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Voorwoord  

Optimisme. Dat is het woord wat in ons opkomt als we naar de toekomst kijken. In dit document 
rapporteren we over hoe we er nu voorstaan, maar kijken we ook vooruit naar de komende vier 
jaren. Het eerstvolgende jaar, 2017, is een belangrijk jaar voor deze raadsperiode. Begin 2018 zijn de 
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Op dat moment willen we onze inwoners laten zien dat we 
hebben gedaan wat we met elkaar afspraken aan het begin van onze bestuursperiode.  

We liggen op koers 
Wat is de stand van zaken tot nu toe? Dat lichten we in de eerste bestuursrapportage toe, die 
integraal is opgenomen in deze kadernota. Kort samengevat: we liggen op koers! We ronden 
actiepunten af, we halen positieve resultaten in de metingen van waarstaatjegemeente.nl en we 
sturen bij of passen planningen aan. Al met al durven we te stellen dat we de doelstellingen uit het 
raadsprogramma gaan halen. De rolverandering die we in de toekomstvisie hebben omarmd, vraagt 
andere inzet van organisatie en bestuur. We hebben positieve stappen gezet in de overheids- en 
burgerparticipatie. De investering in de organisatieontwikkeling lijkt een duurzame basis te vormen 
voor een andere manier van samenwerken met onze partners. Juist nu is het belangrijk om hierop 
door te gaan. We willen het komende jaar nog meer aandacht geven aan die samenwerking. We 
verwijzen voor de stand van zaken van het collegewerkprogramma graag naar de aparte brief die we 
tegelijk met de kadernota naar uw gemeenteraad sturen.  

Voorzichtig en daardoor optimistisch 
En wat is het beeld voor de toekomst? In de kadernota laten we op hoofdlijnen zien wat de plannen 
zijn en hoe dit financieel uitpakt. We trekken de ingeslagen lijn van de jaarrekening door. Dat 
betekent dat we financieel voorzichtig zijn en blijven. Dat we rekening blijven houden met 
taakstellingen die we nog moeten realiseren. Gelukkig hebben we binnen het sociaal domein enkele 
taakstellingen financieel kunnen terugdraaien.  Maar dat wil niet zeggen dat daarmee onze zorgen 
voorbij zijn. We stellen echter wel dat ons financieel beleid en onze behoedzaamheid er toe 
bijdragen dat we als gemeente blijven ontwikkelen en dat het beheer van onze openbare ruimte op 
orde blijft. We kijken optimistisch naar de toekomst.  

De financiële doorkijk 
De kadernota is doorgerekend op hoofdlijnen. Pas in de begroting rekenen we alles exact door. Dat 
betekent dus ook dat we het saldo van de meerjarenraming op dit moment zo laten. In de jaren 2016 
tot  en  met  2018  is  er  sprake  van  een  tekort  van  gemiddeld  €  700.000.  Dat  is  voor  dit  moment  te 
overzien. De meicirculaire is hierin nog niet verwerkt. In de begroting wordt duidelijk hoe hoog het 
tekort exact is en besluiten we hoe we de meerjarenbegroting sluitend maken. De jaren 2019 en 
2020 laten overigens een overschot zien. We zijn tevreden over onze financiële situatie. We maken 
bijvoorbeeld vanaf volgend jaar ruimte voor de aanpak van het Stationsplein; de entree van onze 
gemeente vanaf het station verdient echt een update. Maar we hebben ook nog wensen, zoals een 
nieuw systeem voor centrumparkeren waarvoor we in juli 2016 een voorstel aan de gemeenteraad 
doen. In de tweede helft van dit jaar evalueren we Beheren op Niveau en actualiseren we de 
benodigde storting in de voorziening BON. Dit verwerken we dan in de begroting 2018 (zie ook 
paragraaf kapitaalgoederen).  



 
Kadernota 2017-2020   6 
 

Voor het sociaal domein werken we sinds 2015 met een financieel gesloten systeem. We 
verwachtten in de eerste jaren een tekort, dat we hiermee konden opvangen. Bij de jaarrekening 
bleek dat er geen tekort is ontstaan. Maar we staan ook de komende jaren nog voor grote opgaven: 
de transformatie is net begonnen. Het gesloten systeem biedt een relatieve veiligheid om 
veranderingen verder vorm te geven. In 2017 evalueren we deze werkwijze.  

Tot slot melden we hier alvast dat bij de begroting de programma- en productbladen veranderen. Dit 
is een gevolg van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) van 5 maart 2016. Belangrijk wijzigingen zijn: verplichte taakvelden en beleidsindicatoren voor 
alle gemeenten, wijziging van de toerekening van rente en de presentatie van overheadkosten. Dit 
moeten we dus in onze begroting verwerken. Het grote voordeel hiervan is dat gemeenten onderling 
beter te vergelijken zijn. Hiermee wordt de sturing door de Provincie en de gemeenteraad verbeterd. 

Transformeren in het sociaal domein 
Dit jaar (2016) zijn we begonnen met de transformatie in het sociaal domein. Dit gaat ook in 2017 
nog volop door. Transformatie betekent hier omvormen, van gedaante veranderen, van vorm 
veranderen. Voor ons betekent dit: ruimte maken voor eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. 
Dit vraagt om vooraf te investeren, zodat we zekerheden kunnen bieden om deze verandering in de 
toekomst te realiseren. We vinden het belangrijk dat alle inwoners weten waar ze moeten zijn voor 
ondersteuning, hulp en zorg. Dat noemen we de toegang tot het sociale domein. Daarom zetten we 
de komende jaren in op het verbeteren van deze toegang. Bijvoorbeeld door de wijkteams beter te 
positioneren. We willen verder dat het Werkplein Hart van West-Brabant groeit naar een 
volwaardige intergemeentelijke sociale dienst. Het Werkplein heeft grote ambities om zo veel 
mogelijk mensen die nu een uitkering ontvangen of die net binnenkomen, te helpen in hun zoektocht 
naar werk. Wij vinden het goed om hier ambitieus in te zijn. Daarnaast zijn er concrete maatregelen 
om het Werkvoorzieningschap (WVS) om te vormen tot leerwerkbedrijf. 

Maar ook een transformatie op het fysieke domein 
De transformatie, het veranderen van vorm, geldt niet alleen voor het sociaal domein. Met de 
Omgevingswet in het vooruitzicht is er ook sprake van een veranderende rol- en taakverdeling op dit 
terrein. In navolging van het sociaal domein is het ook op dit gebied de bedoeling dat we als 
gemeente op een andere manier gaan werken. De wet geeft meer ruimte aan initiatiefnemers uit de 
samenleving (inwoners en ondernemers) om hun wensen en behoefte te realiseren. En daar hoort 
een gemeente bij die meer in ketens samenwerkt en maatwerk levert binnen lokale beleidskaders. 
Het vraagt een verandering in de manier van (samen-)werken én om verdere digitalisering van 
processen en informatievoorziening. Dit past zeker bij de ontwikkeling die we als gemeente zijn 
ingegaan na onze toekomstvisie. Maar dit vraagt de komende jaren nog de nodige tijd en aandacht .  

Sterk in werk 
Wij geloven sterk in de kracht van onze gemeente en de Etten-Leurse gemeenschap als het gaat om 
werkgelegenheid. Dat is voorheen ook onze bron geweest van vernieuwing en groei van onze 
gemeente. In onze activiteiten op dit gebied stond het grondbedrijf altijd sterk. De groei van het 
vorige decennium is afgenomen, maar de economische kracht van Etten-Leur niet. We zijn de 
afgelopen periode de capaciteit van ons grondbedrijf meer gaan zetten in relatiebeheer. Dit is een 
investering in een goede samenwerking met de bedrijven in Etten-Leur. We zijn bijvoorbeeld in 
gesprek met een aantal ondernemers om te komen tot centrummanagement en parkmanagement.  
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Maar er zijn meer redenen waarom deze investering belangrijk is. Een goede samenwerking en 
relatie met het bedrijfsleven is volgens ons een belangrijke voorwaarde om voldoende 
werkgelegenheid in Etten-Leur te behouden en te versterken. Niet alle bedrijven overleven de 
economische teruggang van de afgelopen jaren. Wij springen daar zo snel als mogelijk op in en 
proberen de mensen die op dat moment hun baan verliezen via het Werkplein zo snel mogelijk te 
helpen. Het liefst natuurlijk meteen naar ander werk. Werkgelegenheid is uitermate belangrijk in 
relatie tot het sociaal domein en de Participatiewet. Willen we dat onze inwoners kunnen meedoen, 
dan moeten we er voor zorgen dat er werk is, zodat mensen onafhankelijk kunnen zijn. Dat houdt 
Etten-Leur dynamisch en krachtig. Daarom zetten we in de toekomst nog meer in op de contacten 
met het bedrijfsleven.  

Zorg voor alle inwoners 
Ondanks alle inzet op het versterken van de eigen kracht van mensen en van de Etten-Leurse 
samenleving als geheel, blijven we als gemeente wel verantwoordelijk voor het vangnet. Ook dat 
blijft het komend jaar een belangrijk aspect. Dat doen we voor de echt kwetsbare groepen en dat 
doen we met elkaar. Want ook hierin trekken we op met de vele verenigingen, belangenorganisaties 
en instellingen die zich hiervoor inzetten. En we zetten ons in voor een nieuwe kwetsbare groep: de 
statushouders. De komende jaren willen wij zorgen dat deze mensen goed gehuisvest worden en dat 
zij deel kunnen gaan uitmaken van onze Etten-Leurse samenleving.  

Snelst groeiende gemeente: groen en duurzaam wonen 
We zijn op dit moment de snelst groeiende gemeente in de regio. Daar zijn we blij mee. Het bevestigt 
de aantrekkingskracht van Etten-Leur. We vinden het belangrijk dat al onze inwoners prettig wonen 
in een fijne, groene en duurzame leefomgeving. We hebben gevarieerde wijken die er goed uitzien. 
De wegen liggen er goed bij en we werken hard aan ons speerpunt: de kwaliteit van de voet- en 
fietspaden. Ook volgend jaar vervolgen we dit. Het openbaar gebied houden we nog steeds goed bij 
mede met behulp van inwoners We hebben de afgelopen jaren ingezet op een goede afvalscheiding 
en onze inwoners doen daar goed aan mee. Vergeleken met andere gemeenten mogen we daar 
zeker trots op zijn. Ook in de toekomst houdt dit onze aandacht. We besteden extra aandacht aan de 
zogenaamde kleine ergernissen die voor mensen heel groot zijn: hondenpoep en zwerfafval. We 
hopen dat onze inwoners daar ook aandacht voor hebben, want dat kunnen we alleen maar 
gezamenlijk oplossen.  

Duurzaamheid  als  in  ‘energieneutraal’  wordt  met  name  in  de  nieuwe  wijk  De  Streek  straks  heel  
zichtbaar. Ook in de andere wijken gebeurt veel op dit gebied. Duurzaam wonen is wat ons betreft 
meer dan energieneutraal. Dat gaat ook om lang zelfstandig blijven wonen, in een wijk waarin het 
sociale aspect ook zorg en aandacht krijgt. Op deze vorm van duurzaam wonen zetten we het 
komende jaar in, samen met de partners die hierin een belangrijke rol hebben.  

Tot slot 
Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zegt men wel. Natuurlijk, garanties 
kan niemand geven. Maar op basis van onze ervaringen uit het verleden kan Etten-Leur veel 
waarmaken. We bedoelen dan Etten-Leur als geheel: onze inwoners, ondernemers, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en verenigingen samen met ons als gemeente. We willen een sterke 
gemeente zijn met behoud van financiële balans, onze goede voorzieningen en behoud van lage 
woonlasten voor onze inwoners. Daarvoor moeten wij als gemeente nog meer aansluiten bij de 
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samenleving, bij onze partners waarmee we samen Etten-Leur vormen. Het komende jaar willen we 
daar nog verder in groeien.  Voorzichtig en doortastend tegelijk, vanuit een gezonde ambitie, met 
onze toekomstvisie voor ogen.  



 
Kadernota 2017-2020   9 
 

Leeswijzer 
 
Voor u ligt de kadernota 2017-2020. In deze kadernota schetsen wij op hoofdlijnen de beleidsmatige 
en financiële kaders voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. 

In hoofdstuk 1 voegen we de financiële ontwikkelingen vanuit de jaarrekening 2015, de 
eerste bestuursrapportage 2016 en de kadernota 2017-2020  binnen  de  programma’s  en  paragrafen  
samen. Tevens brengen we  de ontwikkeling van de financiële positie en de mogelijkheden tot het 
inzetten van reserves in beeld.  

De onderdelen van het beleidskader die tot een wijziging leiden in of vanaf 2016 zijn in de  eerste 
bestuursrapportage 2016 opgenomen. Wijzigingen in het beleidskader die pas vanaf 2017 relevant 
zijn, zijn opgenomen in de kadernota.  

In hoofdstuk 2 beschrijven we de  ontwikkelingen  van  de  drie  programma’s. We gaan in op de 
beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Daarnaast brengen we het financiële kader voor de 
begroting in beeld. Als laatste gaan we in  op  eventuele  risico’s. Hiermee verschaffen we inzicht in de 
risico’s  en  onzekerheden  die  er  nog  zijn.   

In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen geven inzicht in de beheersmatige 
aspecten  en  de  risico’s  van  een  aantal  onderdelen  die  dwars  door  alle  programma’s  heen  lopen.  
Vanuit het BBV1 zijn een aantal paragrafen verplicht: lokale heffingen, weerstandsvermogen en 
risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en 
grondbeleid. In de paragraaf grondbeleid gaan we  in op het uitvoeringsprogramma Structuurvisie. 
Verder verschaffen we  in de paragrafen inzicht in de investeringen en subsidies van de gemeente 
Etten-Leur. Er is alleen informatie opgenomen daar waar beleidsmatige of financiële ontwikkelingen 
te melden zijn. 

 

 
  

                                                           
1 Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 
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1. Financiële hoofdlijnen  
 
In dit hoofdstuk voegen we de ontwikkelingen die we vanuit de jaarrekening 2015, eerste 
bestuursrapportage 2016 en de Kadernota 2017-2020 bij  de  programma’s  en  paragrafen  weergaven, 
samen. Ook brengen we hier in beeld welk effect nieuw beleid heeft en wat de ontwikkelingen van 
de financiële positie zijn. 

Aandachtspunt hierbij is dat deze Kadernota richting geeft voor de begroting 2017. Het uitgangspunt 
van het hele proces is om uiteindelijk bij de begroting 2017 een sluitende meerjarenbegroting te 
presenteren. 

1.1 Jaarrekening 2015 
Het rekeningresultaat 2015 laat een positief saldo zien van 1.713.000. Medio 2015 gingen we nog uit 
van een tekort.  Door extra inkomsten bijvoorbeeld uit de algemene uitkering en uit een 
grondverkoop, komt het rekeningresultaat positief uit.  

Voor een toelichting op het resultaat 2015 verwijzen we  naar de jaarstukken 2015. Die worden 
samen met deze Kadernota vastgesteld door de gemeenteraad. 

1.2 Uitgangssituatie 2016 - 2020 
Op 9 november 2015 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2016 vastgesteld (inclusief 
eerste en tweede begrotingswijziging). In de tweede begrotingswijziging wordt het budget 
wijkgericht  werken  gelijkmatig  over  de  komende  3  jaar  verdeeld  (dus  jaarlijks  € 75.000 in 2016, 2017 
en 2018). De gemeenteraad heeft ook kennis genomen van de meerjarenraming 2017-2019.  

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Meerjarenraming 2016-2019 (ontwerpbegroting) 0 0 0 0  
Aanpassing wijkgericht werken 75 0 -75 0  
Stand vastgestelde begroting 2016 75 0 -75 0  
      
 

Derde begrotingswijziging 2016 
Na vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad de begroting gewijzigd. Aanleiding hiervoor was  
het raadsbesluit voor de Nieuwe Nobelaer. 

Aanpassing indexeringen 
Diverse indexeringspercentages zijn voor de jaren 2017-2019 geactualiseerd. Deze  
indexeringspercentages sluiten aan bij onafhankelijke bronnen.  In hoofdstuk 1 van het bijlagenboek 
Kadernota leest u de uitgangspunten. 

Doorrekenen jaarschijf 2020 
Deze indexeringspercentages zijn ook als  uitgangspunt genomen voor het doorrekenen van de 
jaarschijf 2020. 
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Terugdraaien sluitend maken begroting 
Bij de huidige meerjarenraming merken we op dat de positieve en negatieve resultaten zijn 
verrekend met de algemene risicoreserve. Dit doen we om tot een sluitende begroting te komen. 
Om een juist beeld van de startpositie voor de Kadernota te krijgen draaien we deze verrekeningen 
van de begrotingssaldi 2016-2019 met de algemene risicoreserve terug.  

Dit alles resulteert in de onderstaande startpositie voor het meerjarenperspectief 2016-2020: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Stand vastgestelde begroting 2016 75 0 -75 0 0 
3e begrotingswijziging Nieuwe Nobelaer 37 37 37 -18 -18 
Aanpassing indexeringen  14 28 43  
Doorrekening jaarschijf 2020     -456 
Terugdraaien sluitend maken begroting   -302 -523 221 221 
Startpositie Kadernota 2017-2020 112 -251 -533 246 -253 
      
 

1.3 Eerste bestuursrapportage 2016 
De peildatum voor de eerste bestuursrapportage is 1 mei 2016. In de productbladen zijn de 
beleidsmatige en financiële ontwikkelingen per product opgenomen die op 1 mei 2016 bekend 
waren en van invloed zijn op de uitvoering van programmabegroting 2016. Deze productbladen zijn 
bij de begroting 2016 vastgesteld en zijn opgenomen in het bijlagenboek Kadernota 2017-2020 (zie 
bijlagenboek hoofdstuk 2).  

De begroting 2016 die in november 2015 is vastgesteld liet een structureel sluitende begroting voor 
2016 zien. De eerste bestuursrapportage 2016 leidt tot de volgende wijzigingen in het 
meerjarenperspectief: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Programma      
1. Bestuur en dienstverlening -547 36 588 747 1.572 
2. Wonen -79 33 60 61 62 
3. Samenleven -155 -183 -241 -243 -244 
      
Totaal wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -781 -114 407 565 1.390 

       
In onderstaand overzicht leest u de grootste wijzigingen. De uitgebreidere toelichting op de mutaties 
vindt u terug in de programmabladen in hoofdstuk 2. 
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(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Programma      
1. Bestuur en dienstverlening      
Algemene uitkering 572 437 754 819 1.651 
Rente hypotheken -100 -100 -100 -100 -100 
Rente grondbedrijf -350 -150 -75 0 0 
Vakantiegeldverplichting -585 0 0 0 0 
Overig -84 -151 9 28 21 

      
2. Wonen      
Overig -79 33 60 61 62 
 

     3. Leven      
Overig -155 -183 -241 -243 -244 

      
Totaal wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -781 -114 407 565 1.390 

      
 

1.4 Kadernota  2017-2020 
Naast de structurele wijzigingen uit de eerste bestuursrapportage 2016 doen we bij deze Kadernota 
voorstellen om het meerjarenperspectief bij te stellen.  

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
      
Programma      
1. Bestuur en dienstverlening 0 -399 -323 -289 -643 
2. Wonen 0 -50 -100 -150 -326 
3. Samenleven 0 0 0 0 295 
      
Totaal wijzigingen Kadernota 2017-2020 0 -449 -423 -439 -674 

       
 
In onderstaand overzicht zijn de grootste wijzigingen weergegeven. De uitgebreidere toelichting op 
de mutaties is terug te vinden in de programmabladen in hoofdstuk 2. 
 
(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Programma      
1. Bestuur en dienstverlening      
Algemene uitkering 0 44 121 160 -284 
Aanpassing rekenrente 0 -130 -105 -80 -80 
Uren grondbedrijf 0 -300 -300 -300 -300 
Overig  -13 -39 -69 21 
      
2. Wonen      
Visie Stationsplein 0 -50 -100 -150 -200 
Overig 

    
-126 

      
3. Leven      
Algemene uitkering 0 0 0 0 304 
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(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Transformatiefonds 

 
-250 -250 -250 

 Investering in fte voor beleid, zorg, welzijn en Jeugd  -80 -80   
Investering coördinator wijkteams  -90 -90   
Investering formatie wijkteams  -195 -195 -195 -195 
Verbreding toegang werkplein  -65 -65 -65 -65 
Onttrekking reserve sociaal domein  680 680 510 260 
Overig     -9 

      
Totaal wijzigingen Kadernota 0 -449 -423 -439 -674 

       
 

1.5 Financieel meerjaren perspectief 2016-2020 
De mutaties van de eerste bestuursrapportage 2016 en de Kadernota 2017-2020 leiden tot het 
volgende meerjarenperspectief 2017-2020:  

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

      Startpositie Kadernota 2017-2020 112 -251 -533 246 -253 
      
Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -781 -114 407 565 1.390 
Saldo na eerste bestuursrapportage 2016 -669 -365 -126 811 1.137 
     

 Totaal doorrekeningen/voorstellen Kadernota 0 -449 -423 -439 -674 
     

 Saldo na  Kadernota 2017-2020 -669 -814 -549 372 463 
 

2016   
De mutatie van de eerste bestuursrapportage en de Kadernota leiden in 2016 tot een tekort van 
€ 669.000. Uitgangspunt voor het college is om de begroting 2016 bij de tweede bestuursrapportage 
sluitend te presenteren. Een beperkt tekort is voor ons acceptabel. We houden vast aan het 
ingezette beleid en wachten onder andere de ontwikkelingen uit de meicirculaire af. 

2017-2020 
In de jaren 2017 en 2018 is sprake van een  tekort in tegenstelling tot 2019 en 2020 waar sprake is 
van een overschot.  Voor het opstellen van de begroting 2017 blijft het uitgangspunt dat wij u deze 
sluitend aanbieden. 

Onzekerheden 
De ontwikkeling van het gemeentefonds is een onzekere factor die van invloed is op het financieel 
meerjarenperspectief. Daarnaast  zijn in de cijfers diverse besparingen opgenomen die in de 
toekomst nog gerealiseerd moeten worden.  We lichten dit in paragraaf 1.6 verder toe. 

Structureel evenwicht 
In deze Kadernota worden de kaders vastgesteld waarbinnen de begroting wordt opgesteld.  Anders 
dan bij de begroting wordt bij de Kadernota geen onderscheid gemaakt in incidentele en structurele 
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uitgaven. Bij de begroting wordt dit inzicht weer verstrekt. De provincie toetst de begroting op dit 
structurele evenwicht. 

1.6 Ontwikkeling taakstellingen 
Om een sluitende begroting te presenteren hadden we bij de begroting diverse taakstellingen (dat 
betekent  ‘te realiseren besparingen’) opgenomen. In het onderstaande overzicht leest u de stand bij 
het opstellen van de begroting: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Programma 1 126 248 494 917 917 
Programma 2 163 288 488 638 638 
Programma 3 sociaal domein 2.818 3.911 4.642 5.347 5.347 
Programma 3 overig 296 502 767 1.967 1.967 
Totaal taakstellingen 3.403 4.949 6.391 8.869 8.869 
 

Met name binnen programma 3 (sociaal domein) zijn taakstellingen gewijzigd en voor een groot deel 
opgevangen binnen de reserve sociaal domein. De totale mutaties zijn: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Programma 1 47 51 19 124 73 
Programma 2 36 57 121 120 120 
Programma 3 sociaal domein 2.215 2.517 2.483 2.589 2.283 
Programma 3 overig 62 62 211 489 489 
Totaal taakstellingen 2.360 2.687 2.834 3.322 2.965 
 

Na de verwerking van de mutaties van de eerste bestuursrapportage en Kadernota is de stand van 
zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Programma 1 79 197 475 793 844 
Programma 2 127 231 367 518 518 
Programma 3 sociaal domein 603 1.394 2.159 2.758 3.064 
Programma 3 overig 234 440 556 1.478 1.478 
Totaal taakstellingen 1.043 2.262 3.557 5.547 5.904 
 

Binnen de organisatie is continu aandacht voor het realiseren van de afgesproken taakstellingen.  
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Reserve sociaal domein 
Een groot aantal financiële mutaties in de eerste bestuursrapportage en Kadernota verlopen 
financieel neutraal omdat er een verrekening met een reserve plaatsvindt. Dit geldt met name voor 
de reserve sociaal domein.  Na verwerking ziet het verloop van deze reserve er als volgt uit: 

(Bedragen  x  €  1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
      

 Stand 1 januari 2.728 2.662 1.746 1.451 1.576 2.829 
- Stortingen 2.278 834 465 884 1.702 1.952 
- Onttrekkingen 2.344 1.751 760 759 449 449 
Stand 31 december 2.662 1.746 1.451 1.576 2.829 4.332 
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1.7 Ontwikkeling financiële positie 2017-2020 
 
Op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting 2016-2020 bij deze Kadernota hebben we de 
financiële positie van reserves en voorzieningen en het verloop voor de komende jaren in beeld 
gebracht. In hoofdstuk 3 van het bijlagenboek Kadernota 2017-2020 is een overzicht opgenomen van 
reserves en voorzieningen. Hieronder hebben we in grafieken het verloop voor de verschillende 
soorten reserves en voorzieningen weergegeven. Hierdoor ontstaat een beeld bij de ontwikkeling 
van de financiële positie van de gemeente Etten-Leur de komende jaren. 

Reserves  
Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn in principe vrij inzetbaar. Het is belangrijk om te 
beseffen dat ook aan reserves een bestemming ten grondslag ligt. Alleen de algemene reserves zijn 
vrij om in te zetten. 

 

Van  de  totale  €  56,3 miljoen per 31-12-2015 behoort  ongeveer  €  23,5 miljoen tot de algemene 
reserves  (Algemene  dienst  €  15,7 miljoen  en  Grondbedrijf  €  7,8 miljoen). In 2016 en volgende jaren 
zijn  claims  op  deze  reserve  opgenomen  zodat  het  werkelijke  vrije  deel  ongeveer  €  17,4 miljoen 
bedraagt. 

  

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020
Algemene reserves € 15.700.000 € 12.600.000 € 10.700.000 € 9.200.000 € 8.900.000 € 8.900.000 
Bestemmingsreserves € 5.100.000 € 4.100.000 € 3.700.000 € 3.600.000 € 4.900.000 € 6.300.000 
Egalisatiereserves € 5.100.000 € 4.700.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 2.900.000 € 2.300.000 
Dekkingsreserves € 22.600.000 € 21.700.000 € 20.400.000 € 18.900.000 € 17.700.000 € 16.400.000 
Grondbedrijf € 7.800.000 € 8.200.000 € 7.800.000 € 8.100.000 € 8.300.000 € 8.500.000 

€ -

€ 10.000.000 

€ 20.000.000 

€ 30.000.000 

€ 40.000.000 

€ 50.000.000 

€ 60.000.000 
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Verloop reserves 2015-2020 (afgerond op € 100.000)



 
Kadernota 2017-2020   18 
 

Mutaties reserves eerste bestuursrapportage 2016/Kadernota 
In onderstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves, zoals deze in de eerste bestuursrapportage 
2016 en Kadernota 2017 zijn verwerkt, weergegeven. 

Stortingen                                 (Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
     

 Algemene risico reserve -155 0 0 -221 -221 
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs -97 0 0 0 0 
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen -24 0 0 0 0 
Optimalisatie bedrijfsvoering 0 0 0 0 -250 
Reserve elektronische dienstverlening 2 0 0 0 0 
Reserve sociaal domein -273 -952 -952 -692 -442 
Reserve stichting Hulp aan jeugdigen 155 0 0 0 0 
Reserve Structuurvisie Plus GB 63 0 0 0 0 
Reserve exploitatierisico's GB 67 0 0 0 0 
Reserve cultuur GB 0 0 0 0 0 

 
-262 -952 -952 -913 -913 

 

Onttrekkingen                                 (Bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
     

 Algemene risico reserve 42 -363 97 0 -350 
Egalisatiereserve riolering 0 0 0 0 50 
Reserve volkhuisvesting algemeen 0 0 0 0 -26 
Optimalisatie bedrijfsvoering -60 0 0 0 0 
Reserve automatisering 146 57 384 122 97 
Reserve elektronische dienstverlening 234 201 0 0 0 
Reserve jeugdbeleid 155 0 0 0 -9 
Reserve sociaal domein -508 -367 -423 -684 -684 
Reserve Structuurvisie Plus GB 0 670 0 0 0 

 
9 198 58 -562 -922 

 

Een toelichting op de diverse mutaties is in de productbladen opgenomen. 

Weerstandsratio 
De weerstandsratio is opgenomen in de jaarrekening over 2015 en bedraagt 1,4. De bovenstaande 
mutaties in de algemene reserve hebben we hierin niet opgenomen. Bij het opstellen van de 
begroting 2017 actualiseren we het risicoprofiel, inclusief de besluitvorming uit deze Kadernota. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en zijn nodig om uitgaven in de toekomst te 
kunnen doen. De belangrijkste voorzieningen zijn de onderhoudsvoorzieningen (bijvoorbeeld 
Beheren op Niveau). De voorzieningen kunnen alleen voor een ander doel worden ingezet als het 
beleid wordt aangepast (bijvoorbeeld een lager kwaliteitsniveau van Beheren op Niveau). 

 

 

1.8 Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Deze wijziging 
komt voort uit een in 2014 ingestelde landelijke adviescommissie die als opdracht had om na te gaan 
hoe het BBV verbeterd kan worden. Rode draad in de conclusie van de adviescommissie is dat de rol 
van de gemeenteraad versterkt kan worden door betere vergelijkingsmogelijkheden. 

Het wijzigingsbesluit treedt voor de meeste onderdelen per 1 januari 2017 in werking. Dit betekent 
dat we deze onderdelen in de begroting 2017 moeten verwerken. 

Op dit moment werken we aan het in kaart brengen van alle wijzigingen en hoe deze te verwerken. 
Uitgangspunt daarbij is dat we de huidige programma- en productstructuur zoveel mogelijk 
behouden. Deze structuur breiden we uit met de informatie (taakvelden en beleidsindicatoren) die 
vanuit het gewijzigde BBV wordt voorgeschreven. In 2017 bepalen we dan –  samen met de 
gemeenteraad - welke informatie we behouden en wat vervalt. 

In  het  BBV  zijn  ook  “technische”  aanpassingen  opgenomen  die ingrijpend zijn.  Zo is het verplicht de 
overhead in een apart overzicht weer te geven en wordt de toerekening van rente gewijzigd. Aan de 
wijzigingen kunnen ook financiële consequenties zitten. Voor zover we nu kunnen overzien betreft 
dat alleen de toerekening van rente aan de grondexploitaties maar dit zou wellicht ook bij andere 
wijzigingen het geval kunnen zijn. In de begroting 2017 komen we hier verder op terug. 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020
Voorzieningen Grondbedrijf € 7.100.000 € 4.100.000 € 4.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 € 2.100.000 
Overige voorzieningen € 7.600.000 € 6.500.000 € 6.100.000 € 5.800.000 € 5.600.000 € 5.000.000 
Onderhoudsvoorzieningen € 20.300.000 € 16.700.000 € 15.400.000 € 13.200.000 € 11.100.000 € 9.300.000 

€ -

€ 5.000.000 

€ 10.000.000 

€ 15.000.000 

€ 20.000.000 

€ 25.000.000 

€ 30.000.000 

€ 35.000.000 

€ 40.000.000 
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2. Ontwikkelingen per programma 
 

In dit hoofdstuk gaan we per programma in op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. 
Tevens brengen we het financiële kader per programma in beeld voor de begroting 2017 en gaan we 
in op  eventuele  risico’s  binnen  het  programma. 
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2.1 Programma 1 Bestuur en dienstverlening  
 
2.1.1 Ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016 

Beleidsmatige ontwikkelingen 2016  

Wetswijziging Gemeentewet 
Per 1 februari 2016 is de Gemeentewet op een aantal punten gewijzigd. Hieronder beschrijven we bij 
twee voor deze bestuursrapportage relevante wijzigingen hoe we deze toepassen: 
- De verplichting om een burgerjaarverslag op te stellen is geschrapt. In Etten-Leur maakt de 

rapportage over deze onderwerpen integraal onderdeel uit van de programma's en producten in 
de planning & control documenten.  

- De specifieke zorgplicht voor de bestuurlijke integriteit ligt expliciet bij de 
burgemeester. Dit vullen we in door de gedragscode van politieke ambtsdragers aan te passen en 
door hier regelmatig met elkaar over in gesprek te gaan.  

Adres- en identiteitsfraude 
Adres- en identiteitsfraude kost de samenleving veel geld en ondermijnt de maatschappelijke 
moraal. Binnen het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit verricht de gemeente Etten-Leur 
adresonderzoeken op risicoadressen. Binnen en buiten de gemeentelijke organisatie is en wordt 
samenwerking gezocht om de kwaliteit van de BRP (Basis Registratie Personen) te verhogen en 
adres- en identiteitsfraude te bestrijden. Gezien de landelijke plannen moet de aanpak van adres- en 
identiteitsfraude in 2016 verder geïntensiveerd worden.  De financiële consequenties brengen we de 
komende maanden in beeld en verwerken we  in de 2e bestuursrapportage 2016.  

Informatiebeveiliging 
Met de digitalisering en de opkomst van diverse nieuwe technologieën moeten we steeds meer stil 
staan bij onze privacy. Het is daarom noodzakelijk om vanaf 2016 een vervolg  te geven aan de 
verdere implementatie van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en 
privacybescherming. Zo gaan we ondermeer invulling geven aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG) en de aanstaande Europese Privacyverordening. Hierbij is de inzet van externe 
deskundigheid noodzakelijk. De financiële consequenties brengen we de komende maanden in beeld 
en verwerken we  in de 2e bestuursrapportage 2016.  

Stadskantoor 
Al sinds de oplevering zijn er problemen met de klimaatinstallatie van het stadskantoor. Wij 
ontvangen in toenemende mate klachten van medewerkers en huurders. Diverse onderdelen van de 
klimaatinstallatie zijn aan vervanging toe. Wij zijn nu op een punt aangekomen dat we genoodzaakt 
zijn om uitgebreide technische maatregelen te nemen. Een onderzoek is opgestart om in beeld te 
brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn in het stadskantoor en het installatietechnisch daaraan 
gekoppelde BVC. De afgelopen periode van aantrekken van huurders heeft geleid tot intensiever 
gebruik van het stadskantoor. Deze intensivering maakt het mede om arbo-technische redenen 
noodzakelijk de installatie daarop af te stemmen. Voor het stadskantoor geldt ook dat onderzoek 
wordt gedaan in een meer bredere zin naar de toekomstbestendigheid van het stadskantoor om een 
betere samenwerking te realiseren. De raad zal naar verwachting in het 4e kwartaal nader 
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geïnformeerd worden over het eindresultaat van het onderzoek en de op basis daarvan te nemen 
maatregelen. 

Uitvoering  

Welke productdoelstellingen verlopen niet volgens plan? 

1e Berap    
 

 

 

 

 
In dit programma zijn 46 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 8 niet volgens plan en 
wordt 1 doelstelling waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het 
bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 
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Wanneer vertrouwen? 
✓ Afspraken nakomen 
✓ Betrekken wanneer je nodig bent 
✓ Geeft antwoord 
✓ Transparantie 
✓ Openheid  
✓ Doen wat je zegt en wat van je 

wordt verwacht 
✓ Tijdigheid 
✓ Geld wordt goed besteed 
✓ Ruimte voor initiatieven 

2.1.2 Kadernota 2017-2020 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 

De vijf O’s  (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties,  
Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben 
 vertrouwen in de gemeente. 
 
Doelstellingen op programmaniveau: 

✓ In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een 
volwaardige  en  gelijkwaardige  wijze  uitgevoerd  door  de  vijf  O’s,  
uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.  

✓ De  gemeente  betrekt  de  vijf  O’s  bij  en  informeert  de  vijf  O’s  over  de  voorbereiding,  vaststelling  en  
uitvoering van beleid.  

✓ De  dienstverlening  aan  de  vijf  O’s  is  tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant. 
Digitaal waar mogelijk, fysiek contact waar nodig. 

✓ Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.  
✓ Geld wordt goed besteed:  

o De meerjarenraming is structureel sluitend.  
o Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau 

diverse beleidsvelden).  
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Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Percentage van de 
inwoners dat veel - heel 
veel  vertrouwen heeft 
over de wijze waarop de 
gemeente wordt 
bestuurd.1  

36% 26% 29% 36% 37% 37% 38% 38% 

Oordeel van de inwoners 
over de samenwerking 
met de gemeente.2  

6,2 6,0 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Algemeen oordeel van de 
inwoners over de 
individuele 
dienstverlening.3 

7,9 7,8 - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

De plaats op de ranglijst 
gemeentelijke woonlasten 
in West-Brabant.4 

2 - - Minimaal 
plaats 5 

Minimaal 
plaats 5 

Minimaal 
plaats 5 

Minimaal 
plaats 5 

Minimaal 
plaats 5 

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie 
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie 
  Bij de deelnemende gemeenten WaarStaatJeGemeente.nl was in 2014 en 2015 de hoogste score 6,5 
3 Bron: Dashboard Dienstverlening –voorheen  Benchmark Publiekszaken- / rapportcijfer 1-10 
4 Bron: COELO Atlas 

 

Beleidskader 2014-2018 

� We investeren in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner; 
� Spreken is zilver, luisteren is goud; 
� Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking; 
� Dienstverlening digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet; 
� Persoonlijk betekent met menselijke maat en gastheerschap. 
 

Afwijkingen van beleidskader/collegewerkprogramma: 

Zowel digitaal als in het persoonlijk contact het uitstekend doen .  
Ons  beleid  is  “zoveel  mogelijk  digitaal,  persoonlijk  waar  het  moet”.    We  scherpen  dit  beleid  aan  want  
we willen het zowel digitaal als in het persoonlijk contact uitstekend doen. Niet het  een of het ander: 
het is beiden, er is geen keuze. In deze lijn ontwikkelen we onze dienstverlening. 
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De digitale dienstverlening moet uitstekend zijn. De maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen gaan snel. We spelen daarop tijdig in.  

De ontwikkelingen in de digitale dienstverlening hebben tot gevolg dat het aantal persoonlijke 
contacten afneemt. De contacten die blijven richten zich vooral op ingewikkelde vraagstukken en/ of 
onderwerpen waarbij de mens-tot-mens-factor van bijzonder belang is (denk aan maatschappelijke 
ondersteuning). Persoonlijke contacten worden extra waardevol.  We willen dat er daarnaast een 
vangnet blijft voor mensen die moeite hebben met digitalisering.   

Om het in persoonlijk contact heel goed te doen vervolgen we  de trainingen in hostmanship 
(behandel de burger zoals hij of zij behandeld wil worden) en Waarderend Vernieuwen (samen 
mogelijkheden onderzoeken) voor de organisatie en zetten we in op het toepassen hiervan. We 
houden voortdurend aandacht voor vakdeskundigheid.  

Beleidsactualisatie start al in 2017 
Een volgende Beleidsactualisatie is gepland na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We beginnen 
hier  medio  2017  al  aan,  zodat  we  de  vijf  O’s  (ondernemers, organisatie, overheid, onze inwoners, 
onderwijs) hier goed bij kunnen betrekken. Het nieuwe beleidskader verwerken we in de begroting 
2019, de eerste begroting na de verkiezingen. Hoe het proces en de kosten daarvan er precies uit 
komen te zien, ontwerpen we uiterlijk in de eerste helft van 2017.  
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Financiële ontwikkelingen  

(bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 
Saldo programma conform startpositie 2016-2020 60.647 59.932 59.743 59.474 59.092 
      
Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016      
1. Uitkeringen gemeentefonds 572 437 754 819 1.651 
2. Terugdraaien sluitende meerjarenbegroting 105 0 0 0 0 
3. Rente hypotheken -100 -100 -100 -100 -100 
4. Rente grondbedrijf -350 -150 -75 0 0 
5. Vakantiegeldverplichting -585 0 0 0 0 
6. Incidentele ict kosten -146 -57 -384 -122 -97 
6. Reserve automatisering 146 57 384 122 97 
7. Ambitie dienstverlening -234 -201 0 0 0 
7. Reserve Elektronische dienstverlening 234 201 0 0 0 
 8. Uitbreiding uren en formatie sociaal domein 
(incidenteel)  -139 -57 0 0 0 
9. Uitbreiding uren en formatie sociaal domein 
(structureel) -299 -291 -291 -291 -291 
9. Reserve sociaal domein 299 291 291 291 291 
10. Huisvesting statushouders en 
vluchtelingenvraagstuk 

-43 -53 -4 0 0 

11. Optimalisering bedrijfsvoering 60 0 0 0 0 
11. Reserve optimalisering bedrijfsvoering -60 0 0 0 0 
12. Inzet post onvoorzien (Toeristisch fonds) 30 0 0 0  
13. Overig -37 -41 13 28 21 
      
Totaal wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -547 36 588 747 1.572 
      
Saldo programma na eerste bestuursrapportage 2016 60.100 59.968 60.331 60.221 60.664 
      
Voorstellen Kadernota 2017-2020:     

 1. Uitkeringen gemeentefonds 0 44 121 160 -284 
2. Aanpassing rekenrente 0 -130 -105 -80 -80 
3. Uren grondbedrijf 0 -300 -300 -300 -300 
4. Verkiezingen 0 -24 -39 -69 21 
5. Overig 0 11 0 0 0 
      
Totaal doorrekeningen/voorstellen Kadernota 0 -399 -323 -289 -643 
     

 Saldo programma na  Kadernota 2017-2020 60.100 59.569 60.008 59.932 60.021 
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Toelichting financiële ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016  

Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Uitkeringen gemeentefonds Actualisatie van de uitkeringen gemeentefonds (waaronder de 

integratie-uitkering sociaal domein) op basis van de september en 
december circulaire. Tevens zijn de uitkeringen gemeentefonds 
geactualiseerd aan de hand van de laatst bekende wijzigingen in 
onder andere woning- en inwoneraantallen. 

2 Terugdraaien sluitende 
meerjarenbegroting 

Bij de huidige meerjarenraming zijn de positieve en negatieve 
resultaten verrekend met de algemene risicoreserve.  
In  de  begroting  2016  hebben  we  een  bedrag  van  €  105.000  in  de  
algemene risicoreserve gestort. Deze storting draaien we nu 
terug. Dit is een technische correctie op het sluitend maken van 
de begroting 2016. 

3 Rente hypotheken In 2015 hebben veel (oud-)werknemers ervoor gekozen om extra 
af te lossen op hun hypotheek. Dit betekent dat de 
renteopbrengst in 2016 lager is dan begroot. 

4 Rente Grondbedrijf In 2016 wordt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
aangepast. Eén van de onderdelen die wordt gewijzigd is het 
rentepercentage dat toegerekend mag worden aan de 
grondexploitaties. Voor Etten-Leur zal dat percentage van 3% 
naar ongeveer 1,6% gaan, dit leidt voor de algemene dienst tot 
minder renteopbrengst. 

5 Vakantiegeldverplichting We moeten een verplichting opnemen voor het in 2016 
opgebouwde vakantiegeld. Dit is een eenmalig gevolg van de 
invoering van het Individueel KeuzeBudget (IKB). In de CAO is het 
IKB opgenomen en start op 1 januari 2017. Het doel van het IKB is 
een modernisering van arbeidsvoorwaarden en meer 
keuzevrijheid voor de medewerker. 

6 Incidentele ict kosten Nu we weten wat de activiteiten en de planning daarvan door de 
Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West zijn, 
hebben we in beeld wat de incidentele automatiseringskosten 
daarvoor de komende jaren zijn.  Hiermee is rekening gehouden 
in de daarvoor bestemde reserve.  

 Reserve automatisering De incidentele kosten worden onttrokken aan de reserve 
automatisering 

7 Ambitie dienstverlening In het programma ambitie dienstverlening zijn de activiteiten  en 
de planning voor digitalisering in kaart gebracht. Dit zijn onder 
andere digitale diensten burgerzaken, systeemmelding openbare 
ruimten, invoering eID (elektronische identiteit).  

 Reserve Elektronische dienstverlening De kosten worden onttrokken aan de reserve Elektronische 
dienstverlening. 

8 Uitbreiding uren en formatie sociaal 
domein (incidenteel) 

Voor de verdere implementatie van het sociaal domein en het 
realiseren van taakstellingen is tijdelijk extra capaciteit ingezet. 
De lasten zijn geraamd op product 1.05 en worden gedekt uit het 
budget investeringsimpuls op product 3.01 (zie bijlagenboek). 

9 Uitbreiding uren en formatie sociaal 
domein (structureel) 

Voor de uitvoering van het sociaal domein is structureel extra 
capaciteit ingezet ten laste van reserve sociaal domein. Zie voor 
verdere toelichting programma 3. 

 Reserve sociaal domein De dekking van deze kosten wordt gevonden in de reserve Sociaal 
Domein. 
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Nr. Onderwerp Toelichting 
10 Huisvesting statushouders en 

vluchtelingenvraagstuk 
In verband met werkzaamheden voor statushouders, de  
toenemende aantallen te huisvesten statushouders en het 
vraagstuk van de vluchtelingen opvang is aanvullende capaciteit 
nodig om deze taken adequaat uit te kunnen voeren. 

11 Optimalisering bedrijfsvoering Om de taakstelling bedrijfsvoering te realiseren is in 2016 
€ 80.000 nodig.  Zie voor verdere toelichting paragraaf 3.5 
Bedrijfsvoering 

 Reserve optimalisering bedrijfsvoering In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage uit de 
reserve  van  €  140.000.    We  verwachten  in  2016  €  80.000  nodig  te  
hebben.  Hierdoor  kan  de  bijdrage  uit  de  reserve  met  €  60.000  
worden verlaagd.  

12 Toeristisch fonds Ten laste van Onvoorzien wordt €  30.000  bijgedragen  aan  het  
toeristisch fonds conform Raadsbesluit 4 april 2016. 

 

Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota 2017-2020 

Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Uitkeringen gemeentefonds Actualisatie van de Algemene uitkering op basis van de 

september en december circulaire. Tevens is de 
algemene uitkering geactualiseerd aan de hand van de 
laatst bekende wijzigingen in onder andere woning- en 
inwoneraantallen. 

2 Aanpassing rekenrente Het rentepercentage wat we gebruiken voor 
investeringen bepalen we op basis van onze leningen 
portefeuille. Dat is op dit moment 3%. Vanaf 2017 
passen we dit aan naar 2,5%.  Dit leidt voor de algemene 
dienst tot minder renteopbrengst.      

3 Uren grondbedrijf Bij het opmaken van de begroting 2016-2019 is 
uitgegaan van een vast bedrag aan uren die voor het 
Grondbedrijf worden gewerkt. De verwachting is echter 
dat de inzet de komende jaren af zal nemen. Hierdoor zal 
er  verschuiving  optreden  van  “rendabele”  uren naar 
“onrendabele”  uren.  Hierbij  dient  gedacht  te  worden  aan  
versterking van het relatiebeheer bedrijven en aanpak 
leegstaande bedrijfspanden. Daarnaast verwachten we 
ook dat de implementatie van de Omgevingswet per       
1 juli 2018 een verschuiving van werkzaamheden met 
zich mee zal brengen. Deze verschuiving van 
werkzaamheden heeft een nadeel van ongeveer 
€ 300.000 tot gevolg. 

4 Verkiezingen Volgens de landelijke kalender vinden de komende jaren 
de volgende verkiezingen plaats: 2017 Tweede Kamer; 
2018 Gemeenteraad; 2019 Waterschap, Provinciale 
Staten en Europees Parlement. Eerder voorziene 
bezuinigingen blijken niet haalbaar. 
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Risico’s 
Aanpassing risico inbedding burger- en overheidsparticipatie bij organisatie en bestuur 
We hebben het risico over het onvoldoende inbedden van burger- en overheidsparticipatie positief 
aangepast. We hebben belangrijke stappen gezet in de inbedding van burger- en 
overheidsparticipatie in organisatie en bestuur. Onder andere door de uitrol van Waarderend 
Vernieuwen en deelname aan een pilot overheidsparticipatie met de gemeenten Halderberge en 
Aalburg. Voor deze pilot ontvangen we financiële ondersteuning van de provincie. Natuurlijk is en 
blijft de kwaliteit van burger- en overheidsparticipatie een continue uitdaging en kan er nog veel 
verbeterd en verbreed worden.  

Referenda 
De verkiezingen die volgens de landelijke kalender de komende jaren gehouden worden, zijn bekend 
en verwerkt in de begroting. Het is nooit uitgesloten dat een Tweede Kamerverkiezing toch eerder 
plaatsvindt. Het is niet bekend of en hoe vaak referenda zich de komende jaren voordoen. Referenda 
leiden tot extra kosten vergelijkbaar met die voor een reguliere verkiezing. 
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2.2 Programma 2 Wonen   
 
2.2.1 Ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016  
 
Beleidsmatige ontwikkelingen 2016 
 
Omgevingsdienst West-Brabant 
In 2015 had de Omgevingsdienst West-Brabant een tekort. Dit tekort is structureel en leidt tot 
verhoging van de tarieven en jaarlijkse bijdrage. In de begroting 2016 is deze verhoging nog niet 
verwerkt. Naast de structurele hogere bijdrage houden we rekening met incidentele kosten die de 
invoering  van  het  plan  ‘Huis  op  orde’  mogelijk  maken.  Dit plan moet ertoe leiden dat er over twee 
jaar een financieel gezonde organisatie staat. Ook wordt gekeken of een andere financiële 
systematiek mogelijk is. In de paragraaf  ‘Verbonden  partijen’  leest  u  meer  informatie. 

Wonen 
Het  ‘Uitwerkingsprogramma  Wonen’  stellen we dit jaar vast. Dit programma bevat verschillende 
acties waaraan ook kosten voor de gemeente verbonden zijn. We schatten in dat het beschikbare 
budget niet toereikend is en moet worden opgehoogd. De komende maanden kunnen we daarover 
uitsluitsel geven. Dat geldt ook voor de kosten van uitvoering van (nadere) afspraken met 
Woonstichting Etten-Leur (WEL) en HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV) voor 2016/2017 
en volgende jaren en het opstellen en de uitwerking van een subregionale Woonvisie voor de 
gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur. De kosten worden deels dit jaar en deels volgende 
jaren gemaakt. We komen hierop terug in de tweede bestuursrapportage 2016 en de begroting 
2017. 
 
Centrumparkeren 
Vorig jaar hebben we wensen en ideeën opgehaald over parkeren in het centrum. We hebben de 
inbreng meegenomen in een voorstel. Inwoners en ondernemers kunnen hun mening hierover 
geven.  Deze reacties betrekken we bij een definitief voorstel dat in juli aan de gemeenteraad ter 
beslissing wordt voorgelegd. De gevolgen voor dit jaar en volgende jaren brengen we daarbij in 
beeld. Het raadsbesluit verwerken we in de tweede bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017. 

Uitvoering  
Welke productdoelstellingen verlopen niet volgens plan? 

1e Berap  

 

 

   

 

In dit programma zijn 122 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 21 niet volgens plan en 
worden 7 doelstellingen waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het 
bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 
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2.2.2 Kadernota 2017-2020 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 

In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. 
 

Doelstellingen op programmaniveau 

9 Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar 
en toegankelijk. 

9 Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en 
voorzieningen binnen bestaand stedelijk gebied. 

 

Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Score van het oordeel van 
inwoners over hun buurt als 
woon- en leefomgeving. 1 

8,0 7,9 8.0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 

Percentage van de inwoners  
dat (helemaal) eens met de 
stelling zich thuis te voelen 
in hun buurt.  2 

90 97 90 89 90 90 90 90 

Percentage van de inwoners 
dat zich altijd of meestal 
veilig voelt in de buurt. 3  

83 86 87 80  80 80 80 80 

Stand van zaken 
duurzaamheid 4  

 
53 

 
-- 

 
-- 

 
51 

 
53 

 
p.m5. 

 
p.m. 

 
p.m. 

1.Bron: Waarstaatjegemeente.nl > dashboard Etten-Leur > Woon-en leefklimaat (Voorgaande jaren werd het 
oordeel voor de gemeente als totaal gehanteerd. We gaan over naar een oordeel op buurtniveau; dit sluit 
beter aan bij het dashboard) 
2.Bron: Waarstaatjegemeente.nl > dashboard Etten-Leur > Woon-en leefklimaat 
3. Bron: Waarstaatjegemeente.nl > dashboard Etten-Leur > Woon-en leefklimaat 
4. Bron: Waarstaatjegemeente.nl > dashboard Etten-Leur > Duurzaamheidsbalans 
5. We hebben voor 2018 en volgende jaren nog geen concreet doel geformuleerd. 

 

  

Wat is prettig, werken en 

leven? 

9 Veilig 
9 Schoon en duurzaam 
9 Voorzieningen 
9 Bereikbaarheid 
9 Fijne buurt 
9 Groen 
9 Comfort 
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Beleidskader 2014-2018 

� We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid. 
� Burgers voelen zich veilig in hun buurt. 
� Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans. 
� Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek. 
� Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon. 
� De kwaliteit van het groen wordt alleen behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven. 
� Geen vervuiling of schade door water. 
� We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval. 
� Minder gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken.  
In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2016 zijn. 

 

Afwijkingen van beleidskader/collegewerkprogramma: 

Omgevingswet 
De Omgevingswet is in beide Kamers van de Staten Generaal behandeld. Naar verwachting treedt de 
wet op 1 juli 2018 in werking. Het volgende kabinet neemt daarover een besluit. De wet wordt tot 
2024 gefaseerd ingevoerd. Hoe de fasering eruit ziet is nog onduidelijk. 
De Omgevingswet vervangt vele wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 
besluiten. De regering speelt met deze wet in op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals minder 
stedelijke uitleg, meer herontwikkeling bestaand stedelijk) en moderne technieken. De wet biedt 
tevens meer ruimte voor initiatief vanuit de samenleving (overheidsparticipatie).  
 
De wet kent vier verbeterdoelen:  
1. versnellen en verbeteren van besluitvorming; 
2. een samenhangende benadering tussen beleid, besluit en regels; 
3. meer bestuurlijke afwegingsruimte; 
4. vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak. 
 
We werken aan een plan voor invoering van de wet. We zoeken kansen om in samenwerking met de 
De6 gemeenten (Etten-Leur, Roosendaal, Zundert, Moerdijk, Halderberge en Rucphen) onderdelen 
van de wet gezamenlijk op te pakken. We denken onder andere aan de gezamenlijke inkoop van 
training en cursussen, een gezamenlijke aanpak van de informatievoorziening en het opzetten van 
een gezamenlijk webportaal.  
 
Voor de individuele gemeenten blijft een forse klus over als het gaat om het opstellen van een 
omgevingsvisie,  programma’s  en  het  omgevingsplan.  We  zijn  al  gestart  met  de  omgevingsvisie.  We  
denken na over onze ambitie bij andere onderdelen van de wet. De integrale benadering bij het 
opstellen van plannen en vergunningverlening, vroegtijdig overleg met partners en meer ruimte voor 
eigen initiatief leiden tot een andere manier van denken en andere werkprocessen. Ligt in 2016 het 
accent op kennis vergaren en bewustwording, in 2017 moet de invoering concreet worden opgepakt. 
Het kabinet heeft beloofd zo snel mogelijk met de VNG afspraken te maken over de kosten. De 
uitvoeringskosten zijn nog niet gedefinieerd. In het collegewerkprogramma is de invoering van de 
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Omgevingswet wel opgenomen, maar een kostenindicatie ontbrak. We verwachten bij de begroting 
2017 een concreet voorstel te doen voor de komende jaren. Voor dit jaar kunnen we de kosten 
binnen de reguliere begroting opvangen. 
 
Visie Stationsplein 
De bestrijding van leegstand is een speerpunt van beleid. Dit voorjaar ronden we de visie voor het 
Stationsplein en omringende gebouwen af. De visie kan alleen worden gerealiseerd als de gemeente 
en anderen investeren. We schatten een gemeentelijke investering voor de periode 2017-2020 op 
maximaal €  4.000.000.  Het  uiteindelijk  bedrag  is  afhankelijk  van  de  ambitie  qua  uitvoering  en  de  
financiering en bijdragen van derden. Uw raad ontvangt een voorstel voor de raadscyclus van 
oktober. We verwachten bij de begroting 2017 met een concreet financieringsvoorstel te komen. 
 
Leges Omgevingsvergunningen 
We houden de komende jaren rekening met minder leges voor omgevingsvergunningen. Hiervoor 
zijn drie oorzaken: 
x afname van de bouwproductie, in het bijzonder enkelvoudige grote projecten; 
x het onderbrengen van de kwaliteitstoets bouwen bij private partijen; 
x minder vergunningplichtige activiteiten in het kader van de Omgevingswet. 
De personele consequenties zijn deels al verwerkt in de taakstelling voor besparing op de 
bedrijfsvoering. 

Financiële ontwikkelingen 
 (bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo programma conform startpositie 2016-2020 -19.317 -19.329 -19.808 -20.172 -20.160 
      
Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016      
1. Exploitatiekosten zwembad 191 199 201 203 204 
2. Leges omgevingsvergunningen -68 

    3. Bijdrage OMWB -73 -42 -16 -16 -16 
4. Vincent van Goghplein 37  -50 

    4. Storting reserve 50     
5. Overig -129 -124 -125 -126 -126 
      
Totaal wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -79 33 60 61 62 
      
Saldo programma na eerste bestuursrapportage 2016 -19.396 -19.296 -19.748 -20.111 -20.098 
     

 Voorstellen Kadernota 2017-2020:     
 1. Leges omgevingsvergunning 0 0 0 0 -100 

2. Visie Stationsplein 0 -50 -100 -150 -200 
3. Overig 

    
-26 

      
Totaal doorrekeningen/voorstellen Kadernota 0 -50 -100 -150 -326 
     

 Saldo programma na  Kadernota 2017-2020 -19.396 -19.346 -19.848 -20.261 -20.424 
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Financiële ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016 
Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Vastgoed We brengen de energielasten van het zwembad De Banakker over 

vanuit programma 2 naar programma 3. Per saldo neutraal. 
2 Leges omgevingsvergunningen In 2015 werd voor diverse projecten een omgevingsvergunning 

verleend en leges geïnd. De leges waren voor 2016 geraamd.  
3 Bijdrage OMWB De Omgevingsdienst Midden en West Brabant neemt maatregelen 

om de begroting op orde te krijgen. De dienst voert een 
tariefsverhoging en maatregelen door. We moeten rekening 
houden met structureel en incidenteel hogere bijdragen. 

4 Vincent van Goghplein 37 De verkoop van het voormalig wijkgebouw Centrum Oost levert 
€50.000  minder  op. 

4 Storting reserve De minderopbrengst voor het voormalig wijkgebouw Centrum Oost  
leidt tot een lagere storting in de reserve. 

 

Financiële ontwikkelingen Kadernota 2017-2020 
Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Leges omgevingsvergunning Vermindering leges 2020 in verband met verminderde 

bouwproductie en landelijke regelgeving . 
2 Visie Stationsplein Voor de herontwikkeling van het Stationsplein en directe 

omgeving ramen we een investering van maximaal €  4 
miljoen. Hiervoor worden kapitaallasten in de begroting 
opgenomen. Er is nog geen rekening gehouden met 
subsidies en bijdragen van derden. 

 

Risico’s 
Eerste bestuursrapportage 
Bij  de  meeste  producten  deden  zich  in  de  afgelopen  maanden  geen  risico’s  voor.  De  boekhouding  
van de Omgevingsdienst West Brabant blijft een risico. 
 
Kadernota 2017-2020 
De invoering van de Omgevingswet kent nog veel onzekerheden over kosten en effecten voor de 
organisatie.  We  stellen  voor  om  dit  item  toe  te  voegen  aan  de  risico’s. 
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2.3 Programma 3 Leven 
 

2.3.1 Ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016 

Beleidsmatige ontwikkelingen 2016 

Huisvesting statushouders en vluchtelingenvraagstuk 
Bij de vorming van het Werkplein per 1 januari 2015 bleef de taak huisvesting statushouders achter 
bij de gemeentelijke organisatie. Daarnaast steeg de taakstelling van het Rijk om statushouders te 
huisvesten sterk van 39 in 2014 naar verwachting  100/110 in 2016. De gemeente is ook degene die 
regie voert op het vraagstuk rond vluchtelingen.  Vanwege deze (nieuwe) taken besloten wij extra 
formatie in te zetten voor een periode van twee jaar met 2 maal 0,4 fte. 
De Commissaris van de Koning van Noord-Brabant wil dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan 
de vluchtelingenopvang. Hierover vindt overleg plaats binnen de 8 Baroniegemeenten. Dit brengt 
kosten voor de gemeente met zich mee, waarvan we het bedrag  nog niet kennen. 
 
Sport: kunstgrasveld 
In de begroting 2016 hielden we rekening met de aanleg van een extra kunstgrasveld bij 
voetbalvereniging Internos, ook voor medegebruik van voetbalvereniging DSE.  Internos heeft 
afgezien van een extra kunstgrasveld en maakte met DSE voor het huidige seizoen afspraken over 
medegebruik van de overige velden. Deze afspraken maken beide voetbalverenigingen ook voor het 
komende seizoen. 

Cultuur, toerisme en recreatie:  toeristenbelasting en toeristisch fonds 
Het voornemen was om per 1 april 2016 toeristenbelasting in te voeren. Op basis van de resultaten 
van een onderzoek besloot de raad op 4 april 2016 om geen toeristenbelasting in te voeren.  De raad 
besloot om wel een toeristisch fonds op te richten. Het eerste jaar (2016) vult de gemeente dit fonds 
met  een  bijdrage  van  maximaal  €  30.000,  te  dekken  vanuit  de  post  onvoorzien.  Wij investeren in 
uren om dit fonds op te richten. In 2017 vindt evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie besluit de 
raad of en in hoeverre de gemeente verder bijdraagt aan dit toeristisch fonds.   
Daarnaast zijn wij bereid om te investeren in de ontwikkeling van een online platform en de aanschaf 
van VVV informatiezuilen. 
 
Beheer wijkaccommodaties en ontmoetingscentra door Werkvoorzieningschap (WVS) 
We zitten midden in het proces om de subsidies te herijken en om het accommodatiebeleid uit te 
voeren. Daarom voerden wij gesprekken met diverse verenigingen en organisaties. Hieruit bleek dat 
het beheer van accommodaties bijdraagt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze 
accommodaties.  Daarmee dragen ze bij aan de leefbaarheid in de wijk.  In deze accommodaties 
bieden organisaties en verenigingen vaak voorzieningen aan die voor alle inwoners goedkoop en 
makkelijk toegankelijk zijn (oftewel: goedkope en drempelvrije algemene en collectieve 
voorzieningen). Het beheer van deze accommodaties gebeurt door WVS in samenwerking met 
vrijwilligers. We vinden het niet verstandig om op dit WVS beheer te bezuinigen omdat dit ten koste 
gaat van de openstelling van deze accommodaties. Hoe langer inwoners gebruik blijven maken van 
deze laagdrempelige en goedkope voorzieningen hoe minder snel zij een beroep doen op dure 
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individuele Wmo voorzieningen. Door de besparingen die we realiseren door de aanpassing van het 
subsidie en accommodatiebeleid vangen we de beoogde bezuiniging op het WVS beheer op. 
 

Sociaal Domein: gesloten financieel systeem 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 
Taakstellingen Huishoudelijke ondersteuning 
Om de taakstelling voor huishoudelijke ondersteuning te behalen, is de huishoudelijke ondersteuning 
vanaf 2015 resultaat gefinancierd en niet meer op basis van uren. Mede met de effecten van de 
kanteling hebben we deze  taakstelling volledig gerealiseerd. De taakstelling kan hiermee worden 
afgeraamd naar 0.   
 
Taakstelling vervoersvoorzieningen 
Om de taakstelling op de individuele vervoersvoorzieningen te behalen, inventariseerden wij in 2016 
de mogelijkheden om de individuele vervoersvoorzieningen verder te hervormen.  De conclusie van 
dit onderzoek is dat wij de mogelijkheden te ruim hebben ingeschat:  een deel moet nog nader 
onderzocht  worden. Verdere besparingen op de vervoersvoorzieningen zijn minimaal, zeker in de 
eerste jaren in verband met de nieuwe contractverplichtingen. Wij stellen daarom voor het restant 
van deze taakstelling te laten vervallen. 

 
Eigen bijdrage 
Een aantal cliënten moet een onevenredige hoge eigen bijdrage betalen per 2016. Dat komt door de 
resultaatfinanciering bij de maatwerkvoorziening begeleiding,  het vervallen van het overgangsrecht 
en het vervallen van de vergoeding van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg). Met de zes samenwerkende gemeenten (De6)  binnen de Wmo zoeken we naar oplossingen 
om dit voor deze cliënten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 te verzachten. 
 
Participatiewet:  
In 2015 hadden we een tekort op het rijksbudget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen 
Gemeenten (BUIG) . Daarom maken we aanspraak op een aanvullende uitkering op grond van de 
vangnetregeling BUIG. Als deze aanvullende uitkering toegekend wordt,  betekent dit een incidenteel 
voordeel. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de exacte hoogte van en het moment waarop deze 
aanvullende uitkering uitgekeerd wordt, is deze nog niet in de eerste bestuursrapportage 2016 
opgenomen. We verwachten dit bij tweede bestuursrapportage of begroting 2017 te kunnen doen. 
 
 Minima:  
(tijdelijke) ondersteuning Voedselbank 
Om het voortbestaan van de Voedselbank te garanderen, ondersteunen wij  tot uiterlijk 1 januari 
2017 de Voedselbank financieel tot maximaal €   17.570. Dit geld is bedoeld als ondersteuning op het 
gebied van huisvesting en toegenomen kosten door de toeloop van het aantal statushouders. Wij 
financieren dit uit het minimabudget. Dit doen we om die doelgroepen te bereiken die we met onze 
reguliere minimaregelingen slecht bereiken. 
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Collectieve ziektekostenverzekering 
Eind 2015 communiceerden  wij op verzoek van de raad uitgebreid over de mogelijkheden van de 
collectieve ziektekostenverzekering. Deze publiciteit heeft zijn effect gehad: het aantal deelnemers is 
gestegen van 859 in 2015 naar 1.397 in 2016. Gezien de toegenomen kosten voor de collectieve 
ziektekostenverzekering stellen wij voor de resterende taakstelling te laten vervallen. 
 
Investeringen 
Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) namen wij  binnen het gesloten systeem van 
het  sociaal domein investeringsbedragen op. Deze zijn bedoeld voor herindicaties huishoudelijke 
ondersteuning en vervoersvoorzieningen en voor de inzet extra formatie om meer te sturen op eigen 
kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Voor de herindicaties van huishoudelijke ondersteuning 
(zowel zorg in natura als persoonsgebonden budget) plannen wij met alle cliënten gesprekken in. De 
herindicatiegesprekken huishoudelijke ondersteuning voerden wij niet in 2015 uit, maar dat doen we 
begin 2016. Wij  trekken hiervoor  incidenteel externe formatie aan.  Met de overige middelen 
maken we in 2016 een start met de versterking van de wijkteams. Het doel hiervan is dat de 
wijkteams bij meer inwoners bekend zijn en dat ze functioneren als integrale toegang en brede 
netwerkorganisatie in de wijk (zie onderdeel Kadernota). 
 
Werkbudget  ‘snel  handelen’ 
Wij lopen regelmatig tegen situaties aan waarbij (tegenstrijdige) regelgeving de dienstverlening aan 
onze inwoners frustreert of belemmert. Door snel te handelen, voorkomen we dat de situatie 
escaleert en dat we geconfronteerd worden met hogere kosten op andere terreinen.  Om in deze 
situaties snel  te  kunnen  handelen,  stellen  wij  voor  een  werkbudget  in  te  stellen  van  €  25.000.    De  
criteria en voorwaarden om van dit budget gebruik te maken, werken wij nog nader uit. 
 
Doorkijk naar de Kadernota 2017-2020 
In de Kadernota nemen wij een aantal  voorstellen op voor incidentele tijdelijke investeringen in het 
sociaal domein. Een deel van deze investeringen vraagt om nadere uitwerking. Mogelijk is deze 
uitwerking gereed voor het begrotingsjaar 2017. Wanneer hiervan sprake is, stellen wij voor om 
alvast een start te maken met deze voorstellen en de uitgaven hiervoor al in 2016 te doen. We 
nemen dit dan mee bij de 2e bestuursrapportage 2016. Voor de ontwikkeling van de reserve sociaal 
domein voor de komende jaren heeft dit geen gevolgen. 
 
 
Uitvoering 

Welke productdoelstellingen verlopen niet volgens plan? 

1e Berap    
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In dit programma zijn 93 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 9 niet volgens plan en 
worden 2 doelstellingen waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het 
bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 
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2.3.2   Kadernota 2017-2020 

 

Welke maatschappelijk effecten willen we bereiken?  

In Etten-Leur kan iedereen meedoen en voorzien in de kosten van 
levensonderhoud. 

 
Doelstellingen op programmaniveau: 

✓ De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om 
deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. 

✓ De  gemeente  creëert  in  samenwerking  met  de  O’s  de  
basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. 

✓ De  gemeente  faciliteert  in  samenwerking  met  de  O’s  een  voldoende  en  toegankelijk aanbod van 
voorzieningen. 

✓ De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers 
essentieel is. 

✓ Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van 
levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. 

✓ Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak 
maken op een inkomensvoorziening. 

✓ Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar 
vermogen een bijdrage aan de samenleving. 

✓ De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven. 
 

Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Percentage inwoners dat 
(zeer) tevreden is over het  
aanbod van (gezondheids) 
zorgvoorzieningen1 

90% 82% 85% 89% 89% 89% 89% 89% 

Percentage van inwoners 
dat (zeer) tevreden is over 
het  aanbod van 
sportvoorzieningen2 

80% 74% 78% 75% 75% 75% 75% 75% 

Percentage van inwoners 
dat (zeer) tevreden is over 
de nabijheid van aanbod 
basisonderwijs3  

91% 92% 91% 93% 93% 93% 93% 93% 

Wat houdt het in dat iedereen mee 
kan doen? 
✓ Vrije keuze 
✓ Iedereen is welkom 
✓ Vraaggericht aanbod 
✓ Geen drempels 
✓ Hulp en ondersteuning 
✓ Voldoende en toegankelijk 

aanbod van voorzieningen 
✓ Sociale contacten 
✓  

Wat houdt het in om te kunnen 
voorzien in de kosten van 
levensonderhoud? 
✓ Werk 
✓ Eigen inkomen 
✓ Inkomensvoorziening indien nodig 
✓ Werkgelegenheid 
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Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Waardering ondersteuning 
om te kunnen participeren 
in de maatschappij door 
inwoners met een beperking 
of in een zorgwekkende 
situatie4  

6,5 6,4 - 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 

Bijstandafhankelijkheid: 
aantal uitkeringsgerech-
tigden als % van de 
bevolking5  

1,6 2,3 - 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 

Beoordeling minimabeleid6 Ruim-
hartig 

- - Ruim-
hartig 

Ruim-
hartig 

Ruim-
hartig 

Ruim-
hartig 

Ruim-
hartig 

1 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gezondheid 
2 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke participatie 
3 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs 
4 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur ->Maatschappelijke ondersteuning en zorg 
5 Bron: Kernkaart WWB ministerie SZW 
6 Bron: Minima-effectrapportage NIBUD/FNV 

 

Beleidskader 2014-2018 

� Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk, met vangnet van de gemeente; 
� Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie; 
� De jeugd doet actief mee; 
� Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk; 
� Breed aanbod sportvoorzieningen behouden; 
� Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en 

recreatie; 
� Samen werken aan de sociale structuur; 
� Werk boven uitkering; 
� Voldoende werkgelegenheid; 
� Draagkrachtnorm van 120%. 
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Afwijkingen van beleidskader/collegewerkprogramma: 

Sociaal Domein 
De gemeenteraad heeft besloten dat het Sociaal Domein financieel een gesloten systeem is.  
Binnen het gesloten systeem vallen alle taken en voorzieningen  in het kader van de Participatiewet, 
Minimabeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) en Jeugd,  voor zover er sprake is van 
geïndiceerde zorg. 
Door het vormen van een gesloten systeem  kunnen we geleidelijk aan kostenbesparende 
maatregelen treffen. Om in de eerste jaren de negatieve resultaten op te vangen vormden we (in 
2013)  de  reserve  Sociaal  Domein  van  oorspronkelijk    €  3  miljoen.    In  2014  en 2015 hebben we 
hiervan  €  500.000  geïnvesteerd  in  voorbereidings- en organisatiekosten.   We verwachtten in 2015 
een tekort te hebben, maar uit de jaarrekening bleek dat er een overschot was. Dit betekent dat de 
stand van de reserve Sociaal Domein op 31 december 2015 €  2.614.000  is.   
 
Op basis van de jaarrekening 2015 maakten wij een doorrekening op de diverse onderdelen van het 
Sociaal Domein. Ook rekenden we het verloop van de reserve voor de komende jaren door. De 
conclusie is dat we de komende jaren een lager beroep hoeven te doen op de reserve en dat er de 
komende jaren sprake is van een groei van de reserve. Een wezenlijk andere financiële 
uitgangspositie dan we begin 2015 voorzagen. Dit is voor ons reden om niet verder op het 
voorzieningenniveau te bezuinigen, maar om verder te investeren in de dienstverlening aan onze 
cliënten. In onderstaande voorstellen leest u hierover meer. 
 
We deden inmiddels positieve ervaringen op door veel te investeren in de kanteling en preventie van 
de zorg. Dit vertaalt zich ook in financiële zin positief. Met betrekking tot de transformatie van de 
samenleving staan we echter pas aan het begin van het proces. We moeten de komende jaren extra 
blijven investeren. Met name gelet op deze visie en onze positieve financiële uitgangspositie doen wij 
de volgende voorstellen. 
 
1. Transformatieproces: transformatiefonds sociaal domein en uitbreiding formatie zorg, jeugd en 

welzijn. 
Onder  het  transformatieproces  bedoelen  we  dat  de  vijf  O’s  (ondernemers,  organisatie,  overheid,  
onze inwoners, onderwijs) zelf de verantwoordelijkheid pakken en initiatieven nemen om de 
kanteling binnen de gehele samenleving vorm te geven. Dit proces komt naar onze mening 
onvoldoende snel van de grond. Het doel  is dat de samenleving zodanig is ingericht dat iedereen 
op een zo normaal mogelijke manier zelfstandig kan meedoen. We willen samen met inwoners 
en  organisaties  beweging  maken  naar  ‘het  gewone  leven  is  leidend’.  Dit  is  één  van  de  
uitgangspunten van het sociaal domein. Inwoners doen dan minder snel een beroep op 
zwaardere en daarmee duurdere maatwerkvoorzieningen.  
 
Met een transformatiefonds kunnen we  initiatieven uit de samenleving of van organisaties die 
een bijdrage leveren aan deze beweging financieel ondersteunen. Na verloop van tijd kunnen 
deze initiatieven zelfstandig verder. Aan dit transformatiefonds stellen wij de voorwaarde: 
initiatieven zijn minimaal 2 D(ecentralisaties) breed, bij voorkeur 3 D(ecentralisaties). Wij stellen 
voor om voor dit transformatiefonds een bedrag in de begroting te ramen van €  250.000  
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gedurende drie jaren. De overige voorwaarden om middelen te verstrekken uit dit 
transformatiefonds werken wij nog nader uit. 
Dit transformatieproces betekent ook voor onze organisatie een andere manier van werken. We 
moeten de focus verleggen naar buiten en meer investeren in de relatie om van daaruit de 
ontwikkelingen te sturen. Dit vereist extra formatie binnen de beleidsfuncties zorg, jeugd en 
welzijn.    Wij  ramen  hiervoor  1  fte,  oftewel  €  80.000.  
 

2. Versterking van de wijkteams en integrale toegang 
Met de komst van de nieuwe taken op het terrein van de Jeugdzorg en Wmo zijn per 2015 de 
wijkteams nieuwe stijl operationeel. Deze wijkteams bestaan op dit moment uitsluitend uit 
professionals: Wmo-consulent, jeugdprofessional, wijkverpleegkundige en de wijkwerker.  
Het doel van de wijkteams is dat zij weten wat er leeft in de wijk, zorgelijke situaties signaleren, 
erop af gaan en problemen zo dicht mogelijk bij de cliënt in de wijk oplossen. Dit vereist een 
verbinding van de professionals met het brede netwerk van professionele en vrijwilligere 
organisaties in die wijk.  
Voor deze manier van werken is een andere samenstelling en zijn andere competenties van de 
wijkteams nodig: proactief, netwerken, over je eigen grenzen heen kijken en verbinden zijn 
kernwaarden. 
Om dit te realiseren is uitbreiding van de formatie nodig om de wijkteams te laten ontwikkelen 
als brede netwerkorganisatie. De wijkteamleden moet hiervoor getraind worden en hebben 
faciliteiten nodig om  optimaal in de wijk te functioneren. Op deze wijze bieden wij onze 
inwoners in de wijk een meer integrale dienstverlening. 

 
Naast de versterking van de wijkteams is het ook noodzakelijk dat de wijkteams versterkt worden 
met een medewerker van het Werkplein. De doelgroep van de Participatiewet overlapt namelijk 
met die van de Wmo en de Jeugdwet.  
De aansluiting van het Werkplein bij de wijkteams verloopt moeizaam. Wij zijn bereid hierin te 
investeren.  Wij  ramen  hiervoor  een  bedrag  van  €  65.000. 
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Financiële ontwikkelingen 2016  
(bedragen  x  €  1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo programma conform startpositie 2016-2020 -41.218 -40.552 -39.945 -39.277 -39.406 
      
Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016      
 

     1. Uitkeringen gemeentefonds 31 -34 -32 -33 -33 
2. Nieuwbouw Zwembad ( uren )  -32 -27 -27 -27 -27 
3. Exploitatiekosten zwembad -191 -199 -201 -203 -204 
4. Beheerovereenkomst Turfschip 68 69 69 69 70 
5. Jeugdprofessionals -224 0 0 0 0 
6. Investeringsimpuls sociaal domein 363 57 0 0 0 
7. Hervorming hulp bij het huishouden * 820 820 820 1.280 1.280 
7. Taakstelling Hervorming hulp bij het 
     huishouden * 

-800 -800 -800 -1.260 -1.260 

8. Inkoop cliëntondersteuning 2016 * 100 100 100 100 100 
9. Bijdrage AMKH (Veilig Thuis) * -36 0 0 0 0 
10. rijksbijdrage uitkeringen Bijstand (BUIG) * 988 988 988 988 988 
11. Beheer accommodaties WVS ** -100 0 0 0 0 
12. Beheerovereenkomst Turfschip (inhuur WVS) -38 -38 -38 -38 -38 
13. Taakstelling Vervoersvoorziening * -94 -344 -344 -344 -344 
14. Begeleiding * 818 818 818 818 818 
14. Begeleiding , taakstelling * -668 -668 -668 -668 -668 
15. Eigen bijdrage Wmo * -150 -150 -150 -150 -150 
16. Werkbudget "snel handelen" * -25 -25 -25 -25 -25 
17. Minima: collectieve ziektekosten * -100 -117 -110 -110 -110 
18. Werkbudget wijkgericht werken -65 0 0 0 0 
19. Toeristisch fonds -30 0 0 0 0 
20. Integratie-uitkering Sociaal Domein  
       (onderdeel Wsw) * -304 -283 -261 90 90 

21. Overig -37 -11 -12 -11 -12 
21. Overig (* en **) -7 47 47 47 47 
 

     Mutatie reserve Sociaal Domein * -535 -386 -416 -766 -766 
Mutatie algemene risicoreserve ** 92 0 0 0 0 
 

     Totaal wijzigingen eerste bestuursrapportage 2016 -155 -183 -241 -243 -244 
      
Saldo programma na eerste bestuursrapportage 2016 -41.373 -40.735 -40.186 -39.520 -39.650 
     

 Voorstellen kadernota 2017-2020:     
 1. Uitkeringen gemeentefonds 

    
304 

2. Transformatiefonds 
 

-250 -250 -250 
 3. Investering in fte voor beleid, zorg, welzijn en Jeugd  -80 -80   

4. Investering coördinator wijkteams  -90 -90   
5. Investering formatie wijkteams  -195 -195 -195 -195 
6. Verbreding toegang werkplein  -65 -65 -65 -65 
7. Onttrekking reserve sociaal domein  680 680 510 260 
8. Overig     -9 

      
Totaal doorrekeningen/voorstellen kadernota 0 0 0 0 295 
     

 Saldo programma na  kadernota 2017-2020 -41.373 -40.735 -40.186 -39.520 -39.355 
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Financiële ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2016 
Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Uitkeringen gemeentefonds Actualisatie van de uitkeringen gemeentefonds (waaronder 

integratie-uitkering sociaal domein) op basis van de september en 
decembercirculaire. Tevens zijn de uitkeringen gemeentefonds 
geactualiseerd aan de hand van de laatst bekende wijzigingen in 
onder andere woning- en inwoneraantallen. 

2 Nieuwbouw Zwembad (uren)  Door de overheveling van interne uren vanuit krediet zwembad 
naar de exploitatie Zwembad ontstaat een structureel nadeel.  

3 Exploitatiekosten zwembad We brengen de energielasten van het zwembad De Banakker over 
van programma 2 naar programma 3. Per saldo neutraal. 

4 Beheerovereenkomst Turfschip Met het Turfschip sloten we een integrale beheerovereenkomst. 
Hierdoor vervallen de afzonderlijke huursubsidie en de 
exploitatiebijdrage. Per saldo is dit neutraal.   

5 Jeugdprofessionals We besloten om de uitbreiding van de 3 fte jeugdprofessionals te 
continueren  voor  €  224.415  en  deze  kosten  te  dekken  uit  het  
budget voor investeringsimpuls sociaal domein. 

6 Investeringsimpuls sociaal domein Voor de verdere implementatie van het sociaal domein en het 
realiseren van taakstellingen zetten we tijdelijk extra capaciteit in. 
De  lasten  (€  139.000)    zijn  geraamd  op  product 1.5 en worden 
gedekt uit het budget investeringsimpuls op product 3.1. 
Daarnaast  is  €224.000  onttrokken voor de uitbreiding met 3 fte 
Jeugdprofessionals. 

7 Hervorming hulp bij het huishouden Per 1 januari 2016 leveren we huishoudelijke ondersteuning in de 
vorm van resultaatsturing en -financiering. Dit levert een besparing 
op  van  €  570.000.  Daarnaast is er door de kanteling een structureel 
overschot  op  de  huishoudelijke  ondersteuning  van  €  250.000.  
Totale  besparing  dus  €  820.000,  terwijl  de  taakstelling  €  720.000  
was. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning zijn met het 
nieuwe contract verhoogd.  Dit  betekent  een  nadeel  van  €  80.000. 
 
De taakstelling is hiermee volledig gerealiseerd met een positief 
saldo  van  €  20.000.   

8 Inkoop cliëntondersteuning 2016 Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning verantwoordelijk voor het bieden van 
cliëntondersteuning. We sloten voor 2016 een nieuwe 
overeenkomst met Mee-West-Brabant, deze valt €  100.000  
voordeliger uit. 

9 Bijdrage AMKH (Veilig Thuis) De bijdrage aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en 
Huiselijk  geweld  (AMKH)  is  €  36.000  hoger  vastgesteld  dan  
geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door zeer hoge niet 
verwachte  instroom van adviesaanvragen en extra capaciteit om 
onveilige situaties in gezinnen te voorkomen. Overeenkomstig het 
gesloten systeem sociaal domein onttrekken we dit budget aan de 
reserve sociaal domein. 

10 Rijksbijdrage uitkeringen Bijstand 
(BUIG) 

De  rijksbijdrage  BUIG  is  €  988.000  hoger  dan  was  voorzien. Dit 
bedrag is vooralsnog binnen het gesloten systeem sociaal domein 
toegevoegd aan de reserve sociaal domein. 

11 Beheer accommodaties WVS Om huidig personeel WVS te behouden, besloten wij om 4 fte's te 
handhaven als tussenoplossing voor 2016. We brengen deze 
€ 100.000 ten laste van de algemene risicoreserve. 
In 2016 wordt duidelijk of andere acties op het terrein van 
accommodatiebeheer structureel dekking kunnen bieden.  
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Nr. Onderwerp Toelichting 
12 Beheerovereenkomst Turfschip 

(inhuur WVS) 
Met het Turfschip sloten we een integrale beheerovereenkomst 
voor  €  130.000  per  jaar.  Hierdoor  vervalt  de  post  Inhuur  WVS  
(€ 158.000)  en  wordt  ook  gedeeltelijk  (  €  62.000)  de  taakstelling  
WVS ingevuld. Per saldo is deze wijziging neutraal. 

13 Taakstelling Vervoersvoorziening In 2016 inventariseerden wij de mogelijkheden om de individuele 
vervoersvoorzieningen te hervormen.  De conclusie van dit 
onderzoek is, dat de mogelijkheden beperkt zijn en we de 
taakstelling niet kunnen realiseren. Een deel onderzoeken we nog 
nader. Verdere besparingen op de vervoersvoorzieningen, zeker in 
de eerste jaren in verband met de nieuwe contractverplichtingen, 
zijn minimaal. Wij stellen daarom voor het restant van deze 
taakstelling te laten vervallen. 

14 Begeleiding De nieuwe taak van begeleiding voeren wij uit per 1 januari 2015. 
In de begroting 2015 namen wij voor de uitvoering van deze taak 
een  bedrag  op  van  €  2,6  miljoen.  De  uitgaven  over  2015  bedroegen  
€  1,8  miljoen.  Wij  stellen  voor  op  de  begroting 2016 op deze taak 
een  bedrag  van  €  800.000  af  te  ramen  en  deze  lijn  door  te  trekken  
voor de begrotingen 2017 en verder. De hiervoor opgenomen 
taakstelling wordt afgeraamd. 

15 Eigen bijdrage  
Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (Wmo) 

Uit de jaarrekening 2015 blijkt een lagere eigen bijdrage Wmo van 
structureel  €  100.000.    Daarnaast  ramen  we  €  50.000  structureel  af  
als gevolg van resultaatfinanciering huishoudelijke ondersteuning 
en te treffen maatregelen om de eigen bijdrageproblematiek bij de 
begeleiding te verminderen.  

16 Werkbudget "snel handelen" Werkbudget om snel te kunnen handelen, wanneer (tegenstrijdige) 
regels de dienstverlening aan inwoners frustreert en belemmert. 
Een snelle oplossing voorkomt ook dat we later geconfronteerd 
worden met hogere kosten. Dekking reserve sociaal domein. 

17 Minima: collectieve ziektekosten Als gevolg van extra inspanningen op het gebied van minimabeleid 
om de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering te 
verhogen wordt het budget voor de collectieve 
ziektekostenverzekering bijgesteld. Het nadelig saldo wordt 
verrekend met de reserve sociaal domein. 

18 Werkbudget wijkgericht werken Voor het uitvoeren van projecten wordt budget overgeheveld van 
programma 1 naar programma 3. 

19 Toeristisch fonds Ten  laste  van  Onvoorzien  wordt  €  30.000  bijgedragen  aan  het  
toeristisch fonds conform Raadsbesluit 4 april 2016. 

20 Integratie-uitkering sociaal domein 
(onderdeel Wet sociale 
Werkvoorziening-Wsw) 

Dit betreft een correctie op een foutieve verwerking van de 
oorspronkelijke werkbegrotingen participatie. De positieve saldi op 
de rijksbijdrage Wsw zijn vanaf 2016 toegevoegd aan de reserve 
sociaal domein. De raming van de lasten voor het onderdeel WVS 
wordt nu in overeenstemming gebracht met de actuele 
rijksbijdragen, waarbij tevens de taakstelling op de lasten voor 
2016 is gerealiseerd. 
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Financiële ontwikkelingen Kadernota 2017-2020 
Nr. Onderwerp Toelichting 
1 Uitkeringen gemeentefonds In 2020 daalt de integratie-uitkering sociaal domein. 

Dit levert op programma 1 een nadeel op. In verband 
met het gesloten systeem sociaal domein wordt dit 
nadeel in programma 3 gecompenseerd. 

2 Transformatiefonds Het inrichten van een transformatiefonds om het 
proces te versnellen dat de vijf O's zelf de 
verantwoordelijkheid pakken en initiatief nemen om 
de kanteling binnen de gehele samenleving vorm te 
geven. 

3 Extra fte voor beleid, zorg, welzijn en Jeugd Een nieuwe werkwijze, waarbij we meer investeren in 
de relatie met de vijf O's vereist extra formatie voor de 
beleidsterreinen zorg, welzijn en jeugd. 

4 Versterking wijkteam: coördinator De basis van de wijkteams staat. Investeren in de 
verbinding met professionele en vrijwillige 
organisaties moet de wijkteams maken tot teams die 
weten wat er leeft in de wijk. Dit vereist een 
coördinator gedurende  een periode van twee jaar om 
dit te realiseren. 

5 Versterking wijkteams: extra formatie wijkteams Een wijkteam als brede netwerkorganisatie vraagt een 
andere samenstelling en competenties van de 
wijkteamleden. Om meer integrale dienstverlening te 
kunnen bieden, is extra formatie noodzakelijk. 

6 Verbreding toegang werkplein Omdat de doelgroepen van Jeugd en Wmo overlappen 
met die van de Participatiewet is verbreding van de 
toegang met het Werkplein noodzakelijk. Wij willen 
investeren om dit proces te versnellen. 

7 Onttrekking reserve sociaal domein Extra lasten worden gedekt vanuit reserve sociaal 
domein. 

 

Risico’s 
Sociaal Domein 

Ten  opzichte  van  de  begroting  zijn  geen  wijzigingen  in  de  risico’s  te  melden.  Ook  al  hebben  we  de  
ervaring  van  het  eerste  jaar  uitvoering  van  de  nieuwe  taken  van  de  drie  decentralisaties,  risico’s  
blijven hier aanwezig, zowel op het financieel, bestuurlijk, organisatorisch en juridisch vlak als 
kwaliteit van dienstverlening.  

Voorschoolse voorzieningen 

De Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid is verlengd tot en met 2017. Het risico van minder 
middelen op dit terrein is hiermee voor 2016 en 2017 komen te vervallen.  
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3. Ontwikkelingen paragrafen   
 
De  paragrafen  geven  inzicht  in  de  beheersmatige  aspecten  en  risico’s  van  een  aantal  onderdelen  die  
dwars  door  alle  programma’s  heen  lopen.  Vanuit  het  BBV2 dient een aantal onderdelen als verplichte 
paragraaf bij begroting en jaarverslag opgenomen te worden, te weten: Lokale heffingen, 
Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden 
partijen en Grondbeleid. Naast deze verplichte onderdelen besteden we binnen de paragrafen ook 
aandacht aan investeringen en subsidies. Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 en 
voor de jaren 2017-2020 binnen de genoemde onderdelen opgenomen. 

3.1 Lokale heffingen   
In hoofdstuk 1 van het bijlagenboek Kadernota 2017-2020 leest u de uitgangspunten voor de 
doorrekeningen van de leges en tarieven (gemeentelijke opbrengsten).  

Lokale lastendruk 
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de 
‘Atlas  van  de  lokale  lasten’  uit.  Deze  Atlas  geeft  inzicht  in  de  woonlasten  (afvalstoffenheffing,  
rioolrecht en OZB) per gemeente en de positie die de gemeente ten opzichte van elkaar innemen. 
Wat de woonlasten betreft willen we bij de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren.  

Belastingen 
Voor de tarieven van de belastingen kijken we altijd naar het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van 
twee jaar geleden. De gemiddelde CPI over 2015 bedroeg 0,6%. 

Leges 
Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de 
loonkosten. Dat doen we omdat het merendeel van de legeskosten bestaat uit loonkosten. We gaan  
daarom uit van een stijging met 2,25%. 

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
De uitgangspunten voor risicomanagement zijn bepaald in het Beleidskader 2014-2018. Aan de 
uitwerking van dit kader wordt gewerkt, waarbij met name nog steeds aandacht is voor het 
vergroten van het risicobewustzijn, de organisatorische inbedding van het risicobeheer en de 
verbetering van de informatievoorziening.  

Daarnaast is in dit beleidskader bepaald dat de ratio minimaal 1,0 moet zijn. Bij de behandeling van 
de begroting 2016 heeft de wethouder toegezegd dat de weerstandsratio de komende jaren ten 
minste 1,1 zal bedragen. 

Voor inzicht in de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de reserves wordt verwezen naar 
hoofdstuk 3 Financiële positie Reserves en voorzieningen 2016 van het bijlagenboek Kadernota 2017-
2020. In hoofdstuk 4 van het bijlagenboek Kadernota 2017-2020 wordt inzicht gegeven in de grote 
projecten, inclusief het gevoerde risicomanagement. 

                                                           
2 Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 
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3.3 Onderhoud kapitaalgoederen  

Beheren op niveau 
De voorziening Beheren op Niveau (BON) is onderwerp van jaarlijkse afwegingen. Om het beeld voor 
een ieder weer scherp te krijgen worden alle deelvoorzieningen van BON heroverwogen. Als eerste is 
in het voorjaar 2016 een nieuwe weginspectie uitgevoerd. Dit is de basis voor de planning van 
diverse onderdelen van BON. De totale herberekening van de voorziening vindt plaats in de tweede 
helft van 2016 / begin 2017, zodat deze herberekening op tijd klaar is voor de Kadernota 2018. Als 
een van de stappen in het proces, bespreken we diverse varianten eind 2016 met de gemeenteraad, 
als opmaat voor de Kadernota 2018. 

Riolering 
Op 29 oktober 2013 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2018 
vastgesteld. Een van de opgenomen acties is het opstellen van een tussentijdse evaluatie. Deze 
tussentijdse evaluatie ronden we rond de zomer van 2016 af. Mogelijke effecten op tarieven nemen 
we in het proces van alle gemeentelijke tarieven mee. 

Afvalinzameling 
Voor het jaar 2016 en 2017 zijn er geen bijzonderheden te melden. De jaren er na kijken we wel naar 
de doorontwikkeling van afval naar grondstof: op welke wijze gaat Etten-Leur dit organiseren en 
welke financiële consequenties heeft dit? 

Beleid en ontwikkelingen kapitaalgoederen sportaccommodaties 
In 2017 staan reguliere onderhoudswerkzaamheden aan onder andere het vervangen van de 
kunstgrasmat  VV  Internos  gepland  voor  een  bedrag  van  €  285.000. In 2016 keuren we dit veld om te 
beoordelen of dit echt noodzakelijk is. 

Voor de periode 2018/2020 is, indien noodzakelijk, de vervanging van de mat van het 
kunstgrashockeyveld  (€ 250.000) gepland. 

 

3.4 Financiering 

Bijzonderheden 
Voor het huidige jaar zijn op het gebied van financiering geen bijzonderheden te melden.  

Rentepercentage 
We stellen jaarlijks in de Kadernota het rentepercentage vast dat we hanteren bij het opstellen van 
de begroting. De bestaande leningportefeuille is daarbij het uitgangspunt. 

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningportefeuille is ongeveer 2,5%. Voorstel is 
daarom om het rentepercentage vast te stellen op 2,5% (dit was in 2016 3,0%). 

Het is mogelijk dat we dit door wetgeving nog aanpassen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld  om de 
rentetoerekening aan grondexploitaties: hier mogen we minder rente aan toerekenen dan we tot op 
heden doen. 
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3.5 Bedrijfsvoering 
De organisatie ontwikkelt door om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de 
samenleving nu en in toekomst. Voor deze ontwikkeling stelden we in 2012 een toekomstvisie op. 
Sinds die tijd wijzigden we de structuur van de organisatie, zetten we in op de wijze van sturing van 
de organisatie en investeerden we in de gedragsontwikkeling van medewerkers. In 2016 (en de jaren 
daarna) vervolgen we dit en zetten we in op het toepassen van deze kennis en instrumenten door de 
organisatie. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie.   

Taakstelling bedrijfsvoering  
Bij  de  begroting  2016  is  afgesproken  besparingen  te  realiseren  op  de  bedrijfsvoering  van  €  125.000    
in 2016, oplopend  tot  €  250.000 in  2017,  €  500.000  in  2018  en  €  750.000  in  2019.  Via  de  gebruikelijke  
rapportage momenten houden we uw raad op de hoogte van de gerealiseerde besparingen. Op basis 
van onze gegevens blijkt dat de besparing in 2016 wordt gerealiseerd met een structureel effect. 
Daardoor verwachten we  ook de besparingen in 2017 al voor een groot deel te realiseren.  

De besparingen realiseren we door slimmer te werken, processen door te lichten en te optimaliseren 
en te digitaliseren en automatiseren. Een Taskforce Lean onderzocht in het eerste kwartaal welke 
processen het meeste kans hebben om te optimaliseren en om besparingen te realiseren. De 
komende periode starten we met het daadwerkelijk optimaliseren en/of digitaliseren van de 
processen. 

Uw raad toonde zich bij de begrotingsbehandeling in 2015 bereid om voor de komende vier jaar 
jaarlijks  €  250.000  beschikbaar te stellen. Hier moet dan wel een concreet bestedingsplan voor zijn. 
Via deze bestuursrapportage vragen wij om van  de  €  250.000  van  2016 een bedrag van €  80.000  
beschikbaar te stellen uit de reserve optimalisatie bedrijfsvoering. Door slim organiseren, prioriteren 
en benutten van bestaande budgetten lukt het grotendeels om de processen op te pakken met de 
bestaande  capaciteit  en  middelen.  Het  bedrag  van  €  80.000 is nodig voor extra capaciteit om 
processen versneld door te lichten en te optimaliseren. Dit doen we namelijk naast de reguliere 
werkzaamheden en beschikbare tijd van betrokken medewerkers. 

Door  een  investering  van  €  80.000  leveren we  een belangrijke bijdrage aan het realiseren van  de 
taakstelling voor de bedrijfsvoering. Om structurele besparingen te behalen is het noodzakelijk om  
incidentele investeringen nu te doen.  

Op dit moment is er nog geen budget nodig voor frictiekosten personeel. Uitgangspunt is dat we de 
besparingen op personeelskosten realiseren via natuurlijk verloop met behulp van interne of 
regionale mobiliteit. Dit uitgangspunt blijkt in de praktijk nog voldoende te werken.  

De financiële informatie over de reserve optimalisatie bedrijfsvoering is opgenomen in hoofdstuk 3 
Bijlagenboek kadernota 2017. 

Kadernota  
In de begroting 2017/2e bestuursrapportage 2016 geven we inzicht in de voortgang van de 
taakstelling bedrijfsvoering. Dan geven we ook aan of er aanvullende investeringen nodig zijn om de 
besparingen op de bedrijfsvoering van 2017 en verder te realiseren. We hebben dan namelijk meer 
zicht op de besparingen die de optimalisatie van de processen oplevert. 
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Loonkosten 
In de prognose voor 2016 houden we rekening met een stijging van de loonkosten van 1,25%.  Op 7 
april 2016 is bekend geworden dat de VNG en de vakbonden de Cao Gemeenten 2016-1 mei 2017 
hebben bekrachtigd. Hiermee is de Cao definitief. Dit betekent dat alle medewerkers van de 
gemeente in 2016 een salarisverhoging van 3% krijgen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2016. De financiële consequenties brengen we de komende maanden in beeld en verwerken we  in 
de 2e bestuursrapportage 2016 en in de begroting 2017. 

Invoering Wet op de Vennootschapsbelasting 
De invoering van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) leidt voor de gemeente tot een hogere 
administratieve last en dus in ieder geval tot extra kosten. Hoeveel dat is, is nog niet duidelijk. De 
administratieve lasten bestaan vooral uit: 

� het (jaarlijks) toetsen van de activiteiten van de gemeente aan de wet; 
� het alert zijn op mogelijke Vpb-gevolgen bij het nemen van besluiten; 
� het voeren van een fiscale administratie voor activiteiten die vallen onder de wet; 
� en het jaarlijks indienen van een aangifte vennootschapsbelasting. 

 

3.6 Verbonden partijen  
Onze uitgangspunten bij regionale samenwerking zijn kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en 
kostenbeheersing. Liever nog willen we besparen door regionaal samen te werken, echter de 
ervaring leert dat dit op korte termijn niet altijd realistisch is. Indien financiële voordelen concreet te 
benoemen zijn, geven we dat in de paragraaf verbonden partijen in de begroting aan. In deze 
paragraaf geven we kort aan wat op dit moment speelt in het kader van de bestuursrapportage en 
melden we bijzonderheden voor 2017.  

Nota verbonden partijen 
De Nota Verbonden partijen is inmiddels vastgesteld door 17 van de 19 gemeenten in de regio. De 
griffierskring, de denktank Verbonden Partijen, de werkgroep Governance en de Financiële 
werkgroep werken de spelregels uit deze nota uit op de schaal van 19 gemeenten. Dit doet ieder 
vanuit zijn eigen rol (raadsleden, griffiers, colleges en ambtelijke organisaties). In De6-verband 
(Etten-Leur, Roosendaal, Zundert, Moerdijk, Halderberge en Rucphen) trekken we samen op in de 
uitvoering van de spelregels.  

Werkplein Regio Etten-Leur 
Het Werkplein Hart van West Brabant werkt voor de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, 
Halderberge, Zundert én Roosendaal. Vanaf 2016 treft het Werkplein extra maatregelen om de 
uitkeringsbestanden terug te dringen. In 2017 is het doel om 3% meer uitstroom van 
uitkeringsgerechtigden te hebben dan dat er zijn ingestroomd.   

Regio West-Brabant (RWB) 
De Regio West-Brabant heeft in de Strategische Agenda als uitgangspunt geformuleerd dat 
Economie, Ecologie en Leefbaarheid in balans tot ontwikkeling moeten komen. De agenda heeft een 
looptijd tot 2020. De uitvoering gebeurt met jaarplannen. In de eerste helft van 2016 is gesproken 
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over de randvoorwaarden (met name capaciteitsinzet van de deelnemende gemeenten) om de 
strategische agenda uit te voeren.  

Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) 
Per 1 juli 2016 gaat het RAWB verder onder de naam West-Brabants Archief (WBA). Dit is het gevolg 
van de fusie met de archiefdiensten van Bergen op Zoom (met de gemeenten Steenbergen en 
Woensdrecht) en Roosendaal. De WBA-begroting voor 2017 wijkt beleidsmatig en financieel niet af 
van de begroting 2016. Omdat het WBA nu pas van start gaat, is bewust geen indexering toegepast. 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
In 2017 voert men de opgaven uit, zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2015-2019. 
De Veiligheidsregio gaat meer aandacht besteden aan risicogericht werken. Zij doen dit samen met 
externe partners. De samenwerking tussen gemeenten op het gebied van risico- en crisisbeheersing 
vergt een kwaliteitsimpuls. In 2016 werkt de Veiligheidsregio de plannen hiervoor uit en in 2017 
krijgt dit daadwerkelijk gestalte. Daarnaast krijgen in 2017 de grensoverschrijdende samenwerking 
met België en bevolkingszorg aandacht.   
 
ICT samenwerking West Brabant West (ICT WBW) 
Eind 2015 is de gemeenschappelijke regeling ICT WBW in werking getreden. Het gaat hier om een 
samenwerking tussen de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoon, Moerdijk en Etten-Leur. 
Momenteel loopt de aanbesteding rondom de gezamenlijke infrastructuur. Deze aanbesteding past 
binnen de opgestelde begroting. 2016 en de daaropvolgende jaren staan in het teken van het verder 
opzetten en vormgeven van de organisatie. 

Werkvoorzieningschap (WVS) 
Met de komst van de Participatiewet en de oprichting van het Werkplein Hart van West-Brabant 
verandert de rol van WVS-groep. In 2015 is een herstructureringsplan vastgesteld, waarmee de 
toekomstige rol van WVS groep in de uitvoering van de Participatiewet is bepaald. Op grond van dit 
plan ontwikkelt de WVS zich tot een leerwerkbedrijf. De WVS blijft werkgelegenheid bieden voor de 
huidige Wsw-ers (Wet sociale werkvoorziening), maar gaat zich ook richten op de 
arbeidsontwikkeling van andere doelgroepen van de Participatiewet. Daarbij is sprake van 
verregaande samenwerking tussen het Werkplein Hart van West-Brabant en de intergemeentelijke 
sociale dienst Brabantse Wal. Op dit moment vindt de herstructurering van WVS tot leerwerkbedrijf 
plaats, die in de komende jaren concreet gestalte krijgt. 

GGD West-Brabant 
De GGD heeft extra aandacht voor risicogroepen en kwetsbare burgers (onder andere 
statushouders). De GGD pakt haar rol op in het kader van de nieuwe omgevingswet. Gezondheid is in 
deze wet onderdeel van de integrale aanpak. In 2016 werkt de GGD aan een nieuw integraal 
basispakket voor de jeugdgezondheidszorg, dat aansluit bij lokale ontwikkelingen en bij de behoefte 
van ouders en kinderen om zelf regie te voeren. 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 23 september 2015 het actieplan Huis op orde 
vastgesteld, een plan met verbetermaatregelen om de organisatie op orde te krijgen. Eind 2015 werd 
duidelijk dat er een omvangrijk financieel  tekort is. Begin 2016 was de begroting 2016 nog niet 
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vastgesteld en staat de OMWB onder preventief toezicht van het Ministerie van Binnenlandse zaken. 
Medio maart 2016 heeft het dagelijks bestuur van de OMWB de conceptbegrotingen 2016 en 2017 
aan de gemeenteraden en provinciale staten toegezonden. Voor deze begrotingen zijn hernieuwde 
uitgangspunten en kaders voor de periode 2016 en 2020 vastgesteld. 
Het voorstel van het dagelijks bestuur is om het uurtarief structureel te verhogen met gemiddeld 
5,31%. Daarnaast worden in 2016 en 2017 eenmalige extra deelnemerbijdragen gevraagd. Voor 
Etten-Leur betekent dit naast de tariefsverhoging, een incidentele bijdrage voor 2016 van €  57.390 
en voor 2017  van  € 25.775. Op die manier tracht het dagelijks bestuur de organisatie 
toekomstbestendig te maken. 

NV Rewin (Regionale ontwikkelingsmaatschappij West-Brabant) 
De aandeelhoudersbijdrage  voor de NV Rewin is verlaagd en ook de sponsorinkomsten zijn in de 
afgelopen jaren gedaald. Daarom is  een  structurele  versterking  nodig  van  €  100.000 van de 
deelnemende gemeenten om het activiteitenbudget voor kandidaat-bedrijven weer enigszins op het 
gewenste niveau te brengen. De versterking van het activiteitenbudget vindt geleidelijk tot 2019 
plaats. Uiteindelijk moet een en ander resulteren in de vestiging van 250 bedrijven met 4.500 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Dit is de prestatienorm, die door aandeelhouders vastgesteld is voor de periode 
2015-2018. Hierbij dient oog te zijn voor een uitdrukkelijke koppeling met het arbeidsmarktbeleid.  
 
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 
Deze regeling waakt over de nazorg van twee regionale stortplaatsen en heeft geen eigen personeel. 
De dienstverlening wordt op basis van een DienstVerleningsOvereenkomst uitgevoerd door de 
gemeente Breda. Op basis van de meest actuele planning wordt in 2017 de gesloten stortplaats 
Zevenbergen overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.  

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 
Met de invoering van de Tijdelijke wet Ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2013, veranderden de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond de ambulancezorg. Gemeenten hebben  feitelijk geen 
zeggenschap meer over de ambulancezorg, terwijl ze als deelnemer aan de gemeenschappelijke 
regeling wel risico dragen.  Naar aanleiding hiervan heeft het Dagelijks Bestuur van de RAV de 
directie gevraagd te onderzoeken welke alternatieve rechtsvorm voor de RAV deze  risico’s voor de 
gemeenten kan elimineren. 
 
Om te komen tot een weloverwogen en gemotiveerd voorstel doorloopt de directie de volgende 
stappen bij het onderzoek: 
Stap 1: Onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor de gemeenschappelijke regeling in de 2e 
helft van 2015 
Stap 2: Uitwerking van de rechtspositionele gevolgen in de eerste helft van 2016 
Stap 3: Bestuurlijke besluitvorming in de eerste helft van 2017 

Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant 
Geen bijzonderheden 

Brabant Water 
Geen bijzonderheden 
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Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.) 
Geen bijzonderheden 

Inkoopbureau West-Brabant 
Geen bijzonderheden 
 

3.7 Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie  
In deze paragraaf geven wij  naast de verplichte toelichting op het grondbeleid ook een toelichting op 
het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie. Deze visie heeft invloed  op  projecten  in  de  programma’s  
wonen en leven. Daarom bestaat deze paragraaf uit de volgende onderdelen: 

� De algemene ontwikkeling;  
� De ontwikkelingen binnen de projecten van de Structuurvisie op het werkveld van  

Programma 2 Wonen; 
� De ontwikkelingen binnen de projecten van de Structuurvisie op het werkveld van  

Programma 3 Leven. 

Na de toelichting op de ontwikkelingen benoemen we de  risico’s.   

Algemene ontwikkelingen 
Het ruimtelijk beleid hebben we opgenomen in de Structuurvisie Plus 2020 (raadsbesluit van 23 mei 
2005). De structuurvisie geeft een beeld van de veranderingen in bestaand stedelijk gebied en de 
toekomstige uitbreiding daarvan. De nieuwe Omgevingsvisie 2015-2030 is in voorbereiding en wordt 
naar verwachting in 2017, samen met een aangepaste nota grondbeleid, aan de raad ter vaststelling 
aangeboden. Als basis van de nieuwe Omgevingsvisie dienen de Toekomstvisie (2012) en het 
Beleidskader 2014-2018. 

Programma 2 Wonen 

Wonen 
 Het gemeentelijk programma voor de periode tot 2020 is gebaseerd op het Beleidskader 2014-2018. 
In dit kader stelt de gemeenteraad zich tot doel in de periode 2013-2019 minstens 1.000 woningen 
aan de voorraad toe te voegen. De woningen worden onder andere in  Schoenmakershoek-Oost, De 
Streek en diverse binnenstedelijke locaties ontwikkeld.  
Een gedetailleerd overzicht van het woningbouwprogramma per 1 januari 2016 staat in de bijlage 
Woningbouwprogramma 2016 – 2019.  Het overzicht sluit aan op de regionale afspraken en biedt 
inzicht in de lopende afspraken en de nieuwste ramingen over de verkoopprognose voor de 
komende jaren. Met de provincie wordt in BOEL (Breda, Oosterhout,Etten-Leur) verband gesproken 
over extra toevoeging van woningen door transformatie van onder andere gebouwen. 

Programma 3 Leven 

Educatie 
In 2016 stoten we  een deel van de  tijdelijke onderwijshuisvesting (schoolwoningen/noodlokalen) in 
de Keen af. De periode 2016-2018 staat in het teken van de realisatie van de brede scholen in de 
wijken Banakkers en Grauwe Polder. De planning is dat de school Banakkers eind 2016 wordt 
opgeleverd. De voorbereidingen voor de bouw van de brede school Grauwe Polder zijn inmiddels  
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opgestart. De oplevering verwachten we medio 2018. Na realisatie van deze scholen zijn er geen 
nieuwe wensen meer in de huidige structuurvisie.  

Werken: bedrijventerreinen 
In 2015 heeft de provincie een nieuwe prognose gemaakt naar vraag en aanbod. De prognose geeft 
een verminderde vraag aan en die is voor een belangrijk deel te realiseren op bestaande locaties. De 
afspraken uit 2012 staan daarom ter discussie, maar een concreet besluit van de regio/provincie over 
de prognoses volgt pas in 2016. Indien in de nieuwe omgevingsvisie overgegaan wordt tot een 
locatiekeuze voor een nieuw bedrijventerrein, zal ook de uitkomst van de analyse van de 
verkeersafwikkeling daarbij betrokken worden.  

Voorraad bedrijventerreinen  
Een overzicht van de totale voorraad aan bedrijfskavels binnen het grondbedrijf leest u in de bijlage 
“Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2017 – 2020”. Wanneer we de voorraad 
bedrijfskavels afzetten tegen de prognose dan  blijkt dat de bestaande voorraad tot 2018 voldoende 
is voor kleinschalige bedrijvigheid. Grootschalige bedrijven (boven de 1 hectare) kunnen we nu al niet 
meer faciliteren. Ook zien we aandacht verschuiven van verkoop naar relatiebeheer. 

Werken: detailhandel 
Huidig beleid 
Op het gebied van detailhandel ligt het accent op het Winkelhart,  wijk- en buurtcentra en de locatie 
Trivium. In het Beleidskader 2014-2018 is de opdracht geformuleerd om de leegstand te bestrijden. 
Deze opdracht sluit aan op regionale afspraken  

Beleidsontwikkelingen 
Op lokaal niveau worden verschillende sporen gevolgd.  Samen met vastgoedeigenaren en 
ondernemers kijken we naar de positie van het Winkelhart en andere centra en werken we aan 
concrete maatregelen om leegstand op te heffen. Voor het Winkelhart zetten we onder andere in op 
gezamenlijk centrummanagement. Daarnaast bestaat de noodzaak om het totale aanbod aan 
winkelruimten terug te brengen. In het kader van de discussie over de Omgevingsvisie komen we 
met voorstellen. De meeste winkelpanden zijn in eigendom van derden.  

Uitgeefbare terreinen 
De gemeente heeft zelf op het Trivium een kavel voor grootschalige detailhandel in eigendom.  
De verwachting is dat voor de gemeentelijke kavel op het Trivium in 2016 en 2017 kopers gevonden 
zullen worden.  Vanaf 2017 heeft de gemeente geen gronden meer beschikbaar voor detailhandel.  
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Werken: kantoren 
Huidig beleid 
Op 2 april 2013 is de herijkte kantorenvisie vastgesteld. Hierin staat dat we de ruimtelijk 
economische ordening die voor zakelijke dienstverlening in 2000 is ingezet handhaven. De focus ligt 
op Oostpoort, Trivium en een visie voor het Stationsplein en omgeving. De mogelijkheid bestaat dat 
deze laatste locatie op termijn vervalt als kantorenlocatie . Transformatie naar wonen is daarbij een 
optie.  
 
Beleidsontwikkelingen en uitgeefbare terreinen 
Een groei in de zakelijke dienstverlening is de komende jaren mogelijk zonder ontwikkeling van 
nieuwe locaties. De locatie op het Trivium, aangevuld met de locaties van derden op Oostpoort 
bieden nog mogelijkheden. De daadwerkelijke bouw van nieuwe kantoren volgt de ontwikkeling in 
de markt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt om daar waar mogelijk het volume te laten 
krimpen.   

Risico’s 
De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet, dat we risico’s  in  principe      
opvangen, zonder dat we een beroep doen op de algemene dienst van de gemeente. In de 
onderstaande tabel is aangegeven: 
9 wat het actuele risicoprofiel is van de complexen,  
9 wat het noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn op basis van de risicoberekening,  
9 de verwachte exploitatieresultaten, en  
9 het aantal m² grond die in eigendom zijn.  

 
 Risicoprofiel  

1-1-2017 
Bruto benodigd 

weerstandsvermogen 
Prognose resultaat Voorraad gronden 

Grondexploitaties 12.000.000     4.200.000 4.000.000 670.000 m² 

 
Een gedetailleerd overzicht van de  grondexploitatierisico’s  leest  u  in het bijlagenboek onder ‘Risico’s  
grondexploitaties  per  1  januari  2017’.  Een  totale  berekening  van  het  weerstandsvermogen  is  
opgenomen in de jaarrekening 2015. Het is van belang om de komende jaren de ontwikkelingen 
nauwlettend te volgen om tegenvallende gronduitgiften, de invoering van het nieuwe Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) en de Vennootschapsbelasting op te blijven vangen binnen de 
beschikbare middelen van het grondbedrijf.  
 

In  het bijlagenboek Kadernota 2017 zijn onderstaande specificaties opgenomen: 

5.1 Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 
5.2 Financiële verantwoording uitvoeringsprogramma Structuurvisie. 
5.3 Prognose woningbouw (opleveringen) 2017 - 2020. 
5.4 Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2017 – 2020. 
5.5        Risico’s  grondexploitaties  per  1  januari  2017. 
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3.8 Investeringen  
In  2016  zijn  in  totaal  51  kredieten  beschikbaar  met  een  totaal  bedrag  van  ongeveer  €  63,5  miljoen.  
Naar verwachting zetten we deze kredieten de komende jaren fasegewijs in. 

In de eerste bestuursrapportage stellen we voor één krediet een verhoging van het beschikbare 
bedrag  voor.  Dit  betreft  €  110.000  om  investeringen  te  doen  om  medewerkers  van  het  Werkplein  
Roosendaal bij ons onder te brengen. De kosten die hier bij horen, brengen we in rekening bij het 
Werkplein Hart van West-Brabant.  
 
Investeringsruimte 2017-2020 
Om  nieuwe  investeringen  te  doen,  nemen  we  jaarlijks  €  50.000  aan  kapitaallasten  op  als  beschikbare  
investeringsruimte. Het bedrag wat we kunnen investeren is afhankelijk van de afschrijvingsduur van 
de  investering.    Voorbeeld:  bij  een  afschrijvingstermijn  van  10  jaar  kunnen  we  voor  €  400.000  
investeren. Als de afschrijvingstermijn 25 jaar is, bedraagt het investeringsbedrag ongeveer 
€ 800.000. 

Wijziging wetgeving 
De wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn divers van aard. Op het gebied van 
investeringen is het vanaf 2017 niet langer meer toegestaan om investeringen met maatschappelijk 
nut in één keer af te schrijven. Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen in de 
openbare ruimte zoals wegen, openbaar groen, enzovoorts. De (financiële) gevolgen van deze 
wijzigingen zijn beperkt. 

 

3.9 Subsidies  
Op dit moment actualiseren we ons subsidiebeleid. In het Beleidskader 2014-2018 staat de volgende 
doelstelling van het subsidiebeleid: 
 
“De gemeente ondersteunt alleen verenigingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet 
zelf worden opgepakt, en wanneer zij een bijdrage leveren aan de door ons gestelde 
maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Dit kan zijn in de vorm van geld, huisvesting, 
beschikbaar stellen van materieel, ondersteuning van vrijwilligers, etc. De doelen, waarvoor wij deze 
ondersteuning beschikbaar stellen, worden nader omschreven in de subsidieregelingen. De 
subsidieregelingen zijn eenvoudig en resultaatgericht geformuleerd. “ 
 
Om het subsidiebeleid te hervormen hanteren we  de volgende uitgangspunten: 

� Binnen de gemeente Etten-Leur gebruiken we subsidies als instrument voor het bereiken van 
maatschappelijke effecten; 

� We zetten in op  eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen en instellingen, op het 
opbouwen van  een goede relatie met elkaar, op eigen initiatief, op samenwerking en op 
anticiperen op de toekomst. De verenigingen zijn in verkennende gesprekken betrokken bij 
de voorbereiding van het beleid. Zij denken en werken straks ook mee aan het opstellen van 
convenanten en regelingen; 

� Voorstel is om bij het subsidiebeleid te werken vanuit een gekantelde werkwijze; bij de Wet 
maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) hebben we hiermee goede ervaringen opgedaan.  
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Samengevat:  Wat kan de organisatie/instelling zelf? Hoe kunnen de organisaties elkaar 
versterken? Waar denken zij de gemeente zelf nodig te hebben? Het resultaat is vooral 
maatwerk; 

� Deze werkwijze vereist  een breed aanbod van algemene en collectieve diensten en 
voorzieningen. Wanneer inwoners met een ondersteuningsvraag gebruik kunnen maken van 
algemene voorzieningen en collectieve diensten, veelal gesubsidieerde activiteiten, doen zij 
geen beroep op duurdere vormen van zorg en individuele voorzieningen.  

 
 
Subsidie Nieuwe Nobelaer 
De raad heeft besloten  de subsidie van Nieuwe Nobelaer tot 1 juli 2018 te volgen en bij de 
Kadernota 2018 opnieuw vast te stellen. 

Subsidie of inkoop 
Naast deze opgave bestaat het voornemen om te (gaan) bepalen of het proces van 
subsidieverstrekking de juiste is, of dat overgegaan moet worden op een inkooptraject. Bij een 
inkooptraject bepaalt de gemeente de inhoud van de opdracht waarna marktpartijen worden 
uitgenodigd om een aanbieding te doen. Het is de bedoeling door het toepassen van het 
inkooptraject ook bezuinigingen te realiseren. 

 


