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Aanbieding 
 
Hierbij bieden wij u in samenhang aan de 1e tussenrapportage 2018 en de perspectiefnota 2019.   
 
De tussenrapportage is bedoeld om verslag te doen van de belangrijke ontwikkelingen bij de 
realisatie van de begroting 2018 en u te betrekken bij keuzes die op basis daarvan aan de orde zijn. 
 
De perspectiefnota is bedoeld om uw raad de gelegenheid te bieden tijdig voor de begrotings-
behandeling richting te bepalen, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen die voor het college 
als leidraad dienen bij de voorbereiding van de begroting. Bij de perspectiefnota is zoveel als mogelijk 
het raadsakkoord “Hart voor de leefomgeving” het raadsakkoord financieel vertaald. 
 
Hieronder treft u de verwachte eindsaldi aan van de jaren 2018 tot en met 2022 op basis van de 
aangedragen financiële wijzigingen.  
 

1e TURAP PERSPECTIEFNOTA  

2018   2019   2020   2021   2022   

-104 V 153 N -7 V -185 V -606 V 

 
Belangrijke wijzingen betreffen de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de 
maartcirculaire, de kosten van jeugdhulp (inclusief specifieke bijdrage in 2018), de bijdrage aan de 
ABG, WMO-voorzieningen, rentelasten en opbrengsten OZB.  
 
Een belangrijke PM-post in de perspectiefnota betreft de komtraverse Chaam, waarvan de financiële 
gevolgen nog niet bekend zijn. Naar verwachting zal onze gemeente een forse financiële bijdrage 
moeten leveren met structurele lasten als gevolg. 
 
We hebben de mei-circulaire 2018 van de algemene uitkering van het gemeentefonds nog niet 
ontvangen. Zodra de financiële gevolgen daarvan bekend zijn, zullen wij uw raad daarover 
informeren zodat u daar rekening mee kunt houden bij de behandeling van de perspectiefnota op  
21 juni. 
 
Gelet op het toezicht door de provincie moet de begroting van Alphen-Chaam in 2019 of in 2022 
structureel sluitend zijn. Wij adviseren u aan te sturen op een sluitende begroting in 2019 zoals ook 
verwoord in de bijlage “Uitgangspunten financieel beleid”.   
 
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam, 
 
31 mei 2018. 
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Beslispunten 
 
1e Tussenrapportage 2018 
 
1. Het resultaat van de 1e turap 2018 ná bestemming te bepalen op € 12.000 voordelig; 
 
2. Het  investeringsbudget "Noodzakelijk onderhoud Willibrordusschool" ad € 54.337 verhogen met  
€ 8.000 voor niet voorziene kosten voor het afdichten van de brandcompartimenten in het 
schoolgebouw ten laste van de algemene reserve; 
 
3. Dekkingsreserve 70910244 Reserve afschrijvingslasten wegen opheffen en het saldo van € 293.000 
overhevelen naar de algemene reserve; 
 
4. Diverse budgetneutrale technische wijzigingen uitvoeren; 
 
5. In te stemmen met de 1e turap 2018 en de begroting 2018 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
 
 
Perspectiefnota 2019  
 
1. Kennisnemen van de perspectiefnota 2019 en deze als leidraad hanteren voor de samenstelling 
van de begroting 2019-2022. 
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Leeswijzer 
 
Algemeen 
Het voor u liggende document is een combinatie van de 1e tussenrapportage (turap) 2018 en de 
perspectiefnota 2019 - 2022. Bij de inrichting van de planning & controlcyclus is uit een oogpunt van 
effectiviteit en efficiency gekozen om de 1e turap en perspectiefnota te combineren. Er zijn namelijk 
veel raakvlakken tussen beide documenten die nu goed gewaarborgd zijn. In deze leeswijzer wordt 
de opzet van beide documenten kort toegelicht.  
 
 
1e tussenrapportage 2018 
Financieel perspectief 
In het overzicht "Financieel beeld 2018 - 2022" treft u een opsomming aan van alle financiële 
afwijkingen die gemeld zijn in het kader van de 1e turap. Zie ook toelichting hierna over het 
financieel perspectief bij de perspectiefnota. 
 
Resultaattabellen 
Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen resultaten en de 
specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van 
zaken aangegeven en nader toegelicht.  
 
De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: 
 
Groen = prognose uitvoering op 31-12-2018 is                100% conform begroting 
Oranje  = prognose uitvoering op 31-12-2018 is tussen  50 - 100% conform begroting  
Rood     = prognose uitvoering op 31-12-2018 is tussen    0 - 50% conform begroting 
 
Financiële afwijkingen 
Hier is een tabel opgenomen met de financiële afwijkingen van het betreffende taakveld. 
In de 1e tussenrapportage worden alleen afwijkingen vanaf € 10.000 gemeld en onder de tabel nader 
toegelicht.  
 
 
Perspectiefnota 2019 
Met de perspectiefnota start de begrotingscyclus 2019. Door middel van de perspectiefnota maakt 
de raad keuzes en stelt kaders voor het nieuwe begrotingsjaar en de daarop volgende jaren.  
De perspectiefnota vormt daarmee een leidraad voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 
waarin de plannen en budgetten voor het komende jaar concreet worden benoemd. 
 
Financieel perspectief 
In het "Financieel perspectief" is een voorlopig beeld gegeven van de financiële situatie voor de 
periode 2018 -2022 door middel van het overzicht "Financieel beeld  2018 - 2022". Hierin ziet u de 
ontwikkeling van de ramingen van de huidige meerjarenbegroting  2018-2021 naar de concept 
meerjarenbegroting 2019-2022.  
In het overzicht zijn de jaren 2018 t/m 2022 naast elkaar gepresenteerd. De wijzigingen in de kolom 
“1e turap 2018” en de structurele gevolgen daarvan in de kolommen 2019 t/m 2022 zijn wijzigingen 
in het kader van de 1e turap 2018. De structurele gevolgen van de 1e turap voor de jaren 2019 t/m 
2022 zijn meegenomen in de nieuwe begrotingscyclus 2019 die start met de perspectiefnota 2019. 
 
Programmaplan 
In het programmaplan zijn bij de programma's per taakveld de belangrijkste ontwikkelingen vermeld  
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en toegelicht. De eventuele financiële gevolgen zijn opgenomen in een tabel. Bij de taakvelden zijn, 
indien van toepassing, passages uit het raadsakkoord “Hart voor de leefomgeving” opgenomen zodat 
u kunt zien op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven in het kader van de perspectiefnota. 
 
Bijlagen 
In de bijlagen zijn een aantal financiële overzichten opgenomen. 
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Financieel Perspectief 
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Nr. Omschrijving taakveld

2018 2019 2020 2021 2022

A Saldi meerjarenbegroting 2018-2021 (inclusief 1e wijziging) -92 V -166 V -74 V -179 V -203 V

B Structurele wijzigingen uit  jaarstukken 2017 647 N 273 N 244 N 215 N 190 N

1 bijdrage aan ABG ivm BABS 040 17 N 17 N 17 N 17 N 17 N

2 openbare orde en veiligheid 120 -26 V -26 V -26 V -26 V -26 V

3 leerlingenvervoer 420 30 N 30 N 30 N 30 N 30 N

4 peuteropvang 430 -23 V -23 V -23 V -23 V -23 V

5 mantelzorgondersteuning en adviesraad 610 35 N 35 N 35 N 35 N 35 N

6 Kleinschalig Collectief vervoer/deeltaxi 660 8 N 8 N 8 N 8 N 8 N

7 jeugdhulp 672 600 N 226 N 197 N 168 N 143 N

8 overige structurele wijzigingen div 6 N 6 N 6 N 6 N 6 N

C Begrotingswijzigingen ná vaststellen begroting 2018 0 N 40 N 40 N 40 N 40 N

1 bijdrage berging Taxandria (college 30-1-2018)) 610 10 N 0 0 0 0

2 dekking bijdrage berging Taxandria (onvoorzien) 080 -10 V 0 0 0 0

3 verhogen bijdrage Omgevingsdienst (raad 1-2-2018) 740 40 N 40 N 40 N 40 N 40 N

4 dekking verhogen bijdrage Omgevingsdienst (onvoorzien) 080 -40 V 0 0 0 0

D Budgetbijstellingen bestaand beleid 49 N 193 N 325 N 536 N 716 N

1 uitbreiding formatie college 0,2 FTE 010 12 N 16 N 16 N 16 N 16 N

2 bijdrage dierenasiel 010 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N

3 uitbreiding/overdracht/verlofstuwmeer griffie 010 0 132 N 44 N 44 N 44 N

4 Dekking overdracht/verlofstuwmeer griffier (AR) 010 0 -101 V 0 0 0

5 legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen 020 0 20 N 31 N 34 N 53 N

6 lagere kosten bedrijfsvoering Burgerzaken 020 0 -6 V -12 V -17 V -27 V

7 rentelasten 050 -61 V -94 V -126 V -60 V -82 V

8 Indexering OZB Woningen 2020 en 2021 1% 061 0 0 0 -13 V -26 V

9 Indexering OZB Woningen 2020 en 2021 cf loon- prijs ontw. 061 0 -16 V -28 V -47 V -67 V

10 Indexering OZB Niet-Woningen 2020 en 2021 1% 062 0 0 0 -7 V -14 V

11 Indexering OZB Niet-Woningen 2020 en 2021 cf LPO 062 0 -12 V -24 V -34 V -45 V

12 toeristenbelasting 064 0 pm pm pm pm

13 reserveren voor loon-en prijsontwikkelingen 080 25 N 65 N 265 N 330 N 390 N

14 herijking begrote investeringen 080 -51 V -4 V -90 V -72 V 78 N

15 investeringen wegen niet meer t.l.v dekkingsreserve 080 0 5 N 14 N 77 N 77 N

16 bijdrage Veiligheidsregio 110 -63 V 28 N 50 N 73 N 93 N

17 Overboeking stelpost indexeringen tgv veiligheidsregio 110 0 -8 V -13 V -19 V -40 V

18 Budget verkeersveiligheid 120 -10 V -10 V -10 V -10 V -10 V

19 verhogen budget onderhoud zand- en halfverharde wegen 210 0 10 N 10 N 10 N 10 N

20 positief saldo parkeren 't Zand storten in reserve 570 12 N 12 N 12 N 12 N 12 N

21 maaien van bermen en sloten 570 12 N 0 0 0 0

22 hogere kosten 't Zand 570 18 N 8 N 8 N 8 N 8 N

23 Effe buurten 610 -16 V -16 V -16 V -16 V -16 V

24 Trajecten coaching/vestiging vluchtelingenwerk 2017 650 19 N 0 0 0 0

25 Kleinschalig Collectief vervoer/deeltaxi 660 0 3 N 5 N 7 N 11 N

26 woningaanpassingen 660 40 N 0 0 0 0

27 vervoersvoorzieningen huur/bruikleen 660 -20 V -20 V -20 V -20 V -20 V

28 rolstoelvoorzieningen 660 25 N 25 N 25 N 25 N 25 N

29 cao HBH 671 23 N 30 N 30 N 30 N 30 N

30 dekking cao HBH uit stelpost loon- en prijsstijgingen 671 -23 V -30 V -30 V -30 V -30 V

31 Begeleiding 671 80 N 80 N 80 N 80 N 80 N

32 hulp bij het huishouden Zorg In Natura 671 40 N 40 N 40 N 40 N 40 N

33 hulp bij het huishouden PGB 671 25 N 25 N 25 N 25 N 25 N

34 abonnementstarief eigen bijdragen CAK 671 0 40 N 40 N 40 N 40 N

35 Bijstelling budget GGD 2019 710 0 -31 V -31 V -31 V -31 V

36 dekking loon- en prijsstijgingen GGD uit stelpost 710 0 -10 V -10 V -10 V -10 V

37 terugontvangen gelden lokaal klimaatbeleid 740 -10 V 0 0 0 0

38 bijdrage Omgevingsdienst 740 -31 V 9 N 37 N 68 N 99 N

39 toekenning sloopsubidie 810 6 N 0 0 0 0

40 toekenning sloopsubidie t.l.v. reserve sloopsubsidies 810 -6 V 0 0 0 0

1e TURAP PERSPECTIEFNOTA 
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Technische wijzigingen 
Voorgesteld wordt om in de begroting 2018 enkele technische wijzigingen door te voeren. De 
belangrijkste wijzigingen houden verband met: 
- Verschuivingen baten en lasten tussen diverse FCL’s.  
- Verschuivingen budgetten tussen ABG en Alphen-Chaam (knipselkrant, voorlichting, etc). 
De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de 
begroting aan te passen wordt in het kader van rechtmatigheid ook voldaan aan het 
begrotingscriterium.

Nr. Omschrijving taakveld

2018 2019 2020 2021 2022

E Bijdrage ABG 135 N 223 N 190 N 191 N 191 N

1 meerkosten ICT 040 0 79 N 64 N 64 N 64 N

2 meerkosten IKB 040 0 46 N 46 N 46 N 46 N

3 meerkosten bovenformatieven 040 0 19 N 0 0 0

4 meerwerk diverse 040 0 99 N 99 N 99 N 99 N

5 Indexering lonen en prijzen ABG 040 0 103 N 220 N 346 N 474 N

6 Overboeking stelpost indexeringen tgv ABG indexering 080 0 -103 V -220 V -346 V -474 V

7 BTW over bijdrage aan ABG 040 0 28 N 28 N 29 N 29 N

8 bijdrage aan ABG a.g.v. begroting 2019 040 0 -52 V -51 V -51 V -51 V

9 meerkosten accountant 040 4 N 4 N 4 N 4 N 4 N

10 meerwerk vergunningaanvragen en principeverzoeken 040 157 N 0 0 0 0

11 hogere legesopbrengsten aanvragen en verzoeken 040 -26 V 0 0 0 0

F Algemene uitkering gemeentefonds -875 V -549 V -887 V -1.153 V -1.660 V

1 extra baten maartcirculaire 2018 070 -95 V -549 V -887 V -1.153 V -1.660 V

2 meicirculaire 2018 070 -780 V pm pm pm pm

G Meerjarenraming EXCLUSIEF nieuw beleid -136 V 14 N -162 V -350 V -726 V

H Nieuw beleid 32 N 139 N 155 N 165 N 120 N

1 WOZ taxaties obv gebruiksoppervlakte 061 0 17 N 17 N 0 0

2 Dekking WOZ taxaties obv gebruiksopp. (algemene reserve) 061 0 -17 V -17 V 0 0

3 komtraverse Chaam N639 210 0 pm pm pm pm

4 Cittaslow ondernemersaward 310 0 2 N 2 N 2 N 2 N

5 cultuurprogramma 530 0 0 10 N 10 N 10 N

6 archeologische verwachtingen- en beleidskaart 550 0 30 N 0 0 0

7 Dekking archeologische kaart (algemene reserve) 550 0 -30 V 0 0 0

8 verlengen contract groen-blauwe diensten (STIKA) 570 0 20 N 20 N 20 N 20 N

9 onderhoud duikers 570 0 10 N 10 N 10 N 10 N

10 fietsallee Chaamse bossen (investering € 430.000) 570 0 0 21 N 21 N 21 N

11 Onderhoud en beheer natuurpercelen 570 0 5 N 5 N 5 N 5 N

12 regionale bijdrage begeleid wonen 681 0 20 N 0 0 0

13 Dekking regionale bijdrage begeleid wonen (algemene res.) 681 0 -20 V 0 0 0

14 opstellen duurzaamheidsvisie 740 7 N 0 0 0 0

15 0,25 formatieplaats en werkbudget duurzaamheid 740 0 42 N 42 N 42 N 42 N

16 Metingen luchtkwaliteit 740 0 15 N 0 0 0

17 programmamanager invoering omgevingswet 810 0 25 N 25 N 25 N 0

18 projectleider Digitaal Stelsel Omgevingsrecht 810 0 4 N 4 N 4 N 0

19 aanpassen verordeningen en beleidsregels 810 0 5 N 0 0 0

20 Dekking verordeningen en beleidsregels (algemene res.) 810 0 -5 V 0 0 0

21 opstellen omgevingsvisie 810 0 0 15 N 0 0

22 Dekking opstellen omgevingsvisie (algemene reserve) 810 0 0 -15 V 0 0

23 cultuuromslag veranderingen omgevingswet 810 0 16 N 16 N 16 N 0

24 inventarisatie Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) 810 25 N 0 0 0 0

25 risicokaart niet gesprongen explosieven (NGE) 810 0 25 N 0 0 0

26 dekking NGE uit reserve ruiming explosieven 810 0 -25 V 0 0 0

27 Markdal duurzaam en vitaal 810 0 50 N 0 0 0

28 Dekking Markdal duurzaam en vitaal (algemene reserve) 810 0 -50 V 0 0 0

29 verbreden fietspad Markdal (investering € 200.000) 810 0 0 0 10 N 10 N

I Meerjarenraming INCLUSIEF nieuw beleid -104 V 153 N -7 V -185 V -606 V

1e TURAP PERSPECTIEFNOTA 
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Programmaplan
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Bestuur en ondersteuning 
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Taakveld 010:Bestuur 

1e Turap 2018 

 
Dierenasiel 
Vanwege een financieel tekort bij het dierenasiel stijgt de structurele bijdrage voor onze gemeente met 
€ 3.000. 
 
Uitbreiding wethouders van 2,5 Fte naar 2,7 Fte 
In de primaire begroting 2018 werd uitgegaan van 2,0 Fte wethouders. Tijdens de behandeling van de 
begroting is besloten 2,5 Fte in de begroting op te nemen. Het nieuwe college bestaat uit 3 wethouders 
van ieder 0,9 Fte, totaal 2,7 Fte.  
 
Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 

1 Dierenasiel L 3.000 N S 

2 Uitbreiding Fte wethouders van 2,5 naar 2,7 Fte. (vanaf 2019 € 16.000) L 12.000 N S 

L = Lasten  B = Baten  V = Voordeel  N = Nadeel   I = Incidenteel   S = Structureel 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Raadsakkoord "Hart voor de leefomgeving" 
De politieke partijen van onze gemeente hebben een gezamenlijk raadsakkoord opgesteld onder de 
titel "Hart voor de leefomgeving". Samen met de eerder ambtelijk opgestelde "Beleidsverkenning 
2018-2022" vormt het raadsakkoord de oplader van deze perspectiefnota in het algemeen en de 
bestuurlijke uitdagingen in het bijzonder. 
 
Doorontwikkeling gemeenteraad/burger- en overheidsparticipatie "Beginspraak" 
In 2017 is voortvarend gewerkt aan het project "Doorontwikkeling gemeenteraad". Dit wordt 
doorgezet in 2018 en verder. In het verlengde van deze ontwikkelingen vestigen we de komende 
jaren ook extra aandacht op de dienstverlening vanuit de ABG-organisatie en zetten we extra in op 
een doorontwikkeling van communicatie met onze inwoners. Zoals ook in het raadsakkoord is 
opgenomen willen we inwoners eerder betrekken bij planvorming. Mogelijk zijn hier extra middelen 
voor nodig. In overleg met de gemeenteraad moet duidelijk worden hoe deze "beginspraak" 
georganiseerd moet worden, zodat we de financiële consequenties daarvan kunnen verwerken in de 
begroting 2019 en verder. 
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Regionale samenwerking 
Op dit moment participeert onze gemeente in Regio West-Brabant. 2018 staat, net als 2017 in het teken 
van de doorontwikkeling van deze samenwerking. De mogelijke financiële gevolgen van deze 
doorontwikkeling zijn nog niet bekend. Het college volgt de doorontwikkeling kritisch en kijkt 
tegelijkertijd naar mogelijkheden om (op onderdelen) samen te werken binnen Regio Hart van Brabant. 
Onze gemeente haalt en levert regionaal vooral meerwaarde op het vlak van Vrijetijdseconomie. 
Tegelijkertijd is er een strikt financieel kader. Regionale samenwerking moet worden bekostigd met de 
middelen die we daar nu voor beschikbaar hebben. Dat betekent dat we de komende jaren mogelijk 
scherpe keuzes moeten maken. 
 
Uitbreiding griffie 
Het presidium opteert voor een raadsgriffier in salarisschaal 12 voor een dienstverband van 

maximaal 36 uur. Daarnaast zal een plaatsvervangend griffier/griffieondersteuner worden geworven 

in salarisschaal 8 voor een dienstverband van 18 uur. De griffie zal bestaan uit maximaal 1,5 fte met 

dien verstande dat de 330 uur ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat gehandhaafd blijft. 

Het presidium streeft naar werving van de nieuwe griffier en plv.griffier/griffieondersteuner in de 

tweede helft van 2018 zodat deze per 1 januari 2019 benoemd kunnen worden. 

 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Uitbreiding/overdracht/verlofstuwmeer griffie    L   132.000    44.000    44.000    44.000 

2 dekking overdracht/verlofstuwmeer griffie (Alg. Res.)    B   101.000    0    0     0 

L = Lasten   B = Baten 
 
Taakveld 020: Burgerzaken 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Tijd en locatie onafhankelijk, 24/7 diensten aanbieden 

Het tijdonafhankelijk aanbieden van diensten aan de burgers 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In 2018 sluiten we aan bij MijnOverheid. Dit is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. Via 

MijnOverheid kunnen zij berichten van de gemeente ontvangen en gegevens controleren. Er wordt gestart met het 

uitbreiden van de mogelijkheden voor de aanslagen WOZ. Voorbeelden zijn digitaal bezwaar maken en betalen. 

 

De gemeente is aangesloten op Mijn Overheid. Als de inwoner wenst gaat de gemeente via dit kanaal 

informatie uitwisselen. Voor nu is de informatie van WOZ beschikbaar. Op korte termijn wordt bezwaar en 

beroep op de WOZ-beschikking mogelijk. Na aansluiting van het Zaaksysteem kan veel communicatie via 

Mijn Overheid aangeboden worden. 

2. Volledige uitrol van het zaaksysteem en zaakgerichtwerken in 2018. Hiermee wordt een integraal klantbeeld 

vastgelegd en is onder andere via berichtgeving door MijnOverheid op onderdelen digitaal (24/7) raadpleegbaar voor 

burger. Voorbeeld hiervan is de status van de aanvraag van een vergunning en de aanvraag van een voorziening. 

 

Eind 2018 is het zaaksysteem volledig in gebruik. 

3. In 2018  worden de webformulieren voor eenieder te gebruiken binnen de Europese Unie 

 

Tweede helft 2018 sluit de gemeente aan op EIDAS. Daarmee kunnen EU-burgers met eigen digitale ID, 

digitaal zaken doen met de gemeente. 

4. In 2018 kan de gemeente e-facturen ontvangen en verwerken. Bedrijven hebben de mogelijkheid om elektronisch te 

factureren, door e-factureren wordt de factuur volledig automatisch verwerkt 

 

Tweede helft 2018 wordt digitaal facturen met E-formulieren mogelijk. 
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Resultaat 2: Dienstverlening dicht bij de klant 

Dienstverlening dicht bij de klant 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In 2018 gaat de dienstverlening in de kernen aangeboden worden. Startend met een pilot in 2018 is het de bedoeling 

om in 2019 in alle kernen de volledige dienstverlening aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van een 

reisdocument. 

 

Waar nodig  wordt aanvragen en verstrekken van een ID-kaart aan huis gefaciliteerd.Voorjaar 2018 start in de 

kern Galder een project/pilot om in samenspraak met de inwoners van een kern te bepalen wat de behoefte is 

aan dienstverlening op locatie. Mits binnen de financiële kaders haalbaar worden de resultaten als experiment 

uit gevoerd. 

2. Thuisbezorgen reisdocumenten en rijbewijzen gaat in 2018 ingevoerd worden. 

 

Thuisbezorgen is vanaf januari 2018 operationeel. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Continu verbeteren van de dienstverlening 
Ambitie. 
De dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is onze kerntaak. Wij ontwikkelen enerzijds 
de digitale dienstverlening steeds verder, zodat een groot deel van onze producten digitaal 
beschikbaar kan worden gesteld, terwijl we aan de andere kant dienstverlening op maat organiseren 
waarbij persoonlijk contact en beschikbaarheid centraal staan.   
We willen goede dienstverlening leveren en hebben de ambitie om hiermee een ruime voldoende te 
scoren. Dit in de beleving van de klant, op de landelijke ranglijsten en getoetst aan onze 
servicenormen. We faciliteren de dienstverlening met een professionele moderne website, goede 
telefonische bereikbaarheid en socialmedia kanalen. We hebben passend betekenisvol persoonlijk 
contact, dit aan de balie of  keukentafel.  
  
In samenspraak met de inwoners gaan we onderzoeken welke dienstverlening in de kern gewenst is. 
  
Doelstelling 1 
Benoemen gewenste norm dienstverlening en deze monitoren 
Specifieke activiteit 2019 
 Herijken van het kwaliteitshandvest en servicenormen (SMART), inwoners voor behoefte 

interviewen 
 Meten op de servicenormen, landelijke ranglijsten, klantvriendelijkheid en deze 2 keer per jaar 

rapporteren 
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Doelstelling 2 
Optimaliseren digitale dienstverlening 
Specifieke activiteit 2019 
 E-erkenning aanbieden voor bedrijven 
 Website geschikt maken voor personen met een beperking 
 15 nieuwe e-formulieren 
 Pilot met Chatbot 

  
Doelstelling 3 
Optimaliseren persoonlijk contact, centraal en in de kern 
Specifieke activiteit 2019 
 Baliediensten voor inwoners van Alphen-Chaam bij het KCC in Rijen> meer contact 

mogelijkheden. 
 Pilot dienstverlening in de kern (2018) vertalen in concrete acties per kern. 

 

 
Legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen 
Op basis van verwachte verkoopcijfers van reisdocumenten en rijbewijzen gaat het aantal verkopen 
vanaf 2019 afnemen. Dit komt doordat deze documenten voortaan 10 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar 
en de effecten hiervan nu tot uiting komen.  Dat betekent onder andere dat de legesopbrengsten 
afnemen. Om de huidige kwaliteit van de dienstverlening te handhaven kan  circa 25%  van de effecten 
in 2019 worden opgevangen in de bedrijfsvoering. Door het rendement van de verwachte ontwikkeling 
van de digitale dienstverlening gaat dit percentage in de komende  jaren  naar verwachting stijgen tot 
50% in 2022. Recent is de omvang van het KCC met 80 uur uitgebreid. De omvang van het aantal FTE is 
realistisch aan de huidige verkoopcijfers en kwaliteit van dienstverlening. Door het tijdelijk karakter van 
de contracten kan de formatie eenvoudig naar beneden worden bijgesteld zodra dit toelaatbaar is. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Lagere legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen   B     20.000     31.000    34.000    53.000 

2 Dekking uit bedrijfsvoering   L      -6.000   -12.000   -17.000    -27.000 

L = Lasten   B = Baten 
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Veiligheid 
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Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: crisisbeheersing 

In 2018 continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant. Onze medewerkers die hier 

onderdeel van uit maken, zijn opgeleid, getraind en geoefend. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Vakbekwaam houden opgeleide, getrainde en beoefende medewerkers 

 

Conform OTO plan Hart van Brabant 2018 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 

1 Bijdrage veiligheidsregio 2018    B     63.000    V    I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel  I = Incidenteel   S = Structureel 

 
Bijdrage veiligheidsregio 2018 
In 2018 wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 63.000, hoofdzakelijk het gevolg van een 
teruggave van het resultaat 2017 aan de deelnemende gemeenten en een vrijval van reserves. 
Het Algemeen Bestuur moet hierover nog besluiten. 
 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Bijdrage veiligheidsregio 2019 -2022 
Vanaf 2019 wordt een structureel nadeel verwacht door een aanpassing van de verdeelsleutel. 
Voortaan wordt de CEBEON sleutel gehanteerd, die ook toegepast wordt voor de verdeling van de 
middelen voor veiligheid die gemeenten ontvangen via het gemeentefonds. Het nadeel loopt op van € 
28.000 in 2019 tot € 93.000 in 2022. Aangezien de kostenstijging deels veroorzaakt wordt door loon- en 
prijsontwikkelingen  
dekken we die kosten uit de centrale begrotingspost voor loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 

1 Bijdrage veiligheidsregio 2019-2022   L    28.000    51.000    73.000    93.000 

2 Dekking uit stelpost loon- en prijsontwikkelingen   L     -8.000   -13.000   -19.000   -40.000 

L = Lasten   B = Baten 
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Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Sociale Veiligheid bevorderen 

In 2018 werken we volgens het uitvoeringsplan Veiligheid 2017 - 2018 aan de sociale veiligheid en het 

veiligheidsgevoel in Alphen-Chaam 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Veiligheid 2017 - 2018 van Alphen-Chaam 

 

Het uitvoeringsplan is gedeeltelijk uitgevoerd in 2017. De overige taken worden uitgevoerd in 2018. 

  

Resultaat 2: Aanpak ondermijning 

Aanpak ondermijning 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Consequent sluiten van drugspanden, conform het aangescherpte damocles-beleid. 

 

Drugspanden worden consequent gesloten conform het Damocles beleid. Naast het sluiten van panden worden 

er ook bestuurlijke waarschuwingen gegeven conform het Damocles beleid. 

2. Integraal oppakken casuïstiek op het gebied van ondermijning en hier op interveniëren. 

 

We pakken ondermijning integraal op. We doen dit samen met externe partners. Waar nodig nemen we actie 

om de ondermijning aan te pakken. We organiseren actiedagen, geven voorlichting over ondermijning, sluiten 

consequent drugspanden en passen de BIBOB procedure toe waar nodig. 

3. Structurele actiedagen samen met de politie gericht op aanpak ondermijnende criminaliteit. 

 

Iedere twee maanden wordt er een actiedag georganiseerd door de gemeente. De politie en eventuele andere 

externe partners sluiten zo nodig aan bij de acties. De actiedagen zijn gericht op de aanpak van ondermijnende 

criminaliteit. 

  

Resultaat 3: Veilig en gastvrij recreëren 

Voortgaan met het traject "veilig en gastvrij recreëren" 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Het traject "Veilig en gastvrij recreëren" zal in 2018 worden voortgezet. De aanpak is er op gericht om de 

recreatieparken het predicaat "duurzaam veilig en kwalitatief hoogwaardig" te geven. Veiligheid in al zijn facetten is 

daarbij heel belangrijk. 

 

Volgens planning wordt in 2018 de laatste van de tien geselecteerde recreatiebedrijven geschouwd. De 

integrale verbeterplannen die aan de hand daarvan worden opgesteld, worden vastgesteld door het college. De 

gemeenteraad wordt op actieve wijze geïnformeerd. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 

1 Openbare orde en veiligheid    L    -26.000    V    S 

2 Verkeersveiligheid    L    -10.000    V    S 

L = Lasten  B = Baten  V = Voordeel  N = Nadeel   I = Incidenteel   S = Structureel 
 
Openbare orde en veiligheid 
Bij openbare orde en veiligheid is abusievelijk een budget van € 26.000 opgenomen terwijl dit bedrag 
ook al geraamd was als bijdrage aan de ABG die deze taken uitvoert.     
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Verkeersveiligheid 
Het toezien op verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van het takenpakket van de BOA’s. Daardoor is 
een separaat budget van € 10.000 voor verkeersveiligheid niet meer nodig en kan vervallen.   
 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Ondermijnende criminaliteit 
De in 2016 ingezette bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt onverminderd voortgezet. De 
samenwerking met politie en justitie is daarbij essentieel.  
BOA's zullen worden ingezet in het buitengebied en met name voor de monitoring van VAB's 
(Vrijkomende Agrarische Bebouwing). In het kader van de visie op de buitendienst zullen met name 
de buitendienst-medewerkers actiever ingezet worden om alert te zijn op ongewone handelingen of 
activiteiten in het buitengebied. Zij zijn de ogen en oren van de organisatie. 
Tevens werken wij aan de bewustwording en alertheid  van bewoners waarmee we de 
meldingsbereidheid vergroten. Daarbij gaat het met name om het signaleren van drugsgerelateerde 
activiteiten en het dumpen van drugsafval.            
 
Verkeersveiligheid 
De BOA's zullen in samenwerking met de politie prioriteit geven aan het handhavend optreden tegen 
verkeersovertredingen in alle kernen. Specifieke aandacht gaat uit naar snelheids-en 
parkeerovertredingen.  
 

 
Doorontwikkeling aanpak recreatieparken 
In het derde of vierde kwartaal van 2018 is de opdracht voltooid om een tiental geselecteerde parken te 
onderwerpen aan een projectmatige aanpak, waaronder een schouw met verbeterrapportage. 
Als afsluiting van deze eerste fase wordt aan de hand van 10 verbeterplannen beoordeeld welke 
vervolgstappen nodig zijn om verder te bouwen aan kwalitatief hoogwaardige recreatiebedrijven. 
Aandachtspunten zijn de plannen van aanpak voor brandveiligheid, de stand van zaken van illegale 
permanente bewoning en het toekomstperspectief (doorontwikkeling) van de sector. 
Opnieuw wordt aan de hand van onderzoek en analyse een plan van aanpak gemaakt voor fase twee.  
We willen voldoen aan het keurmerk Veilig ondernemen in het buitengebied. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
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Verkeer, vervoer en waterstaat 
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Taakveld 210: Verkeer en vervoer 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Problematiek kom traverse Chaam N639Aanpak problematiek kom traverse Chaam N639 

Problematiek kom traverse Chaam N639Aanpak problematiek kom traverse N639 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In nauw overleg met de Provincie Noord-Brabant (wegbeheerder) en de dorpsraad zullen de mogelijkheden worden 

onderzocht om de overlast van vrachtverkeer in de kom van Chaam aan te pakken. 

 

Momenteel wordt er in goed overleg met de bewoners, Dorpsraad, provincie, ingenieursbureau Copier 

gewerkt aan een ontwerp voor de N639 binnen de bebouwde kom. Er wordt gezocht naar een ontwerp waarbij 

de leefbaarheid en de verkeersveiligheid vergroot worden. Ook wordt er gewerkt aan oplossingen om minder 

vrachtverkeer door Chaam te laten rijden (bv. Bewegwijzering op de snelweg). 

  

Resultaat 2: Groot onderhoud wegen 

Uitvoering groot onderhoud wegen 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Reconstructie Rielseweg 

 

Voorafgaand aan de reconstructie van de Rielseweg in 2020 was in de begroting 2018 opgenomen om een 

onderzoek ad € 30.000,- te laten uitvoeren naar de meest economische aanpak voor het groot onderhoud van 

de Rielseweg.Bij raadsbesluit is deze begrotingspost ingetrokken. Het onderzoek naar de meeste economische 

aanpak en beste manier van aanbesteden van de Rielseweg zal kort voor de daadwerkelijke uitvoering worden 

uitgevoerd. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

N639 kom Chaam 
Momenteel wordt er in goed overleg met bewoners, dorpsraad, provincie en  ingenieursbureau 
Copier gewerkt aan een ontwerp voor de N639 binnen de bebouwde kom. Er wordt gezocht naar een 
ontwerp waarbij de leefbaarheid en de verkeersveiligheid vergroot worden. Ook wordt gewerkt aan 
oplossingen om minder vrachtverkeer door Chaam te laten rijden (bv. bewegwijzering op de 
snelweg). 
Er zijn nu nog geen kosten te noemen die voor rekening van de gemeente zullen komen. Voorlopig 
nemen we hiervoor een PM-post op. Daarnaast heeft de provincie het initiatief genomen om 
onderzoek te doen naar de ruimtelijke gevolgen van een rondweg om Chaam. 
 
Groot onderhoud wegen 
In april 2018 zijn alle wegen in de gemeente opnieuw geïnspecteerd. Begin juni 2018 zullen de 
inspectieresultaten verwerkt zijn in het beheerprogramma en kan een nieuwe 
meerjarenonderhoudsplan 
worden opgesteld. Dan zal ook blijken of de jaarlijkse storting van € 446.000 in de voorziening wegen 
voldoende is om de wegen op het gewenste niveau te kunnen onderhouden. In de 
programmabegroting 2019 zal hierop worden teruggekomen. 
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Onderhoud zandwegen en halfverharde wegen 
De gemeente heeft een groot areaal aan zandwegen en halfverharde wegen conform de 
wegenlegger in onderhoud. Doordat er in de voorbije jaren meerdere malen is bezuinigd op de 
bijbehorende budgetten, wordt het steeds lastiger om de gemeentelijke onderhoudsplicht na te 
komen. Vooral in het najaar van 2017 en voorjaar van 2018 is de slechte staat van deze wegen 
gebleken uit de vele klachten en meldingen die zijn ingekomen. Dit geldt ook voor de talrijke 
kilometers aan halfverharde (toeristische) fietspaden. Voorgesteld wordt om het jaarlijkse budget te 
verhogen met € 10.000,-. 
 
Het treffen van maatregelen tegen zware (sluip)verkeer door Galder 
Op dit moment worden reeds maatregelen getroffen tegen het zware (sluip)verkeer door Galder. 
 
Het treffen van de nodige maatregelen op de doorgaande weg door Alphen omdat het nog steeds 
een bron van ergernis is voor vele inwoners 
Het college zal de knelpunten inventariseren en zich beraden op eventuele te nemen maatregelen. 
 
Vaart maken in proces met Provincie dat ertoe leidt dat agrarisch verkeer toegestaan is op de 
rondweg van Alphen 
Hierover is reeds intensief gesproken met de provincie. Er zal nog een ultieme poging gedaan worden 
door het college. 
 
We nemen de nodige maatregelen bij de Mattheusschool in Galder in verband met de 
verkeersveiligheid 
 

 
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte  
In het vast gestelde beleidsstuk “Groenvisie gemeente Alphen-Chaam” is op een gestructureerde en wel 
afgewogen manier invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. 
Als vervolg actie hierop wordt in ABG verband gewerkt aan het verder verbeteren van het beheer van de 
openbare ruimte. Service en kwaliteit zijn daarbij de leidende principes. In 2018 wordt gewerkt aan de 
implementatie van het integraal beheersysteem voor de openbare ruimte, wordt het kwaliteitsplan 
geactualiseerd en wordt een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buitendienst. De maatregelen 
zijn er op gericht om ook in 2019 weer goede service en kwaliteit te kunnen leveren. 
 
Herinrichting/groot onderhoud Oude Baan en Oude Bredasebaan (gedeeltelijk) 
Zoals reeds in de programmabegroting 2018 is aangekondigd, is de planning om in 2019 groot 
onderhoud uit te voeren aan de Oude Baan en Oude Bredasebaan (gedeeltelijk). Het uitgangspunt is om 
het in de jaren zeventig aangelegde aanliggende fietspad te laten vervallen en een nieuwe rijbaan aan te 
leggen met aan weerszijden fietssuggestiestroken. Een dergelijk wegprofiel is ook terug te vinden in de 
rest van de Oude Bredasebaan en overigens op tal van wegen in het buitengebied met een 60 km/uur 
snelheidsregime. 
De kosten van dit groot onderhoud worden geraamd op een totaalbedrag van € 266.000. Dit bedrag was 
al opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. 
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Reconstructie Looiersboom  
In de voorbije jaren zijn bij de gemeente meerdere klachten ingediend over de inrichting en de 
kwaliteit van Looiersboom. Door wortelopdruk ontstaan grote oneffenheden in het wegdek.  
Ook de trottoirs liggen er niet vlak bij, terwijl steeds meer schoolgaande kinderen vanuit De Ligt II 
Looiersboom gebruiken als looproute. Voorts wordt Looiersboom steeds vaker door het verkeer 
gebruikt als route tussen Van Gaverenlaan en Walkvat. In 2016 zijn de grootste oneffenheden in de 
rijbaan hersteld, maar dit zal maar een tijdelijke oplossing blijken te zijn. Voorgesteld wordt om in 
2019 in samenspraak met de aanwonenden tot een volledige herinrichting van Looiersboom te 
komen. De kosten van deze herinrichting worden geraamd op € 100.000. Door gewijzigde regelgeving 
moeten investeringen in wegen voortaan geactiveerd worden. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Onderhoud zandwegen en halfverharde wegen L 10.000 10.000 10.000 10.000 

2 Maatregelen N639 kom Chaam L PM PM PM PM 

L = Lasten   B = Baten 
 

Taakveld 220: Parkeren 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Parkeernota 

opstellen parkeernota 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In 2018 een parkeernota opstellen en vaststellen. 

 

In september 2018 wordt de parkeernota voorgelegd aan de gemeenteraad van Alphen Chaam. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
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Economie 
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Taakveld 310: Economische ontwikkeling 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Ontwikkelagenda toerisme en recreatie 

uitvoering ontwikkelagenda toerisme en recreatie 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In 2018 zal samen met andere partners gewerkt worden aan de uitvoering van de ontwikkelagenda toerisme en 

recreatie. 

 

In 2018 zetten we in op het handen en voeten geven van de speerpunten 'vergaderen in het groen' en 

'promotie en marketing'. Het gaat allereerst om een verkenning en uitdieping van de onderwerpen. Hierop 

volgt een voorstel met een aanpak van de speerpunten. De speerpunten worden nadrukkelijk uitgewerkt in 

samenwerking met ondernemers. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Ondernemersklimaat 
De gemeente streeft naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleert innovatiekracht. 
Bijzondere aandacht hebben: 

 samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN 

 leegstand en uitbreidingsbehoefte bedrijventerreinen 

 promotie en marketing; cittaslow 
 
De ambtelijk mogelijkmaker  
Als meedenkende overheid willen wij bedrijven steunen in hun ontwikkeling. Ze mogen van ons 
verwachten dat er creatief wordt meegedacht en dat er geen bureaucratische belemmeringen 
worden opgeworpen. Met de bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt zal worden 
ingezet het vereenvoudigen van regels en procedures (Omgevingswet), het creëren van kansen en 
persoonlijk contact. Op die maken we binnen de kaders van de wet het maximale mogelijk. Het 
college zal nader uitzoeken hoe deze functie eruit moet gaan zien en hoeveel ambtelijke capaciteit 
hiervoor nodig zal zijn.                

 
Samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN 
We zetten extra in op het contact met de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN. Met het 
gezamenlijke groei MKB programma helpen we ondernemers vooruit op het vlak van innovatie, 
financiering, vestiging, duurzaamheid en symbiose, human capital, onderwijs. Tevens kan REWIN 
helpen leegstaande panden in de markt te zetten. 
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Leegstand en uitbreidingsbehoefte bedrijventerreinen 
In 2018 overwegen we in regionaal verband de uitbreidingsbehoefte van bedrijven in de 
verschillende gemeenten. De gemeenten brengen hun eigen kennis en gegevens in. Lokale cijfers zijn 
niet voorhanden. De gemeente zet in om gegevens beschikbaar te krijgen uit de leegstandsmonitor 
om te kunnen bepalen of er meer dan frictieleegstand is. Bij meer dan frictieleegstand kan dat 
betekenen dat wensen voor uitbreiding van terreinen in de regio geen doorgang vinden. De 
leegstaande bedrijventerreinen moeten dan eerst gevuld worden. Bij minder dan frictieleegstand 
moeten we hard maken dat er behoefte is aan uitbreiding van het aantal ha. bedrijventerrein. 
 
Promotie en marketing Cittaslow  
Onder de paraplu van het keurmerk Cittaslow richten we ons op behoud en ontwikkeling van het 
MKB. Specifieke aandacht gaat uit naar de thema's 'circulaire economie' en 'vergaderen in het groen'. 
We onderzoeken hoe we de verkiezing, de genomineerden en de winnaar van de Cittaslow 
ondernemersaward meer onder de aandacht kunnen brengen.   
 
Ontwikkelprogramma Recreatie en Toerisme 
In 2017 is de Ontwikkelagenda Toerisme en Recreatie vastgesteld. In de agenda zijn ideeën en 
activiteiten opgenomen die uitvoering geven aan de agenda. De gemeente werkt samen met 
Toerisme Alphen-Chaam en het Platform Toerisme en Recreatie om de agenda te realiseren.      
 

Taakveld 330:Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Ondernemersklimaat 
De gemeente investeert in contacten met ondernemers, ondernemersorganisaties en -platformen. 
Via deze contacten stimuleren en informeren we ondernemers. We haken aan bij lopende 
projecten van de gemeente, de ABG-organisatie, de Regio West-Brabant en het REWIN. Met name 
met bestaande budgetten leggen we verbindingen tussen projecten en organisaties.  
 
Bedrijventerreinen 
We nemen een actieve rol in het verder ontwikkelen van de bedrijventerreinen. Dit doen we door:  

 het actief uitdragen van onze positieve grondhouding ten aanzien van gemotiveerde plannen 
van individuele ondernemers. Voor hen zetten we in op maatwerk.  

 we zetten in op het intern beschikbaar krijgen van gegevens uit de leegstandsmonitor. Deze 
gegevens zullen we vervolgens gebruiken om gericht leegstand tegen te gaan.  

De inzet valt onder de reguliere uren van de medewerkers. 
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Cittaslow ondernemersaward 
Met de Cittaslow ondernemersaward willen we ondernemers belonen voor hun inzet om het 
Cittaslow gedachtengoed te integreren in hun bedrijfsvoering. Tevens willen we hen stimuleren de 
ingeslagen weg verder te bewandelen en andere ondernemers laten zien dat dit gedachtengoed 
breed toepasbaar is in de bedrijfsvoering. Nu drie uitreikingen verder willen we meer halen uit de 
tweejaarlijkse uitreiking. We overwegen hoe we dit kunnen bereiken. Bijvoorbeeld met publicaties/ 
vlogs, ondernemersbijeenkomsten en sprekers. Voor de uitvoering ramen we jaarlijks € 2.000. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Cittaslow ondernemers award   L     2.000   2.000   2.000   2.000 

L = Lasten   B = Baten 
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Onderwijs 
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Taakveld 420: Onderwijshuisvesting 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: huisvesting Mattheusschool te Galder 

in gebruik nemen van de uitbreiding van het Dorpshuis De Leeuwerik te Galder per 1-8-2018 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. gemeenteraad op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden 

 

In maart/april 2018 is een tweede aanbesteding uitgevoerd voor dit project. Naar aanleiding hiervan zal de 

gemeenteraad in juni 2018 worden gevraagd om een extra krediet beschikbaar te stellen. Daarna kan het 

college de opdracht verstrekken. Uw raad zal vervolgens op de hoogte worden gehouden van de voortgang 

van de werkzaamheden.  Dit betekent dat de uitbreiding en interne aanpassing eerst in 2019 gereed zal zijn. 

  

Resultaat 2: huisvesting basisonderwijs te Chaam 

Besluit nemen over de huisvesting van het basisonderwijs te Chaam 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. De raad een voorstel voorleggen over de toekomstige huisvesting van het basisonderwijs in Chaam 

 

Op 19 april 2018 is  aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om een krediet beschikbaar te stellen voor het 

uitvoeren van een locatieonderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal in 2018 op het eind van 

het jaar aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd over de huisvesting van het basisonderwijs in 

Chaam. 

 
Uitbreiding dorpshuis De Leeuwerik 
Omdat de openbare aanbesteding eind 2017 geen rechtsgeldige inschrijving heeft opgeleverd, is in 
maart/april 2018 een nieuwe meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd. Op basis van deze 
aanbesteding zal op 7 juni  2018 de gemeenteraad worden gevraagd een aanvullend krediet van  
€ 149.139 beschikbaar te stellen. Dit heeft geen gevolgen voor de reguliere exploitatie.   
  
Onderhoud Willibrordusschool 
In 2016 is door de gemeenteraad een krediet van € 54.337 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van 
onderhoud aan de basisschool Willibrordus te Alphen. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig 
uitgevoerd, doch dit gaat in 2018 plaatsvinden. In 2018 is een probleem geconstateerd met de 
afdichting van de brandcompartimenten in het schoolgebouw. Herstel hiervan komt voor rekening van 
de gemeente. Vooralsnog worden de kosten hiervan geraamd op € 8.000. Deze komen boven op het 
eerder beschikbaar gestelde krediet. De raad wordt in het kader van deze 1e turap gevraagd het 
investeringsbudget te verhogen met € 8.000 (zie beslispunten). Dit heeft geen gevolgen voor de 
reguliere exploitatie.  
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Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Integraal Kindcentrum Chaam 
We werken onze plannen voor een integraal kindcentrum in Chaam verder uit. We willen ons nog in 
2018 een eerste beeld van de financiële en procedurele gevolgen vormen, zodat we in 2019 
daadwerkelijke keuzes kunnen maken. We gaan uit van ingebruikname in 2021 
 
Uitbreiding dorpshuis De Leeuwerik 
Zie toelichting 1e turap 2018. 
 
Onderhoud Willibrordusschool 
Zie toelichting 1e turap 2018. 

 

Taakveld 430:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

1e Turap 2018 

 
Leerlingenvervoer 
Op basis van ervaringscijfers van 2017 en de realisatie over de eerste 3 maanden van 2018 houden we 
rekening met een structureel nadeel van € 30.000. De extra kosten lijken te worden veroorzaakt door 
een combinatie van een hoger aantal kinderen en meer situaties waarbij er begeleiding nodig is. Het 
aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is niet gestegen. 
 
Peuteropvang  
Voor peuteropvang is er een budget beschikbaar als bijdrage aan ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Hierop zijn de uitgaven lager gebleken dan vooraf verwacht werd. Daarnaast zijn 
ook de kosten van VVE lager gebleken.  
 
Nieuwbouw school Chaam 
Het is de bedoeling dat de scholen De Driesprong en Het Beekdal op termijn hun intrek nemen in één 
nieuw schoolgebouw in Chaam. Het benodigde investeringsbedrag op basis van een (zeer) globale 
schatting komt uit op € 6 mln. We houden rekening met de ingebruikname van het gebouw in 2021 bij 
aanvang van het schooljaar 2021-2022. De kapitaallasten bedragen dan € 165.000 vanaf 2022. 
 
 
Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 

1 Kosten leerlingenvervoer    L    30.000   N   S 

2 Peuteropvang    L   -23.000   N   S 

L = Lasten  B = Baten  V = Voordeel  N = Nadeel   I = Incidenteel   S = Structureel 
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Sport, cultuur en recreatie 
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Taakveld 520:Sportaccommodaties 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Integrale visie op sportaccommodaties 
In 2017 hebben we een aanzet gegeven om te komen tot een actualisatie van het sportbeleid. De 
komende periode pakken we dit verder op en formuleren we een integrale visie op de 
sportaccommodaties in onze gemeente. Samen met de belanghebbenden en externen stellen we daarna 
een concreet uitvoeringsplan op. 
 

 
Verruiming van de BTW-sportvrijstelling 
De BTW-sportvrijstelling wordt verruimd. De verruiming geldt voor gemeenten, organisaties, stichtingen 
en gemeentelijke c.q. interne sportbedrijven zonder winstoogmerk die gelegenheid geven tot 
sportbeoefening. Deze worden met ingang van 01-01-2019 vrijgesteld van BTW. Zij hoeven dus geen 
BTW meer af te dragen over hun opbrengsten, maar kunnen ook geen BTW meer compenseren of 
verrekenen over hun investering en exploitatie. Omdat dit laatste qua BTW een veel groter bedrag 
betreft dan de af te dragen BTW, ontstaat er een financieel nadeel voor gemeenten. In de praktijk geldt 
dit dus ook voor sportparken, sporthallen en gymzalen die de gemeenten zelf exploiteren. De 
gemeenten en verenigingen zullen naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd worden. Het is echter 
nog niet duidelijk hoe deze compensatieregeling vormgegeven zal gaan worden. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 
Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Cultuurdeelname jeugd 

We willen de cultuurdeelname onder jeugd verhogen 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Het organiseren van buitenschoolse laagdrempelige cultuurkennismakingsactiviteiten voor jeugdigen met en door 

lokale kunstenaars en verenigingen. 

 

We streven ernaar om in het tweede half jaar een activiteit te (laten) organiseren. 
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Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Cultuurprogramma 
We ontwikkelen samen met onze inwoners een cultuurprogramma. We bepalen in 2019 in welke 
jaarschijf we dit programma realiseren. 
 

 
Cultuureducatie 
Cultuuronderwijs leert kinderen zich te verplaatsen in de ander en in andere culturen. Het stimuleert 
hun eigen creatieve talenten. We vinden daarom cultuureducatie op de basisscholen belangrijk. We zijn 
gestart met de Brabantse variant van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). 
Dit is de Cultuurloper. Het is ons streven dat in de komende jaren alle basisscholen deel gaan nemen aan 
de Cultuurloper.  
 
De link tussen cultuur, toerisme en recreatie 
De speerpunten voor de gemeente op het gebied van toerisme en recreatie zijn geformuleerd in de 
ontwikkelagenda van 2017. We zien dat cultuur kansen biedt om ingezet te worden als middel voor het 
versterken en stimuleren van toerisme en recreatie in onze gemeente. Investeren in cultuur loont. 
Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk en hebben positieve effecten op de 
plaatselijke economie  
Levendige en aantrekkelijke kernen waar (culturele) evenementen plaatsvinden en plek is voor kunst in 
de openbare ruimte zijn prettig om te wonen en recreëren. Het behoud van verschillende vormen van 
immaterieel erfgoed is daarbij essentieel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan carnaval, Sinterklaas, kermis, 
heemkunde en oranjefeesten. Ook het initiatief Citta-s-tour willen we continueren. Bij  activiteiten die 
plaatsvinden in het kader van Cittaslow kan het culturele element deze versterken.  
 
Subsidiebeleid en cultuur    
"Iedereen kan meedoen" staat centraal in ons subsidiebeleid. Daarnaast willen we de lokale kracht 
stimuleren en we proberen lokale stichtingen en verenigingen te bewegen meer samenwerking te 
zoeken met elkaar en in te spelen op de vraag uit de samenleving. Door ontmoeting ontstaan nieuwe 
ideeën. De gemeente is hierbij vooral faciliterend.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Cultuurprogramma L         0   10.000   10.000   10.000 

L = Lasten  B = Baten 
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Taakveld 550:Cultureel erfgoed 

Perspectief 2019-2022 

 
Archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
De gemeente is bevoegd gezag voor wat betreft archeologie en beoordeelt onder andere of 
archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Hiervoor gebruikt de gemeente de 
verwachtingswaarde die gebaseerd zijn op een wetenschappelijke hypothese van 10 tot 15 jaar geleden. 
Uit recente onderzoeken en nieuwe inzichten is gebleken dat in de gemeente deze hypothese bijgesteld 
moet worden. Hiervoor is het noodzakelijk om een gemeentelijke verwachtingen- en beleidskaart te 
vervaardigen om zodoende geen archeologische resten verloren te laten gaan. Voor zowel 
onderzoeksbureau als voor de gemeente is hierdoor sneller te bepalen of en wat voor onderzoek nodig 
is. Voor het vervaardigen van deze kaart wordt een bedrag geraamd van € 30.000.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 

  1 Archeologische verwachtingen- en beleidskaart   L    30.000 0 0 0 

  2 Dekking kosten ten laste van de algemene reserve   L   -30.000 0 0 0 

L = Lasten   B = Baten 
 
Taakveld 560: Media 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Behoefte aan een servicepunt en evaluatie ledenaantallen bibliotheek 

We kennen de behoefte voor een servicepunt in Alphen en we kennen de ontwikkeling van de ledenaantallen bij 

bibliotheken voor Alphen-Chaamse leners. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In een evaluatie in het najaar van 2018 gaan we na welk effect de verhoging van het lidmaatschapsgeld door Theek 

5 en andere basisbibliotheken in onze omgeving heeft gehad op het aantal bibliotheekleden uit Alphen-Chaam bij 

Theek 5 en stichting bibliotheekwerk Alphen-Chaam. In deze evaluatie betrekken we ook eventuele behoefte aan een 

servicepunt in Alphen. 

 

Evaluatie moet in het najaar plaats gaan vinden. We hebben deze in beeld en verwachten die ook in het 

najaar af te ronden. 

 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Evaluatie lidmaatschap bibliotheken 
De te verzorgen evaluatie leidt eventueel tot wijziging van het bibliotheekbeleid in Alphen-Chaam en 
mogelijk tot hogere lasten bij onze inwoners.  
  
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
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Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Ecologische verbindingszones 

Realisatie van de Ecologische verbindingszones (EVZ's) 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Realisatie van de ecologische verbindingszones 2018 - 2022 

 

Waterschap en gemeente zijn een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan het voorbereiden. Ondertekening 

en aanvraag van de subsidie wordt in juni 2018 verwacht. 

  

Resultaat 2: 't Zand 

Infrastructurele voorzieningen 't Zand 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Uitvoeren infrastructurele voorzieningen 't Zand waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. 

 

Op dit moment is niet bekend wanneer het bestemmingsplan 't Zand onherroepelijk in werking zal treden. Het 

is niet aannemelijk dat dit jaar nog gestart zal worden met de uitbreiding van de camping en de aanpassing van 

de infrastructuur. 

  

Resultaat 3: Cittaslow: we are food 

Ontwikkelen programma 'we are food' 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Het ontwikkelen en uitvoeren van een programma 'we are food' 

 

Het project We Are Food beperkt zich tot 2018. Naast het door de raad ter beschikking gestelde budget van € 

10.000, worden bijdragen geleverd door de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant. Met deze 

partners wordt overleg gevoerd over de kostenverdeling. 

  

Resultaat 4: Veilig en Gastvrij recreëren 

Voortgang traject veilig en gastvrij recreëren 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. voortzetten traject veilig en gastvrij recreëren. 

 

In het derde of 4e kwartaal van 2018 is de opdracht voltooid om een tiental geselecteerde parken te 

onderwerpen aan een projectmatige aanpak, waaronder een schouw met verbeterrapportage.Als afsluiting van 

deze eerste fase wordt aan de hand van 10 verbeterplannen beoordeeld, welke vervolgstappen nodig zijn om 

verder te bouwen aan kwalitatief hoogwaardige recreatiebedrijven.Opnieuw wordt aan de hand van onderzoek 

en analyse een plan van aanpak gemaakt voor fase twee. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Maaien van bermen en sloten L 12.000 N I 

2 Extra kosten 't Zand L 10.000 N I 

3 Onderhouds- en abonnementskosten glasvezelverbinding   L   8.000 N S 

4 Parkeren 't Zand L   12.000 N S 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel   I = Incidenteel    S = Structureel 
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Maaien van bermen en sloten 
In 2017 is het budget voor het maaien van bermen en sloten niet helemaal besteed wat een voordeel 
opleverde voor de jaarrekening 2017. Ná het gereedkomen van de jaarrekening 2017 is alsnog een 
(aangepaste) factuur ontvangen van de aannemer die nu verantwoord moet worden in het boekjaar 
2018. Dat betekent voor dit jaar een eenmalig nadeel van € 12.000.   
 
Extra kosten 't Zand 
De waterkosten van de toiletgebouwen en de EHBO post worden incidenteel door de eigenaar van de 
hoofdaansluiting doorbelast aan de gemeente. in 2018 ontvingen wij de nota voor de periode 2015 tot 
en met 2017. Ook zijn een aantal afvalbakken vervangen. Deze kosten lopen op tot ongeveer  
€ 10.000 en zijn incidenteel. Daarnaast zijn er extra structurele kosten in verband met de 
glasvezelverbinding voor onder andere de bewakingscamera's en pinautomaten. De kosten hiervan 
bedragen jaarlijks € 8.000. 
 
Parkeren 't Zand 
De raad heeft op 2 mei 2013 besloten overschotten/tekorten op het parkeerbeheer toe te voegen 
respectievelijk te onttrekken aan de Bestemmingsreserve “Recreatie en toerisme”. De lasten en 
baten zijn dan steeds gelijk. Dit is echter zo niet opgenomen in de begroting. Dit corrigeren we nu in  
deze turap. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Onderhoud en beheer natuurpercelen 
Door ruilverkavelingen zijn in 2009-2011 verschillende natuurpercelen in eigendom bij de gemeente 
Alphen-Chaam gekomen. Natuurmonumenten beheert deze natuurpercelen voor ons en ontvangt 
hiervoor een vergoeding. Ook zijn er in die tijd verschillende ommetjes gerealiseerd. Deze ommetjes 
beheren we zelf en betalen we tot op heden uit het groenbudget vanuit de wijk. Voor het grondig 
schoonmaken van poelen heeft Natuurmonumenten extra middelen nodig. Zo ook voor het 
vervangen van poortjes en het herstellen van paal, draad en gaas. Daarom stellen wij voor om voor 
het beheer en onderhoud van onze natuurpercelen, poelen en ommetjes een structureel budget op 
te nemen van € 5.000 zodat het niet langer ten koste gaat van het budget/kwaliteit in de wijk. 
In samenwerking met de Bosgroep maken we ook een beheerplan voor de bij ons in eigendom zijnde 
verspreide bosgebieden. Dit beheerplan is naar verwachting in 2019 gereed waardoor het gevraagde 
bedrag in 2020 kan afwijken.  
 
Fietsallee Chaamse Bossen 
Fietsallee Chaamse Bossen is een project om samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Gilze en 
Rijen te komen tot een primaire fietsinfrastructuur door de Chaamse Bossen. Er zijn nu nog verspreid 
door de bossen verschillende fietspaden. De staat van onderhoud van veel van deze paden is 
zorgelijk. Dit komt voort uit de onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeenten 
en Staatsbosbeheer over beheer en onderhoud van paden. Het project kan voor een nieuwe 
doorgaande fietsroute van Ulvenhout tot het Bels Lijntje in Alphen zorgen. Hierbij wordt zoveel als 
mogelijk van bestaande wegen en dreven gebruik gemaakt. Op deze fietsallee worden secundaire 
paden aangesloten om vanuit de bossen naar de dorpen, horeca en het verdere fietsroutenetwerk te 
komen. Staatsbosbeheer heeft een plan van aanpak laten opstellen met een eerste financiële 
doorrekening. Voor Alphen-Chaam betekent dat een investering van € 530.000. 
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Landstad De Baronie geeft hiervoor naar verwachting een financiële bijdrage van € 100.000. Wellicht 
zal ook de provincie nog een bijdrage doen. Geschat wordt dat in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld 100 
uur nodig zijn voor projectbegeleiding. Uitgaande van een investeringsbedrag van € 460.000 
bedragen de kapitaallasten vanaf 2020 € 21.000. Hierbij is rekening gehouden met een totaalbedrag 
voor interne uren van € 30.000. 
 
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte  
In het vast gestelde beleidsstuk “Groenvisie gemeente Alphen-Chaam” is op een gestructureerde en 
wel afgewogen manier invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. 
Als vervolg actie hierop wordt in ABG verband gewerkt aan het verder verbeteren van het beheer van 
de openbare ruimte. Service en kwaliteit zijn daarbij de leidende principes. In 2018 wordt gewerkt 
aan de implementatie van het integraal beheersysteem voor de openbare ruimte, wordt het 
kwaliteitsplan geactualiseerd en wordt een visie ontwikkeld voor de toekomst van de buitendienst. 
De maatregelen zijn er op gericht om ook in 2019 weer goede service en kwaliteit te kunnen leveren. 
 

 
Verlenging contract groenblauwe diensten (STIKA-regeling) 
Vanaf 2019 verlengen we het contract met het stimuleringskader groenblauwe diensten (STIKA). Deze 
regeling wordt gecombineerd met drie andere provinciale regelingen. Vanaf 2019 zijn er voor STIKA 
geen middelen opgenomen in de begroting. Dat betekent structurele lasten van € 20.000 vanaf 2019. 
 
Onderhoud duikers 
Door achterstallig onderhoud duikers, zitten een groot aantal duikers dicht. Hierdoor is de 
waterdoorstroming in diverse sloten niet goed en kan wateroverlast ontstaan. De jaarlijkse kosten 
worden geraamd op € 10.000.  
 
Parkeerplaats VV Viola 
De onderhoudsstaat van de parkeerplaats bij VV Viola laat te wensen over en het is gewenst om binnen 
enkele jaren deze ruimte te gaan opwaarderen.  Bekeken zal worden met betrokken partijen en 
omwonenden wat een passende invulling is. Op dit moment stellen wij voor om in 2019 een pm-post 
voor deze herontwikkeling op te nemen. Tot die tijd zal het noodzakelijke onderhoud aan de verharding 
van Speelveld vanuit het reguliere onderhoudsbudget worden bekostigd. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Verlenging STIKA regeling   L    20.000    20.000   20.000   20.000 

2 Onderhoud duikers   L    10.000    10.000   10.000   10.000 

3 Fietsallee Chaamse bossen   L             0    21.000   21.000   21.000 

4 Onderhoud en beheer natuurpercelen   L      5.000      5.000     5.000     5.000 

L = Lasten  B = Baten 
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Sociaal domein 
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Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Nieuwe initiatieven uit de samenleving 

Er zijn nieuwe initiatieven vanuit de samenleving ontstaan 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving die het  'meedoen' van (kwetsbare) inwoners bevorderen. 

 

De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving via het subsidiebeleid. Het 

bevorderen van 'meedoen' is hier een van de belangrijkste speerpunten. 

2. Evalueren initiatief Effe buurten 

 

De evaluatie van Effe Buurten vindt plaats in de tweede helft van 2018. 

 
 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Effe buurten L -16.000 N S 
2 Mantelzorgondersteuning en adviesraad L 35.000 N S 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel   I = Incidenteel    S = Structureel 

 
Effe buurten 
Het streven is om de kosten van Effe buurten niet verder te laten stijgen dan het niveau van 2017.  
 
Mantelzorgondersteuning en adviesraad 
De kosten voor mantelzorgondersteuning en de adviesraad zijn abusievelijk niet geraamd in de 
begroting 2018. Dit wordt nu gecorrigeerd.  
 
 

Taakveld 620: Wijkteams 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Lichte ondersteuning 

Lichte ondersteuning in Alphen-Chaam draagt eraan bij dat inwoners mee kunnen doen in onze lokale samenleving. 

De ondersteuning is afgestemd op de vragen en behoeften van inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers en wordt 

integraal aangeboden. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Samen met onze partnerorganisaties geven we het ondersteuningsaanbod vorm conform de nieuwe 

subsidieafspraken. 

 

Desgevraagd geven we een toelichting op het nieuwe subsidiebeleid en ondersteunen we organisaties bij het 

indienen van de subsidieaanvraag. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële afwijkingen op dit taakveld verwacht. 
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Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Eén meldpunt voor alle zorgvragen en actieve inwonerbenadering 
We gaan één meldpunt creëren waar de inwoners uit onze gemeente terecht kunnen met al hun 
zorgvragen. Daarnaast benaderen we inwoners actief om zorgvragen in beeld te krijgen en om 
tijdig problemen te signaleren op het gebied van eenzaamheid, financiën en zorg. Als eerste stap 
gaan we een plan opstellen hoe we deze ambitie kunnen realiseren en wat daarvoor nodig is. Het 
uitgangspunt is dat dit binnen de reguliere budgetten kan worden uitgevoerd. 

 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 

 

Taakveld 640: Begeleide participatie 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Beschut werk 

Invulling geven aan vormen van beschut werk, mits dat past binnen de financiële kaders en andere re-

integratieinstrumenten 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Evaluatie van de omvang en samenstelling van de wachtlijst voor beschut werk. 

 

Alphen-Chaam heeft gekozen voor het werken met een wachtlijst bij beschut werk. Omdat de landelijk 

opgelegde target aan Alphen-Chaam 0 (nul) is, komen personen met een indicatie beschut werk meteen op 

een wachtlijst terecht. Momenteel heeft zich 1 persoon gemeld met een indicatie beschut werk. Deze wil erg 

graag geplaatst worden. Dit gegeven is een goede reden om snel het werken met een wachtlijst te evalueren. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
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Taakveld 650: Arbeidsparticipatie 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden omzetten naar een dalende lijn. 

Sinds half 2016 steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met 22%. Het is zaak de oorzaak te achterhalen en deze 

stijging om te buigen naar een daling. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Samenwerken met het Regionaal werkbedrijf Midden-Brabant zodat er één regionale werkgeversbenadering 

ontstaat. 

 

In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant werken 11 gemeenten samen waaronder de 3 ABG gemeenten. 

Hoofddoel van het Regionaal Werkbedrijf Midden-Brabant is de realisatie van de opgave vanuit de Wet 

Banenafspraak. Vanuit de bestuurlijke opdracht regionale werkgeversdienstverlening en matching zijn er 

belangrijke resultaten gehaald. Er is nu een uniforme werkgeversdienstverlening waar alle 11 gemeenten 

zich aan hebben gecommitteerd. Regionale bijeenkomsten zorgen ervoor dat re-integratiemedewerkers 

elkaar vinden en beter samenwerken. Vacatures, projecten èn kandidaten worden gedeeld. Wat nog 

achterblijft is de uniforme registratie in één systeem, te weten het systeem van het UWV zodat er beter en 

sneller kandidaten gematcht kunnen worden naar werk. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Kosten integratie 2017 L 19.000 N I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel   I = Incidenteel    S = Structureel 

 
Kosten Integratie 2017 
In 2018 zijn een aantal facturen van Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal 
geboekt die betrekking hebben op 2017. In 2018 is hiervoor geen budget beschikbaar. 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Regionaal Participatiebudget 
In het najaar van 2017 hebben alle Hart van Brabant-gemeenten zich gecommitteerd aan regionale 
samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening en matching. Om de nieuwe manier van 
werken te ondersteunen en te stimuleren moet een aantal randvoorwaarden worden gerealiseerd.  
Eén daarvan is het instellen van een regionaal budget. Momenteel wordt binnen de regio onderzocht 
wat de mogelijkheden daartoe zijn. Het advies, dat voor de zomer van 2018 wordt verwacht, 
besteedt onder andere aandacht aan de governance en beheer van het budget, maar gaat ook in op 
eventuele solidariteitsafspraken. Uiteindelijk moet het advies de bestuurders de mogelijkheid bieden 
af te wegen of de organisatie van een dergelijk budget meerwaarde heeft voor zowel de individuele 
gemeenten als de samenwerking als geheel. Afhankelijk van de besluitvorming over aanpak, inhoud 
en planning kan dit betekenen dat een deel van de lokale re-integratiemiddelen, die nu direct 
worden ingezet om kandidaten bij werkgevers te plaatsen op een vacature (menukaart ontzorgen 
werkgevers), vanaf 2019 in een regionaal budget worden gestort.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 
 
Taakveld 660:Maatwerkvoorziening (WMO) 

1e Turap 2018 
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Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Woningaanpassingen    L    40.000   N   I 

2 Vervoersvoorzieningen huur/bruikleen    L   -20.000   V   S 

3 Rolstoelvoorzieningen     L    25.000   N   S 

4 Kleinschalig collectief vervoer/deeltaxi    L      8.000   N   S 

L = Lasten  B = Baten 

 
Woningaanpassingen 
Grote woningaanpassingen komen niet zo vaak voor, maar in 2018 hebben we er een gehad. 
Daardoor ontstaat er een overschrijding van € 40.000. We beschouwen dit als een incidenteel 
nadeel. 
 
Vervoersvoorzieningen huur/bruikleen en rolstoelvoorzieningen 
De kosten voor vervoersvoorzieningen vallen op basis van het beeld van de eerste 4 maanden naar 
verwachting lager uit. De kosten van rolstoelen daarentegen hoger. We beschouwen dit als 
structurele effecten. 
 
Kleinschalig Collectief vervoer/deeltaxi 
Door met name de gunstige economische ontwikkeling (meer uitstapjes) en de toenemende 
vergrijzing wordt meer gebruik gemaakt van de deeltaxi. Daarnaast vervalt de provinciale financiële 
bijdrage vanaf 2019. 
 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Kleinschalig Collectief vervoer/deeltaxi 
Door met name de gunstige economische ontwikkeling (meer uitstapjes) en de toenemende 
vergrijzing wordt meer gebruik gemaakt van de deeltaxi. Daarnaast vervalt de provinciale financiële 
bijdrage vanaf 2019. 
 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Kleinschalig collectief vervoer / deeltaxi   L    3.000    5.000    3.000    11.000 

L = Lasten B = Baten 

 

Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+ 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Aanpak personen met verward gedrag 

Op 1 oktober 2018 hebben we een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. We ontwikkelen een integrale, deels regionaal deels lokale, aanpak voor personen met verward gedrag. 

 

We werken aan de landelijke opgave om voor 1 oktober 2018 te komen tot een sluitende aanpak voor 

personen met verward gedrag. Dit doen we deels regionaal (bijvoorbeeld het inrichten van een 

beoordelingslocatie). We bekijken ook welk ondersteuningsaanbod lokaal nodig is voor deze doelgroep. 

Vanaf 2019 gaan we met de inrichting en implementatie hiervan aan de slag. 
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Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1a Hulp Bij Huishouden CAO (€ 30.000 structureel vanaf 2019)    L    23.000   N    S 

1b Dekking uit stelpost loon- en prijsontwikkelingen (€ 30.000 structureel 
vanaf 2019) 

   L   -23.000   V     S  

2 Begeleiding    L    80.000   N    S 

3 Hulp Bij Huishouden Zorg In Natura    L    40.000   N    S 

4 Hulp Bij Huishouden PersoonsGebonden Budget    L    25.000   N    S 

5 Abonnementstarief Eigen bijdrage  (vanaf 2019)    B    40.000   N    S 

L = Lasten  B = Baten 

 
Collectieve Arbeids Overeenkomst HBH 
Op 1 april 2018 is de nieuwe CAO VVT in werking getreden, waardoor de kostprijs voor HBH stijgt.  
De onderhandelingen met de leveranciers lopen nog, maar we verwachten een kostenstijging van  
€ 30.000 structureel. Deze stijging dekken we uit de centrale stelpost loon- en prijsontwikkelingen. 
 
Begeleiding 
De kosten zijn naar verwachting hoger dan begroot. We hebben dit gebaseerd op de werkelijke 
kosten over het eerste kwartaal 2018 en de definitieve cijfers over 2017. 
 
Hulp Bij Huishouden Zorg In Natura 
De kosten zijn naar verwachting hoger dan begroot. We hebben dit gebaseerd op de werkelijke 
kosten over het eerste kwartaal 2018 en de definitieve cijfers over 2017. 
 
 
Hulp Bij Huishouden Persoonsgebonden Budget  
De kosten zijn naar verwachting fors hoger dan begroot. We hebben dit gebaseerd op de werkelijke 
kosten over het eerste kwartaal 2018 en de definitieve cijfers over 2017. 
 
Eigen bijdrage Wmo 
In het regeerakkoord is opgenomen dat er per 1-1-2019 een inkomensonafhankelijke bijdrage voor 
Wmo- voorzieningen komt. Dit betekent een daling van de eigen bijdragen voor de gemeente. 
Bovendien voorzien wij een toename van het aantal voorzieningen. De financiële drempel voor het 
aanvragen van een voorziening wordt hiermee lager. Er komt vanuit het rijk enkel een gedeeltelijke 
compensatie voor het gemis aan eigen bijdrage. Op dit moment verwachten wij dat door de 
invoering van het abonnementstarief onze inkomsten met € 40.000 zullen dalen. We worden 
hiervoor voor 50% gecompenseerd in de algemene uitkering. 

 

Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18- 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: organisatie toegang jeugdhulp 

De toegang voor jeugdhulp vanaf 2019 sluit aan op de lokale behoeften 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Een besluit nemen over de organisatie van de toegang voor jeugdhulp vanaf 2019 

 

Voor 1-8-2018 zal hierover een besluit worden genomen. 
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Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Jeugdhulp L 600.000    N    I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel   I = Incidenteel    S = Structureel 

 
Jeugdhulp 
Alphen-Chaam had in 2016 en 2017 tekorten op de jeugdhulp. In 2017 wordt dit tekort voor het 
grootste deel veroorzaakt door een enkele bijzondere casus. De tekorten uit de jaarrekening 2017 
worden in 2018 gecompenseerd door een eenmalige bijdrage van het Rijk van € 780.000. Deze is 
opgenomen onder het taakveld 070 'Algemene uitkering'. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet 
In 2017 is naar aanleiding van de notitie “Evaluatie en bepaling toekomstige samenwerking met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda 2017” besloten om de samenwerking met het CJG Breda 
in 2018 voort te zetten. Tevens is besloten om te streven naar een zo groot mogelijke 
samenwerking  tussen de beleidsterreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met als doel te 
komen tot een meer integrale benadering. Onderzocht moet worden of én hoe de toegang tot 
deze drie beleidsterreinen meer in elkaars nabijheid geregeld kan worden.  Meerdere scenario’s 
worden hiervoor uitgewerkt.  Op dit moment is de besluitvorming nog niet afgerond, zodat hierop 
niet kan worden ingegaan.  Welk besluit hieromtrent ook wordt genomen, het streven is om de 
implementatie daarvan in 2019 af te ronden. Gelet op het vorenstaande kunnen wij u ook nog 
geen inzicht verstrekken in de hieraan verbonden kosten. Hierover zullen wij u te zijner tijd 
informeren. 

 
Jeugdhulp 
Alphen-Chaam had in 2016 en 2017 tekorten op de jeugdhulp. In 2017 wordt dit tekort voor het 
grootste deel veroorzaakt door een enkele bijzondere casus. Wij verwachten dat het tekort van 2017 
in de komende jaren gedempt zal worden door een aantal ontwikkelingen, op landelijk niveau maar 
ook op regionaal en lokaal niveau.  
 
Landelijk: 
In de maartcirculaire 2018 is aangegeven dat (onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV van 
de VNG) er een 'stroppenpot' zal worden ingevoerd voor gemeenten die geconfronteerd worden met 
een stapeling van tekorten in het sociaal domein. Deze stroppenpot zal gevuld worden met € 200 
miljoen. De verdeling van de middelen zal worden aangegeven door de VNG. 
Hiernaast vormen de verdeelmodellen onderwerp van discussie. De verdeelmodellen moeten meer 
recht doen aan de werkelijke situatie. Wij vertrouwen erop dat de voorgenomen herziening positief 
uitpakt voor onze gemeente.  
 
Regionaal: 
Binnen onze regio maakt ons college er zich hard voor te komen tot een regionale solidariteit. 
Hierdoor kan het risico van exceptionele casussen opgevangen worden binnen de regio. Voor 2018 
heeft onze gemeente een eenmalige tegemoetkoming voor onze bijzondere situatie ontvangen van € 
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780.000. Bij deze tegemoetkoming is ons door het Rijk opgedragen te zorgen voor solidariteit binnen 
onze regio. Door de vele nieuwe colleges na de verkiezingen is de uitkomst onzeker maar wij 
vertrouwen op een positieve afloop. 
 
Lokaal: 
In samenwerking met de regiogemeenten werken wij aan een betere beheersbaarheid van de kosten 
van de jeugdzorg. De voorgestelde maatregelen zijn opgedeeld in een aantal categorieën namelijk: 

 Aanscherpen van de administratieve processen 

 Administratieve toewijzing door gemeenten in plaats van Zorg Lokaal 

 Geen start jeugdhulp binnen 3 maanden naar toewijzing  dan volgt verwijdering 
toewijzing 

 Betere managementinformatie 

 Binnen de huidige mogelijkheden is een beperkt dashboard opgeleverd 

 Koppeling diverse databronnen met BI-tool voor uitgebreider dashboard volgt in het 
laatste kwartaal van 2018. De ontwikkeling loopt door tot in 2019 

 Heroverweging tarieven 

 De kosten voor ambulante jeugdhulp zijn nog steeds te hoog. Tarieven moeten op 
contractueel goed moment aangepast worden 

 Kwaliteit van de jeugdhulp 

 Het is onvoldoende duidelijk of alle contractuele afspraken door aanbieders worden 
nageleefd. We ontwikkelen een audit-instrument om dit te bepalen. Door middel van 
dit kwaliteitsinstrument kan de inzet van jeugdzorg met meer efficiëntie en 
effectiviteit worden gedaan 

 Beter verwijsgedrag 

 Samen 'goed verwijsgedrag' vaststellen en d.m.v. analyse van het huidige gedrag 
toewerken naar de gewenst norm 

 Beheersing van het aanbod 

 Helder onderscheid maken wat vrij-toegankelijk wordt aangeboden en wat niet vrij-
toegankelijk wordt aangeboden 

 helder maken wat überhaupt niet onder jeugdzorg valt  

 per jeugdvormhulp de omvang en duur bepalen 

 instellen van (virtuele) plafonds binnen de verschillende vormen van ambulante 
jeugdhulp, zodat eerder signalen afgegeven kunnen worden naar o.a. verwijzers en 
aanbieders  

 
Op basis van de thans voorlopige cijfers uit de jaarstukken 2017 verwachten wij een jaarlijks tekort 
op de decentralisatiegelden in de algemene uitkering van € 1 miljoen. Bovenstaande ontwikkelingen 
(landelijk en regionale solidariteit) geven voor ons voldoende aanleiding om aan te nemen dat 
minimaal 50% van dit tekort in aanmerking zal komen voor compensatie.  
Daarnaast verwachten wij dat de effecten van bovenstaande lokale inspanningen minimaal zullen 
resulteren in een voordeel van € 50.000 in 2019 oplopend naar € 125.000 in 2022. 
Ten opzichte van de meerjarenraming 2019-2021 (behorende bij de begroting 2018) verwachten wij 
onderstaande aanvullende budgetten nodig te hebben voor een goede uitvoering van de jeugdzorg: 
  

  2019 2020 2021 2022 

Beschikbaar in MJR 2019-2022        1.640.000         1.648.000         1.655.000         1.655.000  

Benodigd budget        1.866.000         1.845.000         1.823.000         1.798.000  

Benodigd extra budget            226.000             197.000             168.000             143.000  
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Bij het werken met aannames blijft altijd het risico bestaan dat de aannames onjuist zijn. Ter 
compensatie nemen wij in een risico op van € 500.000. Hierdoor zal de benodigde 
weerstandscapaciteit stijgen. Dit reeds verwerkt in de 'Prognose algemene reserve'.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Extra budget jeugdzorg L  226.000  197.000  168.000 143.000 

L = Lasten   B = Baten 
 

Taakveld 681: Geëscaleerde zorg 18+ 

1e Turap 2018 

 
  

Resultaat 1: Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

vastgestelde beleidskaders en inrichtingskeuzes ten aanzien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Op basis van de in 2017 vastgestelde kaders nemen we besluiten over de inrichting van onze nieuwe taken en 

verantwoordelijkheden in het kader van beschermd wonen per 2020, zodat we in 2019 kunnen implementeren. 

 

Er is een regiovisie opgesteld. In 2018 stellen we aanvullend hierop een regionaal en lokaal plan van aanpak 

vast. De voorbereidingen hiervoor lopen. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Decentralisatie beschermd wonen en aanpak verwarde personen 
Op het gebied van ondersteuning aan inwoners met psychische of sociaal-maatschappelijk 
kwetsbaarheid krijgt de gemeente de komende jaren nieuwe verantwoordelijkheden.  
Het gaat om  
-  sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag (najaar 2018)  
-  decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (zo spoedig mogelijk na 2020)  
-  wet verplichte ggz (inwerkingtreding op 1 januari 2020).  
 
We bereiden deze nieuwe taken voor op lokaal en regionaal niveau en in samenhang met elkaar.  
Voor uitvoering van het regionale projectplan Beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt 
van onze gemeente in 2019 een bijdrage gevraagd van maximaal € 20.000.  Afhankelijk van de 
ambtelijke inzet en ingangsdatum van de decentralisatie kan dit bedrag lager worden.  
Voor deze voorbereidingen stelt het rijk, voor zover nu bekend, geen aanvullende middelen ter 
beschikking.  
 
De uitvoering van de nieuwe taken brengt structurele kosten met zich mee. Op dit moment is nog 
niet bekend welk budget de gemeente hiervoor zal ontvangen.  
Landelijk wordt op dit moment voor de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang een objectief verdeelmodel ontwikkeld. Afhankelijk van de parameters die hierbij gehanteerd 
zullen worden brengt dit voor de gemeente een financieel risico met zich mee. In de regionale 
samenwerking voor deze decentralisatie hebben we financiële solidariteit als uitgangspunt 
vastgesteld. Hiermee wordt het financiële risico  beperkt. 
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Financieel perspectief 2019-2022 
 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Regionale bijdrage implementatie begeleid wonen L   20.000      0      0      0 

2 Dekking bijdrage uit algemene reserve B  -20.000      0      0      0 

L = Lasten   B = Baten 
 

  



Perspectiefnota 2019 Alphen-Chaam        62 
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Volksgezondheid en milieu 
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Taakveld 710:Volksgezondheid 

Perspectief 2019-2022 

 
GGD 
De bijdrage aan de GGD op basis van de begroting 2019 van de GGD is € 31.000 lager dan de huidige 
raming in de begroting van Alphen-Chaam. Daarnaast wordt € 10.000 onttrokken uit de stelpost 
loon- en prijsontwikkelingen ter compensatie van de loon- en prijsontwikkelingen in de begroting van 
de GGD. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 

1 Bijdrage aan GGD L -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 

2 Dekking loon- en prijsontwikkelingen uit stelpost L -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 

L = Lasten  B = Baten 

Taakveld 720: Riolering 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Vaststelling nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 

Vastleggen beleid en beheer van de riolering voor de planperiode 2019-2023 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In 2018 zullen wij uw raad een nieuw document ter besluitvorming voorleggen waarin het beleid en beheer van de 

gemeentelijke riolering voor de nieuwe planperiode is vastgelegd. De gevolgen van de klimaatomslag en de nieuwe 

omgevingswet zullen hierbij belangrijke punten van aandacht zijn. De intensie is er om e.e.a. in regionaal verband op 

te pakken (SWWB/Waterkring De Baronie). Met de benodigde kosten hiervoor is binnen de gesloten exploitatie 

riolering rekening gehouden. De voorbereiding is in 2017 opgestart. 

 

De onderzoeksresultaten en eventuele maatregelen worden opgenomen in het nieuwe VGRP 2019-2023 dat 

dit jaar door uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden. 

  

Resultaat 2: Oplossen knelpunten riolering Withagen en Elsakkerpad Chaam 

Verbeteren afstroming afvalwater naar het bergbezinkbassin aan het Elsakkerpad en verminderen wateroverlast in de 

kern Chaam 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In het uitvoeringsplan en bijbehorende investeringschema van het huidige vGRP zijn voor 2018 de projecten in 

Withagen en Elsakkerpad opgenomen. Bij beide projecten is er sprake van een noodzakelijke capaciteitsvergroting 

van de riolering. Gelijktijdig zal de openbare ruimte worden heringericht. Het definitieve inrichtingsplan van de 

openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt zal op interactieve wijze opgesteld. Bewoners, ondernemers en 

gebruikers van de betreffende straten zullen hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Met de voorbereiding van deze 

projecten wordt in 2017 gestart. 

 

Met de voorbereiding van de uitvoering is gestart. Op dit moment hebben er reeds een tweetal 

informatieavonden plaatsgevonden en wordt het plan door adviesbureau Akertech verder uitgewerkt. 
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Resultaat 3: Herinrichting Blokkenweide Chaam 

Vervangen riolering en herinrichting openbare ruimte Blokkenweide 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. In het uitvoeringsplan en bijbehorende investeringschema van het huidige vGRP is voor 2018 het project 

Blokkenweide opgenomen. Bij dit project is er sprake van een noodzakelijke vervanging van de riolering waarbij ook 

het hemelwater gescheiden zal worden ingezameld. Gelijktijdig zal de openbare ruimte worden heringericht. Het 

definitieve inrichtingsplan van de openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt zal op interactieve wijze 

opgesteld. Bewoners, ondernemers en gebruikers van de betreffende straten zullen hierbij nadrukkelijk worden 

betrokken. Met de voorbereiding van dit project wordt in 2017 gestart. 

 

Met de voorbereiding van de uitvoering is gestart. Op dit moment hebben er reeds een tweetal 

informatieavonden plaatsgevonden en wordt het plan door adviesbureau Akertech verder uitgewerkt. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Vervanging riolering Elsakkerpad Chaam 
In 2019 zal met de voorbereiding en uitvoering worden gestart van de vervanging van de riolering in 
het gedeelte Elsakkerpad tussen Baarleseweg en Withagen. Gelijktijdig met de noodzakelijke 
vervanging wordt een knelpunt in de riolering opgelost. Hiermee zal de afvoer naar de 
waterzuivering vanuit Wolfsdonk en Gilzeweg naar de waterzuivering aanzienlijk verbeteren. Ook de 
openbare ruimte zal hierbij opnieuw worden in gericht. Voorbereiding, uitvoering en kosten zijn 
conform raming.  
 
Nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2019-2023 
Het nieuwe rioleringsplan leidt mogelijk tot projecten met financiële consequenties voor de 
(meerjaren)begroting. Doordat het een gesloten exploitatie betreft zijn deze gevolgen budgettair 
neutraal.   
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht.  

Taakveld 730: Afval 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Minder restafval, meer afvalscheiding 

In relatie tot de landelijke VANG doelstellingen gaan we binnen de gemeente Alphen-Chaam streven naar minder 

restafval door meer afvalscheiding 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Op 11 mei 2017 is het voorstel 'evaluatie afvalscheiding en bepaling ambitie gemeente Alphen- Chaam" 

informerend ingebracht. Op 23 mei 2017 heeft hierover met de gemeenteraadsleden en hun achterban een 

informatieavond plaatsgevonden. Op deze avond zijn een aantal scenario's gepresenteerd en is besloten de scenario's 

uit te werken en ter besluitvorming in september 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar verwachting zal in 

2018 een alternatief inzamelsysteem worden ingevoerd. 

 

De gemeenteraad nam in september 2017 geen besluit voor het invoeren van een nieuw inzamelsysteem. De 

gemeenteraad verzocht het college om in september 2018 een nieuw voorstel voor te leggen aan de 

gemeenteraad. Met dit voorstel worden de opties om tot minder restafval (de VANG doelstelling) te komen 

nogmaals tegen het licht gehouden. Bij het invoeren van een nieuw inzamelsysteem experimenteren we met 

beraadtafels waardoor het invoeren in 2018 niet haalbaar is. 
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Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Van Afval naar Grondstof (VANG) 
Op grond van het te nemen raadsbesluit in september 2018 gaan we werken aan de doelstelling 
om te komen tot minder restafval. De opties om deze doelstelling te behalen worden opnieuw in 
beeld gebracht waarbij het uitgangspunt is dat dit niet leidt tot een lastenverhoging voor de 
inwoners. De wijze waarop we dit realiseren is onderwerp van gesprek dat we specifiek met de 
inwoners voeren. De nadrukkelijke voorkeur genoemd in het Raadsakkoord 2018-2022, waarbij de 
voorkeur uit gaat naar de optie waarbij we de kliko's aanpassen en waarbij we niet overgaan tot 
het plaatsen van ondergrondse containers, wordt hierin meegenomen.   
 
Aandachtspunten van het college: 

 De opties van het afval beleid worden nog eens tegen het licht gehouden. 

 Het betrekken van en communiceren met bewoners is van groot belang. 

 Voorkeur voor aanpassen kliko's in plaats van ondergrondse containers. 

 Mogelijkheid voor (een deel van de) gemeente om grofvuil en chemisch afval huis aan huis 
op te halen. 

 
Contract afvalinzameling 
In 2019 start een nieuw contract voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Om de 
doelstelling te halen te komen tot minder restafval zal de looptijd van het contract 1 jaar vast zijn 
met een optie tot verlenging van 1 jaar. Indien mogelijk wordt hierin de samenwerking gezocht met 
de gemeente Baarle-Nassau.  
 
Zwerfafval 
Vanuit de landelijke aanpak zwerfafval continueren we de inzet op dit gebied. Daarnaast streven we 
naar het consolideren van het project 'Schoon Belonen' en andere lokale initiatieven. Hiervoor wordt 
een visiedocument opgesteld voor de duurzame aanpak van zwerfafval. De projecten die 
voortbestaan en ontstaan vanuit het visiedocument dragen bij aan structurele inbedding van 
gedragsverandering in de gemeente. Als deelnemer van de raamovereenkomst verpakkingen heeft 
de gemeente recht op een vergoeding voor de aanpak van zwerfafval. Deze vergoeding wordt 
hiermee optimaal benut. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
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Taakveld 740: Milieubeheer 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: bodeminformatiesysteem 

Implementatie bodembeheersysteem 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. De implementatie van één bodembeheersysteem. 

 

In 2018 is door en voor de Provincie en de omgevingsdiensten van Noord Brabant (en de gemeenten die 

weer bij die omgevingsdiensten zijn aangesloten) een aanbestedingstraject gestart voor een gezamenlijk 

bodeminformatiesysteem. In de loop van 2018 wordt de uitkomst van het aanbestedingstraject duidelijk. De 

implementatie van het gekozen systeem vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in 2019. Dit gezamenlijke 

bodeminformatiesysteem in combinatie met het digitaliseren van alle bodeminformatie uit de 3 ABG 

gemeentearchieven zorgen er samen voor dat in 2021 bodem goed ondergebracht kan worden in het 

Omgevingsportaal. Dit portaal moet ingericht zijn wanneer de Omgevingswet in werking treedt.Met het 

digitaliseren van alle bodemrapporten starten we in 2018. 

  

Resultaat 2: Milieu- en duurzaamheidsbeleid 

Uitvoeren van acties en projecten vanuit milieu- en duurzaamheidsbeleid 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Uitvoeren van acties en projecten vanuit milieu- en duurzaamheidsbeleid 

 

Het duurzaamheidsbeleid is in 2018 afgerond en we starten met het actualiseren van de duurzaamheidsvisie 

in de tweede helft van 2018, een en ander conform het coalitieakkoord. 

 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 a OMWB budget werkprogramma 2018 L  6.500 N I 

1 b OMWB budget werkprogramma 2018 L  4.500 N S 

2 Resultaatbestemming 2017 OMWB en teruggave extra bijdrage 2euro L -41.000 V I 

3 Ontvangen SLOK-gelden Regio West-Brabant B -10.000 V I 
4 Duurzaamheidsvisie L    7.000     N I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel    N = Nadeel    I = Incidenteel    S = Structureel 

 
Omgevingsdienst 
In afwijking van het werkprogramma 2018 is een aantal extra taken overgedragen aan OMWB 
waarvoor geen budget beschikbaar is:  
a. opdracht voor het verplicht actualiseren Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
voor een aantal veehouderijen. Incidenteel bedrag van € 6.500. 
b. toetsing en toezicht meldingen aan bodemenergiesystemen. Per jaar komen er meer meldingen 
voor bodemenergiesystemen. Slecht werkende bodemenergiesystemen verstoren de warmtebalans 
en dat geeft op termijn problemen als er meerdere systemen op korte afstand van elkaar komen te 
liggen. In 2017 waren er 9 bodemenergiesystemen, we gaan voor 2018 uit van 10 systemen.  
Kosten € 4.500. 
c. in juli besluit het Algemeen Bestuur over de bestemming van het rekeningresultaat 2017 van 
€ 4.877.000. Als het voorstel wordt aangenomen om een groot deel van het resultaat uit te betalen 
aan de deelnemers betekent dat voor onze gemeente een bedrag van € 36.000. Daarnaast besluit het 
AB over de (wijze van) teruggave van de in het verleden betaalde gemeentelijke bijdrage van 2 euro 
per uur. Dat zou een ontvangst van € 4.804 betekenen. Het Algemeen Bestuur zal ook besluiten over 
de bekostiging van de niet inrichting gebonden taken (NIG taken).  
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Stimulering Lokaal Klimaatbeleid Regio West-Brabant  
De Regio West-Brabant heeft € 10.000 teruggestort naar de gemeente. Dit betreft het restant van 
het zogenaamde project Stimulering Lokaal Klimaatbeleid (SLoK). Dit project is reeds afgesloten in 
2015 en is al die tijd in beheer gebleven bij de Regio. Omdat binnen de regio op termijn geen 
bestemming wordt gezien voor dit restantbedrag is het teruggestort.  
 
Duurzaamheidsvisie 
Voor het opstellen van een duurzaamheidsvisie ramen we een bedrag van € 7.000. Deze visie zal bij 
voorkeur in samenwerking met Baarle-Nassau en Gilze en Rijen opgesteld worden. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Duurzaamheid 
In het coalitieakkoord staat het thema duurzaamheid op de agenda. Voor het bereiken van deze 
doelstellingen zijn middelen en extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Wij schatten in dat een 
werkbudget van € 20.000 per jaar en extra formatie van 0,25 fte (€ 22.000) nodig is voor de 
vakgebieden energietransitie, water en groen.  In totaal dus € 42.000. 
 
We willen in 2050 regionaal energieneutraal en klimaatbestendig zijn. 
In de eerste helft van 2019 stellen wij beleid omtrent duurzaamheid vast. Onderdeel hiervan 
maakt uit hoe onze gemeente energieneutraal in 2050 kan zijn alsmede de energietransitie. Dit 
nieuwe beleid zal samen met betrokken partijen en inwoners opgesteld gaan worden. 
 
Ten aanzien van de energietransitie: 
- ontwikkelen we nieuwe wijken duurzaam en gasloos 
- onderzoeken we grootschalige duurzame energie op ons grondgebied  
- we werken we samen met inwoners, ondernemers en woningbouwcorporaties aan het 
verduurzamen van bestaande woningen en bedrijven. 
 
Ten aanzien van Klimaatadaptie: 
- we laten de gevolgen van klimaatverandering zien. 
- waar mogelijk passen we de openbare ruimte aan en stimuleren bewoners om hun woning 
klimaatbestendig te maken. 
 
Ten aanzien van Circulaire economie: 
- Het rapport van HAS Kennis Transfer krijgt een vervolg. 
- we stimuleren iedereen om beton, plastic en dieselolie te vervangen door biobased materialen. 
 
Luchtkwaliteit: 
Ook streven we naar een betere luchtkwaliteit door voorlichting aan bewoners en bedrijven 
We onderkennen ook onze eigen verantwoordelijkheid en willen de komende jaren resultaten 
boeken op het verbeteren van de luchtkwaliteit. In 2018 en 2019 laten we door de OMWB 
luchtwassers controleren op de vergunningvoorschriften. Bij twijfel over de werking voert de 
OMWB een meting uit. We gaan uit van maximaal 5 metingen in 2019 á € 3.000. 
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Bijdrage omgevingsdienst (OMWB) 
De bijdrage voor de OMWB wordt afgestemd op de nieuwe MWB-norm. Naast deze norm nemen we 
een bedrag op voor het uit laten voeren van de verzoektaken (P2). 
 
Specificatie bijdrage  
De begroting van de OMWB is opgebouwd uit 4 onderdelen.  
P1: MWB-norm **)       €  242.028 
P2: niet-basis en verzoektaken opgenomen in begroting   €    17.076  
P3: collectieve taken, vast bedrag     €    30.346 
P4: opdrachten buiten werkprogramma (worden uit andere  €              0 
budgetten betaald).                      _________ 

        €   289.450 
 
P2: verhoging budget conform raadsbesluit juni 2018   €        8.000 
Teruggave 2 euro per declarabel uur (vanwege positief resultaat) €       -4.804 
Voorgesteld budget in 2019:      €    292.646 
 
**) Wij mogen in vier jaar toegroeien naar de uiteindelijke MWB-norm.  
Dat betekent voor de meerjarenbegroting het volgende.  
2020:  Totaalbedrag is dan € 323.363 
2021: Totaalbedrag is dan € 354.080 
2022:  Totaalbedrag is dan € 384.796 
 
 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Hogere bijdrage aan OMWB  L    5.000    33.000    64.000    94.000 

2 Duurzaamheid L    42.000    42.000    42.000    42.000 

3 Metingen luchtkwaliteit L    15.000              0              0              0 

L = Lasten  B = Baten 
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
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Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Omgevingswet 

Implementatie omgevingswet 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Uitvoeren Plan van Aanpak Omgevingswet 

 

De uitvoering van het Plan van Aanpak ligt op schema. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Sloopsubsidies 
Voorgesteld wordt een subsidie te verstrekken voor het slopen van vrijkomende agrarische bijgebouwen 
in Galder en deze ten laste van de bestemmingsreserve sloopsubsidies die hiervoor bedoeld is. 
 
Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 
De agrarische sector is volop in beweging. Er zijn bedrijven die ontwikkelen en andere bedrijven 
stoppen. De verwachting is dat in 2030 in Brabant ruim 4.000 agrarische bedrijven gestopt zijn. Hierbij 
komen stallen en andere bedrijfsgebouwen leeg te staan. Het maken van een keuze voor omschakelen 
naar een andere bedrijfsvorm, een woonbestemming of sloop van gebouwen wordt door veel eigenaren 
als lastig ervaren. Heldere beleidskaders van de gemeente moeten bijdragen om deze keuzes te 
vergemakkelijken. Een inventarisatie van (toekomstige) vab’s en de plannen hierbij van de vab-
eigenaren is een belangrijke input voor deze beleidskaders. Dit kunnen we vormgeven met 
‘keukentafelgesprekken’ waarmee een rode draad ontdekt wordt, zodat beleidskader geformuleerd kan 
worden om het aantal vab’s terug te brengen.  
De geschatte kosten van deze inventarisatie bedragen € 25.000. 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Toekenning sloopsubsidie L   6.000 N I 

2 Onttrekking uit reserve sloopsubsidies L  -6.000 V I 

3 Inventarisatie vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) L 25.000 N I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel    N = Nadeel    I = Incidenteel    S = Structureel 

 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

Omgevingswet 
Vanaf 2018 voeren we de verschillende onderdelen van het Plan van Aanpak uit. Voor de jaren tot en 
met 2021 zijn de volgende kosten noodzakelijk. 
 

1. Programmamanager 
Tot dit moment is het programmamanagement voor slechts enkele uren per week belegd bij 
medewerkers. Dit is te weinig om de komende jaren te voorzien in een goede voortgang van 
het proces. Deze medewerkers moeten vrijgemaakt voor het programmamanagement en we 
hebben daarvoor een bedrag nodig van 1 fte, zijnde € 100.000,-- per jaar (schaal 11) Over een 
periode van drie jaar is dat een bedrag van € 300.000,00.  
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Voor Gilze en Rijen is dat 53,8 %       € 161.400 
Voor Alphen-Chaam is dat  24,6 %      €    73.800 
Voor Baarle-Nassau is dat 21,6 %      €    64.800 

 
2. Digitalisering 

a. Projectleider 
Voor het vullen van het landelijke datamodel Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) én om 
onze informatievoorziening op orde te krijgen  (IBP) zijn datasets nodig die volledig, juist en 
actueel zijn. De datasets gaan onderling gegevens uitwisselen via het DSO en het 
gegevensmagazijn. Het organiseren van de samenhang wordt geborgd in één project. Voor dit 
project binnen de ABG organisatie is externe deskundigheid nodig die samen met de 
Gegevensmanager de kwaliteit en kwantiteit beoordeelt van de huidige data. 
Op basis van de resultaten stelt de projectleider een plan van aanpak op voor project b 
Kosten externe projectleider € 50.000.  
Gilze en Rijen betaalt 53,8 %   € 26.900 
Baarle-Nassau betaalt 21,6 %   € 10.800 
Alphen-Chaam betaalt 24,6 %   € 12.300 
 
b. Datasets inscannen / digitaliseren.  
Per gemeente zijn er ongeveer 70 datasets die gegevens uitwisselen met het DSO en 
Gegevensmagazijn. Een deel van de gegevens is digitaal raadpleegbaar en volledig verwerkt in 
onze systemen zoals de Basisregistraties BAG en BGT.  De datasets van actuele 
bodemonderzoeken, geluidkaarten, verkeersbesluiten,  kabels en leidingen en Wabo-
vergunningen etc hebben hierin een digitaliseringsslag te maken. Het project data geeft 
duidelijkheid over de basiskwaliteit  per dataset en wat er nodig is aan middelen of capaciteit 
om te voldoen aan de Omgevingswet. Daarnaast moet iedere gemeente bepalen wélke 
datasets zij willen toevoegen aan het project (wat moet, wat is gewenst) en tot welk 
kwaliteitsniveau de data beschikbaar moet zijn. Hierin is één van de belangrijke criteria of en 
hoe deze ontsloten moeten worden naar onze burgers en bedrijven. Per dataset wordt 
geïnventariseerd wat de kosten zijn. De rol van de eerder genoemde projectleider is 
coördineren en instrueren van de medewerkers om de data op orde te krijgen en de 
afspraken en verantwoordelijkheden te borgen in de organisatie. De financiële consequenties 
zijn nog  onduidelijk.   
 

3. Regels 
We inventariseren alle verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving. Het doel is om uiteindelijk één set regels te krijgen die in het omgevingsplan 
geplaatst kunnen worden, dan wel in één verordening. We hebben daarvoor externe 
deskundigheid nodig om het proces te begeleiden.  
 
De kosten voor inhuur van deskundigheid worden geraamd op € 20.000,- voor de drie 
gemeenten.   
Voor Gilze en Rijen is dit 53,8 %.        € 10.760 
Voor Baarle-Nassau is dit 21,6 %       €   4.320 
Voor Alphen-Chaam is dit 24,6 %      €   4.920 

 
4. Instrumenten 

Binnen de Omgevingswet wordt gewerkt met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen alle bestemmingsplannen van 
rechtswege in omgevingsplannen. In 2029 moet er één omgevingsplan zijn.  
De basis voor het toekomstige omgevingsplan moet vooraf bepaald worden in de vorm van 
een zogenaamde bodemplaat. Op deze bodemplaat worden alle bestemmingsplannen 
gebouwd, zodat alles later gemakkelijk tot één omgevingsplan samengevoegd kan worden. In 
2018/2019 zal worden bepaald hoe de uniforme planarchitectuur (bodemplaat) van het 
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omgevingsplan er uit komt te zien. In 2020 wordt voor onze gemeente een omgevingsvisie 
opgesteld. In 2019 bepalen we de marsroute en de basisvorm voor de omgevingsvisie.  

 
5. Organisatie 

De cultuuromslag is de belangrijkste verandering die de Omgevingswet beoogt. We gaan in 
verschillende bijeenkomsten de medewerkers, raden en bestuurders meenemen in de 
veranderingen. Daar hoort een communicatietraject en een opleidingsplan bij. Voor het 
ontwikkelen van een andere werkwijze zijn andere rollen en bevoegdheden gewenst en 
nieuwe werkprocessen en –protocollen. Hiervoor is externe expertise nodig en hebben de 
medewerkers tijd nodig om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. Ingeschat budget € 
200.000 voor de jaren 2019-2021 
Voor Gilze en Rijen is dit 53,8 %       € 107.600 
Voor Baarle-Nassau is dit 21,6 %       €   43.200 
Voor Alphen-Chaam is dit 24,6 %      €   49.200 

 
Markdal Duurzaam en Vitaal 
De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal heeft in 2013 het initiatief genomen om in samenwerking 
met bewoners van het Markdal, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, gemeente 
Alphen-Chaam en gemeente Breda een participatie proces te starten om in het Markdal te komen tot 
ontwikkelingen op het gebied van natuur, water, economie, wonen, werkgelegenheid en recreatie. 
Het doel is om:  

1. De aanleg van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) in het Markdal voor een groot deel te 
realiseren (Nieuwe loop van de Mark zelf, herinrichting gronden voor natuur en een nieuw 
recreatief routenetwerk); 

2. De maatregelen die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren; 
3. Het toekomstperspectief voor de inwoners van Strijbeek te vergroten. 

 
Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan herzien worden. 
Bovendien past een deel van de beoogde ontwikkelingen niet binnen de kaders van de ‘Verordening 
Ruimte 2014’ van de Provincie. 
   
Het college van de gemeente Alphen-Chaam heeft dit project omarmd en met de Vereniging Markdal 
afgesproken zich in te zetten voor deze ontwikkeling en deel te nemen aan het participatieproces.  
Bijzonder aan dit project is dat ervoor gekozen is om al te werken volgens de principes van de nieuwe 
Omgevingswet. Hiervoor heeft de Vereniging Markdal de Eenvoudig Beter Trofee 2016 mogen 
ontvangen (ministerie Infrastructuur en Milieu). Door deze manier van werken heeft het project een 
groot draagvlak bij zowel overheden als bij de grondeigenaren in het Markdal. Ook zijn diverse milieu 
instanties betrokken bij het proces (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabantse milieu 
Federatie).  
 
Keerzijde van dit proces is dat deze manier van werken veel inzet van ambtelijke capaciteit vraagt. 
Naast de diverse overleggen en participatiebijeenkomsten, vragen ook het opstellen en beoordelen 
van de producten van een dergelijke ontwikkeling veel tijd (de LESA (Landschappelijke Ecologische 
Systeeemanalyse), het opstellen van het voorkeursalternatief voor de herinrichting van het Markdal, 
afspraken over maatregelen om (ongewenste) vernatting van landbouwgronden te compenseren, 
afspraken over beheer nieuwe natuur en recreatieve routenetwerken, bestemmingsplan en 
bijbehorende planmer, anterieure overeenkomsten en later de procedure Projectplan Waterwet die 
gevoerd gaat worden in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)). Daarnaast zitten er 
in het bestemmingsplan 7 “rode” initiatieven die elk op een andere wijze bijdragen aan de realisatie 
van het NNB in het Markdal, wat moet worden afgesproken en vastgelegd in het bestemmingsplan en 
de anterieure overeenkomsten.     
 
Het project Markdal is een bijzonder en mooi project, waarvoor wij als gemeente Alphen-Chaam ons 
graag inzetten. Maar de ambtelijke kosten kunnen niet allemaal worden gedekt door de kosten die 
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worden verhaald bij het bestemmingsplan. Om die reden stellen wij voor om een budget van € 
50.000 beschikbaar te stellen.  
 
Fietspad Markdal 
Een onderdeel van de plannen voor een nieuwe gebiedsinrichting van het Markdal is de fiets- en 
wandelinfrastructuur. Het waterschap zorgt voor vervanging van het bestaande fietspad, in verband 
met de hermeandering van de Mark. Indien de gemeente kiest voor gelijktijdige verbreding van het 
fietspad en mogelijke aanleg van 1 of meer bruggen en wandelpaden, zijn deze meerkosten voor 
rekening van de gemeente. De kosten voor het gelijktijdig verbreden van het fietspad langs de Mark 
zijn geraamd op € 200.000. Er is minstens één brug over de Mark noodzakelijk om het fietspad aan te 
laten sluiten op het netwerk richting de Strijbeekse heide. Afzonderlijke wandelpaden langs de Mark 
zijn vooralsnog niet gepland. In deze investeringsbedragen zijn ambtelijke uren nog niet opgenomen. 
 

 
Plattelandsontwikkeling 
 
Stamtafel buitengebied 
De raad heeft in november 2017 de motie ‘ Stamtafel buitengebied’ aangenomen. Deze luidde als volgt: 
“Een zogenaamde stamtafel op te zetten met daarin alle partijen met belangen in het buitengebied;  
Gezamenlijk te komen tot aanbevelingen met de mogelijkheden om de vrijstaande agrarische gebouwen 
een tweede leven te geven.” 
Op 20 februari 2018 heeft hierover een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden. Toen is 
geconcludeerd dat de motie te globaal is en dat de raad deze ten behoeve van de uitvoering meer 
concreet gaat maken. 
Wij zijn van mening dat met de aanpak voor vrijkomende agrarische bebouwing mede invulling gegeven 
wordt aan deze motie. 
 
Conform het Plan van Aanpak Omgevingswet en het Coalitieakkoord ontwikkelen bewoners de 
omgevingsvisie met ons. In 2019 bepalen we de marsroute en de basisvorm voor de omgevingsvisie. 
Door bijeenkomsten, nieuwbrieven en nieuwe werkvormen proberen we zoveel mogelijk mensen 
enthousiast te maken om mee te doen.  Waar al sprake is van bijeenkomsten met een 
gemeenschappelijk doel nemen we dit mee. Een voorbeeld is de activiteiten in het kader van Cittaslow. 
Op basis van de gekozen marsroute en de basisvorm zullen in 2019 middelen worden gereserveerd voor 
dit doel. 
 
Risicokaart niet gesprongen explosieven 
Per ontwikkeling wordt nu bezien of onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven in de bodem. Hierdoor ontstaat niet alleen een veiligheidsrisico, maar ook een 
planningsrisico. Daarom is het wenselijk om voor de gehele gemeente een inventarisatie(kaart) op te 
stellen. Hiermee krijgen we  inzicht waar in de gemeente een verhoogd risico geldt voor achtergebleven 
explosieven. 
Het rijk stimuleert op dit moment het opstellen van dergelijke risicokaarten nog. De kostenindicatie voor 
zo'n kaart bedraagt € 25.000. 
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Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 

1 Programmanager invoering omgevingswet   L    25.000    25.000    25.000        0 

2 Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)   L      4.100      4.100      4.100        0 

3a Project verordeningen en beleidsregels   L      4.920             0             0        0 

3b Dekking verordeningen en beleidsregels (alg. reserve)   B      4.920             0             0        0 

4a Opstellen omgevingsvisie   L             0    15.000             0        0 

4b Dekking opstellen omgevingsvisie (algemene reserve)   B             0    15.000             0        0 

5 Organisatie   L    16.000    16.000    16.000        0 

6a Risicokaart niet gesprongen explosieven   L    25.000         0        0        0 

6b Dekking Risicokaart niet gesprongen explosieven   B    25.000         0        0        0 

7a Markdal Duurzaam en Vitaal   L    50.000         0        0        0 

7b Dekking Markdal Duurzaam en Vitaal (algemene reserve)   B    50.000         0        0        0 

8 Kapitaallasten verbreden fietspad Markdal   L             0         0   10.000   10.000 

L = Lasten   B = Baten 

Taakveld 830: Wonen en bouwen 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Wet Private kwaliteitsborging 

Werken naar de invoering van de Wet Private kwaliteitsborging 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. De consequenties die de wet Private kwaliteitsborging heeft voor onze gemeente zullen in beeld worden gebracht. 

 

In 2017 is de wet uitgesteld. Op dit moment is er geen nieuwe informatie beschikbaar over hoe de nieuwe wet 

er uit komt te zien dan wel of de wet nog wel in werking treedt. 

  

Resultaat 2: Bouwen en wonen 

Voortgang projecten 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Het bestemmingsplan De Ligt IV vaststellen 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Extra aandacht voor het duurzaamheid met onder 

andere gasloos bouwen, klimaatadaptatie, etc.  heeft tot gevolg dat vaststelling van het bestemmingsplan 

plaatsvindt eerste kwartaal 2018. 

2. Initiatieven met betrekking tot CPO stimuleren en faciliteren 

 

De afgelopen jaren hebben 3 CPO groepen woningen gerealiseerd in de gemeente. De 4e groep realiseert op 

dit moment hun woningen in het plan Bollemeer in Galder. voor Galder is dit de tweede CPO groep.De 

gemeente werkt op dit moment samen met een tweede CPO groep in Chaam aan een stedenbouwkundig plan 

voor de locatie Den Brabander fase 4/5 en Heerebeemd fase 2. Dorpsraad Galder heeft laten weten dat in 

Galder mogelijk een derde CPO groep opstaat. Ook met deze CPO groep gaan we de mogelijkheden in Galder 

bekijken. 

3. Realisatie Centrumplan Chaam fase 2 

 

Op 13 mei 2018 was er een tweede zitting bij de Raad van State met betrekking tot de omgevings-vergunning. 

De Raad van State heeft 2 mei 2018 een positieve uitspraak gedaan. De bouw kan starten. De palen worden in 

oktober geboord. Bouwtijd is ca. 20 maanden. Medio 2020 wordt de oplevering verwacht. De supermarkt kan 

mogelijk al eerder open, dit wordt nog door de Eekelaar NV en de Lidl bekeken. 

4. Uitwerken visie gebiedsontwikkeling oude dorpshart Galder 

 

Momenteel zijn we in gesprek met een ontwikkelaar over de realisatie van woningen op een locatie achter de 

oude school. Met deze ontwikkelaar wordt bekeken of de locatie van de oude school betrokken kan worden in 

het plan. 
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Resultaat 3: CPO-projecten 

stimuleren en faciliteren CPO-projecten 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Initiatieven met betrekking tot CPO zullen vanuit de gemeente worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 

Dit is een doorlopende actie. Op dit moment zijn er geen nieuwe CPO-initiatieven bekend, maar mocht een 

nieuw initiatief zich melden dan zal dit positief worden benaderd. 

  

Resultaat 4: Centrumplan fase 2 

Realisatie Centrumplan fase 2 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Het centrumplan fase 2 zal op basis van het bestemmingsplan worden gerealiseerd. 

 

Op 13 mei 2018 was er een tweede zitting bij de Raad van State met betrekking tot de omgevingsvergunning. 

De Raad van State heeft 2 mei 2018 een positieve uitspraak gedaan. De bouw kan starten. De palen worden in 

oktober geboord. Bouwtijd is ca. 20 maanden. Medio 2020 wordt de oplevering verwacht. De supermarkt kan 

mogelijk al eerder open, dit wordt nog door de Eekelaar NV en de Lidl bekeken. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Er worden geen financiële effecten op dit taakveld verwacht. 
 

Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

- We laten bouwen naar behoefte. 
- De woonvisie is leidraad, maar geen keurslijf. 
- We raadplegen stakeholders en de inwoners bij het zoeken naar balans in de woningbouw.   
- We ontwikkelen in 2018 een grondbeleid voor de gemeente, waarbij Galder prioriteit krijgt.  
 

 
De Ligt IV, Alphen 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het aspect duurzaamheid krijgt extra 
aandacht. Een adviesbureau bekijkt met ons de mogelijkheden om het plan duurzaam in te richten. 
Daarbij is onder andere aandacht voor zongericht verkavelen, gasloos bouwen, klimaat, energietransitie, 
landschappelijke inpassing etc. De uitkomsten hiervan en de ingekomen inspraakreacties betrekken we 
bij de definitieve verkaveling van De Ligt IV. De definitieve verkaveling vertalen we in een ontwerp 
bestemmingsplan.  
 
Hofstade 1, Alphen 
De bestemmingsplanprocedure start in mei 2018. Vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland 
voor het 1e kwartaal 2019. 
 
Hoek Raadhuisstraat/Van Leuvenlaan, Alphen 
Momenteel zijn we in gesprek met de initiatiefnemer over de stedenbouwkundige inpassing van het 
plan en de anterieure grondexploitatieovereenkomst. De verwachting is dat dit jaar de 
bestemmingsplanprocedure start en dat vaststelling mogelijk is medio 2019. 
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Hoek Chaamseweg/Molenstraat, Alphen 
Plan is besproken met omwonenden. Als de anterieure grondexploitatieovereenkomst ondertekend is, 
start de bestemmingsplanprocedure. De verwachting is dat vaststelling van het bestemmingsplan medio 
2019 mogelijk is.  
 
Landerij, Alphen 
De verkoop van bouwpercelen op deze exploitatie liep jarenlang heel erg slecht. Het lijkt erop dat de 
verkoop los begint te komen. 
 
Den Brabander fase 4/Heerebeemd fase 2, Chaam 
In 2018 stellen we het stedenbouwkundig plan vast. Evenals bij De Ligt IV krijgt het aspect 
duurzaamheid nadrukkelijk aandacht. Vervolgens wordt het bestemmingsplan opgesteld en in 
procedure gebracht. In 2018 of uiterlijk begin 2019 zal een grondexploitatie worden geopend en met de 
eigenaren van Heerebeemd fase 2 een anterieure grondexploitatieovereenkomst worden gesloten. De 
realisatie van de wijk wordt in 2019 verwacht. In de wijk zal ruimte zijn voor het CPO collectief 
‘Toekomstig wonen in Chaam’. 
 
Bollemeer, Galder 
Het plangebied is bijna vol. We kunnen nog 5 bouwkavels uitgeven. 
 
Locatie achter de oude school, Galder 
Het college heeft maart 2018 besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 
woningen achter de oude school. De locatie van de oude school wordt mogelijk ook betrokken in deze 
ontwikkeling. 
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Algemene dekkingsmiddelen 
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Taakveld 050: Treasury 

1e Turap 2018 

 
Resultaat 1: Goede schuldpositie 

Wij blijven de schuldpositie nauwgezet monitoren. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. De netto schuld quote (aangegane schulden afgezet tegen de gemeentelijke inkomsten) blijft beneden 130%; 

 

De netto schuldquote blijft beneden 130%. 

2. Kengetallen vanuit het model van de VNG “Houdbare gemeentefinanciën” en de stresstest maken we integraal 

onderdeel van de P&C cyclus; 

 

De nieuwe verplichte financiële kengetallen zoals deze in de begroting in de paragraaf  'Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing' zijn opgenomen geven inzicht in financiële situatie van de gemeente. 

3. Bij de kengetallen geven we een meerjarige ontwikkeling en zetten we de cijfers af tegen de landelijke normen. 

 

De nieuwe verplichte financiële kengetallen zoals deze in de begroting in de paragraaf  'Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing' zijn opgenomen geven inzicht in financiële situatie van de gemeente. 

  

Resultaat 2: Gezonde financiële positie 

Ondersteunend aan het realiseren van de specifieke activiteiten zijn:Strakke begrotingsdiscipline;Positieve 

jaarrekeningresultaten voegen we toe aan de algemene reserve;We wegen nieuwe investeringen altijd integraal af bij de 

perspectiefnota of begroting;We volgen het BBV en schrijven investeringen met maatschappelijk nut gespreid af;We 

voeren actief risicomanagement;Bij grote grondexploitaties berekenen we meerdere scenario’s. 

Specifieke activiteiten in 2018 

1. Streven naar een meerjarig sluitende en solide begroting. 

 

De begroting 2018 en bijbehorende meerjarenraming zijn structureel in evenwicht. Ook voor de perspectiefnota 

2019 is dit het streven. 

2. Het weerstandsvermogen houden we op tenminste voldoende. 

 

In de jaarstukken 2017 komt het weerstandsvermogen vanaf 2020 zodanig onder druk te staan dat deze 

onvoldoende wordt. Bij de Perspectiefnota zullen wij beoordelen of er maatregelen nodig zijn om dit te 

voorkomen. 

 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Actualiseren van de rentelasten L -61.000 V I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel    N = Nadeel    I = Incidenteel    S = Structureel 

 
Rentelasten 
Door de verlaagde behoefte aan liquide middelen is de rentelast voor 2018 naar beneden bijgesteld. 
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Perspectief 2019-2022 

 

 
RAADSAKKOORD "HART VOOR DE LEEFOMGEVING" 

We voeren een verantwoord financieel beleid en zorgen voor een gezonde gemeentelijke 
begroting. 
Het streven is een meerjarig sluitende begroting vanaf 2019. 
 

 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 

1 Actualisering van de rentelasten   L    -94.000  -126.000  -60.000  -82.000 

 
Rentelasten 
De rentelasten worden hoofdzakelijk beïnvloed door het doorschuiven van investeringen en het 
actualiseren van de leningbehoefte voor de komende jaren. 

Taakveld 061:OZB woningen 

Perspectief 2019-2022 

 
Taxeren woningen op basis van gebruiksoppervlakte 
Op 8 september 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat het taxeren van woningen op 
gebruiksoppervlakte vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt. De WOZ-taxaties van woningen moeten dan 
zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. 2019 en 2020 hebben we nodig om de WOZ-administratie 
aan te passen. Voor dit project is naar schatting een bedrag van € 34.000 nodig, verdeeld over twee 
jaren. 
 
OZB woningen 2021 en 2022 
De OZB inkomsten voor de niet-woningen waren in de jaren 2021 en 2022 nog niet met 1% geïndexeerd. 
 
OZB woningen loon- en prijsindex 
In de begroting 2018 is uitgegaan van 1% loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2019-2021. De huidige 
inzichten laten zien dat deze ontwikkeling hoger ligt dan 1% structureel. Onderstaand overzicht laat de 
te verwachten loon- en prijsontwikkeling conform de Macro Economische Verkenning (MEV) zien. 

LPO 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand MEV 1,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 

De OZB inkomsten zijn hierop aangepast. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Taxeren woningen o.b.v. gebruiksoppervlakte L 17.000 17.000       0       0 

2 Dekking taxeren o.b.v. gebruiksoppervlakte (algemene 
reserve) 

  B   -17.000   -17.000 
 

      0       0 

3 OZB woningen 2021 en 2022   B             0              0   -13.000    -26.000 

4 OZB woningen loon- en prijsindex   B   -16.000   -28.000   -47.000    -67.000 

L = Lasten   B = Baten 
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Taakveld 062:OZB niet woningen  

Perspectief 2019-2022 

 
OZB Niet-Woningen 
De OZB inkomsten voor de niet-woningen waren in de jaren 2021 en 2022 nog niet met 1% geïndexeerd. 
 
OZB Niet-Woningen loon- en prijsindex 
In de begroting 2018 is uitgegaan van 1% loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2019-2021. De huidige 
inzichten laten zien dat deze ontwikkeling hoger ligt dan 1% structureel. Onderstaand overzicht laat de 
te verwachten loon- en prijsontwikkeling conform de Macro Economische Verkenning (MEV) zien. 

LPO 2018 2019 2020 2021 2022 

Stand MEV 1,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 

De OZB inkomsten zijn hierop aangepast. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 OZB Niet-Woningen 2021 en 2022   B             0             0    -7.000  -14.000 

2 OZB Niet-Woningen loon- en prijsindex   B   -12.000  -24.000  -34.000  -45.000 

L = Lasten   B = Baten 

 

Taakveld 064: Belastingen overig 

Perspectief 2019-2022 

 
Toeristenbelasting 
Er zal overleg plaatsvinden met de recreatiesector over onder andere het tarief van de 
toeristenbelasting voor de komende raadsperiode. 
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Toeristenbelasting   B        PM      PM        PM        PM 

L = Lasten   B = Baten 

 

Taakveld 070:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

1e Turap 2018 

 
Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Eenmalige bijdrage rijk voor jeugdzorg 2018    B     780.000    V    I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel  I = Incidenteel   S = Structureel 

 
Jeugdzorg 
In verband met een uitzonderlijke situatie heeft het Rijk een eenmalige bijdrage voor de jeugdzorg 
toegekend van € 780.000.  
 

Perspectief 2019-2022 

 
De maartcirculaire bevat uitsluitend de cijfermatige uitwerking van het Regeerakkoord en de 
programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP) en geeft een geactualiseerd (algemeen) 
meerjarig financieel beeld voor gemeenten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel 
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vindt de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk plaats waar gemeenten zoals gebruikelijk in de 
meicirculaire 2018 over worden geïnformeerd. Net als voorgaande jaren is de meicirculaire van invloed 
op de omvang en verdeling van het gemeentefonds. De uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming van 
het Rijk zullen ervoor zorgen dat de informatie uit de maartcirculaire nog wordt bijgesteld. 

 
De effecten van de meicirculaire 2018 zijn bij het opstellen van deze Turap nog niet beschikbaar. De 
informatie zal later via actieve raadsinformatie beschikbaar gesteld worden. 
 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Doorrekening Maartcirculaire 2018   B  -549.000  -887.000 -1.153.000 -1.660.000 

L = Lasten   B = Baten 

Taakveld 080:Overige baten en lasten 

1e Turap 2018 

 
Financiële afwijkingen 2018 
 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Herijking begrote investeringen    L     -51.000    V    I 

L = Lasten   B = Baten   V = Voordeel   N = Nadeel  I = Incidenteel   S = Structureel 

 
Herijking begrote investeringen 
In het kader van de 1e turap/perspectiefnota is de tijdsplanning van de begrote investeringen onder de 
loep genomen. Daaruit volgt dat sommige investeringen worden doorgeschoven wat in 2018 zorgt voor 
een financieel voordeel op de afschrijvingslasten van € 51.000. Het betreft met name investeringen voor 
de Willibrordusschool en Mattheusschool.  
 
 

Perspectief 2019-2022 

 
Algemene uitkering indexeringen 
In de algemene uitkering zitten middelen ter dekking van de indexering voor de jaren 2018-2022. 
Deze middelen worden hiervoor gereserveerd. 
Onderstaande tabel laat zien hoeveel budget beschikbaar is in de periode 2018-2022: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Beschikbaar vanuit de begroting 2018 0 100 200 300 300 
Beschikbaar vanuit de maartcirculaire 2018 25 65 265 330 390 

Totaal beschikbaar 25 165 465 630 690 

Ingezet voor de indexering ABG 0 -103 -220 -346 -474 
Ingezet voor overige budgetten -23 -48 -53 -59 -80 

Totaal restant beschikbaar in MJR 2019-2022 2 14 192 225 136 

 
 
Herijking begrote investeringen 
In het kader van de 1e turap/perspectiefnota is de tijdsplanning van de begrote investeringen onder de 
loep genomen. Daaruit volgt dat sommige investeringen worden doorgeschoven wat in 2018 zorgt voor 
een financieel voordeel op de afschrijvingslasten van € 51.000. Het betreft met name investeringen voor 
de Willibrordusschool en Mattheusschool. Daarnaast is het begrote investeringsbedrag voor het nieuwe 
schoolgebouw in Chaam verhoogd van € 4.000.000 naar € 6.000.000.  
 
 
 

2018 V/N 2019 V/N 2020 V/N 2021 V/N 2022 V/N

Septembercirculaire 2017 11.362.000 11.548.000 11.712.000 11.908.000 11.908.000 

Maartcirculaire 2017 11.457.000 12.097.000 12.599.000 13.061.000 13.568.000 

Verschil september - maart 95.000      V 549.000    V 887.000    V 1.153.000 V 1.660.000 V

Tov september extra loon- en prijs ontwikkelingen 25.000-      N 165.000-    N 265.000-    N 330.000-    N 390.000-    N

Invoering abonnementstarief -            40.000-      N 40.000-      N 40.000-      N 40.000-      N

Budgettair effect  (deels) 70.000      V 344.000    V 582.000    V 783.000    V 1.230.000 V
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Opheffen dekkingsreserve investeringen wegen 
In het kader van de begroting 2018 is een bestemmingsreserve ingesteld ter dekking van de 
afschrijvingslasten van de investeringen voor wegen. Het doel was om zodoende de exploitatie te 
ontlasten. Het nadeel van deze werkwijze is dat er een groot beslag gelegd wordt op de algemene 
reserve. Daarom wordt voorgesteld de dekkingsreserve op te heffen en de afschrijvingslasten op te 
nemen in de reguliere exploitatie.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 Reservering voor loon- en prijsstijgingen uit algemene uitk. L     65.000   265.000   330.000   390.000 

2 Herijking begrote investeringen L      -4.000    -90.000    -72.000     78.000 

3 Opheffen dekkingsreserve investeringen wegen L       5.000     14.000     77.000     77.000 

L = Lasten  B = Baten 
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Overhead 
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Taakveld 040:Overhead 

1e Turap 2018 

 
Voor dit taakveld hebben we geen resultaten en specifieke activiteiten. 
 
Financiële afwijkingen 2018 
Nr. Omschrijving L/B Bedrag V/N I/S 
1 Meerkosten accountant    L         4.000    N    S 

2 Meerwerk vergunningen en principeverzoeken    L     157.000    N    I 

3 Legesinkomsten vergunningen en principeverzoeken    B       26.000    V    I 
4 Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand    L       17.000    N     S 

L = Lasten   B = Baten  V = Voordeel   N = Nadeel   I = Incidenteel  S = Structureel 

 
Meerkosten accountant 
Het proces van de jaarrekeningcontrole 2016 is niet goed verlopen. Daarover is gesproken met de 
accountant en zijn procesverbeteringen aangebracht die tot meerwerk leiden voor de accountant en 
meerkosten voor onze gemeente. 
 
Meerwerk vergunningen en principeverzoeken 
De groeiende economie en de situatie in de agrarische sector leiden tot een toename van het aantal 
vergunningaanvragen en principeverzoeken. Hiervoor worden geen extra ambtenaren aangenomen 
maar personeel ingehuurd zodat we de capaciteit makkelijk af kunnen bouwen als de aanvragen en 
verzoeken weer afnemen. Alleen voor de Drank -en Horecavergunningen wordt voorgesteld de 
formatie structureel uit te breiden. De vergunningverlening hiervan was de afgelopen jaren onder de 
maat en de BIBOB-toets vergt extra capaciteit. 
Doordat er meer vergunningaanvragen en principeverzoeken zijn stijgen ook de legesinkomsten, 
maar deze zijn niet kostendekkend.   
 

Perspectief 2019-2022 

Bijdrage aan ABG 
De ABG krijgt de komende jaren te maken met diverse kostenstijgingen. In een aantal gevallen is de 
raad hierover al eerder geïnformeerd. Hierbij treft u een opsomming aan: 
-meerkosten ICT € 79.000 in 2019 en € 64.000 vanaf 2020 
-meerkosten Individueel Keuze Budget doordat medewerkers minder verlofuren opnemen dan 
geraamd € 46.000 structureel 
- bovenformatieve medewerkers € 18.000 incidenteel 
-meerwerk diverse (wabo, toezicht en handhaving, APV, belcluster, formatie bodes, RO) 
  € 99.000 structureel nadeel 
-extra kosten BTW over bijdrage aan ABG € 28.000 structureel nadeel 
-afstemming begroting Alphen-Chaam met ABG € 51.000 structureel voordeel 
-de kosten van de Babsen ( € 17.000) zijn niet voorzien in de begroting. Dit betreft een bijdrage aan 
de ABG voor de uitvoering van deze taak.  
 
Financieel perspectief 2019-2022 
Nr. Omschrijving L/B 2019 2020 2021 2022 
1 ICT   L     79.000     64.000     64.000      64.000 

2 Individueel Keuze Budget   L     46.000     46.000     46.000      46.000 

3 Bovenformatieven   L     19.000              0              0              0 

4 Meerwerk diverse   L     99.000     99.000     99.000    99.000 

5 BTW   L     28.000     28.000     29.000     29.000 

6 Afstemming begroting Alphen-Chaam en ABG   L    -52.000    -51.000    -51.000    -51.000 

L = Lasten  B = Baten 
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Bijlagen 
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Uitgangspunten financieel beleid 
 
1. Een structureel sluitende begroting 2019. 
2. Streven naar een structureel sluitende begroting voor de jaren 2020 tot en met 2022, 

- inclusief structurele lasten nieuw beleid 2019 
- inclusief onvermijdbare en vervangingsinvesteringen 2020 t/m 2022 
- exclusief nieuw beleid 2020 t/m 2022. 

3. De raming van loon-en prijsontwikkelingen is gebaseerd op de bedragen die hiervoor in de 
algemene uitkering van het gemeentefonds zijn opgenomen. Voor de indexering van de ABG-
bijdrage wordt de berekening van de ABG gevolgd. 

4. Voor de interne rentetoerekening wordt een rentepercentage gehanteerd dat is berekend 
conform de geldende regelgeving. 

5. Mutaties in doeluitkeringen worden beschouwd als budgettair neutraal. 
6. Voor onvoorziene lasten (incidenteel en structureel) wordt een stelpost opgenomen van  

€ 80.000. 
7. Voorstellen waarbij een beroep wordt gedaan op de stelpost "onvoorziene lasten" zullen 

nadrukkelijk worden getoetst aan de criteria onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar. 
8. Het college is bevoegd te putten uit de stelpost "onvoorziene lasten" op basis van de bij punt 8 

genoemde criteria. In de tussenrapportages wordt hierover verantwoording afgelegd. 
9. Nieuwe ontwikkelingen dienen in eerste instantie binnen bestaande budgetten te worden 

opgevangen. Slechts in die gevallen waar vaststaat dat dit niet reëel is, kunnen extra 
geldmiddelen gevraagd worden. 

10. Uitgangspunt voor de begrotingsramingen is “bestaand beleid”. Voorstellen voor “nieuw beleid” 
worden apart zichtbaar gemaakt. 

11. Daar waar bij het verwerven van inkomsten sprake is van tariefsbepaling ter dekking van kosten 
wordt het uitgangspunt gehanteerd van 100% kostendekkendheid. 

12. Jaarlijks worden de lokale heffingen, tarieven en belastingen, m.u.v. de toeristenbelasting 
en forensenbelasting, aangepast aan de prijsontwikkelingen, tenzij het bereiken van het 
niveau van 100% kostendekkendheid een afwijkende aanpassing rechtvaardigt. 

13. Bij investeringsprojecten zal in de kostenraming ook een bedrag opgenomen worden voor de 
inzet van ambtelijke uren en eventuele kosten van inkoopbegeleiding.  
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Prognose algemene reserve 

 

nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022

stand per 01 januari 1.948.000 2.688.000 2.397.800 3.028.800 3.251.800 3.549.800

Werkelijke (2017) en begrote (2018-2022) mutaties

1 bestemming rekeningresultaat 2016 -211.000

2 overboeking bestemmingsreserve decentralisaties 284.000

3 resultaat boekjaren 2017 - 2022 0 -1.100.000 104.000 -153.000 7.000 185.000

4 Opstellen woonvisie -10.000 -15.100

5 Aansluiting Brouwerijplein op Dorpsstraat -13.000

6 Onderzoek dimensionering Fransebaan -5.000 -10.000

7 positief resultaat De Ligt III

8 positief resultaat Den Brabander, terpen 354.000

9 positief resultaat De Ligt II, fase 2 + 3 250.000 478.000 139.000

10 positief resultaat Bollemeer 107.000 215.000 66.000 47.000

11 positief resultaat De Ligt IV 70.000 203.000 244.000 294.000

12 VpB last -13.000

13 Afromen bestemmingsreserve grondbedrijf tot maximum 708.000

14 Intergas (verkoop) 84.000

15 Biobased activities -10.000

16 Noodzakelijk onderhoud Willibrordusschool -28.700

17 Verkoop locatie oude gymzaal Alphen 200.000

18 Voorbereiding CPO2 Chaam -25.000

19 Asbestsanering CC Den Heuvel -14.000 -11.800

20 screening wethouders -8.000

21 doorontwikkeling gemeenteraad -15.000

22 bevorderen opkomst verkiezingen -5.000

23 parkeernota -10.000

24 Bijdrage groen-blauwe diensten -20.000

25 Cittaslow provinciale gastronomie -10.000

26 locatie-onderzoek huisvesting Chaam -16.600

27 WOZ taxaties -17.000 -17.000

28 archeologische verwachtingen- en beleidskaart -30.000

29 aanpassen verordeningen en beleidsregels -5.000

30 Markdal duurzaam en vitaal -50.000

31 Verlofstuwmeer griffier -101.000

32 Regionale bijdrage begeleid wonen -20.000

33 Opstellen omgevingsvisie -15.000

34 Afrondingen 1.000

stand per 31 december 2.688.000 2.397.800 3.028.800 3.251.800 3.549.800 4.028.800

35 benodigde weerstandscapaciteit op basis van 90% zekerheid 1.600.000 1.600.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000

weerstandsvermogen (ratio) 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1

kwalificatie ruim 

voldoende

ruim 

voldoende

ruim 

voldoende

ruim 

voldoende

ruim 

voldoende

uitstekend
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Stelpost onvoorziene uitgaven 2018 
 

nr. omschrijving B&W Raads bedrag

besluit besluit

stelpost onvoorziene lasten

a raming primaire begroting 2018 80.000

b Aanvullend budget OMWB BW17.01515 RS17.00368 -40.000

c Berging Taxandria BW18.00094 nvt -10.000

d Vloer gymzaal Chaam BW18.00374 nvt -15.000

Restantbudget 15.000
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Programmas en taakvelden 
 
Vanaf 2017 is de begroting opgesteld conform de wettelijke programma- en taakveldindeling.  
In onderstaand overzicht treft u deze indeling aan. 
 

0 Bestuur en ondersteuning 

010 Bestuur   

020 Burgerzaken 

030 Beheer overige gebouwen en gronden 

 

1 Veiligheid 

110 Crisisbeheersing en Brandweer 

120 Openbare orde en Veiligheid 

 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

210 Verkeer en vervoer 

220 Parkeren 

 

3 Economie 

310 Economische ontwikkeling 

320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 

340 Economische promotie 

 

4 Onderwijs 

420 Onderwijshuisvesting 

430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

 

5 Sport, cultuur en recreatie 

510 Sportbeleid en activering 

520 Sportaccommodaties 

530 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 

540 Musea 

550 Cultureel erfgoed 

560 Media 

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 

6 Sociaal domein 

610 Samenkracht en burgerparticipatie 

620 Wijkteams 

630 Inkomensregelingen 

640 Begeleide participatie 

650 Arbeidsparticipatie 

660 Maatwerkvoorziening (WMO) 
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671 Maatwerkdienstverlening 18+ 

672 Maatwerkdienstverlening 18- 

681 Geëscaleerde zorg 18+ 

682 Geëscaleerde zorg 18- 

 

7 Volksgezondheid en milieu 

710 Volksgezondheid 

720 Riolering 

730 Afval 

740 Milieubeheer 

750 Begraafplaatsen en crematoria 

 

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

810 Ruimtelijke Ordening 

820 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 

830 Wonen en bouwen 

 

Algemene dekkingsmiddelen 

050 Treasury 

061 OZB woningen 

062 OZB niet woningen 

064 Belastingen overig 

070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

080 Overige baten en lasten 

 

Overhead 

040 Overhead 

 

Vennootschapsbelasting 

090 Vennootschapsbelasting (VpB) 
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Investeringsplan 

 

                                                                prognose uitgaven                     dekking

nr. omschrijving investering

taakve
ld

 2018  2019 2020 2021 2022 Algemene 

reserve

Bestem-        

mings-                  

reserve

Voor-   

ziening

Activeren Subsidie/           

bijdragen

reguliere 

exploi-        

tatie

A Nieuwe investeringen perspectiefnota 2019 - 2022

1 omleiding en komweg Chaam N639 210 pm pm pm pm pm pm pm pm pm

2 fietsallee Chaamse bossen 570 215.000 215.000 430.000

3 verbreding fietspad Markdal 810 67.000 67.000 66.000 200.000

subtotaal 0 282.000 282.000 66.000 0 0 0 0 630.000 0

B Investeringsplan begroting 2018

1 i-pads raadsleden en griffie 010 9.000 9.000

2 reconstructie Fransebaan 210 1.856.000 1.856.000

3 onderzoek reconstructie Rielseweg 210 0

4 reconstructie Rielseweg 210 355.000 355.000

5 reconstructie Looiersboom 210 100.000 100.000

6 oude Baan en oude Bredasebaan (herinrichting) 210 68.000 68.000

7 oude Baan en oude Bredasebaan (groot onderhoud) 210 198.000 198.000

8 huisvesting basisonderwijs Chaam 420 100.000 900.000 4.000.000 1.000.000 6.000.000

9 kleedkamer voetbalvereniging Chaam 520 25.000 25.000

10 voetbal Alphen; veld 3, renovatie 520 22.500 22.500

11 voetbal Alphen; veld 3, hekwerken en ballenvangers 520 5.000 5.000

11 voetbal Alphen; ballenvangers diverse velden 520 14.250 19.000 33.250

12 voetbal Alphen; bestrating terras 520 37.500 37.500

13 voetbal Chaam; veld 1 renovatie 520 70.000 70.000

14 voetbal Chaam; veld 1 hekwerken en ballenvangers 520 15.000 15.000

15 voetbal Chaam; veld 2 renovatie 520 22.500 22.500

16 voetbal Chaam; veld 2 hekwerken en ballenvangers 520 5.000 5.000

17 voetbal Chaam; veld 3 renovatie 520 22.500 22.500

18 voetbal Chaam; veld 3 hekwerken en ballenvangers 520 5.000 5.000

19 voetbal Chaam; oefenhoek renovatie 520 15.000 15.000

20 tennis Chaam; banen 3 en 4 renovatie 520 38.000 38.000

21 tennis Chaam; banen 3 en 4 hekwerken en ballenvangers 520 7.000 7.000

22 ecologische verbindingszones; grondaankopen 570 23.038 23.038 23.038 23.038 23.038 115.190

23 ecologische verbindingszones; inrichtingskosten 570 13.941 13.941 13.941 13.941 13.941 69.706

24 parkeerplaats voetbalvereniging Viola 570 PM PM

25 speeltoestellen 2018 t/m 2021 570 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 47.500

25 nieuwe wijze van afvalinzameling (budgettair neutraal) 730 pm pm pm pm pm PM

subtotaal 267.229 1.443.979 6.299.979 1.083.979 46.479 0 198.000 0 8.943.646 0 0

C overige investeringsbudgetten

26 duurzame openbare verlichting armaturen 210 185.606 0 0 0 0 185.606

27 duurzame openbare verlichting lichtmasten 210 241.870 0 0 0 0 241.870

28 asbestsanering Den Heuvel Alphen 610 11.753 0 0 0 0 11.753

29 biobased activities 310 11.388 0 0 0 0 11.388

30 voorbereiding + uitbreiding Mattheusschool 420 500.000 134.886 0 0 0 634.886

31 noodzakelijk onderhoud Willibrordusschool 420 28.737 0 0 0 0 28.737

32 aanpassingen Mattheusschool, Galderseweg 55, tijdelijk 420 0 0 0 0 0

33 onderzoek huisvesting Chaam (Sygma) 420 0 0 0 0 0

34 locatie-onderzoek huisvesting onderwijs Chaam 420 16.600 0 0 0 0 16.600

35 gymzaal Alphen 520 189.939 0 0 0 0 189.939

36 gymzaal Chaam 520 0 775.000 0 0 0 775.000

37 renovatie voetbalvelden Galder wateroverlast 520 0 0 0 0 0

38 aanleg trainingsveld/oefenveld vv Gesta 520 0 0 0 0 0

39 kleedaccommodatie vv Chaam renovatie 520 0 0 0 0 0

40 vv Chaam renovatie terras 520 21.000 0 0 0 0 21.000

41 kunstwerken Den Brabander en de Ligt II 530 7.000 7.000 0 0 0 14.000

42 infrastructurele aanpassingen 't Zand 570 185.000 184.832 0 0 0 369.832

43 verbeterpunten 't Zand 570 16.079 0 0 0 0 16.079

44 inmeting stuifwal Alphen, faunapassage Chaam, 

recreatieve route Alphen

570 10.949 0 0 0 0 10.949

45 sanering retentiebassin 720 31.307 0 0 0 0 31.307

46 extra aansluitingen BBB 720 19.631 0 0 0 0 19.631

47 aanpassen riolering/verwijderen slib retentiebassin 720 16.060 0 0 0 0 16.060

48 herinrichting Galderseweg/st.Jacobsstr,/Gaarshof 720 0 0 0 0 0

49 herinrichting Nieuwstraat/Engelbertstraat 720 55.000 0 0 0 0 55.000

50 veiligheidsmaatregelen 't Zand 120 0 0 0 0 0

51 aansluiting Brouwerijplein op Dorpsstraat Chaam 210 0 13.000 0 0 0 13.000

52 renovatie tennisbanen Alphen 520 0 0 0 0 0

53 renovatie hoofdveld Viola 520 0 0 0 0 0

54 speeltoestellen 2016 570 10.183 0 0 0 0 10.183

55 vervangen AED's (35 stuks) 710 70.000 0 0 0 0 70.000

56 riolering  Withagen 720 190.446 0 0 0 0 7.196 183.250

57 herinrchting Withagen 720 55.000 0 0 0 0 55.000

58 riolering Zandstraat/Chaamseweg 2018 720 516.750 0 0 0 0 156.800 359.950

59 riolering Zandstraat/Chaamseweg 2019 720 0 341.706 0 0 0 341.706

60 herinrichting Zandstraat/Chaamseweg 720 88.200 58.800 0 0 0 147.000

61 riolering Blokkenweide 2018 720 240.180 0 0 0 0 32.515 207.665

62 riolering Blokkenweide 2019 720 0 157.835 0 0 0 157.835

63 herinrichting Blokkenweide 720 46.800 31.200 0 0 0 78.000

64 vervanging riolering Elsakkerpad 720 154.126 154.126

65 herinrichting Elsakkerpad 720 42.176 42.176

66 riolering overige projecten 720 100.000 0 0 0 0 100.000

67 vernieuwing milieustraatvloer 730 20.000 0 0 0 0 20.000

68 actualiseren bestemmingsplan kom Galder 810 25.000 0 0 0 0 25.000

69 actualiseren bestemmingsplan kom Alphen 810 25.000 0 0 0 0 25.000

70 woonvisie 830 15.144 0 0 0 0 15.144

71 voorbereiding CPO2 Chaam 830 21.937 0 0 0 0 21.937

subtotaal 2.972.558 1.900.561 0 0 0 83.622 64.000 216.511 4.117.218 369.832 21.937

totaal 3.239.787 3.626.540 6.581.979 1.149.979 46.479 83.622 262.000 216.511 13.690.864 369.832 21.937


