430 310.438 

     Cultureel klimaat Culturele evenementen Publiek in aanraking brengen met cultuur. 794.110 823.110 797.280 

     Cultureel klimaat Beeldende kunsten Publiek in aanraking brengen met cultuur. 3.344.700 3.344.700 3.332.123 
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Cultureel klimaat Podiumkunsten Publiek in aanraking brengen met cultuur. 3.996.710 3.996.710 3.995.116 

     Cultureel klimaat Beleid Kunst en Cultuur Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 855.980 659.820 539.484 

     Cultureel klimaat Kunstzinnige vorming Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken 

(presentatie van kunst) 

2.171.860 2.171.860 2.160.430 

     Cultureel klimaat Bibliotheek informatievoorziening Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken 

(presentatie van kunst) 

3.378.030 3.409.010 3.409.010 

     Wonen en 

werkomgeving 

Stichting Zuiderschans Subsidie voor de realisatie van 110 kamers op de 

Zuiderschans. 

 110.000 

     Wonen en 

werkomgeving 

Sociale programma's Planmatige aanpak aandachtsbuurten 468.400 618.400 456.648 

     Wonen en 

werkomgeving 

Exploitatiebijdragen dierenverblijven Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 23.000   

     Wonen en 

werkomgeving 

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 50.880 50.000 

     Wonen en 

werkomgeving 

Subsidieregeling Biodiversiteit en 

Groene Burgerinitiatieven 

Met deze regeling wil de gemeente groene 

burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de 

stad en stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch stimuleren. 

25.000 25.000 18.822 

     Wonen en 

werkomgeving 

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 

7.500 7.500  

     Bereikbare stad Riemersma Leasing Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg 

voor gastvrij parkeren voor het uitvoeren van het plan 

VROEM bij de Gruyterfabriek 

 15.516 

     Bereikbare stad VVV Noordoost-Brabant (2) Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg 

voor gastvrij parkeren voor de bourgondische genieter 

 42.500 

     Bereikbare stad VVV Noordoost-Brabant (1) Bereikbaarheidsmaatregelen Beter Benutten Vervolg 

voor gastvrij parkeren voor de cultuurtoerist 

 42.500 
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     Bereikbare stad Subsidieregeling Verkeerseducatie en 

verkeersveiligheid 

Het bevorderen van verkeerseducatie en 

verkeersveiligheid 

118.080 118.080 64.550 

     Milieurespecterende 

ontwikkelingen 

Subsidieregeling Nul-op-de-Meter 

(NOM) renovaties koopwoningen 

Subsidieregeling stimuleert NOM-renovaties in de 

gemeente die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen 

voor andere inwoners 

150.000 30.000 

     Milieurespecterende 

ontwikkelingen 

Subsidieregeling Groene Daken Schoon hemelwater van bestaande 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. 

50.000 42.815 

     Milieurespecterende 

ontwikkelingen 

Bossche Energieconvenant 2016-

2020 

Bijdrage aan het Bossche Energieconvenant voor 

bundeling expertise en ervaring om projecten op het 

gebied van energiebesparing en duurzame opwekking in 

's-Hertogenbosch te realiseren 

25.000   

     Milieurespecterende 

ontwikkelingen 

Subsidieregeling Bossche 

duurzaamheids-activiteiten 

Doel:  bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren 

van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners 

50.000 50.000 49.305 

     Milieurespecterende 

ontwikkelingen 

Centrum De Groene Poort Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieu-educatie 

voor basisscholen 

35.000 35.000 35.000 

     Cultuurhistorische 

kwaliteit 

Onderhoud Sint Jan Bijdrage in onderhoud Sint Jan 155.000 155.000 155.000 

     Cultuurhistorische 

kwaliteit 

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 
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Cultuurhistorische 

kwaliteit 

Haalbaarheidsonderzoeken 

Herbestemming 

Monumenten(Onderzoek) 

Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor 

herbestemming en extern advies voor 

leegstaande/leegkomende monumenten 

50.000 100.000  

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

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

Brabants Museum 

 15.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting MCA Bijdrage voor de inzet van MCA op verbetering van de 

multimodale bereikbaarheid van onze stad en regio. 

 5.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch Subsidie voor de inzet van de vrijwilligers in de komende 

2 jaar 

100.000 100.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting Social Label Bijdrage voor de organisatorische ondersteuning van de 

stichting Social Label. 

50.000 50.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Bosch Legacy Bosch blijvend verbinden aan zijn stad 's-Hertogenbosch 175.000 175.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Studentenstad Studenten binden aan onze gemeente 52.500 52.500 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting Conceptenbouwers Bijdrage voor de organisatorische ondersteuning van de 

stichting Conceptenbouwers. 

50.000 50.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Ondernemersvereniging Hartje 's-

Hertogenbosch 

Subsidie voor ondersteuning van vernieuwing website in 

combinatie met de marketing communicatie. 

 2.500 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting nieuwjaarsreceptie 's-

Hertogenbosch 

Organisatie nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemers 

uit de gemeente 's-Hertogenbosch en omstreken 

 10.000 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Stichting SPARK campus Subsidie ten behoeve van de doorontwikkeling SPARK 

campus 2017 

  

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

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 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Aanstralen St. Jan Aanstralen St. Jan 7.660   

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Agrifood Campus Subsidie om het gebied rondom de Onderwijsboulevard 

verder te ontwikkelen tot een Agrifood Campus 

120.000 120.000 120.000 
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Ruimte voor 

bedrijvigheid 

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij Versterken economische structuur 316.090 316.090 314.390 

     Ruimte voor 

bedrijvigheid 

Citymarketing Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen 

aan de doelstellingen van citymarketing 

168.800 150.000 177.500 

     Werk en inkomen Vluchtelingenwerk Voorkomen sociaal isolement en vergroten 

zelfredzaamheid 

447.000 353.092 

     Werk en inkomen 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. 

2.058.310 2.004.331 1.748.094 

     Werk en inkomen Loonkostensubsidie 

werkbeurs/indiensttredingsvergoeding 

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst 

nemen van mensen die op de reguliere markt niet het 

minimumloon kunnen verdienen. 

125.000  115.496 

     Werk en inkomen Loonkostensubsidie Begeleid Werken 

SW 

Het bevorderen van de 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 

     Werk en inkomen Schuldhulpverlening Financieel basisniveau voor iedereen 53.000 110.000 110.000 

     Werk en inkomen Gemeentelijk minimabeleid Financieel basisniveau voor iedereen 438.210 609.210 570.710 

     Werk en inkomen Subsidie Taalnetwerk Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch 

wordt beter benut en ontwikkeld 

160.000  97.290 

     Werk en inkomen 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 

1.645.381 1.892.018 531.317 

     Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

Voortijdig schoolverlaten Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun 

talenten te ontwikkelen 

1.700.848 1.596.226 1.373.848 

     Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

Onderwijshuisvesting Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling 

van talenten van jongeren. 

105.690 105.690 20.858 

     Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

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 
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Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

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 en 

arbeidsmarkt 

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 

     Onderwijs en 

arbeidsmarkt 

Kinderopvang Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun 

talenten te ontwikkelen 

871.744 716.741 750.377 

      56.102.508 56.352.507 53.419.440 
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Meerjarige contracten inzake Europese aanbestedingsnorm 

2012 Bedrag 

063-2011 Reconstructie Vughterweg  260.186,37 

009-2012 Maaien gazons en bermen in 's-Hertogenbosch 85.675,64 

009-2012 Maaien gazons en bermen in 's-Hertogenbosch 151.982,00 

009-2012 Maaien gazons en bermen in 's-Hertogenbosch 107.000,00 

065-2011 Peilbuizen grondwatermeetplan 66.045,00 

008-2012-P1 Onderhoud openbare verlichtingsinstallaties 284.975,00 

008-2012-P2 Onderhoud openbare verlichtingsinstallaties 261.342,00 

073-2010 Deelopdracht reinigen en inspecteren riolering Orthen Links en Zuid 65.000,00 

Levering van vrachtwagens Afvalstoffendienst voertuig 3 (bakwagen) 59.000,00 

Levering van vrachtwagens Afvalstoffendienst voertuig 4 (kraanvoertuig) 84.250,00 

Levering van vrachtwagens Afvalstoffendienst voertuig 1 (bedrijfsafvalinzamelvoertuig) 104.500,00 

Levering van vrachtwagens Afvalstoffendienst voertuig 5 (wagen met open ingooi CNG) 97.936,00 

Communicatiediensten - Vormgeving (betreft aantal raamovereenkomsten) Diverse uurtarieven 

010-2012 Integraal bestek Groote Wielen 199.848,38 

021-2012 Leveren van verkeersregelautomaten in de gemeente 's-Hertogenbosch 229.480,89 

044-2012 Graffity verwijdering  146.552,25 

Inkoop plantmateriaal gemeente 's-Hertogenbosch PERCEEL 1 23.624,50 

Inkoop plantmateriaal gemeente 's-Hertogenbosch PERCEEL 2 42.682,48 

050-2012 Levering armaturen OV gemeente 's-Hertogenbosch 188.710,00 

049-2012 Vervanging OV deelgebied 3 389.310,00 

047-2012 Vervanging OV deelgebied 1  525.645,00 

048-2012 Vervanging OV deelgebied 2  238.710,00 

Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 1 44.000,00 

Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 2 62.093,00 

Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 3 35.663,66 

Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 4 42.563,50 
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Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 5 18.985,00 

Onkruidbestrijding borstelen en branden perceel 6 40.882,64 

Meerjarig onderhoud elementenverharding Perceel 1 1.489.514,97 

Meerjarig onderhoud elementenverharding Perceel 2 1.613.000,00 

Meerjarig onderhoud elementenverharding Perceel 3 1.628.000,00 

Afvoeren veegvuil gemeente 's-Hertogenbosch 85.988,98 

Inkoop verkeersmeubilair  482.662,38 

Onkruidbestrijding wijk 2 + 3 (perceel 2)  62.093,14 

Onkruidbestrijding wijk 11 + 12 (perceel 6) 40.882,64 

Onkruidbestrijding wijk 5+6+7 (perceel 3) 35.663,66 

Onkruidbestrijding wijk 9 (perceel 5)  24.246,31 

Onkruidbestrijding wijk 1+4 (perceel 1)  44.566,75 

Onkruidbestrijding wijk 8+10 (perceel 4) 42.864,30 

Bouw parkeergarage Vonk en Vlam  43.000.000,00 

Motorvoertuigenverzekering (per jaar) 54.462,00 

Straatcoaches  

Raamovereenkomst o.b.v. 

beschikbaar budget 

 

 

2013 Bedrag 

077-2013 Raamovereenkomst Onderhoud klein rioolwerk en huisaansluitingen 534.600,00 

010-2013 Raamovereenkomst vegen verharding 225.007,44 

Parallelweg 2e fase, basisovereenkomst fase 1 1.521.000,00 

67-2012 "reconstructie Willems- en Wilhelminaplein 3.240.000,00 

075-2013 Raamovereenkomst Reinigen gemalen, tunnels en bergbezinkbassins 138.400,00 

022-2013 Raamovereenkomst Graffiti verwijderen 136.248,00 

011-2013 Integraal bestek onderhoud wijk 7, meerjarig 199.848,00 

Raamovereenkomst Levering wegenzout en pekel perceel 1 gemeente 's-Hertogenbosch 56.400,00 

Raamovereenkomst Levering wegenzout en pekel perceel 2 gemeente Oss 65.000,00 
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Parallelweg 2e fase, basisovereenkomst fase 2 13.876.000,00 

Leveren van een overslagkraan 169.450,00 

153129CWS leerlingenvervoer 2013 1.098.806,00 

BBS Boschveld  4.209.000,00 

Tekstproductie en redactie 

Uurtarieven voor diverse 

categorieën 

Procesmodelleringstool  147.244,00 

Nieuwbouw BBS Boschveld D&B&M 4.059.000,00 

008-2013 Perceel 1 (wijk Binnenstad en Muntel) 34.617,61 

008-2013 Perceel 2 (wijk 2 en 3)  33.320,00 

008-2013 Perceel 3 (wijk 5 (Rosmalen-Zuid) en wijk 6 (Rosmalen-Noord)) 60.941,28 

008-2013 Perceel 4 (wijk 8, 9 en 10)  50.755,90 

008-2013 Perceel 5 (wijk 11 (West)) 47.097,51 

046-2013 Integraal groenbestek wijk 8  226.791,11 

050-2013 Integraal groenbestek wijk 1 t/m 4 Perceel 1 139.994,00 

050-2013 Integraal groenbestek wijk 1 t/m 4 Perceel 2 539.875,94 

Bouw St Janslyceum 5.894.300,00 

 

 

2014 Bedrag 

048-2013 - Aankoop veegmachines  570.100,00 

057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 1 9.760,00 

057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 2 13.280,00 

057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 3 10.090,00 

057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 4 11.380,00 

057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 5 14.440,00 

035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 1: Vrachtwagen (prijs per uur) 57,50 

035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 2: Tractor groot (prijs per uur) 33,90 

035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 3: Busje (prijs per uur) 29,75 
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035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 4: Tractor klein (prijs per uur) 29,75 

035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 5: Onkruidborstelmachine (prijs per uur) 38,85 

Ergonomisch (aangepaste) bureaustoelen en toebehoren (raamovereenkomst)  180.000,00 

Het uitvoeren van een levensvatbaarheidsonderzoek en een vervolg rapport betrekking hebben op 

bijstandverlening aan zelfstandigheden die een aanvraag voor BBZ of IAOZ hebben ingediend of reeds 

uitkering ontvangen. Output is rapport met oordeel over levensvatbaarheid van de onderneming 

(raamovereenkomst). 998.000,00 

Verzekering gemeentelijke eigendommen en scholen 2.189.000,00 

Nieuwbouw BBS Boschveld D&B&M  4.059.000,00 

Levensvatbaarheidsonderzoeken Bbz  998.240,00 

Architectenselectie Theater aan de Parade 90.000,00 

Afsluiten verzekering tegen aansprakelijkheid 600.000,00 

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen 542.750,00 

Regiotaxivervoer 5.000.000,00 

Brandstoffen. Perceel 1: Tankpassen en home-based levering diesel. Perceel 2: levering 2-takt en 4-takt 

benzine. (per jaar) 225.000,00 

 

 

2015 Bedrag 

030-2014 Bestek derden onderhoud wijk 11 en 12 454.870,07 

032-2014 Preventief en correctief onderhoud openbare verlichting gebied 2 209.760,00 

044-2014 Reinigen kolken en lijngoten 108.675,00 

045-2014 Reinigen en inspecteren riolering 168.838,00 

027-2013 Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 1.935.000,00 

049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 1 1.116.000,00 

049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 2 1.132.600,00 

049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 3 1.118.800,00 

049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 4 1.141.256,65 

Elektriciteit 2.688.640,00 

Aardgas 1.162.340,00 
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Reprofaciliteiten 527.000,00 

Motorische handgereedschappen (+ onderhoud en keuring) t.b.v. WXL en R&B 175.000,00 

Raamovereenkomst 040-2015 Onkruidbeheersing op verharding wijk 11 en 12 257.900,00 

Raamovereenkomst 039-2015 Onkruidbeheersing op verharding wijk 5, 6, 13 en 14 178.964,00 

Raamovereenkomst 043-2015 Onderhoud openbare verlichting gebied 1 440.000,00 

Onderhoud installaties E en W  1.080.000,00 

Wagenpark verzekeringen 312.000,00 

 

 

2016 Bedrag 

055-2015 Reconstructie Zeeheldenbuurt fase 2 2.194.000,00 

Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de openbare 

ruimte in de wijk 8 en 10 (Empel en Maaspoort) op basis van beeldkwaliteit.  450.814,00 

Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de openbare 

ruimte in de wijk 9 (Noord) op basis van beeldkwaliteit.  288.119,00 

Raamovereenkomst. Onkruidbeheersing op verhardingen in wijk 1 en 4 bestek 038-2015 148.148,00 

Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties(VRI’s) van de gemeente ‘s-

Hertogenbosch. 400.000,00 

 Vervangen openbare verlichting, gebied 3,raamovereenkomst  270.000,00 

Raamovereenkomst Besteknr. 048-2015 Perceel 1 Onderhoud Water en oevers 149.000,00 

 Raamovereenkomst Besteknr. 048-2015 Perceel 2 Onderhoud Water en oevers 182.000,00 

016-2016 Preventief en correctief onderhoud openbare verlichting gebied 3 (raamovereenkomst) 175.000,00 

017-2016 Vervanging lichtmasten en armaturen openbare verlichting gebied 2 (raamovereenkomst) 225.000,00 

Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de openbare 

ruimte in de wijk 7 op basis van beeldkwaliteit.  234.250,00 

Transferium Deutersestraat fase 1 500.000,00 

Ontwerpopdracht architect Theater a/d Parade 180.000,00 

Groepstaxivervoer (5 percelen)  10.100.000,00 

Trapliften 2.412.800,00 

Hulpmiddelen en bijbehorende diensten WMO 5.000.000,00 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten 1.000.000,00 

Technisch onderhoud stadskantoor 1.000.000,00 

Europese aanbesteding voor drukwerk huisstijl uitingen 360.000,00 

Bureaustoelen  240.000,00 

Fysieke Beveiligingsdiensten 1.000.000,00 

Inhuur parkeerservicemedewerkers voor parkeergarages en transferia  1.200.000,00 

Groengereedschappen  65.000,00 

Vervanging wagenpark 1.600.000,00 

Bedrijfsrestauratieve voorzieningen 600.000,00 

 

 

2017 Bedrag 

Aanschaf Iveco wagens chassis met zijlader 3.705.862,00 

Overkapping buitenzwembad Kwekkelstijn 3.394.826,32 

Microsoft licenties 2.153.168,00 

Aanschaf kraanaanhaakwagens 1.545.708,00 

Oracle licenties 1.101.255,65 

Accountantsdiensten 1.080.000,00 

Schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke gebouwen 489.777,00 

Catering  303.600,00 

Full Suite HR software 206.628,00 

Schoonmaakonderhoud WeenerXL 145.395,00 

Bancaire diensten 110.000,00 
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Structuurfonds 

A fonds perdu - Afgerond 
 

Fase Omschrijving Jaar 
uitvoering 

Bedrag  
(x € 
1.000) 

Jaar 
herziening 
bedrag 

Raadsvoorstel Gevoteerde 
kredieten 

Opgenomen 
kredieten 

Vervallen 
kredieten 

Nog op te 
nemen 
kredieten 

Nog te 
voteren 
kredieten 

Afgerond BBS Haren, Donk en 

Reit 

2001 3.336  RV 01.0204 3.336 3.336 - - - 

Afgerond BBS Acaciasingel 2005 1.391  RV 05.0590 1.391 1.391 - - - 

Afgerond Huis van de Stad 

(Grond SSC 

Rosmalen) 

2003 3.800  RV 03.0544 3.800 3.800 - - - 

Afgerond Maaspoort Sport & 

Events (inclusief Flik 

Flak) 

2004 6.500  RV 04.0975 6.500 6.500 - - - 

Afgerond Ontwikkelingsvisie 

Brabanthallen 1e fase 

2003 5.200  RV 03.0070 

RV 06.0575 

5.200 4.578 622 - - 

Afgerond Voorbereidingskrediet 

Planvisie 

stadsbibliotheek GZG 

terrein 

2006 100  RV 05.1224 100 100 - - - 

Afgerond Actieplan 

cultuurbereik 

2007 104  Begroting 

2007 

104 104 - - - 

Afgerond Voorbereidingskrediet 

Brabanthallen 2e fase 

2008 300  Begroting 

2008 

300 300 - - - 

Afgerond Uitvoeringskrediet 

Brabanthallen 2e fase 

2009 5.362  RV 09.0350 5.362 5.362 - - - 

Afgerond Kop van 't Zand 2010 10.000  RV 10.0094 10.000 10.000 - - - 

Afgerond Voorbereidingskrediet 

Oostelijke 

Ecologische 

verbindingszone 

inclusief sluizen 

Willemsvaart 

2009 250  RV 09.0120 250 250 - - - 

Afgerond Nieuwbouw Noord-

Brabants Museum 

2010 2.340  RV 09.0985 2.340 2.340 - - - 
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Afgerond Kunstencentrum 

Verkadecomplex 

2002 6.176  RV 02.0059 6.176 5.495 681 - - 

Afgerond PlantLab 2012 1.050 2012 RV 12.0612 

RV 3338755 

1.050 1.050 - - - 

Afgerond Voorbereidingskrediet 

Transferium 

Willemspoort 

2009 600 2015 RV 09.0627 

RV 454442 

600 603 - - - 

Afgerond Jheronimus Bosch 

500 

2012 6.000 2015 RV 08.1067 

RV 12.0362 

RV 12.0562 

Nieuw beleid 

begroting 

2016 

6.000 4.346 1.650 4 - 

Afgerond Voorbereidingskrediet 

Graduate School 

Marienburg 

2015 250 2015 RV 4093070 250 184 - 66 - 

   52.759   52.759 49.739 2.953 70 - 

 

 

A fonds perdu - Lopend 
 

Fase Omschrijving Jaar 
uitvoer
ing 

Bedrag  
(x € 
1.000) 

Jaar 
herzienin
g bedrag 

Raadsvoorst
el 

Gevoteerd
e 
kredieten 

Opgenome
n kredieten 

Vervalle
n 
krediete
n 

Nog op 
te 
nemen 
krediete
n 

Nog te 
voteren 
krediete
n 

Uitvoeringsfas

e 

GSB projecten 

aandachtsgebieden 

Vanaf 

2002 

21.122 2010 Begroting/R

V 

07.0976/RV 

09.1021 

21.122 16.531 - 4.591 - 

Planstudiefase Voorbereidingskrediet 

nieuwbouw 

bibliotheek/stadsarchief/B

AM 

2009 1.000 2009 RV 09.0122 1.000 461 282 257 - 

Planstudiefase GZG 2010 250 2010 RV 10.0382 250 148 - 102 - 

 Voorbereidingskrediet 

Koersnota: 
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Verkenningsfa

se 
• Doortrekken 

Parallelweg naar A59 

2008 150 2008 Begroting 

2008 

150 147 - 3 - 

Planstudiefase • Oost-westverbinding 2010 400 2011 RV 09.1326 

RV 11.0468 

400 3 - 397 - 

Planstudiefase • Overige projecten 2010 2.610 2010 RV 09.1326 

RV 11.0187 

RV 97589 

RV 118676 

RV 165484 

RV 3678704 

2.610 2.257 - 353 - 

Planstudiefase Voorbereidingskrediet 

versterking VMBO 's-

Hertogenbosch 

2011 300 2011 RV 11.0403 300 114 - 186 - 

Planstudiefase Cultuurfonds Landelijk 

Onderscheidend 

2016 1.650 2015 Nieuw beleid 

begroting 

2016  

RV 5094130 

1.650 311 - 1.339 - 

Planstudiefase Voorbereidingskrediet 

Theater aan de Parade 

2012 4.202 2011 RV 11.0569 

RV 110880 

RV 135005 

RV 6984272 

4.202 30 3.762 410 - 

Uitvoeringsfas

e 

Economisch 

investeringsfonds 

2014 10.000 2014 RV 111852 

RV 3620687 

10.000 3.749 - 6.251 - 

Uitvoeringsfas

e 

Komplan Rosmalen 2015 7.000 2014 Begroting 

2014 

RV 3758417 

7.000 7.000 - - - 

Planstudiefase Voorbereidingskrediet 

huisvesting Stadsarchief en 

afdeling Erfgoed 

2016 350 2016 RV 5363547 350 242 - 108 - 

Planstudiefase Sint-Jansmuseum 2017 250 2017 RV 6645544 250 152 - 98 - 

Planstudiefase Grasso 2017 150 2017 RV 7005734 150 54 - 96 - 

Planstudiefase Alternatief plan nieuwbouw 

Theater aan de Parade 

2017 2.000 2017 RV 6984272 2.000 271 - 1.729 - 

Totaal   51.434   51.434 31.469 4.044 15.920 - 
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Kapitaallasten 
In onderstaande tabel zijn alle projecten uit het structuurfonds opgenomen. Wanneer er voor een project een krediet wordt gevoteerd, is in de kolom 

"Raadsvoorstel gevoteerd krediet" het nummer van het raadsvoorstel opgenomen. In de kolom "Gevoteerde investeringen" is het gevoteerde bedrag 

opgenomen. 

 

Fase Omschrijving Jaar 
uitvoeri
ng 

Bedrag  
(x € 
1.000) 

Jaar 
herzie
ning 
bedrag 

Raadsvoor
stel 

Raadsvoors
tel 
gevoteerd 
krediet 

Gevoteerd
e 
investering
en 

Vervall
en 
krediet
en 

Opgenome
n 
kapitaallast
en 

Nog te 
voteren 
investering
en 

Afgerond Gryphons 2004 4.783 Afgero

nd 

RV 

02.1135 

RV 03.1119 4.783 60 2.319 - 

Afgerond Tracékeuze noordelijk 

deel Parallelweg 

2008 4.600 Afgero

nd 

RV 

04.1165 

RV 04.1165 4.600 - 1.907 - 

Afgerond Muzerije 2007 9.600 Afgero

nd 

RV 

02.1135 

Begroting 

2007 

RV 04.0439 

RV 05.0786 

VJN 2008 

9.600 - 4.080 - 

Afgerond Centrum voor Beeldende 

Kunst (CBK) 

2009 2.500 Afgero

nd 

RV 

03.0017 

RV 03.0017 2.500 1.700 173 - 

Afgerond St. Josephstraat 18/20 2009 885 Afgero

nd 

RV 08.006 RV 08.0006 885 - 454 - 

Afgerond Atelierbeleid 2009 215 Afgero

nd 

RV 

03.0017 

RV 03.0017 215 - 38 - 

Afgerond OJC 2004 2.500 Afgero

nd 

RV 

02.1135 

RV 04.0044 2.500 - 1.479 - 

Afgerond BBS Haren, Donk en 

Reit/Gestelse buurt en 

Buurtschool Oost 

2004 3.000 Afgero

nd 

RV 

02.1135 

RV 02.1135 2.839 161 1.260 - 

Afgerond SCC Rosmalen 2008 10.735 Afgero

nd 

RV 

06.0015 

RV 

06.1250 

RV 06.0015 

RV 06.1250 

10.735 - 5.606 - 

Afgerond Randweg 2008 40.000 Afgero

nd 

RV 

02.1135 

RV 

08.0016 

RV 02.1135 

RV 08.0016 

40.000 2.400 18.944 - 

Afgerond Oostelijke ecologische 2009 3.000 2012 RV RV 09.0120 3.000 720 523 - 
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verbindingszone - sluizen 05.0872 RV 12.0540 

Afgerond Oostelijke ecologische 

verbindingszone 

2012 9.870 2012 RV 

05.0872 

RV 12.0540 9.870 - 3.337 - 

Planstudiefas

e 

GZG 2016 9.750 2010 RV 

09.0030 

 - - - 9.750 

 Koersnota:          

Verkenningsf

ase 
• Oostelijke omleiding 

Rosmalen 

2018 10.000 2008 Begroting 

2008 

 - - - 10.000 

Verkenningsf

ase 
• Transferium 

zuidoostzijde stad 

2020 10.000 2008 Begroting 

2008 

 - - - 10.000 

Verkenningsf

ase 
• Parallelweg naar A59 2020 24.850 2008 Begroting 

2008 

 - - - 24.850 

Planstudiefas

e 
• Binnenstadhaltes 2011 750 2008 Begroting 

2008 

RV 

3678704 

750 - - - 

Afgerond • Oost-westverbinding 

(doortrekken 

Stadionweg naar 

Tivoliweg) 

2015 1.900 2010 Begroting 

2010 

RV 

3822112 

1.900 - - - 

Planstudiefas

e 
• Oost-westverbinding 2016 7.800 2011 Begroting 

2010 

 - - - 7.800 

Uitvoeringsfa

se 
• Overige projecten 2010 13.240 2010 RV 

09.0340 

RV 10.0845 

RV 12.0441 

RV 12.0457 

RV 

3678704 

RV 

3729136 

RV 

3437003 

RV 

4268902 

RV 

4653182 

RV 

6401284 

7.681 - 1.658 5.559 

Uitvoeringsfa

se 

Transferium 

Willemspoort 

2016 7.400 2007 RV 

09.0627 

RV 

5380546 

7.400 - - - 
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Verkenningsf

ase 

Avenue A2 2020 PM  Begroting 

2002 

 - - - PM 

Planstudiefas

e 

Nieuwbouw 

bibliotheek/stadsarchief/

BAM 

2017 11.390 2016 RV 

05.1224 

RV 

09.0122 

Nieuw 

beleid 

begroting 

2016 

Ombuiging 

7-4 

Begroting 

2016 

 - - - 11.390 

Planstudiefas

e 

Theater aan de Parade 2016 49.560 2013 RV 

10.0925 

RV 

11.0569 

RV 

135005 

CV 

7082494 

RV 

6984272 

 - - - 49.560 

Afgerond SM's 2010 10.080 Afgero

nd 

RV 

09.0101 

RV 09.0101 10.080 373 2.025 - 

Verkenningsf

ase 

Brabanthallen 2e fase 2016 3.660 2008 RV 

09.0350 

 - - - 3.660 

Uitvoeringsfa

se 

Versterking VMBO 's-

Hertogenbosch 

2013 23.000 2011 Begroting 

2011 

RV 

3601673 

RV 

3601673 

23.000 - 3.486 - 

Planstudiefas

e 

St. Jansmuseum 2017 3.750 2016 Begroting 

2011 

Nieuw 

beleid 

begroting 

 - - - 3.750 
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2016 

Planstudiefas

e 

Bedrijvencentrum Grasso 2018 3.850 2016 RV 

6325149 

RV 

7005734 

- - - 3.850 

   282.668    142.338 5.414 47.290 140.169 
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Loonkostenoverzicht 

BEGROTING 

Ambtelijke formatie in FTE's primitieve begroting 2017 1.411,68 

 

Personeelsbudgetten totaal in Euro's primitieve begroting 2017 97.044.589 

Bijstelling post incidenteel (via vacatures) met ca. -0,20% op concernniveau -189.440 

Mutaties na vaststelling startformatie 72.247 

Feitelijk budget loonkosten primitieve begroting 2017 96.927.396 

Overige bijstellingen:  

Actualisatie begroting 2017 1,37% 1.327.905 

Mutaties in de formatie van 58,90 tegen gemiddelde loonkosten niveau 9 3.871.909 

Bijgesteld begrotingsbedrag 2017 102.127.211 

 

REKENING 

Ambtelijke formatie in FTE's rekening 2017 1.470,58 

 

Loonkosten ambtelijke formatie 2017 91.281.907 

 

VERSCHIL 

in FTE's 58,90 

 

in loonkosten -10.845.304 

 

ANALYSE VERSCHIL LOONKOSTEN 

Afwijkend loonkostenniveau pensioenpremie & voormalig personeel -204.254 

Afwijking in de post incidenteel (bevorderingen/periodieken/ uit- en 

instroom)  

-251.000 

Vacatures -10.390.049 

Totaal -10.845.304 
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VERKLARING VAN VERSCHIL STARTFORMATIE 2017 EN 31-12-2017 

Omschrijving Totaal Griffie BAZ M&D MO SO WXL SB 

Kleine, budget neutrale mutaties -2,85 0,25 2,11 -1,95 -1,13 -0,51 -0,7 -0,92 

Dienstbaar en van betekenis -0,57 - - - - - - -0,57 

Ombuigingen -0,22 - - - - - -0,22 - 

Ondernemingsplannen 30,27 - -1,00 6,68 26,63 -4,18 1,88 0,26 

Omzetten budgetten 4,70 - - - 2,99 1,71 - - 

Actualisatie begroting 2015 1,00 - 1,00 -  - - - 

Overhevelen sectoren -5,28 - -10,69 -2,28 9,69 - - -2,00 

Toename bestaande taken 23,96 - - 5,42 4,19 14,35 - - 

Tijdelijke uitbreiding (via Sociaal en Zorgfonds) omgezet in vaste formatie 6,89 - - - 6,89 - - - 

Niet geëffectueerde mutatie na vaststelling 1,00 - - - 1,00 - - - 

Totaal 58,90 0,25 -8,58 7,87 50,26 11,37 0,96 -3,23 

 

INHUUR TEN LASTE VAN VACATURERUIMTE 

Omschrijving Totaal Griffie BAZ M&D MO SO WXL SB 

Inhuur t.l.v. vacatureruimte begroting 2017 - - - - - - - - 

Inhuur t.l.v. vacatureruimte jaarrekening 2017* 7.447.538 - -731.300 1.389.116 1.279.093 1.466.730 1.886.103 -2.157.796 

Verschil -7.447.538 - -731.300 1.389.116 1.279.093 1.466.730 1.886.103 -2.157.796 

* T.o.v. het voordeel van € 10,4 miljoen op de vacature ruimte staat een nadeel van € 7,4 miljoen op de inhuur. 

 

INHUUR 

Omschrijving Totaal Griffie BAZ M&D MO SO WXL SB 

T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) 

begroting 2017 

382.400 - - - 219.500 98.540 - 64.360 

T.b.v. flexbudetten Begroting 2017 16.057.254 - 2.261.760 953.330 6.429.527 205.000 2.004.107 4.203.530 

Totaal begroot 16.439.654 - 2.261.760 953.330 6.649.027 303.540 2.004.107 4.267.890 

T.b.v. gesubsidieerde banen (o.a. WSW/ID/WIW) 

begroting 2017 

487.586 - - - 285.069 84.845 - 117.672 

T.b.v. flexbudgetten Jaarrekening 2017 22.052.232 - 3.184.509 782.762 7.249.563 1.274.165 3.993.386 5.567.847 

Totaal realisatie 22.539.818 - 3.184.509 782.762 7.534.632 1.359.010 3.993.386 5.685.519 

Verschil** -6.100.164 - -922.746 170.568 -885.605 -

1.055.470 

-

1.989.279 

-

1.417.629 

**Ten opzichte van de begroting is € 6,1 miljoen meer ingehuurd ten laste van flexbudgetten. In de exploitatie leidt dit niet tot een nadeel, want de inhuur wordt  gedekt 

uitvoeringsbudgetten die reeds in de primitieve begroting waren opgenomen.  
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Verloop van kapitaalinkomsten 2017

Rijlabels

Som van 

Oorspronkelijk 

krediet

Som van 

Inkomsten tot 

en met 2016

Som van 

Beschikbaar 

krediet per 1 

januari 2017

Som van 

Correctie

Som van 

Verleende 

kredieten

Som van Totaal 

beschikbare 

kredieten

Som van 

Inkomsten 

2017

Som van 

Overschrijding

Som van 

Restant

Som van 

Afboeking 2017

Som van 

Overboeking 

2018

Bereikbare stad 117.793.579      101.945.431     15.848.147    -                   -886.294      14.961.853         7.347.049    835                     7.615.639     -485.042              8.100.681       

21003 91.144.999         87.569.421       3.575.578      -                   -1.292.943  2.282.634           1.252.450    -                          1.030.185     -657.601              1.687.785       

Wegen en viaducten 91.144.999         87.569.421       3.575.578      -                   -1.292.943  2.282.634           1.252.450    -                          1.030.185     -657.601              1.687.785       

21007 2.005.510           1.292.673         712.837          117.047       829.884              207.220       622.664        27.665                 595.000          

Verkeer en vervoer 2.005.510           1.292.673         712.837          117.047       829.884              207.220       622.664         27.665                 595.000          

21008 3.328.892           2.663.647         665.244          340.133       1.005.377           797               1.004.581     233.819               770.762          

Verkeersregulering 3.328.892           2.663.647         665.244          340.133       1.005.377           797               1.004.581     233.819               770.762          

21201 7.938.491           6.649.815         1.288.676      48.580         1.337.256           71.124         1.266.132     -88.924                1.355.056       

Openbaar vervoer 7.938.491           6.649.815         1.288.676      48.580         1.337.256           71.124         1.266.132     -88.924                1.355.056       

21401 13.375.687         3.769.875         9.605.812      -                   -99.111        9.506.701           5.815.458    835                     3.692.078     -0                          3.692.078       

Parkeren 13.375.687         3.769.875         9.605.812      -                   -99.111        9.506.701           5.815.458    835                     3.692.078     -0                          3.692.078       

Bestuursorganen en -ondersteuning 28.500                33.500               -5.000             -                    -5.000                 2.669.500    -2.674.500    -2.666.000          -8.500             

213 28.500                33.500               -5.000             -                    -5.000                 3.500           -8.500            -                            -8.500             

Grotestedenbeleid 28.500                33.500               -5.000             -                    -5.000                  3.500           -8.500            -                            -8.500             

216 -                       -                           2.666.000    -2.666.000    -2.666.000          -                       

Overige bestuursadvisering en ondersteuning -                       -                           2.666.000    -2.666.000    -2.666.000          -                       

Cultureel klimaat 4.200.000           2.248.030         1.951.970      1.951.970           99.634         1.852.336     1.441.970            410.366          

54002 4.130.000           2.248.030         1.881.970      1.881.970           29.634         1.852.336     1.441.970            410.366          

Podiumkunsten 4.130.000           2.248.030         1.881.970      1.881.970           29.634         1.852.336     1.441.970            410.366          

54003 70.000                70.000            70.000                 70.000         -                     -                       

Beeldende kunsten 70.000                70.000            70.000                 70.000         -                     -                       

54102 -                       -                           -                     -                       

Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (SM's) -                       -                           -                     -                       

Cultuurhistorische kwaliteit 4.273.544           3.170.194         1.103.350      257.558       1.360.908           242.149       1.118.759     -5                          1.118.764       

54104 627.300              627.305             -5                    -                    -5                         -                    -5                   -5                          -                       

Monumentenzorg 627.300              627.305             -5                    -                    -5                         -                    -5                   -5                          -                       

54106 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Archeologie/bouwhistorie -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

54107 200.000              123.506             76.494            150.000       226.494              172.021       54.473           -                            54.473            

Stadsarchief 200.000              123.506             76.494            150.000       226.494              172.021       54.473           -                            54.473            

54108 3.261.690           2.417.020         844.670          292.112       1.136.782           70.128         1.066.654     -                            1.066.654       

Ontwikkeling en advies 3.261.690           2.417.020         844.670          292.112       1.136.782           70.128         1.066.654     -                            1.066.654       

54109 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Beheer -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

54110 184.554              2.363                 182.191          -184.554      -2.363                 -                    -2.363            -                            -2.363             

Onderzoek 184.554              2.363                 182.191          -184.554      -2.363                  -                    -2.363            -                            -2.363             

Milieurespecterende ontwikkeling 1.893.584           1.840.457         53.127            -                   -44.348        8.779                   851.500       12.924                -829.797       -                            -829.797         

72101 -                           -                         -                       -                   -                    -                           10.000         10.000                -                     -                            -                       

Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen inwoners -                           -                         -                       -                   -                    -                           10.000         10.000                -                     -                            -                       

72102 -                           -                         -                       -                   -                    -                           2.924           2.924                  -                     -                            -                       

Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen -                           -                         -                       -                   -                    -                           2.924           2.924                  -                     -                            -                       

72201 -                           -                         -                       -                   -                    -                           692.789       -                          -692.789       -                            -692.789         

Riolering -                           -                         -                       -                   -                    -                           692.789       -                          -692.789       -                            -692.789         

72312 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       
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Rijlabels

Som van 

Oorspronkelijk 

krediet

Som van 

Inkomsten tot 

en met 2016

Som van 
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Som van 
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Som van 
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Som van 

Afboeking 2017

Som van 

Overboeking 

2018

Voorlichting c.a., energiebesparing c.a., duurzaam bouwen -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

72314 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Milieubeleid algemeen -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

72315 1.886.550           1.833.423         53.127            -44.348        8.779                   145.787       -137.008       -                            -137.008         

Bodem/water/lucht 1.886.550           1.833.423         53.127            -44.348        8.779                   145.787       -137.008       -                            -137.008         

72317 7.034                  7.033                 0                      -                    0                           -                    0                     -                            0                      

Energie 7.034                   7.033                 0                      -                    0                           -                    0                     -                            0                      

72318 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Bedrijvigheid/geluid/veiligheid -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

72319 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Duurzaam bouwen -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

72322 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Milieucommunicatie, LA21 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Onderwijs en arbeidsmarkt 3.873.660           305.208             3.568.452      -                   -18.660        3.549.792           819.383       268.033             2.998.442     103.650               2.894.792       

48007 3.873.660           305.208             3.568.452      -                   -18.660        3.549.792           819.383       268.033             2.998.442     103.650               2.894.792       

Onderwijshuisvesting 3.873.660           305.208             3.568.452      -                   -18.660        3.549.792           819.383       268.033              2.998.442     103.650               2.894.792       

Ruimte voor bedrijvigheid 2.700.240           820.151             1.880.089      -                   2.150.000    4.030.089           421.210       -                          3.608.879     -                            3.608.879       

31004 1.865.240           160.151             1.705.089      -                   2.000.000    3.705.089           270.648       -                          3.434.441     -                            3.434.441       

Onroer.zaken, niet voor de openb.dienst bestemd (tv 

economische ontwikkeling) 1.865.240           160.151             1.705.089      -                   2.000.000    3.705.089           270.648       -                          3.434.441     -                            3.434.441       

31005 835.000              660.000             175.000          150.000       325.000              150.562       174.438        -                            174.438          

Economische ontwikkeling 835.000              660.000             175.000          150.000       325.000              150.562       174.438         -                            174.438          

56002 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Toerisme (tv economische promotie) -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Sport en recreatie 1.351.460           -                         1.351.460      -1.351.460  -                    -                           360.060       -360.060       -                            -360.060         

53003 900.000              900.000          -900.000     -                           221.060       -221.060       -221.060         

Maaspoort Sport & Events 900.000              900.000          -900.000     -                           221.060       -221.060       -221.060         

53005 451.460              451.460          -451.460     -                           -                     -                       

Binnensportaccommodaties 451.460              451.460          -451.460     -                           -                     -                       

53006 -                       -                           139.000       -139.000       -139.000         

Openluchtaccommodaties (Tv sportaccommodaties) -                       -                           139.000       -139.000       -139.000         

56001 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

(Openlucht-)recreatie -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Sterke inwoners 287.686              283.969             3.717              3.717                   3.717             3.717              

66304 287.686              283.969             3.717              3.717                   3.717             3.717              

Maatschappelijke opvang 287.686              283.969             3.717              3.717                   3.717             3.717              

Wonen en werkomgeving 116.351.202      95.670.684       20.680.518    24.287.625 44.968.143         56.717.027 7.474.074          -4.274.810    -16.561.708        12.286.893     

21001 83.742.492         74.508.668       9.233.824      -6.437.573  2.796.250           266.936       2.529.315     -62.073                2.591.388       

Inrichting openbaar gebied 83.742.492         74.508.668       9.233.824      -6.437.573  2.796.250           266.936       2.529.315     -62.073                2.591.388       

56004 16.285.435         9.560.502         6.724.933      -574.102      6.150.831           239.328       5.911.502     681.489               5.230.013       

Parken, plantsoenen en bossen 16.285.435         9.560.502         6.724.933      -574.102      6.150.831           239.328       5.911.502     681.489               5.230.013       

81001 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Algemeen beleid ruimtelijke ordening -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

81002 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Bestemmingsplannen -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

82001 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Beleid wonen -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       
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82102 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Buurtbeheer -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

82204 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Bouw-, woning- en welstandstoezicht -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

82205 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Subsidies volkshuisvesting -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

83001 -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

Grondverwerving en beheer -                           -                         -                       -                    -                           -                    -                     -                            -                       

83002 15.938.005         11.216.244       4.721.761      31.299.300 36.021.061         56.210.763 7.474.074          -12.715.628  -17.181.124        4.465.492       

Grondzaken 15.938.005         11.216.244       4.721.761      31.299.300 36.021.061         56.210.763 7.474.074          -12.715.628  -17.181.124        4.465.492       

83004 385.270              385.270             0                      -                    0                           -                    0                     0                           0                      

Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur) 385.270              385.270             0                      -                    0                           -                    0                     0                           0                      

Eindtotaal 252.753.454      206.317.626     46.435.829    -1.351.460  25.745.881 70.830.249         69.527.511 7.755.866          9.058.604     -18.167.135        27.225.734     
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Verloop van kapitaaluitgaven 2017

Rijlabels

Som van 

Oorspronkelijk 

krediet

Som van 
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Som van 

Beschikbaar 
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Som van 
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beschikbare 
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Som van 
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Som van 

Afboeking 2017

Som van 

Overboeking 

2018

Bereikbare stad 257.512.445        220.327.038        37.185.407          -                             15.499.685          52.685.092          28.171.606          12.113                  24.525.600          1.281.869            23.243.730          

21003 143.933.017        133.222.673        10.710.344          -                             12.306.065          23.016.409          11.320.264          907                        11.697.051          1.377.811            10.319.240          

Wegen en viaducten 143.933.017        133.222.673        10.710.344          -                             12.306.065          23.016.409          11.320.264          907                        11.697.051          1.377.811            10.319.240          

21007 6.186.713            3.131.518            3.055.194            236.770                3.291.964            1.072.424            2.219.540            -19.880                2.239.420            

Verkeer en vervoer 6.186.713            3.131.518            3.055.194            236.770                3.291.964            1.072.424            2.219.540            -19.880                 2.239.420            

21008 10.607.810          8.667.029            1.940.781            -                             1.035.000            2.975.781            56.226                  -                             2.919.556            -179.703              3.099.258            

Verkeersregulering 10.607.810          8.667.029            1.940.781            -                             1.035.000            2.975.781            56.226                  -                             2.919.556            -179.703              3.099.258            

21201 10.494.483          7.589.894            2.904.589            -75.150                2.829.439            151.839                2.677.600            665                        2.676.935            

Openbaar vervoer 10.494.483          7.589.894            2.904.589            -75.150                 2.829.439            151.839                2.677.600            665                        2.676.935            

21401 85.809.422          67.285.226          18.524.196          -                             1.069.000            19.593.196          15.435.114          5.965                    4.164.046            102.976                4.061.070            

Parkeren 85.809.422          67.285.226          18.524.196          -                             1.069.000            19.593.196          15.435.114          5.965                    4.164.046            102.976                4.061.070            

22101 481.000                430.697                50.303                  -                             928.000                978.303                135.738                5.242                    847.807                -                             847.807                

Havenexploitatie 481.000                430.697                50.303                  -                             928.000                978.303                135.738                5.242                    847.807                -                             847.807                

Bestuursorganen en -ondersteuning 15.849.824          10.039.569          5.810.255            -3                           1.618.682            7.428.934            2.946.100            -                             4.482.833            140.002                4.342.831            

202 9.519.220            6.679.289            2.839.931            -3                           1.572.682            4.412.610            1.958.207            2.454.403            -                             2.454.403            

Informatie/automatisering 9.519.220            6.679.289            2.839.931            -3                           1.572.682            4.412.610            1.958.207            2.454.403            -                             2.454.403            

207 494.124                76.890                  417.234                -                             28.000                  445.234                108.414                -                             336.820                140.000                196.820                

Geo informatie 494.124                76.890                  417.234                -                             28.000                  445.234                108.414                -                             336.820                140.000                196.820                

213 718.530                558.126                160.404                -                             160.404                14.536                  145.868                -                             145.868                

Grotestedenbeleid 718.530                558.126                160.404                -                             160.404                14.536                  145.868                -                             145.868                

216 5.117.950            2.725.264            2.392.686            18.000                  2.410.686            864.943                1.545.743            2                            1.545.741            

Overige bestuursadvisering en ondersteuning 5.117.950            2.725.264            2.392.686            18.000                  2.410.686            864.943                1.545.743            2                            1.545.741            

Cultureel klimaat 5.695.143            2.321.324            3.373.819            1                            150.000                3.523.820            701.561                12.132                  2.834.391            2.088.387            746.003                

54002 4.141.219            2.248.030            1.893.189            1.893.189            29.634                  1.863.555            1.441.970            421.585                

Podiumkunsten 4.141.219            2.248.030            1.893.189            1.893.189            29.634                  1.863.555            1.441.970            421.585                

54003 890.766                73.294                  817.472                1                            817.473                341.969                475.504                151.086                324.418                

Beeldende kunsten 890.766                73.294                  817.472                1                            817.473                341.969                475.504                151.086                324.418                

54102 663.158                663.158                663.158                179.959                12.132                  495.331                495.331                -                             

Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch (SM's) 663.158                663.158                663.158                179.959                12.132                  495.331                495.331                -                             

56003 -                             -                             -                             -                             150.000                150.000                150.000                -                             -                             -                             -                             

Volkscultuur (tv economische promotie) -                             -                             -                             -                             150.000                150.000                150.000                -                             -                             -                             -                             

Cultuurhistorische kwaliteit 6.658.873            4.197.053            2.461.820            -                             2.399.680            4.861.500            960.786                -                             3.900.714            -5                           3.900.719            

54104 994.760                627.305                367.455                -                             56.700                  424.155                -                             -                             424.155                -5                           424.160                

Monumentenzorg 994.760                627.305                367.455                -                             56.700                  424.155                -                             -                             424.155                -5                           424.160                

54107 200.000                123.506                76.494                  150.000                226.494                172.022                54.473                  -                             54.473                  

Stadsarchief 200.000                123.506                76.494                  150.000                226.494                172.022                54.473                  -                             54.473                  

54108 5.270.559            3.443.879            1.826.680            2.187.780            4.014.460            783.739                3.230.721            -                             3.230.721            

Ontwikkeling en advies 5.270.559            3.443.879            1.826.680            2.187.780            4.014.460            783.739                3.230.721            -                             3.230.721            

54109 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Beheer -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

54110 193.554                2.363                    191.191                5.200                    196.391                5.025                    191.366                -                             191.366                

Onderzoek 193.554                2.363                    191.191                5.200                    196.391                5.025                    191.366                -                             191.366                

Dienstverlening 237.670                133.956                103.714                -4                           103.710                103.710                103.710                

301 160.670                133.956                26.714                  -4                           26.710                  26.710                  26.710                  

Burgerlijke stand 160.670                133.956                26.714                  -4                           26.710                  26.710                  26.710                  

302 77.000                  77.000                  77.000                  77.000                  77.000                  

Bevolking 77.000                  77.000                  77.000                  77.000                  77.000                  

Milieurespecterende ontwikkeling 42.463.444          25.620.191          16.843.253          -                             5.548.000            22.391.253          6.261.026            32.474                  16.162.701          12.082                  16.150.619          

72101 8.607.272            3.169.621            5.437.651            -                             1.100.000            6.537.651            669.411                -779.918              5.088.323            -                             5.088.323            

Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen inwoners 8.607.272            3.169.621            5.437.651            -                             1.100.000            6.537.651            669.411                -779.918              5.088.323            -                             5.088.323            

72102 1.057.374            365.865                691.509                -                             489.000                1.180.509            1.890.229            792.841                83.121                  -                             83.121                  
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Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen 1.057.374            365.865                691.509                -                             489.000                1.180.509            1.890.229            792.841                83.121                  -                             83.121                  

72201 30.545.251          20.052.491          10.492.760          -                             3.559.000            14.051.760          3.682.477            19.550                  10.388.834          12.082                  10.376.751          

Riolering 30.545.251          20.052.491          10.492.760          -                             3.559.000            14.051.760          3.682.477            19.550                  10.388.834          12.082                  10.376.751          

72312 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Voorlichting c.a., energiebesparing c.a., duurzaam bouwen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

72315 1.998.680            1.846.848            151.832                400.000                551.832                3.909                    547.922                -                             547.922                

Bodem/water/lucht 1.998.680            1.846.848            151.832                400.000                551.832                3.909                    547.922                -                             547.922                

72317 254.867                185.366                69.501                  -                             69.501                  15.000                  54.501                  -                             54.501                  

Energie 254.867                185.366                69.501                  -                             69.501                  15.000                  54.501                  -                             54.501                  

72318 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Bedrijvigheid/geluid/veiligheid -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

72319 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Duurzaam bouwen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

72322 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Milieucommunicatie, LA21 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Onderwijs en arbeidsmarkt 42.291.588          30.532.679          11.758.908          -                             1.204.993            12.963.901          4.617.055            305.048                8.651.894            294.128                8.357.766            

42101 3.737.263            152.586                3.584.677            -                             287.685                3.872.362            746.301                2                            3.126.063            2                            3.126.060            

Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) 3.737.263            152.586                3.584.677            -                             287.685                3.872.362            746.301                2                            3.126.063            2                            3.126.060            

43101 124.050                30.994                  93.056                  -                             114.877                207.933                61.812                  -                             146.120                61                          146.059                

Speciaal (voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar 

en bijzonder) 124.050                30.994                  93.056                  -                             114.877                207.933                61.812                  -                             146.120                61                          146.059                

48007 38.430.275          30.349.099          8.081.176            -                             802.431                8.883.607            3.808.942            305.046                5.379.711            294.064                5.085.646            

Onderwijshuisvesting 38.430.275          30.349.099          8.081.176            -                             802.431                8.883.607            3.808.942            305.046                5.379.711            294.064                5.085.646            

Ruimte voor bedrijvigheid 8.584.085            2.732.569            5.851.517            -                             4.655.147            10.506.664          629.194                -                             9.877.470            10.986                  9.866.484            

31004 6.182.476            727.988                5.454.488            -                             4.505.147            9.959.635            352.062                -                             9.607.573            10.988                  9.596.585            

Onroer.zaken, niet voor de openb.dienst bestemd (tv 

economische ontwikkeling) 6.182.476            727.988                5.454.488            -                             4.505.147            9.959.635            352.062                -                             9.607.573            10.988                  9.596.585            

31005 2.335.000            1.937.787            397.213                150.000                547.213                277.131                270.082                -3                           270.085                

Economische ontwikkeling 2.335.000            1.937.787            397.213                150.000                547.213                277.131                270.082                -3                           270.085                

56002 66.609                  66.794                  -185                      -                             -185                      -                             -185                      -                             -185                      

Toerisme (tv economische promotie) 66.609                  66.794                  -185                      -                             -185                      -                             -185                      -                             -185                      

Sport en recreatie 12.991.088          7.786.068            5.205.020            2.129.190            7.334.210            2.829.871            125.100                4.629.439            -77.516                4.706.955            

53003 1.868.500            1.418.112            450.388                450.388                645.395                -195.007              -491                      -194.516              

Maaspoort Sport & Events 1.868.500            1.418.112            450.388                450.388                645.395                -195.007              -491                      -194.516              

53005 1.992.908            569.920                1.422.988            160.190                1.583.178            312.159                1.271.019            -77.025                1.348.045            

Binnensportaccommodaties 1.992.908            569.920                1.422.988            160.190                1.583.178            312.159                1.271.019            -77.025                 1.348.045            

53006 2.604.421            2.278.118            326.303                326.303                216.675                109.628                109.628                

Openluchtaccommodaties (Tv sportaccommodaties) 2.604.421            2.278.118            326.303                326.303                216.675                109.628                109.628                

53007 1.281.000            17.804                  1.263.196            1.089.000            2.352.196            960.792                1.391.404            1.391.404            

Zwembad Kwekkelstijn 1.281.000            17.804                  1.263.196            1.089.000            2.352.196            960.792                1.391.404            1.391.404            

53101 4.806.504            3.380.406            1.426.098            798.000                2.224.098            663.455                125.100                1.685.743            1.685.743            

Groene sportvelden en terreinen 4.806.504            3.380.406            1.426.098            798.000                2.224.098            663.455                125.100                1.685.743            1.685.743            

56001 437.756                121.709                316.047                82.000                  398.047                31.396                  366.651                -                             366.651                

(Openlucht-)recreatie 437.756                121.709                316.047                82.000                  398.047                31.396                  366.651                -                             366.651                

Sterke inwoners 1.147.687            358.237                789.450                789.450                789.450                789.450                

66304 997.687                358.237                639.450                639.450                639.450                639.450                

Maatschappelijke opvang 997.687                358.237                639.450                639.450                639.450                639.450                

71401 150.000                150.000                150.000                150.000                150.000                

Gezondheidsbeleid 150.000                150.000                150.000                150.000                150.000                

Sterke verandering 800.000                800.000                800.000                800.000                

67101 800.000                800.000                800.000                800.000                

Eerstelijnsloket 800.000                800.000                800.000                800.000                
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Sterke wijken 984.071                664.852                319.219                -                             380.000                699.219                52.103                  -                             647.115                5                            647.110                

67003 380.001                284.964                95.037                  35.000                  130.037                10.000                  120.037                120.037                

Jeugd- en jongerenwerk 380.001                284.964                95.037                  35.000                  130.037                10.000                  120.037                120.037                

67004 604.070                379.888                224.182                -                             70.000                  294.182                -127.946              -                             422.127                5                            422.122                

Accommodatiebeleid 604.070                379.888                224.182                -                             70.000                  294.182                -127.946              -                             422.127                5                            422.122                

67011 275.000                275.000                170.049                104.951                104.951                

Algemene voorzieningen op wijkniveau 275.000                275.000                170.049                104.951                104.951                

Veiligheid 6.225.001            5.593.100            631.901                -                             1.515.000            2.146.901            1.181.659            -                             965.241                -                             965.241                

14001 145.000                60.620                  84.380                  -                             250.000                334.380                212.163                -                             122.217                -                             122.217                

Openbare veiligheid 145.000                60.620                  84.380                  -                             250.000                334.380                212.163                -                             122.217                -                             122.217                

21004 6.080.001            5.532.480            547.521                -                             1.265.000            1.812.521            969.496                -                             843.024                -                             843.024                

Openbare verlichting 6.080.001            5.532.480            547.521                -                             1.265.000            1.812.521            969.496                -                             843.024                -                             843.024                

Werk en inkomen 1.120.875            508.331                612.544                1.099.700            1.712.244            916.611                255.831                1.051.464            352.925                698.539                

61102 1.120.875            508.331                612.544                1.099.700            1.712.244            916.611                255.831                1.051.464            352.925                698.539                

Sociale werkvoorziening 1.120.875            508.331                612.544                1.099.700            1.712.244            916.611                255.831                1.051.464            352.925                698.539                

Wonen en werkomgeving 259.205.552        205.655.226        55.165.326          -                             47.622.765          102.788.091        38.357.405          5.629.898            70.060.583          5.487.930            64.572.653          

21001 122.673.088        102.673.473        19.999.616          12.959.685          32.959.300          2.440.137            30.519.163          56.541                  30.462.622          

Inrichting openbaar gebied 122.673.088        102.673.473        19.999.616          12.959.685          32.959.300          2.440.137            30.519.163          56.541                  30.462.622          

24001 40.000                  45.246                  -5.246                   -                             -                             -5.246                   -                             5.246                    0                            -                             0                            

Waterkering, afwatering en landaanwinning 40.000                  45.246                  -5.246                   -                             -                             -5.246                   -                             5.246                    0                            -                             0                            

56004 23.139.417          14.928.168          8.211.249            -                             1.481.570            9.692.819            299.184                -                             9.393.635            726.698                8.666.937            

Parken, plantsoenen en bossen 23.139.417          14.928.168          8.211.249            -                             1.481.570            9.692.819            299.184                -                             9.393.635            726.698                8.666.937            

81001 311.250                32.010                  279.240                -127.500              151.740                -                             151.740                -                             151.740                

Algemeen beleid ruimtelijke ordening 311.250                32.010                  279.240                -127.500              151.740                -                             151.740                -                             151.740                

81002 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Bestemmingsplannen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

82001 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Beleid wonen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

82102 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Buurtbeheer -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

82204 35.000                  30.330                  4.670                    -                             4.670                    -                             4.670                    -                             4.670                    

Bouw-, woning- en welstandstoezicht 35.000                  30.330                  4.670                    -                             4.670                    -                             4.670                    -                             4.670                    

82205 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subsidies volkshuisvesting -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

83001 -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Grondverwerving en beheer -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

83002 112.621.527        87.560.730          26.675.797          33.309.010          59.984.807          35.618.084          5.624.652            29.991.375          4.704.690            25.286.685          

Grondzaken 112.621.527        87.560.730          26.675.797          33.309.010          59.984.807          35.618.084          5.624.652            29.991.375          4.704.690            25.286.685          

83004 385.270                385.270                0                            -                             0                            -                             0                            0                            -                             

Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur) 385.270                385.270                0                            -                             0                            -                             0                            0                            -                             

Eindtotaal 660.967.347        516.470.195        146.112.152        -6                           84.622.842          230.734.988        87.624.978          6.372.596            149.482.605        9.590.793            139.891.812        
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Bijlage Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch
Rekening 2017

Bedragen € * 1.000 2016 2016 2017 2017 2018
begroting Rekening Begroting Rekening Begroting

Opbrengsten
Opbrengst afvalstoffenheffing 14.978        15.119        14.115        14.175        14.036        

Opbrengst reinigingsheffing 381             448             345             491             394             
Opbrengst totaal 15.359        15.567        14.460        14.666        14.430        

Kosten
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing 58               58               54               54               56               

Inzamelkosten* 6.867          6.627          6.569          6.397          6.727          
Kosten verwerking afval* 5.652          4.946          3.303          2.972          2.799          
Overige kosten* 4.492          4.442          4.534          4.523          4.848          

Kosten totaal 17.069        16.073        14.460        13.946         14.430        
(*: specificatie zie bijlage)

Resultaat 1.710-          506-             -              720             -             
Resultaat op hulpkostenplaatsen 12-               165             -              404             -             

Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking" 1.722-          341-             -              -              -             

Voorziening afvalstoffenheffing "toevoeging" -              -              -              1.124          -             

Toelichting Rekening 2017:
Het resultaat ten opzichte van de Begroting 2017 op Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners
bedraagt € 1.124.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten rente en afschrijving (uitstel investeringen
afvalstoffenplan VANG en latere levering voertuigen) en efficient werken. De hogere opbrengst oud papier
(€ 90,- per ton garantieprijs), het toegenomen aantal klanten reiningingsrecht en de hogere opbrengst glas door
de garantievergoeding vanuit het Afvalsfonds zijn structurele voordelen reeds verwerkt in de Begroting 2018.
Per saldo wordt door genoemde effecten minder onttrokken aan de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Toelichting Begroting 2018:
Volgens de uitgangspunten voor de Begroting 2018 wordt voor de berekening van de Afvalstoffenhefing 2018 uitgegaan
van 2% rente toerekening aan betreffende activa. In 2018 is het restant effect van de aanbesteding Verwerking
restafval verwerkt, de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt met € 4,46. Ook de via de samenwerking met Midwaste
verkregen garantie-opbrengst voor oud papier (€ 90,- per ton) is structureel verwerkt waardoor de gemiddelde
afvalstoffenheffing daalt met € 2,59. 
Deze structurele effecten zijn met onderstaande effecten verwerkt in de Afvalstoffenheffing 2018 waardoor de
gemiddelde afvalstoffenheffing € 204,68 wordt (een verlaging t.o.v. 2017 met € 5,55):
* de indexering voor loon- en prijskosten;
* lagere kosten voor verwerking KCA en gemiddeld minder afval;
* een efficiëntere werkwijze in combinatie met de groei van de stad.

Resultaat Werken voor derden (inclusief resultaat op hulpkostenplaatsen)
Bedragen € * 1.000 2016 2016 2017 2017 2018

Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting
Resultaat 918             1.144          643             2.087          804             

Resultaat bestemming
Winstafdracht 986             986             1.011          1.011          1.116          

Saldo t.o.v. Winstafdracht 68-               158             368-             1.076          312-             
Vennootschapsbelasting, te betalen 110-             110-             
Resultaatbestemming raad -              -              -              702             -             
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve) 68-               48               368-             264             312-             

Opmerking:
* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
* Het resultaat Werken voor derden is hoger dan de taakstelling door een toename van de omzet (aantrekkende
economie) in combinatie met kostenbeheersing, lagere kapitaallasten voertuigen (latere levering voertuigen) en de
efficiënte werkwijze. Dit is een niet structureel voordeel, het verschil t.o.v. de geraamde afdracht en na toevoeging
aan de Bedrijfsrisicoreserve wordt ten gunste van de gewone dienst gebracht.
* Het resultaat Werken voor derden inclusief hulpkostenplaatsen is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig
(VPB), naar verwachting voor 2017 € 110.000, mede door gebruik te maken van investeringsaftrek.
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Bijlage: Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting
Specificatie inzamelkosten ( € * 1.000) 2016 2016 2017 2017 2018
Restafval 3.747          3.744          3.361          3.430          3.304          
Papier, glas en kunststof 654             619             773             692             928             
Grof huishoudelijk afval 112             120             114             139             116             
Exploitatie milieustations 1.086          889             992             1.017          1.031          
Inzameling GFT / groen afval 529             646             588             661             636             
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed 52               24               43               23               22               
Overige kosten 687             585             698             435             690             

Totaal 6.867          6.627          6.569          6.397          6.727          

Rekening
Specificatie Kosten verwerking afval B'2016 R'2016 B'2017 2017 B'2018
Restafval 5.460          5.310          3.243          2.841          3.087          
Kleding (opbrengst) 100-             56-               45-               60-               41-               
Papier (opbrengst) 553-             607-             599-             637-             770-             
Glas (opbrengst) 10-               40-               10-               48-               10-               
Grof afval 119             117             68               100             86               
Bijdrage 0,05 per kg plus voorrijkosten 58-               83-               33-               79-               40-               
Grof afval / puin / hout milieustations 608             561             509             846             567             
Bijdrage 0,05 per kg 380-             465-             449-             540-             488-             
Groen afval milieustations 93               29               78               69               68               
Papier milieustations 63-               47-               39-               51-               50-               
Oud ijzer milieustations 100-             97-               100-             139-             100-             
GFT 48               -              540             528             460             
Groen afval huis aan huis 362             294             -              -              -             
Klein chemisch afval 226             30               140             142             30               

Totaal 5.652          4.946          3.303          2.972          2.799          

Rekening
Specificatie overige kosten B'2016 R'2016 B'2017 2017 B'2018
Incassokosten afvalstoffenheffing 419             365             421             410             413             
Bijdrage kosten milieupolitie 197             197             198             198             204             
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging) 490             490             490             490             490             
Bijdrage kosten GCC en Meldpunt 22               26               33               33               35               
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte 1.370          1.370          1.381          1.381          1.421          
Vergoeding recycling Weener XL 261             261             263             263             270             
Af te dragen compensabele BTW 1.733          1.733          1.748          1.748          1.718          
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing 297             

Totaal 4.492          4.442          4.534          4.523          4.848          
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Begroting en realisatie kostendekkendheid 2017
               

Belastingsoort Geraamde Geraamde Geraamd Werkelijke Werkelijke Werkelijk Toelichting op afwijking
lasten baten dekkingspercentage lasten baten dekkingspercentage

Afvalstoffenheffing 14.318.150,00 14.115.000,00 98,60% 13.005.133,00 14.174.685,00 108,99%

Lagere kapitaallasten door uitstel investeringen afvalstoffenplan 2015-2018 VANG en uitstel vervanging 
voertuigen.
Hogere opbrengsten garantievergoeding glas, opbrengst oud papier door hogere  garantievergoeding en 
opbrengst extra containers. Voordeel door efficientere werkwijze. Voordeel resulteert in een toename van de 
Voorziening afvalstoffenheffing.

Reinigingsrecht 345.530,00 345.530,00 100,00% 450.000,00 491.277,00 109,17%
Hogere opbrengst reinigingsrecht door meer klanten en voordelen door efficiency.
Het voordeel resulteert in een toename van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Rioolheffing 10.205.060,00 10.205.060,00 100,00% 10.128.530,00 10.312.367,00 101,82%
Hogere opbrengsten door meer opbrengsten bij grootverbruikers dan begroot en lagere kosten
kapitaallasten doordat projecten later starten dan wel afgerond worden dan gepland

Haven- en liggelden 177.799,00 89.963,00 50,60% 196.971,00 107.664,00 54,66%

Begraafplaatsen 180.820,00 96.740,00 53,50% 176.010,00 132.406,00 75,23%

Markt- en plaatsengeld 490.820,00 423.030,00 86,19% 484.913,00       341.347,00       70,39%

25.718.179,00 25.275.323,00 24.441.557,00 25.559.746,00
Leges

Titel 1
1 Algemene bescheiden:

a. foto-kopie (zwart-wit) 18.118,00 14.270,00 78,76% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
b. kleurafdruk 5.650,00 5.214,00 92,28% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.

2 Bestuursstukken: 
1. Begroting: de begroting exclusief bijlagenboek 141,00 25,00 17,70% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
2. Rekening: de rekening exclusief bijlagenboek 178,00 25,00 14,00% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
3. Verordeningen: 171,00 84,00 48,84% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.

3 Burgerlijke stand 208.820,00 176.700,00 84,60% 220.365,00 209.711,00 95,17%
4 Identiteitsbewijzen/Reispapieren 2.138.930,00 1.811.740,00 84,70% 2.431.920,00 1.975.401,00 81,23%
5 Rijbewijzen 753.590,00 629.340,00 83,50% 837.476,00 659.484,00 78,75%
6 Verstrekking uit de BRP 226.580,00 177.530,00 78,30% 19.542,00 14.909,00 76,29%
7 Verstrekking op grond Wet bescherming persoonsgegevens 22,00 1,00 5,20% Opbrengsten en kosten zijn niet materieel en worden daarom niet afzonderlijk vastgelegd.
8 Vastgoedinformatie 454,00 365,00 80,40% 726,00 534,00 73,55%
9 Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager

onderdeel a t/m e 19.540,00 14.160,00 72,50% 19.540,00 14.910,00 76,31%
10 Erfgoed: 3.025,00 1.226,00 40,53% 316,00 128,00 40,51%
11 Huisvestingswet 1.186,00 806,00 67,96% 0,00 0,00 Geen aanvragen
12 Leegstandwet 9.880,00 4.240,00 42,91% 1.284,00 549,00 42,76%
13 Winkeltijdenwet 3.203,00 2.705,00 84,45% 0,00 0,00 Geen aanvragen
14 Wet op de kansspelen 3.641,00 1.591,00 44,00% 2.967,00 1.527,00 51,47%
15 Telecommunicatiewet 80.000,00 77.515,00 96,90% 216.012,00 208.586,00 96,56%
16 Verkeer- en vervoer:

a. Europese gehandicaptenparkeerkaart 44.200,00 44.000,00 99,55% 53.403,00 53.403,00 100,00%
b. Europese gehandicaptenparkeerkaart bij verminking/vermissing 2.210,00 2.200,00 99,55% 0,00 0,00 0,00%
c tm h Overige ontheffingen en vergunningen 27.530,00 15.730,00 57,00% 17.773,00 7.954,00 44,75%

17 Nasporing Milieugegevens 13.393,00 10.768,00 80,40% 21.550,00 15.823,00 73,42%
18 Diversen 57.942,00 10.322,00 17,81% 3.687,00 239,00 6,48%

Subtotaal 3.618.404,00 3.000.557,00 82,92% 3.846.561,00 3.163.158,00 82,23%

Titel 2

1 Diversen (m.u.v. hoofdstuk 4) 3.266.055        2.993.648,00 91,66% 4.018.398        4.269.732,00 106,25%

Meer aanvragen (grotere) bouwplannen door aantrekken economie in 2017. Voor 2018 zijn de percentages bij 
de bouwleges verlaagd, zodat de legesopbrengsten in het komende jaar naar verwachting weer in balans is 
met  de behandelingskosten.

t/m
10
4 Verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde (Wet geluidhinder) 43.740,00 30.830,00 70,48% 56.862,00 47.676,00 83,85%

Subtotaal 3.309.795,00 3.024.478,00 91,38% 4.075.260,00 4.317.408,00 105,94%

Titel 3
1 Drank- en Horeca 108.995,00 68.671,00 63,00% 182.663,00 120.583,00 66,01%
2 Evenementen en markten 41.132,00 22.309,00 54,00% 29.804,00 17.899,00 60,06%
3 Prostitutiebedrijven 1.248,00 997,00 80,00% 624,00 420,00 67,31%
5 Brandbeveiligingsverordening (vervallen per 1-1-2018)
6 Diversen 61.954,00 24.342,00 39,29% 14.011,00 5.109,00 36,46%

Subtotaal 213.329,00 116.319,00 54,53% 227.102,00 144.011,00 63,41%

Totaal 32.859.707,00 31.416.677,00 95,61% 32.590.480,00 33.184.323,00 101,82%
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Overzicht Bouwgrond In Exploitatie (BIE) gemeente 's-Hertogenbosch per 31-12-2017
Gemeente 's-Hertogenbosch
10 april 2018

Bouwgrond in Exploitatie
(per 31-12-2017)

Einddatum
(per 31-12-..)

Motivering langere looptijd dan 10 jaar + relevante beheersmaatregelen

121 Meerendonk 2018
122 J.Sluyterstraat 2020
20 Maaspoort 2020
226 Rietvelden Middenterrein 2018
232 Empel-oost 2020
233 Empel-zuid 2019
234 Empel-zuid/Rosmalense Plas 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
236 Empel-noord 2019 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
263 Nuland Oost Pelgrimsche Hoeve 2026
264 Nuland Oost De Terp 2022 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
265 Vinkelse Slagen 2024
283 Bokhoven 2019
301 Kop v/h Ertveld 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
314 Paleiskwartier 2021
326 Boschveld 2022
333 Ertveld zuid 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
336 Rietvelden 2027 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
358 Willemspoort 2024
359 Brabantbad 2022
361 Groote Wielen 2026 In het deelgebied Groote Vliet is nog circa 11 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen. Zie hiervoor 

de onderstaande algemene toelichting 'bedrijventerreinen'. 
392 Kom Rosmalen 2019
395 De Hoef 2020
403 Helfheuvel 2020
450 De Brand 2031 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
452 De Brand 2e fase 2026 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
605 Station 2018
90 Treurenburg 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".

Toelichting Bedrijventerreinen
Uitgangspunt op basis van historische verkopen is een gemiddelde afzet van 2,5 ha per jaar 
(1,5 ha per jaar 'regulier' en incidenteel een "grotere vis" 3 ha eens in de drie jaar).  Voor de 
periode na 2025 is het uitgangspunt een maximale uitgifte van 1,5 ha per jaar. Wij 
programmeren hiermee, een reële afzet aan bedrijventerreinen in onze grondexploitaties. 

Onze gemeente heeft op dit moment op een aantal bedrijventerreinen grond in de verkoop. Het 
is niet te voorzien waar de komende jaren wél en waar de komende jaren niet zal worden 
verkocht. Voorzichtigheidshalve hebben wij daarom de afzet van bedrijventerreinen in diverse 
grondexploitaties uitgesmeerd over een langere periode. Hiermee wordt voldaan aan het 
bovengenoemde uitgangspunt van 2,5 ha per jaar (na 2025 1,5 ha per jaar). 

De volgende beheersmaatregelen zijn hierbij relevant:
- In onze grondexploitatiebegrotingen zien we af van de indexering van de grondopbrengsten. 
We rekenen dus met gelijkblijvende grondprijzen per m². 
- Een tweetal complexen (De Terp, en Brand 2de fase) valt volledig binnen de tienjaarsperiode. 
- Bij het grondexploitatiecomplex Empel-Noord/Maasakkers  zijn nu al meer opbrengsten 
gerealiseerd dan dat er kosten zijn gemaakt. Bij dit complexen is het ook niet noodzakelijk om 

nog substantieel kosten te maken

- Bij overige in exploitatie zijnde complexen voorzien wij de afzet van bedrijventerreinen geheel 
of gedeeltelijk buiten de tienjaarsperiode. Tot die tijd houden wij de boekwaarde van die 
betreffende m²'s op een maximale waarde van € 40 per m². Het gaat hierbij om de complexen: 
Empel-Zuid/Rosmalense Plas, Kop van 't Ertveld, Ertveld Zuid, Rietvelden, De Groote Vliet, De 
Brand en Treuerenburg.
Bovenstaande overziende, achten wij het verantwoord bij de aangegeven complexen met 
bedrijventerreinen rekening te houden met een afzet buiten de voorgeschreven termijn van 10 
jaar. 
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Bijlage: grondbedrijf toelichting per project (bouwgrond in exploitatie, BIE’s).

LEESWIJZER 

Bij de Managementrapportage 2016  is besloten om de jaarlijkse herziening van de 

grondexploitaties formeel te mandateren aan het college, onder restrictie dat het college al in de 

managementrapportage de belangrijkste ontwikkelingen aangeeft en in de paragraaf grondbeleid 

van de jaarrekening volledig verantwoording hierover aflegt. Hiertoe zal bij de jaarrekening per 

complex (bouwgrond in exploitatie) een actuele stand van zaken aan de raad worden voorgelegd, 

inclusief een toelichting op de significante wijzigingen. Om hieraan te voldoen hebben wij een 

kaartje met de ligging van de projecten, een overzicht van de projecten met de motivatie van de 

eventueel langere looptijd dan 10 jaar en per project een projectoverzicht opgesteld. 

Hieronder lichten wij kort toe welke informatie wordt getoond in de projectoverzichten. 

Kaart / projectgrenzen

In een kaart wordt de ligging van het plangebied inclusief de plangrenzen weergegeven.

Projectbeschrijving

In de projectbeschrijving wordt ingegaan op de projectinhoud. Onder andere komen aan de orde 

een stukje achtergrond, de actuele stand van zaken, met welke partijen er wordt samengewerkt en 

het te realiseren programma.

Boekwaarde en eindresultaat

Middels een staafdiagram wordt zichtbaar gemaakt wat er reeds gerealiseerd is aan kosten en 

opbrengsten (=saldo boekwaarde per 31-12-2017) en het verwachte projectresultaat bij afronding 

van het project op netto contante waarde. Vorig jaar werd hier het eindresultaat op eindwaarde 

gepresenteerd. Een positieve boekwaarde betekent dat er meer opbrengsten gerealiseerd zijn, dan 

dat er kosten gemaakt zijn.

Financiële toelichting

In dit tekstvak wordt een korte toelichting gegeven op de financiën van het project. Bij een 

verwacht negatief resultaat is hiervoor ten laste van de algemene bedrijfsreserve een 

verliesvoorziening getroffen. Bij een verwacht positief resultaat wordt dit resultaat ten gunste 

gebracht van de algemene bedrijfsreserve, op basis van de voortgang van het project.

Verantwoording 2017

De eerste tabel geeft inzicht in de geraamde gronduitgifte versus de gronduitgifte die daadwerkelijk 

afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt het nog te realiseren programma 

weergegeven. In de tweede tabel worden de geraamde kosten en opbrengsten afgezet tegen de 

gerealiseerde kosten. 

Toelichting 2017

In dit tekstvak worden de verschillen uit de verantwoording 2017 toegelicht.
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Overzicht Bouwgrond In Exploitatie (BIE) gemeente 's-Hertogenbosch per 31-12-2017
Gemeente 's-Hertogenbosch
10 april 2018

Bouwgrond in Exploitatie
(per 31-12-2017)

Einddatum
(per 31-12-..)

Motivering langere looptijd dan 10 jaar + relevante beheersmaatregelen

121 Meerendonk 2018
122 J.Sluyterstraat 2020
20 Maaspoort 2020
226 Rietvelden Middenterrein 2018
232 Empel-oost 2020
233 Empel-zuid 2019
234 Empel-zuid/Rosmalense Plas 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
236 Empel-noord 2019 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
263 Nuland Oost Pelgrimsche Hoeve 2026
264 Nuland Oost De Terp 2022 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
265 Vinkelse Slagen 2024
283 Bokhoven 2019
301 Kop v/h Ertveld 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
314 Paleiskwartier 2021
326 Boschveld 2022
333 Ertveld zuid 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
336 Rietvelden 2027 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
358 Willemspoort 2024
359 Brabantbad 2022
361 Groote Wielen 2026 In het deelgebied Groote Vliet is nog circa 11 hectare bedrijventerrein te ontwikkelen. Zie hiervoor 

de onderstaande algemene toelichting 'bedrijventerreinen'. 
392 Kom Rosmalen 2019
395 De Hoef 2020
403 Helfheuvel 2020
450 De Brand 2031 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
452 De Brand 2e fase 2026 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".
605 Station 2018
90 Treurenburg 2030 Zie onderstaande "toelichting 'bedrijventerreinen".

Toelichting Bedrijventerreinen
Uitgangspunt op basis van historische verkopen is een gemiddelde afzet van 2,5 ha per jaar 
(1,5 ha per jaar 'regulier' en incidenteel een "grotere vis" 3 ha eens in de drie jaar).  Voor de 
periode na 2025 is het uitgangspunt een maximale uitgifte van 1,5 ha per jaar. Wij 
programmeren hiermee, een reële afzet aan bedrijventerreinen in onze grondexploitaties. 

Onze gemeente heeft op dit moment op een aantal bedrijventerreinen grond in de verkoop. Het 
is niet te voorzien waar de komende jaren wél en waar de komende jaren niet zal worden 
verkocht. Voorzichtigheidshalve hebben wij daarom de afzet van bedrijventerreinen in diverse 
grondexploitaties uitgesmeerd over een langere periode. Hiermee wordt voldaan aan het 
bovengenoemde uitgangspunt van 2,5 ha per jaar (na 2025 1,5 ha per jaar). 

De volgende beheersmaatregelen zijn hierbij relevant:
- In onze grondexploitatiebegrotingen zien we af van de indexering van de grondopbrengsten. 
We rekenen dus met gelijkblijvende grondprijzen per m². 
- Een tweetal complexen (De Terp, en Brand 2de fase) valt volledig binnen de tienjaarsperiode. 
- Bij het grondexploitatiecomplex Empel-Noord/Maasakkers  zijn nu al meer opbrengsten 
gerealiseerd dan dat er kosten zijn gemaakt. Bij dit complexen is het ook niet noodzakelijk om 

nog substantieel kosten te maken

- Bij overige in exploitatie zijnde complexen voorzien wij de afzet van bedrijventerreinen geheel 
of gedeeltelijk buiten de tienjaarsperiode. Tot die tijd houden wij de boekwaarde van die 
betreffende m²'s op een maximale waarde van € 40 per m². Het gaat hierbij om de complexen: 
Empel-Zuid/Rosmalense Plas, Kop van 't Ertveld, Ertveld Zuid, Rietvelden, De Groote Vliet, De 
Brand en Treuerenburg.
Bovenstaande overziende, achten wij het verantwoord bij de aangegeven complexen met 
bedrijventerreinen rekening te houden met een afzet buiten de voorgeschreven termijn van 10 
jaar. 
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Meerendonk

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

182.000€                       4.000€                     

0 woningen
0 m²

Geraamd 2017

0 m²

653.000€                       325.501€                 
Gerealiseerd 2017

0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen0 woningen

In de Meerendonk zijn als uitbreiding van de Gestelse Buurt 166 woningen en de BBS Nieuw Zuid gerealiseerd.
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€ 20.000 

€ 30.000 

€ 40.000 

€ 50.000 
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In 2017 werd verwacht dat het complex afgesloten kon worden. In 2018 worden echter de laatste groenvoorzieningen aangelegd. In 
2017 is € 0,1 mln winst genomen ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Het project wordt in 2018 afgesloten met 
een sluitende grondexploitatie.

De kosten openbare werken zijn lager uitgevallen dan geraamd. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



J. Sluyterstraat

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

698.255€                       1.542.053€              
2.213.216€                    6.473.228€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

0 m²0 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
29 woningen 86 woningen 2 woningen

Het projectgebied betreft het voormalige sportcomplex voor de jeugd van FC Den Bosch waarop 91 woningen gerealiseerd worden. In 
2017 is gestart met de bouw van de woningen.

In 2020 zal naar verwachting dit project worden afgesloten. In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van  €
0,75 mln. In 2017 is gebleken dat de grondopbrengsten hoger zijn dan geraamd en de kosten aanleg openbaar gebied lager zullen zijn 
dan geraamd. Dit leidt tot een extra postief resultaat van € 0,5 mln. Tezamen een verwacht positief resultaat van € 1,2 mln. Bij de FPG 
2017 is € 0,8 mio winst genomen ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 2020 wordt 
een positief resultaat verwacht van  € 0,4 mln.  

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De uitgifte van de kavels is in 2017 in sneltreinvaart verlopen. Dit 
betekent dat op 2 kavels na, alles is uitgegeven. Dit verklaart het  verschil tussen de geraamde en de gerealiseerde opbrengsten.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017
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Maaspoort

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Winkels/horeca
Maatschappelijke voorzieningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 m²
0 m²

6.000 m²
1.800 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
3 woningen

101.000€                       89.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

0 woningen0 woningen

40.000€                         495.000€                 

0 m²
0 m²

Maaspoort is grotendeels gerealiseerd. Er zijn nog 3 woningbouwkavels, een kavel voor horeca en een kavel voor maatschappelijke 
voorzieningen beschikbaar.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In 2020 zal naar verwachting dit project worden afgesloten. Bij de FPG 2017 is € 0,5 mln winst genomen ten gunste van de algemene 
reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project wordt nog een positief resultaat verwacht van € 0,1 miljoen.

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017.
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Bedrijventerrein Rietvelden Middenterrein

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

7.870 m² 20.987 m² 0 m²
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

5.286.000€                    6.818.000€              
1.163.000€                    924.000€                 

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Bedrijventerrein Rietvelden Middengebied betreft een perceel van 2 ha. Dit perceel is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM)  en Heineken geëxploiteerd. Het terrein wordt herontwikkeld tezamen met het naastgelegen terrein van Heineken. 
In 2017 is het terrein verkocht aan WDP en in 2018 wordt het convenant tussen de drie partijen beëindigd.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

Bij afronding van het project in 2018 wordt voor de gemeente een verwacht negatief resultaat geraamd van € 0,8 miljoen. Hiervoor is 
reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

De opbrengsten zijn hoger vanwege een hogere verkoopprijs. Daarnaast was de uitgifte van het Middenterrein modelmatig voorzien in 
de periode tot 2019, maar is in 2017 verkocht.
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Empel Oost

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 32 woningen
0 woningen 0 woningen 80 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.440.000€                    1.475.000-€              

-€                               -€                         

In de laatste fase van Empel Oost worden in samenwerking met Van Wanrooij/Zayaz en Hertogbouw plannen ontwikkeld voor de 
realisatie van 112 woningen.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

In het FPG 2016 werd een positief resultaat verwacht van € 3,5 mln. In het FPG 2017 is de methode van winstnemen gewijzigd en is 
een deel van de reeds genomen winst  ad € 1,5 mln teruggedraaid. Bij afronding van het project in 2020 wordt voor het project Empel 
Oost een positief resultaat verwacht van € 4,8 mln. 

Het negatieve bedrag bij de kosten ontstaat door het terugdraaien van reeds genomen winst in 2017. In 2017 is met name gewerkt aan 
de planvorming voor de bouw van 112 woningen. Het bouwrijp maken van het terrein is gefaseerd naar 2018 i.p.v. 2017.
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Empel Zuid

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Maatschappelijke voorz. 0 m²0 m²

737.000€                      81.000€                   
655.000€                      12.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
30 woningen0 woningen 0 woningen

650 m²

Empel-Zuid betreft een woongebied met aan de westzijde een sportcomplex (Emplina) en een basisschool (Wikveld 2).  

Voor het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 2,8 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de 
algemene reserve van het grondbedrijf.

De kosten en de opbrengsten voor de ontwikkeling van een appartementengebouw van 30 woningen en een huisartsenpraktijk zijn een 
jaar opgeschoven.
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017
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Bedrijventerrein Empel Zuid en Rosmalense Plas

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.030.000€                    436.000€                 
1.100.000€                    1.125.000€              

176.000 m² in ruste5.200 m² 5.200 m²
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

Op het bedrijventerrein Empel-Zuid en Rosmalense Plas kunnen bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3.2  gevestigd worden.
Het totale terrein omvat 18,0 ha uitgeefbaar gebied.
Op het bedrijventerrein Empel-Zuid zijn 30 tijdelijke woningen gerealiseerd.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Empel Zuid Rosmalense Plas (176.000 m2 uitgeefbaar) is modelmatig niet benodigd
("in ruste"). Voorzichtigheidshalve zijn de gronden afgewaardeerd. Daarnaast is vanwege de verkoop van een kavel aan Appèl 
besloten, om voor de noodzakelijke investering in de infrastructuur een extra verliesvoorziening te treffen van € 1,1 mln. Bij afronding 
van het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 5 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de 
algemene reserve van het grondbedrijf.

De geraamde kosten van 2017 zijn gedeeltelijk doorgeschoven naar 2018. 
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Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017
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Accountants N.V.
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Empel Noord

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
21 woningen 0 woningen 21 woningen

0 m² 1.400 m² 6.200 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
40.000€                         940.000€                 

690.000€                       260.000€                 

Empel-Noord is een gemengd gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. In dit gebied bevindt zich tevens het kasteelpark.
Dit park is zodanig ingericht om de archeologische waarde van het kasteel "Empel" te bewaren en het oude kasteelterrein zichtbaar te 
maken.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Modelmatig is de uitgifte van bedrijventerreinen in dit project voorzien tot 2019. 
In 2017 is een winst genomen van € 0,9 mln ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 
2019 wordt voor dit project nog een positief resultaat verwacht van € 1,0 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De in 2017 geplande grondverkopen zijn doorgeschoven naar 2018.
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Pelgrimsche Hoeve

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

13 woningen 15 woningen 75 woningen
Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

114 woningen16 woningen 36 woningen

1.520.000€                   1.907.000€              
3.480.000€                   3.003.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

In Nuland wordt in 5 fasen de uitbreidingswijk Pelgrimsche Hoeve gebouwd. In totaal worden hier nog ca 200 woningen gebouwd. In fase I, 
II en III zijn de gronden voor het grootste deel verkocht en volop in ontwikkeling. Komend jaar wordt het bestemmingsplan voor fase IV 
ontwikkeld en in procedure gebracht. Fase V volgt op een later moment.

Bij afronding van het project in 2026 wordt een negatief resultaat geraamd van € 7,5 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten 
laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

In 2017 heeft er een versnelling in de uitgifte van vrije kavels plaats gevonden. Dit heeft tot gevolg dat er in 2017 meer opbrengsten zijn 
gerealiseerd. 
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Terp

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 3 woningen

0 m² 12.600 m² 18.700 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
860.000€                       561.000€                 

2.110.000€                    3.853.000€              

Op het bedrijventerein De Terp is nog ca 1,8 ha beschikbaar om uit te geven in de milieucategoriën 2 en 3. In 2018 wordt de 
samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in dit project beëindigd. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering. Het aantrekken van de markt voor bedrijventerreinen 
in Nuland afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de uitgifteplanning ingekort is. Bij afronding van het project in 2022 wordt voor het 
project een negatief resultaat geraamd van € 0,8 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve 
van het grondbedrijf. 

De uitgifte is met 1,26 ha hoger dan modelmatig geraamd. Dit verklaart de hogere opbrengsten in 2017

- € 5.750.000

- € 800.000

- € 7.000.000

- € 6.000.000

- € 5.000.000

- € 4.000.000

- € 3.000.000

- € 2.000.000

- € 1.000.000

€ 0 

Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
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Vinkelse Slagen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
3 woningen 5 woningen 4 woningen
5 woningen 16 woningen 42 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
980.000€                       230.000€                 
740.000€                       1.410.000€              

In de Vinkelse Slagen worden de komende jaren op de gemeentegrond 65 woningen gerealiseerd. In 2017 zijn de eerste verkopen 
gerealiseerd. Daarnaast heeft Ruimte voor Ruimte al hun 10 vrije kavels uitgegeven. 

De gronden voor de 2de fase van Vinkelse Slagen zijn voorzichtigheidshalve afgewaardeerd.
Bij afronding van het project in 2024 wordt  een negatief resultaat geraamd van € 3,2 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening 
getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

In 2017 zijn er meer kavels verkocht dan geraamd. Het project is inmiddels grotendeels in aanbouw. De uitgaven zijn gedeeltelijk
uitgesteld. 
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Bokhoven

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 1 woningen 3 woningen

0 m² 0 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
20.000€                         187.000€                 

-€                               140.000€                 

Het project Bokhoven omvat de ontwikkeling van 5 gemeentelijke en 3 particuliere woningbouwkavels.
Van de 5 gemeentelijke kavels zijn 2 kavels verkocht.

In 2017 is een winst genomen van € 0,2 mln ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 
2019 wordt voor dit project nog een positief resultaat verwacht van € 0,3 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. In 2017 is er één kavel verkocht.
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Kop van het Ertveld

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

-€                               150.900€                 

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
149.000€                       6.500€                     

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 1.500 m² 10.250 m² in ruste

Kop van 't Ertveld is een bedrijventerrein gelegen aan de Ertveldplas waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 en eventueel met 
ontheffing milieucatagorie 4 kan plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Kop van 't Ertveld (10.250 m2 uitgeefbaar terrein) is modelmatig niet benodigd voor 
2030 ("in ruste"). 
Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat geraamd van € 0,6 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste 
van de algemene reserve van het grondbedrijf. 

De gerealiseerde grondopbrengsten waren in 2017 niet geraamd.
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Paleiskwartier

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017
\

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
kantoren
commerciële voorz.

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
134 woningen 150 woningen 230 woningen
2.600 m² bvo 2.600 m² 17.600 m²

4.700 m² 9.400 m²4.700 m² bvo

306.000€                       4.674.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.078.000€                    1.926.200€              

De gemeente heeft eigendommen verworven, die verkocht worden aan de B.V. Paleiskwartier. De B.V. Paleiskwartier realiseert tot 
2020 ongeveer 27.000 m² kantoren/commerciële ruimten en 230 woningen.
Het in de diepere lagen gelegen verontreinigd grondwater wordt gesaneerd. 

In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van € 1,0 mln. Dit resultaat valt positiever uit als gevolg van hogere 
grondopbrengsten voor de bioscoop en het project Belvedère (circa € 1,0 mln). In 2017 is een winst genomen van € 1,5 mln ten gunste 
van de algemene reserve van het grondbedrijf. Bij afronding van het project in 2021 wordt voor dit project nog een positief resultaat 
verwacht van € 0,5 mln. 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. De geraamde kosten voor bodemsanering en inrichting van de 
openbare ruimte zijn gedeeltelijk uitgesteld. 
Project Belvedere en Bioscoop zijn eerder gerealiseerd.
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Boschveld woningbouw

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 31 woningen
0 woningen 0 woningen 28 woningen

44 woningen 44 woningen 40 woningen

2.933.000€                    3.168.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.555.000€                    1.431.000€              

In totaal worden er circa 165 woningen in de Boschveld gerealiseerd. Het CPO project in Boschveld is in aanbouw. Hier worden 18
sociale en 4 vrije sector woningen gerealiseerd. Van Wanrooij Projectontwikkeling is in 2017  gestart met de realisatie van de 1e fase 
van de bouw van ca 100 woningen (deels beleggershuur). Op de voormalige schoollocatie 't Boschveldje zijn door BrabantWonen 31 
appartementen en door Van Wanrooij 12 grondgebonden woningen gepland. 

Bij afronding van het project in 2022 wordt een negatief resultaat geraamd van € 7,1 miljoen. Hiervoor zijn reeds gemeentelijke 
middelen in de langetermijnplanning GSB gereserveerd.

Conform planning is de 1e fase van het project Hart van Boschveld in 2017 uitgegeven aan Van Wanrooij .
In het openbaar gebied zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de Paardskerkhofweg en het bouwrijpmaken van het gebied Hart van 
Boschveld.
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Bedrijventerrein Ertveld Zuid

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

-€                               -€                         

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
3.000€                           3.300€                     

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 0 m² 11.700 m² in ruste 

Ertveld-Zuid is een bedrijventerrein waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 kan plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Het bedrijventerrein Ertveld Zuid (11.700 m2 uitgeefbaar terrein) is niet benodigd voor 2030 ("in ruste"). 

- € 409.000

€ 0 

- € 500.000

- € 400.000

- € 300.000

- € 200.000

- € 100.000

€ 0 

Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Bedrijventerrein De Rietvelden

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein
Verkoop vastgoed

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 m² 0 m² 21.300 m²

503.000€                       758.000€                 
3.629.000€                    3.529.000€              

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

0 m² 0 m² 30.600 m² in ruste
5.900 m² 19.500 m² 74.000 m²

De Rietvelden is een bedrijventerrein met 104.500 m² uitgeefbaar terrein, waar bedrijvigheid in de zwaarste milieucatagorie kan 
plaatsvinden. 

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". Tot 2027 wordt modelmatig een afzet verwacht van 74.000 m². De afzet van 30.600 m² wordt modelmatig 
pas na 2027 verwacht ("in ruste"). 
Bij afronding van het project in 2027 wordt voor het project een negatief resultaat geraamd van € 5,4 mln. Hiervoor is reeds een 
voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. Dit is circa € 0,4 mln lager in vergelijking met de FPG 
2016.
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Willemspoort, Bossche Grondbedrijf

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen excl. zuid

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

0 woningen 0 woningen 25 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
830.000€                       442.000€                 
300.000€                       312.000€                 

Heijmans Vastgoedontwikkeling, woningcorporatie Brabant Wonen en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen in de CV/BV 
Willemspoort. De gemeentelijke grondexploitatie omvat de kosten van het bouwrijpmaken en de verkoop van de grond aan de CV/BV
Willemspoort. 
In het ruimtelijk kader Willemspoort is een nieuwbouwprogramma vastgesteld van totaal 300 tot 500 woningen in het noordelijk en 
zuidelijk deel en 18.000 m² tot 38.000 m² commerciële en zorgvoorzieningen in het zuidelijk deel. In het noordelijk deel van 
Willemspoort worden in totaal 322 woningen gerealiseerd. Voor het zuidelijk deel wordt momenteel een stedenbouwkundig plan 
opgesteld. 

Bij afronding van het project in 2024 wordt voor het project een negatief resultaat verwacht van € 2,8 mln. Hiervoor is reeds een 
voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

De kosten zijn lager uitgevallen als gevolg van het doorschuiven van een aantal kosten naar 2018 .
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Brabantbad

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 30 woningen
0 woningen 0 woningen 40 woningen
0 woningen 0 woningen 50 woningen

-€                               -€                         

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
432.087€                       90.000€                   

De ambitie van het project is om drie woontorens te realiseren met een stedelijke en hoogwaardige woonkwaliteit inclusief een hoge 
duurzaamheidsambitie. De huidige planning  gaat uit van een startbouw van de circa 120 appartementen in 2020.

Bij afronding van het project  in 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van € 2,2 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen 
ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

In de begroting voor 2017 werd rekening gehouden met de start van het bouwrijp maken van het gebied. Dit is als gevolg van de
vertraging in de planning uitgesteld. 
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De Groote Wielen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen
Winkels/horeca
Bedrijventerrein
VAB terrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
83 woningen 59 woningen 192 woningen
213 woningen 128 woningen 828 woningen

0 m² 0 m² 4.500 m²
0 m² 0 m² 109.500 m²
0 m² 0 m² 12.500 m²

18.150.000€                  14.790.000€            

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
7.330.000€                    6.720.000€              

Het projectgebied betreft de eerste fase van een vinex-lokatie bestemd voor ca. 4.300 woningen, scholen, een winkelcentrum, sport- en 
recreatiezone en een bedrijventerrein. De zuidkant van De Groote Wielen Plas is voor het grootste gedeelte gereed. 
De noordkant van de Plas wordt de komende jaren ontwikkeld. Start bouw in De Lanen (voornamelijk grondgebonden woningen) is in 
2017 begonnen. Het Centrum krijgt naast een winkelcentrum en een school, zowel appartementen als grondgebonden woningen.
Op de Groote Vliet zijn 32 tijdelijke woningen gerealiseerd. 

Vanwege de in 2017 hogere gerealiseerde en voor komende jaren hogere verwachte grondopbrengsten per woning wordt bij afronding 
van het project in 2026 een positief saldo verwacht van € 6,9 mln. 
Ten behoeve van duurzaamheid is € 2,0 mln extra gereserveerd in de grondexploitatie. Het totaal bedrag voor het treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen bedraagt nu € 2,5 mln. 

De geraliseerde opbrengsten en woningaantallen zijn lager dan geraamd, veroorzaakt door een vertraagde uitgifte in De Lanen. 
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Kom Rosmalen

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Vrije sector woningen
Winkels/horeca

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
21 woningen 39 woningen 0 woningen

3.900 m² 7.764 m² 0 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
1.902.000€                    1.812.000€              
2.636.000€                    3.024.000€              

Het plan betreft de herontwikkeling van de zuidkant van het centrum van Rosmalen. Het programma  omvat 39 appartementen en 
8.100 m2 detailhandel en horeca. 

Het project zal naar verwachting in 2019 worden afgesloten met een sluitende exploitatie. 

De opbrengsten zijn met € 0,4 mln. hoger door de omzetting van beleggershuurwoningen naar koopwoningen. 
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De Hoef

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 104 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
28.000€                         66.000€                   

-€                               20.000€                   

Op de locatie De Hoef zijn een nieuw ouderencentrum "De Annenborch", een appartementencomplex voor senioren "Het Hofgebouw" 
en 77 grondgebonden woningen gerealiseerd.
De planontwikkeling voor de realisatie van ca 100 woningen in het noordelijk deel van de Hoef nabij het spoor  is in volle gang.

Het project zal naar verwachting in 2020 afgesloten worden met een sluitende exploitatie.

€ 1.063.000 

€ 0 
€ 0 

€ 200.000 

€ 400.000 

€ 600.000 

€ 800.000 

€ 1.000.000 

€ 1.200.000 

Boekwaarde Resultaat NCW 31-12-2017

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Herontwikkeling Helftheuvel

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Sociale woningen
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
165.000€                       249.000€                 

-€                               -€                         

Het project Helftheuvel betreft de herontwikkeling van woningbouw op de voormalige locatie van de Keuringsdienst van Waren. Hier
zijn 18 grondgebonden woningen en 34 appartementen gerealiseerd. Op de voormalige schoollocaties is reeds een Kindcentrum 
gerealiseerd "De Ontdekking" en in 2017 is aan de Rijzertlaan de bouw gestart van 10 grondgebonden woningen en 30 appartementen.
De mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum Helftheuvel maakt eveneens onderdeel uit van dit project.

Bij afronding van het project in 2020 wordt een negatief resultaat geraamd van € 0,5 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening 
getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. 
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Bedrijventerrein de Brand

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving  
Bedrijventerrein  
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

18.000€                         3.693.000€               
-€                               64.000€                    

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 m² 0 m² 17.600 m²
0 m² 0 m² 8.200 m² in ruste
0 m² 0 m² 58.000 m² verkantoriseren

Op het bedrijventerrein De Brand is nog 8,4 ha bedrijventerrein uit te geven in de milieucatagorie 1 t/m 3 en in het middengebied 
milieucatagorie 4. Van 5,8 ha wordt uitgegeaan dat deze verkantoriseerd worden.

De uitgifte van bedrijventerreinen van 8,4 ha is gebaseerd op de modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het 
overzicht "Bouwgrond in Exploitatie". In de FPG 2016 is een verwacht positief resultaat opgenomen van € 11,9 mln. Dit resultaat is gewijzigd 
als gevolg van het "in ruste" brengen van 6,6 ha. In 2017 is een winst genomen van € 3,7 mln ten gunste van de algemene reserve van het 
grondbedrijf. Na afronding van het project wordt nog een positief resultaat verwacht van € 1,6 mln.

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017.
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Bedrijventerrein De Brand 2

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Nog te realiseren

1.029.000€                    -€                         

0 m² 0 m² 86.500 m²

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
204.000€                       45.000€                   

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017

Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Brand II is in procedure en voorziet bedrijvigheid op een langgerekte kavel van 8,7 
ha aan het Máximakanaal.

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". 
In 2026 wordt voor dit project een positief resultaat verwacht van € 0,9 mln.

De ruimtelijke ordeningsprocedure loopt nog, vandaar dat de uitgaven voor plan- en onderzoekskosten zijn vertraagd. In de raming voor 
2017 werd uitgegaan van een "modelmatige uitgifte" van 1 ha.
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Station

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Beleggershuur
Vrije sector woningen

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren
0 woningen 0 woningen 0 woningen
0 woningen 0 woningen 0 woningen

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
194.000€                       79.000€                   

-€                               6.000€                     

Binnen de grenzen van dit plangebied hebben de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen een plek gekregen. Denk aan de realisatie
door Heijmans van de kantoren aan het Stationsplein en de 36 beleggershuurwoningen aan de Boschveldweg. Het Stationsgebied blijft 
ook de komende jaren een dynamisch gebied. In 2018 zal worden onderzocht waar de nu binnen dit project nog beschikbare middelen 
voor ingezet gaan worden. Wij bezien dit in het perspectief van de Spoorzone als totaal.
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Het project zal naar verwachting in 2018 afgesloten worden met een sluitende exploitatie.
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Treurenburg (bedrijventerrein)

Kaart / Projectgrenzen:

Projectbeschrijving:

Boekwaarde en eindresultaat:

Financiële toelichting:

Verantwoording 2017

Gronduitgifte:
Omschrijving
Bedrijventerrein
Bedrijventerrein

Financieel:

Kosten
Opbrengsten

Toelichting 2017:

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017
152.000€                       632.300€                 
925.000€                       8.400€                     

6.200 m² 0 m² 4.300 m²
0 m² 0 m² 6.700 m² "in ruste"

Geraamd 2017 Gerealiseerd 2017 Nog te realiseren

In Treurenburg kunnen bedrijven gevestigd worden in de bouwnijverheid, groothandel, lichte industrie en dienstverlening in de
milieucategorieën 1 tot en met 3, categorie 4 met vrijstelling. 
Inmiddels zijn 6 kavels uitgegeven, waaronder een kavel van ruim 5 ha voor de afvalstoffendienst. Er zijn nog 8 kavels beschikbaar 
(27.000 m²).

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige benadering, zie de "toelichting bedrijventerreinen" in het overzicht 
"Bouwgrond in Exploitatie". In de FPG 2016 was een positief resultaat voorzien van € 3,2 mln. In de FPG 2017 is dit resultaat bijgesteld 
naar € 1,1 mln. Het lagere resulaat is het gevolg van het "in ruste" brengen van 22.800 m² en het vertragen van de uitgifteprognose van 
2017 tot 2027 naar 2026 tot 2030. In 2017 is € 0,6 mln aan winst genomen. Bij afronding van het project wordt nog een positief 
resultaat verwacht van € 0,5 mln . 

De kosten zijn hoger als gevolg van het nemen van winst in 2017. In tegenstelling tot de modelmatige uitgangspunten zijn er geen
gronden uitgegeven.
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Afdoening resultaten rekenkameronderzoek 

Afdoening onderzoeksresultaten rekenkamercommissie 2017 

De rekenkamercommissie heeft in 2017 twee onderzoeken afgerond, namelijk het: 

A. Passend onderwijs: ‘sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’ 

B. Theater aan de Parade: ‘checklist raadsvoorstel kredietverlening voor het Theater aan de 

Parade in ’s-Hertogenbosch’. 

 

Ad A). Passend onderwijs ‘sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’ 

In haar rapport ‘Passend Onderwijs, sterke verbinding en resultaten bieden vertrouwen’ van maart 

2017 trekt de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch de volgende conclusies en aanbevelingen: 

 

• De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan passend onderwijs.  

• De gemeente heeft geen directe wettelijke verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van 

passend onderwijs. Door de directe verbinding en het belang van aansluiting met de gemeentelijke 

taken op het gebied van jeugdzorg, leerplicht, kwetsbare jongeren en participatie. Is het de 

aanbeveling om de informatiepositie van de raad te versterken op het gebied van passend 

onderwijs. 

• De aansluiting van jeugdzorg op passend onderwijs is het belangrijkste knelpunt. Naast de 

knelpunten zijn er ook positieve voorbeelden in de praktijk. Advies aan de raad was om aan het 

College te vragen om een voorstel hoe zij de gesignaleerde knelpunten in de toegang tot jeugdzorg 

wil oplossen of tenminste beperken. 

• De aanpak van voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren is succesvol. Er is sprake van een 

daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en relatief goede prestaties door de gemeente in de 

dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden en de realisatie van nieuw beschutte werkplekken.  

• De door onderwijs- en zorgpartners voorziene (nieuwe) rol voor leerplichtambtenaren vraagt een 

verdere uitwerking voor wat betreft de bijdrage van leerplicht aan het signaleren van oorzaken van 

thuiszitten (in de thuissituatie).  

 

Afdoening 

Wij hebben deze aanbevelingen ter harte genomen en (groten)deels overgenomen. Het 

Rekenkamerrapport Passend Onderwijs 2017 heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die we in de 

afgelopen maanden voortvarend hebben opgepakt. Deels is dat voortzetting dan wel uitbreiding van 

reeds ingang gezet beleid of uitvoering. Deels zijn dat nieuwe initiatieven. We hebben de raad expliciet 

geïnformeerd over de voortgang van de overgenomen aanbevelingen uit uw rapport in een 

raadsinformatiebrief Passend Onderwijs. Deze raadsinformatiebrief is op 31 oktober 2017 in het 

college vastgesteld en naar de raad verstuurd. Daarnaast hebben we de informatiepositief van de raad  

gecontinueerd en versterkt middels de kwartaalberichten sociaal domein en een Informeren en 

Ontmoeten sessie met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en het onderwijs zelf. In april 

2018 zal een integrale evaluatie van de uiteindelijke opvolging van de aanbevelingen worden 

gepresenteerd. 

 

Ad B). Checklist raadsvoorstel kredietverlening voor het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch 

Per brief presenteerde de rekenkamercommissie op 26 januari 2017 een checklist. Het doel was het in 

stelling brengen van de gemeenteraad ten aanzien van het verwachte raadsvoorstel Kredietverlening 

voor een nieuw theater aan de Parade. De checklist richtte zich op onder meer om de volgende zaken: 

(1) welke informatie ontbreekt, en wat valt op in de stukken? (2) wat zijn zekere factoren, wat is nog 

onzeker? (3) wat zijn de risico’s en hoe worden die beheerst?”. Het college van B&W heeft per brief op 

8 maart op deze checklist gereageerd. 

Later bleek dat het kredietvoorstel voor nieuwbouw niet kwam, omdat het college koos voor het 

stopzetten van de planvorming. Wel legde het college een raadsvoorstel voor met de uitgangspunten 

voor een alternatief nieuwbouwplan. Op dit raadsvoorstel heeft de rekenkamercommissie gereageerd. 

Met gebruikmaking van de eerder gepresenteerde checklist. Deze reactie is per brief gepresenteerd  op 

6 juni. Deze reactie is betrokken bij de besluitvorming over het nieuwe raadsvoorstel dat door de 

gemeenteraad op 12 juli is vastgesteld. 
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In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeente ‘s-Hertogenbosch te 
betrekken relevante wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die 
overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma´s en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de 
specifieke activiteiten welke onder zo´n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en 
regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. Veelal zal 
de gemeenteraad ter verdere implementatie van de uitvoering van deze algemene wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels 
opstellen waarmee een nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. In de laatste kolom zijn 
de gemeentelijke verordeningen en besluiten opgenomen die de accountant in zijn oordeel over de rechtmatigheid dient te betrekken.

Overzicht wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole 2017
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Programma's/Producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Afdeling

Algemeen Bestuur en 

ondersteunende processen

Algemeen financieel 

middelenbeheer

Grondwet Verordening ex art. 212: 

financiële verordening

M&D

Burgerlijk wetboek 

Gemeentewet

Verordening ex art. 213: 

controle

M&D

Verordening ex art 213a: 

doelmatigheids-en 

doeltreffendheids-

onderzoeken.

M&D

Besluit Begroting en 

Verantwoording

Regeling Informatie voor 

derden

Wet gemeenschappelijke 

regelingen

Referendumverordening M&D

Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Beheer en 

verantwoordingplicht 

deelnemingen

M&D

Verordening 

fractieondersteuning

M&D

Verordening op de geldelijke 

voorziening commissieleden

M&D

Verordening op de geldelijke 

voorziening raadsleden

M&D

Verordening 

kostenvergoedingen 

wethouders

M&D

Algemene subsidieverordening

Subsidieregelingen 2014

Beleidsregels ASV

Wet Markt en Overheid

Treasurybeheer Wet financiering decentrale 

overheden

Treasurystatuut M&D

Regeling uitzettingen en 

derivaten decentrale 

overheden

Uitvoeringsregeling 

financiering decentrale 

overheden

Besluit leningvoorwaarden 

decentrale overheden

Arbeidsvoorwaarden en 

personeelsbeleid

Ambtenarenwet

Fiscale wetgeving

Sociale verzekeringswetten

CAR/UWO

Pensioenreglement

Wet normering topinkomens

Inkopen en contractbeheer EU-aanbestedingsregels

Agreement on Government 

Procurement (GPA)

EG-Verdrag

EU Richtlijn 2014/24 van het 

Europeese Parlement voor het 

plaatsen van 

overheidsopdrachten

Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
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Nationale aanbestedingsregels

Richtlijn 2014/55/EU van het 

Europeese Parlement inzake 

elektronische facturering bij 

overheidsopdrachten 

(ingangsdatum 01-01-2017)

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Programma's/Producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Afdeling

Burgerlijke stand en afgifte 

documenten

Algemeen financieel 

middelenbeheer

Burgerlijk wetboek

Gemeentewet

Wet GBA

Wet rechten burgerlijke stand

Belastingen Besluit bestuurlijke boeten 

gemeentelijke belastingen

Legesverordening M&D

Regeling m.b.t. de heffing en 

invordering gemeentelijke 

belastingen

M&D

OZB Gemeentewet Verordening onroerende 

zaakbelastingen

M&D

Wet waardering Onroerende 

Zaken

Verordening belasting op 

roerende woon- en 

bedrijfsruimten

M&D

Parkeerbeheer Gemeentewet Verordening 

parkeerbelastingen

SB/ST

Parkeerverordening SB/ST

Reglement Verkeerregels en 

Verkeerstekens 1990 (RVV 

1990)

SB/ST

Wet Mulder 

administratiefrechtelijke 

heffingen

Toeristenbelasting Gemeentewet Verordening 

toeristenbelasting

M&D

Grafrechten Gemeentewet Verordening 

begraafplaatsrechten

Wet op lijkbezorging Beheersverordening 

gemeentelijke 

begraafplaatsen

Hondenbelasting Gemeentewet Verordening hondenbelasting M&D

Baatbelasting Gemeentewet

Reclame en precariorechten Gemeentewet Verordening precariobelasting M&D

Subsidies Gemeentewet Algemene 

subsidieverordening

Marktgelden Gemeentewet Verordening markt- en 

plaatsengeld

SB/ST

Havengelden Gemeentewet Verordening haven- en 

liggelden

Aanwijzingsbesluit 

woonboten

Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
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Programma's/Producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Afdeling

Openbare orde en veiligheid Handhaving Gemeentewet Algemene plaatselijke 

verordening

SB/ST

Beleidsregel 

Bestuursrechtelijke 

handhaving overlast 

vuilniszakken (gebaseerd op 

Afvalstoffenverordening en die 

is gekoppeld aan Wet 

Milieubeheer)

SB/ST

Beleid bestuursrechtelijke 

handhaving afvalstoffen en 

andere overtredingen 2009

Drank- en horecawet Horecaverordening ’s-

Hertogenbosch 2012,

Uitvoeringsregels Handhaving 

Drank- en Horeca ’s-

Hertogenbosch 2013

Vergunningverlening Gemeentewet APV, legesverordening, 

Horecaverordening ’s-

Hertogenbosch 2012 en 

bijbehorende 

Uitvoeringsregeling Horeca

M&D

Drank- en horecawet Ontheffingenbeleid Drank- en 

Horecawet 2013

Wet Bibob Bibob Beleidslijn ’s-

Hertogenbosch maart 2005

Ontheffingenbeleid Drank- en 

Horecawet 2013

Nota uitvoeringsregels 

Evenementen 2013

SB/ST

Wet op kansspelen Verordening op kans- en 

behendigheidsspelen (2007)

FIB

Winkeltijdenwet Marktverordening en 

uitvoeringsregeling

SB/ST

Verordening winkeltijden SO/EZ

Brandweer en 

rampenbestrijding

Brandweerwet 1995 GR Veiligheidsregio Brabant-

Noord

Wet veiligheidsregio's

Wet gemeenschappelijke 

regelingen

Brandbeveiligings 

vergunningen

Gemeentewet Brandbeveiligings verordening

Woonwagens Gemeentewet

Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
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Programma's/Producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Afdeling

Vreemdelingenzaken en 

integratie

Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet

Integratie Wet inburgering Verordening Wet Inburgering 

2012

WXL

Gemeentewet

 

Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
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Programma's/Producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Afdeling

Verkeer en Vervoer Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994 Parkeerverordening SB/ST

Wegsleepverordening SB/ST

Besluit administratieve 

bepalingen wegverkeer

SB/ST

Wet personenvervoer Verordening keurmerk taxi's SB/ST

Havenbeheer Binnenschepenwet

Besluit administratieve 

bepalingen wegverkeer

Taxiwet

Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
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Groen en milieubeheer Groenbeheer Boswet vervalt per 01-01-17 Bomenverordening SB/R&B

Kaderwet LNV-subsidies 

(vervallen per 01-01-16)

Flora- en faunawet vervalt per 

01-01-17

Wet natuurbescherming (vanaf 

01-01-17) (samenvoeging 3 

wetten: Flora- en fauna wet, 

Natuurbeschermingswet en 

Boswet.)

Afvalstoffenbeheer Gemeentewet Verordening afvalstoffen SB/AFV

Wet gemeenschappelijke 

regelingen

Verordening afvalstoffen 

uitvoeringsbesluit

SB/AFV

Verordening reinigingsheffing FIB

Wet milieubeheer Afvalstoffenplan SB/AFV

ARBO regelgeving GR Oisterwijk SB/AFV

GR Heusen

GR Maasdonk

GR Haaren

Besluit gemeenteraad 

toetreding Coöperatie 

Midwaste UA

Rioolbeheer en reiniging Gemeentewet Verbreed Gemeenschappelijk 

Rioleringsplan 2009-2014

SB/R&B

Waterwet Verordening rioolheffing

Werfbeheer Wet Milieubeheer SB/R&B

Activiteitenbesluit 

milieubeheer

NRB (Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming)

Dierenparken Wet dieren

Milieubeheer Wet belastingen op 

milieugrondslag

Verordening geurhinder en 

veehouderij

SO/MIL

Wet Milieubeheer SB/R&B

Meststoffenwet

Natuurbeschermingswet 

(vervalt per 01-01-17)

Wet geluidhinder

Wet inzake de 

luchtverontreiniging

Bodemsanering Wet bodembescherming Bevelsbeleid wet 

bodembescherming 's-

Hertogenbosch 

SO/MIL

Ontgrondingenwet SB/R&B

Waterwet

Besluit Bodemkwaliteit  

Grondwaterwet SB/R&B

Besluit financiële bepalingen 

bodemsanering

Verordening op de 

bodemsanering

SO/MIL
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Stedelijke ontwikkeling, wonen 

en economie

Grondexploitatie Gemeentewet Procedureverordening voor 

advisering tegemoetkoming in 

planschade

SO/ROS

Wet ruimtelijke ordening

Besluit op de ruimtelijke 

ordening

Grondexploitatiewet Nota grondbeleid SO/FMI

Telecommunicatie Telecommunicatiewet Telecommunicatie verordening

Algemene Verordening 

Ondergrondse Infrastructuur 

per 1-1-2016

SB/R&B

Wonen, economie en beheer 

gemeentelijke panden en 

accommodaties

Leegstandswet

Woningwet Bouwverordening SO/VTH

Bouwbesluit Bossche Energie Convenant SB/MV

WRO Exploitatieverordening ’s-

Hertogenbosch

SO/WGZ

Huisvestingswet Huisvestingsverordening SO/WGZ

Verordening VROM 

Starterslening 's-

Hertogenbosch

SO/WGZ

Besluit woninggebonden 

subsidies

Monumentenwet Monumentenverordening ’s-

Hertogenbosch

SO/Erfgoed

Wet op de archeologische 

monumentenzorg

Reglement 

Monumentencommissie 

(Bijlage 9 van de 

Bouwverordening over de 

gecombineerde welstands‑ en 

monumentencommissie)

SO/VTH

Subsidieverordening 

Restauratie Gemeentelijke 

Monumenten en 

Beeldbepalende Panden ’s-

Hertogenbosch

SO/Erfgoed

Verordening / reglement 

Reclamecriteria  

’s‑Hertogenbosch

SO/VTH

WABO Dit is een procedurewet voor 

ongeveer 25 wetten. De 

hieraan gekoppelde wet- en 

regelgeving is elders 

ondergebracht (APV, 

bouwverordening, 

legesverordening etc.)

DIV

ARBO-wet SB/MV

ARBO-Besluit SB/MV
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Zorg, Welzijn en Sport Algemeen welzijn en sport Wet Kinderopvang Verordening kwaliteitsregels 

peuterspeelzalen

MO

Beleidsregels SMI 

kinderopvang 2012

MO

Handhavingsprotocol  

kinderopvang

MO

Gehandicaptenzorg Wet maatschappelijke 

ondersteuning

Verordening 

cliëntenparticipatie 

gehandicaptenbeleid

MO

Verordening maatschappelijke 

ondersteuning WMO

MO

Beleidsregels WMO MO

Finanieel besluit WMO MO

Kinderopvang Wet kinderopvang Verordening kinderopvang MO

Vrouwenopvang Verordening eigen bijdrage 

maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang

MO

Beleidsregels toegang 

maatschappelijke opvang en 

vrouwenopvang

MO

Algemene wet bijzondere 

ziektekosten

Verordening inrichting 

antidiscriminatie-voorziening
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Jeugd, onderwijs en cultuur Verzorgen basis- en speciaal-

onderwijs

Wet primair onderwijs Overlegprocedure lokaal 

onderwijskansenbeleid

Wet op de basiseducatie Overlegprocedure 

onderwijshuisvesting

MO/OAP

Verordening leerlingenvervoer MO

Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs

MO/OAP

Verzorgen voortgezet 

onderwijs

Wet op het voortgezet 

onderwijs

Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk  onderzoek

Wet educatie- en 

beroepsonderwijs

Leerplichtwet 1969

Cultuur en lokale media Mediawet

Wet op het specifiek 

cultuurbeleid

Archiefwet 1995

Jeugdwet Besluit jeugdhulp MO

Beleidsregels jeugdhulp MO

Verordening jeugdhulp MO
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Volksgezondheid Ambulance vervoer Wet ambulancevervoer GR GGD

Wet gemeenschappelijke 

regelingen

Ongediertebestrijding Gemeentewet
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Werk en inkomen Sociale inkomensvoorzieningen Participatiewet Beleidsregels Bijzondere 

bijstand

MO/WXL

beleidsregels verlagingen Wxl

Verordening 

cliëntenparticipatie 

participatiewet

Wxl

verordening participatie 

Participatiewet /IOAW /IOAZ

Wxl

Beleidsregels participatie 

participatiewet / IOAW / IOAZ

Wxl

Verordening individuele 

inkomenstoeslag

MO

verordening individuele 

studietoeslag

Wxl

Re-integratieverordening 

Participatiewet

Wxl

Beleidsregels re-ïntegratie 

Participatiewet

Wxl

Beleidsregels terug- en 

invordering Participatiewet, 

IOAW en IOAZ

MO/WXL

Beleidsregels verhaal 

Participatiewet

Wxl

verordening Handhaving 

Particpatiewet, IOAW en IOAZ

WXL

Beleidsregels 

subsidieverstrekking 

voorkomen en bestrijden 

jeugdwerkloosheid Noord-

Brabant

MO

Beleidsregels Wet Taaleis WXL

Beleidsregels 

kostendelersnorm

WXL

Werkgelegenheid WSW Subsidieregeling Betere kansen 

Wsw’ers op reguliere 

arbeidsmarkt 2017

WXL

Beleids- en uitvoeringsregels 

social return

WXL/MO

Schuldhulpverlening Wet op het 

consumentenkrediet

MO

Wet schuldsanering natuurlijke 

personen

MO

Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening

Beleidsregels 

schulddienstverlening

MO
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