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Bestuurlijke hoofdlijnen
Inleiding

2020 was een bijzonder bewogen jaar. Het jaar begon vol goede wensen, ontmoetingen en nieuwe
plannen om samen aan te werken. Totdat corona in maart ineens onder ons was. Ook in ’sHertogenbosch greep een ongrijpbare pandemie in op het dagelijks leven en werken. Dit mondde uit in
een crisis op financieel/economisch, sociaal en medisch vlak. We weten niet hoelang de crisis nog
duurt, wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn en hoelang deze nog zullen doorwerken
in onze samenleving. In dit jaarverslag blikken we terug op het bijzondere jaar 2020. Er is veel gebeurd
én gelukkig ook veel bereikt. Natuurlijk als het gaat om de aanpak van corona. En zeker ook in de
uitvoering van onze ambities en het bestuursakkoord. Samen met partners en inwoners uit ‘sHertogenbosch, zijn er in 2020 veel stappen gezet om te bouwen aan de sterke toekomst van ‘sHertogenbosch.

Corona

Corona raakte diep in de levenssfeer van onze inwoners. Mensen werden ziek en het nabij kunnen zijn
en afscheid nemen van een dierbare werd bemoeilijkt. De druk op de zorg was enorm. De sociale
contacten moesten tot een minimum worden beperkt en dus verplaatsten medewerkers en leerlingen
zich van kantoren en scholen naar huis. En waar we in februari nog onbezorgd en massaal Oeteldonk
samen vierden, viel het dagelijks leven in maart abrupt stil. En toch draaide ‘s-Hertogenbosch door,
anders. Ondanks alle onzekerheid keken we naar dat wat nog wel kon. De inwoners van onze
gemeente hebben in de coronatijd laten zien zorgzaam en veerkrachtig te zijn. Mensen keken naar
elkaar om. Er ontstonden talrijke initiatieven in ’s-Hertogenbosch, vanuit zowel de zorg, het onderwijs,
het culturele veld en natuurlijk door onze ondernemers. We vierden samen met Nederland Koningsdag
en 75 jaar vrijheid. Met elkaar hebben we ook een prachtige Bossche zomer neergezet. Waar veel
mensen van hebben genoten en geleden schade bij ondernemers (deels) is gecompenseerd. Wij hebben
als gemeente in 2020 geholpen en ondersteund waar we konden. Perspectief geboden. En dat blijven
wij doen, voor een veerkrachtig, prettig en zorgzaam ’s-Hertogenbosch, nu en na corona.

Stappen nu met oog voor toekomst

Corona zette in 2020 onze manier van leven, werken, leren en zorgen totaal op z’n kop. Crisissen uit
het verleden leren dat het ook een tijd kan zijn van creativiteit, innovatie en verbeteringen. Dat kwam
ook in ’s-Hertogenbosch naar boven door de vele maatschappelijke initiatieven maar ook de creativiteit
bij ondernemers. Wij willen die energie gebruiken bij de uitdagingen en kansen voor ’s-Hertogenbosch,
voor de kortere en langere termijn. We houden oog op de toekomst van ‘s-Hertogenbosch en hebben
die geschetst met een perspectief op 2035. Want ’s-Hertogenbosch blijft groeien, verandert mee met
ontwikkelingen en heeft ambitie. En ook al verandert het tempo door onvoorziene omstandigheden als
corona of komen er andere uitdagingen bij, we blijven werken aan ’s-Hertogenbosch. Waar het voor
iedereen, jong en oud, nu en straks, aantrekkelijk wonen, studeren, werken, ontmoeten en leven is.
Samen zorgen, leven en ontmoeten
Corona benadrukte het belang van een goede gezondheid, en drukte een stempel op de eens zo
vanzelfsprekende activiteiten van samen leven en ontmoeten. Afspreken op een terras of langsgaan bij
grootouders veranderde in wandelen bij de Moerputten of ontmoetingen via beeldbellen.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg werden nog belangrijker. Daarnaast hadden we extra aandacht voor
vitaal blijven tijdens de lockdowns waarin ook het sporten niet meer mogelijk was. Juist door corona
worden gezondheidsverschillen en sociaaleconomische verschillen in onze samenleving extra zichtbaar.
Dit was en blijft zorgelijk, en daarom willen we inwoners gelijke kansen bieden om mee te doen en de
drempels tot ondersteuning zo laag mogelijk te houden. Ook stonden we klaar om inwoners te helpen
bij het aanpakken van schulden. Ook hadden veel ondernemers te maken met verlies van werk en
daarmee ook hun bestaanszekerheid. Zij konden een beroep doen op de TOZO-regeling. WeenerXL
verzorgde specifieke webinars voor TOZO-aanvragers over omscholing en begeleiding naar ander
werk. Samen met maatschappelijke partners zorgden we ervoor dat jongeren niet uit beeld raakten
tijdens de periode van thuisonderwijs, maar ook dat kwetsbare ouderen met gevoelens van
eenzaamheid gehoord werden in wat er nodig was. We bleven in 2020 werken aan de kwaliteit van de
jeugdzorg. De bevindingen uit het visitatierapport van de VNG sterken ons in onze aanpak bij de
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inkoop op zorg voor de jeugd. Binnen ons Zorgbedrijf zorgen we ervoor dat elke euro terecht komt bij
de inwoners en niet bij de zogenaamde zorgcowboys.
In 2020 hebben we ook veel aandacht gegeven aan talentontwikkeling, gelijke kansen en de inclusieve
samenleving. In het onderwijs en andere leefgebieden van jong en oud. Het signaleren en aanpakken
van leerachterstanden en het bieden van gelijke kansen werd in 2020 door corona nóg urgenter. Met
onze lokale partners, de landelijke Gelijke Kansen Alliantie en ons Onderwijskansenfonds zetten we
hier dan ook stevig op in met een breed palet aan maatregelen. De kinderen en jongeren staan hierin
centraal.
Cultuur
In 2020 konden we bezoekers niet massaal verwelkomen voor festivals of theatervoorstellingen. Wel
hebben veel mensen genoten van het rijke creatieve, culturele en Bourgondische aanbod van makers,
ondernemers en horeca in de Bossche Zomer. Om na corona bezoekers weer te verleiden tot een
bezoek aan ’s-Hertogenbosch, hebben we in 2020 stappen gezet naar een externe
citymarketingorganisatie Den Bosch Partners. Ook hebben we verdere stappen gezet waar het gaat om
de toekomst van Huis 73, een nieuw evenementenbeleid. En met het bestemmingsplan voor het
nieuwe theater is een belangrijke laatste stap gezet naar de realisatie. De cultuursector ondersteunden
we met gemeentelijke middelen en die van het Rijk. Met daarbij coulance waar het gaat om gemaakte
subsidieafspraken. Om cultuurmakers te ondersteunen in de coronatijd, hebben we bovendien een
Makersregeling opgezet. We blijven bovendien investeren in cultuur, onder meer met een nieuwe
Bossche Culturele Basis voor meerjarige subsidies. Want ’s-Hertogenbosch blijft de cultuurstad van het
zuiden.
Leefomgeving
Door corona is de belevingswaarde van de buurt, het dorp en de omgeving gegroeid. Mensen gingen en
masse de natuur en parken in voor recreatie en ontmoeting. Ook het erfgoed en de historische
binnenstad maakte ’s-Hertogenbosch geliefd voor uitjes of wandelingen. In 2020 hebben we flink
geïnvesteerd in de leefomgeving en de toegankelijkheid ervan. We vergroenen, planten extra bomen en
geven ruimte voor sport en ontspanning. Een mooi voorbeeld hiervan is het kanaal dat het ZuidWillemspark werd. Ook blijven we stappen zetten op duurzaamheid en de energietransitie in het kader
van de klimaatcrisis. In ons Duurzaamheidsverslag 2020 en de Voortgangsberichten Duurzaamheid
leest u daar over. Tenslotte is een fijne leefomgeving ook een veilige leefomgeving. In 2020 waren er
minder misdrijven, maar werd er wel meer overlast gemeld. Zoals woonoverlast, verwarde personen en
inbraken in garages en tuinhuizen. Andere punten van zorg uit 2020 zijn de groeiende ondermijning en
online fraude. Die grijpen niet alleen in op de leefomgeving maar ook op het leven van steeds meer
mensen.
Verstedelijking
’s-Hertogenbosch ligt centraal, op de kruising van noord-zuid en oost-west. Dat maakt het aantrekkelijk
wonen, werken, studeren en ondernemen. Voor de toekomst is investeren in een goede lokale,
regionale en nationale bereikbaarheid dan ook van groot belang. In 2020 kregen onze ambities voor
duurzame mobiliteit een flinke kwaliteitsimpuls door samenwerking met het Rijk en de provincie. Want
de dossiers Mobiliteitshub ’s-Hertogenbosch (Knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch) en de
A2 brachten we een flinke stap verder. We zijn er trots op dat de integraliteit van de opgave rondom
deze Bossche Mobiliteitshub stevig verankerd is in de MIRT-Verkenning van het Rijk. En we werkten
verder aan een Breed Mobiliteitspakket, met maatregelen rondom “anders reizen”, fiets en smart
mobility. We leverden Kanaalboulevard deel 1 op voor de 30km/u Binnenstadsring en we rondden het
ontwerp- en participatieproces voor de Oranjeboulevard af.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Aantrekkelijk wonen, leven en werken kent ook een grote uitdaging. De vraag naar woningen is heel
groot in onze gemeente. We willen dat iedereen een woning heeft, gelegen in een sterke stad met
leefbare wijken en dorpen, die zo veel als mogelijk aansluit bij hun woonwensen en mogelijkheden. Er is
in 2020 dan ook flink ingezet op woningbouw, op de korte en langere termijn. Zo hebben we in 2020
de Woonvisie vastgesteld en hebben we ingezet op de bouw van tijdelijke woningen. Zoals de plannen
die we samen met corporaties en de buurt gemaakt hebben voor tijdelijke woningen in De Groote
Wielen en we zijn ook een haalbaarheidsonderzoek gestart voor 300 flexwoningen in de
noordoosthoek van De Groote Wielen. De ontwikkelingen op onder meer de locaties EKP,
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Zuidwalkwartier, Stadsdelta/Spoorzone, De Groote Wielen Centrum, Station Oost en Vinkelse Slagen
laten het zien; ’s-Hertogenbosch investeert deze jaren flink in woningen, werklocaties en de
leefomgeving. Want de woon- en werkkernen van de toekomst vragen een mix van functies dichtbij
elkaar. Zo zijn voor het actieplan brede binnenstad de contouren vastgesteld, net als de horecavisie, het
innovatiedistrict en de visie voor het Grenco-terrein in de Spoorzone. Mobiliteit, veiligheid, groen,
cultuur, onderwijs en ruimte voor ondernemen, ontmoeten en sport komen samen en daar zetten we
nu al volop op in. In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022,
hebben we afgelopen jaar verdere stappen gezet in onze voorbereiding. Zo hebben we verder gewerkt
aan de omgevingsvisie door hiervoor, met participatie, informatie op te halen om te kunnen komen tot
gebiedsvisies. Ook is er, gezien de hoeveel ontvangen inspraakreacties, hard gewerkt aan het verder
brengen van het bestemmingsplan en het MER voor bedrijventerrein Heesch West.
Samenwerking
Als gemeente kunnen we het niet alleen. In 2020 hebben veel inwoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers hun enthousiasme en energie ingezet voor ontwikkelingen of projecten in hun wijk,
buurt, dorp of de gemeente. Dit jaar nam online participatie ook een vlucht. En beleid kan niet zonder
een goede uitvoering en partners. De bestuurlijke samenwerking die in 2020 de meeste aandacht
kreeg, was natuurlijk onze Veiligheidsregio. De GGD, zorg, veiligheid en corona kwamen daar bij elkaar.
Maar de samenwerking met de regio Noordoost Brabant was ook waardevol. Die zorgde in 2020 ook
voor de Regiodeal Agrifood Capital waarmee wij samen met het Rijk investeren in voeding en innovatie
in onze regio. En met Brabantstad en de provincie Noord-Brabant werkten we ook in 2020 volop
samen. Zo werd er gewerkt aan een Brabantse investeringsagenda. Met de VNG en G40 trokken we
nauw op in onze lobby voor een stabielere financiële positie van gemeenten. We waren ook actief op
het Europese niveau, bijvoorbeeld met de inbreng in het Comité van de Regio’s en de lobby voor
fondsen zoals REACT EU voor het Innovatiedistrict.

Samen voor ‘s-Hertogenbosch

Bij alles wat er in 2020 bereikt is, is het in dit coronajaar ook bijzonder om even stil te staan bij het hoe.
Soms konden we direct helpen of meedenken. Maar ook stilstaan, aandacht geven of een luisterend
oor bieden, waren in 2020 heel belangrijk. Het faciliteren van het thuisonderwijs om ervoor te zorgen
dat er geen leerachterstanden optreden en de noodopvang voor vitale beroepen en kwetsbare
kinderen. De campagne #samenzijnwijdenbosch voor lokaal kopen, proeven en beleven. Het inrichten
van de buitenruimte op 1,5 meter. Aandacht geven aan zorgen, gezondheid en eenzaamheid van
mensen in lockdowns. Het handhaven van afstand en avondklok. De uitvoering van steunregelingen als
TOZO en TONK. Met de coronapandemie kwam zoveel op ’s-Hertogenbosch af. En al improviserende,
pakten velen initiatief en zochten elkaar op. Want zonder samenwerking, inzet en ideeën van partners
kun je weinig in crisistijd.
Voor iedereen in ’s-Hertogenbosch was alles dit jaar anders. Dat gold ook voor onze medewerkers. In
alle hectiek van de crisis pakte de gemeentelijke organisatie nieuwe taken op, hebben we de
dienstverlening aangepast en hebben we flexibel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en
coronagolven. Tegelijkertijd gingen we volop door met de uitvoering van onze ambities en plannen uit
het bestuursakkoord. Veel medewerkers werkten thuis online, werkten als collega’s buiten of binnen op
afstand van elkaar, startten digitaal met hun nieuwe baan bij onze gemeente of namen als
gewaardeerde collega’s op die manier afscheid. Als datastad hebben we gezien wat voor een vlucht
digitalisering heeft genomen dit jaar, in de samenleving en voor ons als gemeente. Er zijn heel veel
creatieve, originele en slimme oplossingen bedacht in 2020. Daar bouwen we in de toekomst op voort.
En dit alles deden we samen met ’s-Hertogenbosch en uw raad als partner. Want de inbreng van en de
intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijkeen culturele organisaties was ook dit jaar cruciaal. We spreken daarom graag onze waardering uit voor
iedereen die dit jaar met zoveel energie zich heeft ingezet voor ons ‘s-Hertogenbosch. Dat geeft
vertrouwen voor onze toekomst.
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Beleidskaders
Bestuursakkoord 2018-2022
Begroting 2020
Jaarverslag 2019
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Jaarrekeningproces

De jaarstukken over 2020 worden in de gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2021 voorgelegd.
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Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel Jaarverslag en jaarrekening 2020 staat op de agenda voor de
gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2021. Het college van burgemeester en wethouders stelt in het
voorstel de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:
1. Vaststellen van het jaarverslag 2020;
2. Vaststellen van de jaarrekening 2020;
3. Het rekeningresultaat van € 1,5 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve;
4. Vaststellen van de jaarrekening 2020 van Orthen.
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Financiële hoofdlijnen
Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over
2020. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is
opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het
rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst (bedragen x € 1,0 miljoen)
Begroting
2020 na
wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

-812,5

-861,7

-49,2

Baten

806,2

900,9

94,7

-6,3

39,2

45,5

- Toevoegingen

-45,7

-89,4

-43,7

- Beschikkingen

52,1

48,7

-3,3

6,3

40,7

-47,0

-

- 1,5

-1,5

Saldo lasten en baten
Mutaties eigen vermogen

Per saldo mutaties eigen vermogen
Geraamd/gerealiseerd resultaat
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Verschillenanalyse (bedragen x € 1,0 miljoen)
Nr. Omschrijving

Baten en
lasten

1 Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie
begroting 2020
2 Algemene uitkering (Diverse reserves)

Mutaties
reserves

Gerealiseerd
resultaat

-4,0

-

-4,0

0,6

-0,1

0,5

3 Decentralisatie-uitkeringen (Diverse reserves)

1,2

-1,0

0,2

4 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Reserve
Sociaal en Zorgfonds)
5 Jeugdhulp (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

3,8

-3,8

-

-0,1

0,1

-

1,1

-1,1

-

7 Wmo 2007 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

-0,2

0,2

-

8 Wmo 2015 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,6

-0,6

-

9 Begeleide participatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,4

-0,4

-

10 Sociaal Medische Indicaties

-0,5

-

-0,5

11 Onderwijshuisvesting (Reserve Onderwijshuisvesting)

-1,5

0,3

-1,2

12 BUIG (Reserve Fonds Werk en inkomen)

-0,2

0,2

-

13 Voorziening Groene Schil

-0,8

-

-0,8

14 Grondexploitatie (Algemene bedrijfsreserve)

29,2

-29,2

-

15 Leges omgevingsvergunningen

2,4

-

2,4

16 Nog niet gerealiseerde projecten (Diverse reserves)

4,2

-4,2

-

17 Restauratievoorziening kunst stadhuis

-1,6

-

-1,6

18 Parkeren

-2,1

-

-2,1

19 Onroerende Zaak Belasting

0,5

-

0,5

20 Theater aan de Parade (Structuurfonds)

2,7

-2,7

-

21 Veiligheidsregio

0,3

-

0,3

22 Verhardingen

0,4

-

0,4

23 Kapitaallasten (Diverse reserves)

3,4

-0,6

2,8

24 Personeelskosten

1,3

-

1,3

-0,8

-

-0,8

26 Arbeidsparticipatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

2,0

-1,8

0,2

27 Diverse ICT-kosten (Reserve ICT)

0,7

-0,9

-0,2

28 Cultuurfondsen (Reserve nog uit te voeren werken)

0,3

-0,3

-

29 Overige verschillen (Diverse reserves)

2,2

-1,1

1,1

45,5

-47,0

-1,5

6 BTW Wijkteams (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

25 Financieringsresultaat

Totaal
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1
Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie begroting 2020
De actualisatie van de begroting 2020 leidde tot een negatieve uitkomst van € 4,0 miljoen. Dit
resultaat had een voorlopig karakter en is als onbestemd resultaat in de begroting opgenomen.
2
Algemene uitkering (Diverse reserves)
Het rijk heeft verschillende maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis voor
medeoverheden te compenseren. Onder andere is de ontwikkeling van het accres vastgezet om
stabiliteit te garanderen. Ook is de stijging van de opschalingskorting uitgesteld. Dit geeft een positief
effect ten opzichte van de begroting.
Aan de andere kant hebben aanpassingen in de verschillende maatstaven die ten grondslag liggen aan
de hoogte van de algemene uitkering een negatief effect. Bijvoorbeeld het lager aantal
loonkostensubsidies zorgt voor een daling in onze algemene uitkering. Daarnaast werken ook de
hogere WOZ-waarden negatief door in de algemene uitkering.
3
Decentralisatie-uitkeringen (Diverse reserves)
De financiële effecten van de mei- en septembercirculaire zijn via een wijziging verwerkt in de
begroting. Dit is niet het geval bij de decembercirculaire. In deze circulaire zijn nog een aantal
uitkeringen opgenomen, waaronder corona-maatregelen. Indien het een gesloten circuit betreft
worden deze verrekend met betreffende reserves. Het betreft onder andere uitkeringen voor
continuïteit van de zorg, crisisdienstverlening, vrouwenopvang en re-integratie.
4
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
Binnen de begroting voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is sprake van een
overschot van € 3,6 miljoen. Dit komt onder andere door verhoging van de Integratie-Uitkering
Beschermd Wonen, de scherpe toegang, en vertraging van VLV (bezwaar omwonenden) en Housing
First (krapte woningmarkt). Verschil met de marap is met name te wijten aan een lagere ontvangst
eigen bijdrage BW en hogere kosten maatwerk (€ 0,5 miljoen).
Binnen de begroting voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is er een overschot van €
0,25 miljoen. Dit komt door een betaling van de bijdrage 2019 van de Gemeente
Maasdriel/Zaltbommel in 2020.
Gezien de positieve resultaten van de pilot Thuis in Zuidoost, is deze pilot verlengd en uitgebreid naar
meerdere wijken. De pilot wordt sinds 2019 gefinancierd uit een subsidie van ZonMw en aangevuld uit
de reserve Sociaal & Zorgfonds voor een bedrag van € 0,1 mln.
Als gevolg van corona zijn er extra opvang en quarantaineplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd
(€ 0,3 miljoen). Tegenover deze extra kosten staan ook extra rijksmiddelen die we hebben ontvangen
van € 1,3 miljoen. Deze zijn niet helemaal in 2020 ingezet, € 1,1 miljoen is gestort in de reserve S&Z
voor kosten die we in 2021 en verder verwachten.
5
Jeugdhulp (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
De totale lokale uitgaven Jeugdhulp bedroegen in 2020 € 37,6 miljoen bij een begroting van € 37,6
miljoen. De uitgaven bestaan grofweg uit 4 delen, te weten 1: de regionale inkoop; 2: lokale jeugdhulp
inclusief persoonsgebonden budget, 3: uitvoeringskosten incl. budget aanpassingen door tussentijdse
wijzigingen in de Rijksuitkering en 4: coronakosten. Hoewel we op totaal niveau geen overschrijding
van het budget kennen, zijn de afwijkingen op onderdelen groot.
· Regionale inkoop zorgkosten (realisatie: € 34,8 miljoen, € 1,3 miljoen tekort)
Een groot gedeelte van de totale kosten Jeugdhulp wordt ingevuld door het regionale inkoopkader
Jeugdhulp dat in 2020 op basis van de voorlopige afrekening van de Regionale Inkooporganisatie Zorg
(RIOZ) is uitgekomen op € 33,9 miljoen bij een budget van € 32,6 miljoen. Het tekort van € 1,3 miljoen
wordt veroorzaakt door:
- toenemend LTA-zorggebruik (Landelijke Transitie Arrangementen) van € 0,6 miljoen;
- stijgend gebruik van maatwerkarrangementen van € 1,2 miljoen;
- lager zorggebruik door Zorg in Natura, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Jeugdzorgplus van
€ 0,5 miljoen.
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We zijn een onderzoek gestart naar het toenemende LTA-zorggebruik en de stijging in het gebruik van
maatwerkarrangementen, zodat we in 2021 tijdig beheersmaatregelen kunnen nemen rondom het
stijgende zorggebruik.
· Lokale Jeugdhulp & Persoonsgebonden budgetten (realisatie: € 1,6 miljoen, € 0,5 miljoen overschot)
Voor uitvoering van lokaal Jeugdhulp beleid was een budget gereserveerd van € 2,1 miljoen. Hiervan is
€ 1,6 miljoen besteed. We hebben dit jaar € 0,5 miljoen minder uitgeven aan persoonsgebonden
budgetten Jeugd (voor toelichting: zie kopje "Persoonsgebonden budgetten"). De overige lokale
uitgaven jeugdhulp betreffen projecten om de inzet jeugdhulp te verminderen door versteviging van
het voorliggende (jeugd)aanbod, zoals bijvoorbeeld de praktijkondersteuning huisartsen. We geven
hierbij uitvoering aan het in december 2019 vastgestelde regionale beleidsplan Jeugdhulp.
· Uitvoeringkosten & extra Rijksmiddelen (realisatie: € 0,9 miljoen, € 0,7 miljoen overschot)
De uitvoeringkosten van de Regionale Inkoop Organisatie Zorg (RIOZ) zijn € 0,2 miljoen lager
uitgekomen dan begroot. Dit komt doordat door de Corona nauwelijks fysieke overlegtafels met
zorgaanbieders plaatsgevonden en de RIOZ heeft een vacature voor accountmanager Jeugdhulp niet
ingevuld. Daarnaast hebben we dit jaar voor € 0,5 miljoen meer Rijksmiddelen ontvangen door
tussentijdse wijzigingen in de rijksuitkering.
· Coronakosten (realisatie: € 0,3 miljoen, € 0,1 miljoen overschot)
Op basis van declaraties van zorgaanbieders, rekening houdende met de RIVM-richtlijnen en met
landelijke afspraken tussen overheden en zorgaanbieders over het tijdstip van het indien van de
definitieve coronakosten (het zgn. driesporenbeleid), hebben we een inschatting gemaakt van de
voorlopige coronakosten. De definitieve coronakosten 2020 worden bepaald bij de eindafrekening
RIOZ jaar 2020.
6
BTW Wijkteams (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
Wij hebben de BTW labelling van de Sociale Wijkteams opnieuw beoordeeld. De BTW was
kostprijsverhogend geboekt voor de periode 2016-2019. Doordat het standpunt van de
belastingdienst is verbreed en het gehele wijkteam als compensabele activiteit wordt gezien, is de btw
declarabel bij het BTW-compensatiefonds.
7
Wmo 2007 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden (inclusief HHT) is 4% lager uitgevallen dan begroot.
Aan de zorgaanbieders is omzetgarantie gegeven en de meerkosten zijn vergoed naar aanleiding van
landelijke afspraken in verband met de coronacrisis. De eigen bijdrage-inkomsten zijn lager dan
begroot, omdat het CAK over twee maanden geen eigen bijdrage heeft geïnd vanwege corona. We
zien dat de kosten in 2020 € 0,5 miljoen lager zijn uitgevallen dan verwacht, deze voegen we toe aan
de reserve Sociaal en Zorgfonds.
De genoemde daling is onder andere te wijten aan de inzet van Koo, waardoor er meer ‘grip op de
poort’ is. Door gezamenlijk in het eerste gesprek de hulpvraag te onderzoeken, blijkt dat een gedeelte
van de inwoners met informatie en advies voldoende kan worden geholpen.
Bij woningaanpassingen en trapliften is een tekort van € 0,5 miljoen. Er is sprake van (dubbele)
vergrijzing en het algemene rijksbeleid Langer Thuis, dit betekent dat mensen gestimuleerd worden om
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het uitgangspunt van dit beleid is op een goede manier
zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning en in een geschikte woning. We zien in 2020
minder aanvragen als we dat vergelijken met dezelfde periode in 2019. We zien echter ook dat de
gemiddelde kosten van woningaanpassingen fors hoger liggen.
De kosten voor hulpmiddelen vallen € 41.000 lager uit door correcties van de leverancier over
voorgaande jaren (de BTW berekening was verkeerd toegepast). Voor vervoersvoorzieningen zien we
een voordeel van € 217.000, met name vanwege lagere individuele kilometervergoeding
(uitsterfconstructie).
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8
Wmo 2015 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
Voor 2020 is het regionale budgettaire kader voor specialistische Wmo hulp vastgesteld op € 22,5
miljoen. Op basis van de voorlopige afrekening van de Rioz is er een tekort van € 1,3 miljoen. Dit
tekort wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten begeleiding en dagbesteding.
Daarnaast zien we overproductie bij ggz-aanbieders en de Wmo-coöperatie. Deze demografische groei
was niet meegenomen in het regionale budgettaire kader. De jaarrekening laat een voordeel zien van €
0,7 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een hogere uitkering vanuit het Rijk (i.v.m. corona,
indexering en een landelijke toename van aantallen). De extra kosten door corona: omzetgarantie en
meerkosten (€ 51.000) zijn hierbij meegenomen.
9
Begeleide participatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
Hoog ziekteverzuim binnen de doelgroep en beperkende maatregelen voor de uitvoering i.v.m. de
corona uitbraak hebben het resultaat van de exploitaties negatief beïnvloed. We hebben voor ca. € 0,6
miljoen aan lagere netto toegevoegde waarde (NTW) gerealiseerd dan geraamd, onder andere door de
tijdelijke sluiting van kringloopwarenhuis Vindingrijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft van het
Rijk compensatie voor deze verliezen ontvangen van € 1,6 miljoen. Door veerkrachtig en slim
aanpassen van de exploitaties is in 2020 hiervan slechts € 0,6 miljoen nodig geweest, waar bij de
MARAP nog uitgegaan werd van € 1 miljoen. Dit veroorzaakt een verschil van € 0,4 miljoen.
De resterende compensatie van ca. € 1 miljoen. wordt overgeheveld naar 2021 ter compensatie van
effecten van de coronacrisis die zich naar verwachting in dat jaar voor zullen doen.
10 Sociaal Medische Indicaties
Sinds 2005 kent de gemeente de voorziening SMI (sociaal Medische Indicatie Kinderopvang) voor
kinderen van ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Tot 2020 is deze voorziening
gezien als een 'open einderegeling'. Gezien de beleidsvrijheid die er in de verordening is, is deze
benadering vervallen. Er is na eerdere ombuigingen sinds 2017, € 219.000 begroot. Realisatie bedroeg
dit jaar € 700.000. Sinds 2015 is het gebruik landelijk met meer dan 30% gestegen. Met de
decentralisatie van de Jeugdzorg zijn gemeenten het middel nadrukkelijker gaan inzetten om
zwaardere en duurdere Jeugdhulp te gaan inzetten, deze effectiviteit is ook genoemd in het onderzoek
van Significant (2020). De kostenstijging is ook te verklaren door gestegen tarieven bij de
Kinderopvangorganisaties met 25% sinds 2015.
11 Onderwijshuisvesting (Reserve Onderwijshuisvesting)
Wij hebben vanuit de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting de taak scholen van adequate
huisvesting te voorzien. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om de zorgplicht voor de
onderwijshuisvesting als primair uitgangspunt te hanteren, waarmee het huisvestingsprogramma
leidend is geworden en de budgettaire ruimte volgend. Ten behoeve van de exploitatielasten is een
egalisatiereserve Onderwijshuisvesting opgezet.
We stellen vast dat er per saldo een nadeel is van € 1,47 miljoen is ten opzichte van de begroting. Uw
raad heeft er voor gekozen om de schoolbesturen voor de helft te laten bijdragen in de korting die het
kabinet per 1 januari 2015 heeft opgelegd voor onderwijshuisvesting. Door het ontbreken van
wetgeving om schoolbesturen mee te laten betalen aan deze korting én door het ontbreken van
voldoende middelen voor onderwijshuisvesting bij de schoolbesturen kan hier geen gevolg aan
gegeven worden. Wel worden op projectniveau met de schoolbesturen afspraken gemaakt over het
leveren van een eigen financiële bijdrage in de vernieuwing van de schoolgebouwen.
Daarnaast leveren diverse voor- en nadelen op het gebied van onderwijshuisvesting per saldo een
nadeel op van zo'n € 0,32 miljoen. Het gaat onder meer om de hogere kosten wegens verduurzaming,
bouwkundige en installatie gebreken aan gebouwen en wijziging Btw-regime, maar ook lagere kosten
voor herstel als gevolg van een kleiner aantal schademeldingen. Dit bedrag wordt verrekend met de
reserve.
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12 BUIG (Reserve Fonds Werk en inkomen)
De impact van de coronacrisis op de uitkeringen Participatiewet/ BUIG is groot. Na een stijging van
het aantal uitkeringen vanaf maart, zagen we vanaf september een afname, waarna eind van het jaar
weer een toename volgde door de tweede coronagolf. Het Rijk heeft besloten om het macrobudget
2020 fors naar boven bij te stellen om het conjuncturele effect van de corona uitbraak op de
uitkeringen te compenseren. Aan het eind van het jaar mogen we concluderen dat de kosten van de
uitkeringen weliswaar zijn toegenomen, maar per saldo een (extra) positief resultaat ten opzichte van
de geactualiseerde begroting op de BUIG resulteert van € 3 miljoen, bovenop het reeds begrote
resultaat van € 7 miljoen. Dit is € 0,2 miljoen minder dan waarmee in de begrotingswijziging vanuit de
MARAP rekening is gehouden. In 2020 is het gelukt om ondanks de coronacrisis de toename van het
uitkeringsbestand relatief beperkt te houden en het aantal mensen met loonkostensubsidie te laten
stabiliseren.
Conform besluitvorming van de Raad bij de MARAP wordt het resultaat van € 3 miljoen gestort in de
reserve FWI. Motivatie om dit te doen is de grote mate van onzekerheid voor 2021. Zowel de stijging
van de werkloosheid als het aantal bijstandsuitkeringen is tot nog toe lager dan verwacht en zou in
2021 tot een stevige correctie van het macrobudget kunnen leiden. Andere onzekerheden die spelen
zijn het aflopen van de Rijks steunmaatregelen en de consequenties daarvan voor de werkgelegenheid,
in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
13 Voorziening Groene Schil
Bij de herindeling in 2015 zijn lopende projecten vanuit Maasdonk overgenomen door de gemeente ’sHertogenbosch. Eén van deze projecten betreft de Visie Groene Schil Nuland die als doel heeft het
saneren van milieubelasting in de gebieden in de visie (oost- ,west- en zuidzijde van het dorp), het
toevoegen van groen/recreatieve/landschappelijke waarden in het gebied, en het mogelijk maken van
kleinschalige woningbouwprojecten op grond van derden.
Deze laatste doelstelling vormt de financiële draagkracht en dekking voor de andere doelstellingen. Na
vaststelling van de Visie door de Raad van Maasdonk in 2012, is destijds direct begonnen met
doelstelling 1 door het opkopen van een grote varkenshouderij. Verder zijn, behoudens 1 veebedrijf,
een aantal milieubelastende activiteiten gesaneerd en zijn er 16 woningen gerealiseerd. Het toevoegen
van groen heeft met name op de particuliere kavels plaatsgevonden.
Uitgangspunt is geweest dat de grondeigenaren in het gebied uiteindelijk tot woningbouwontwikkeling
over zouden gaan. Afgelopen periode is een traject van verhoogde intensiteit ingezet om dit te
bewerkstelligen. Op basis van de nu te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven is de
conclusie dat mogelijk niet alles zal worden gerealiseerd. Daarom wordt nu een voorziening getroffen
van € 830.000 op het huidige saldo kosten/opbrengsten van € 1.530.000.
14 Grondexploitatie (Algemene bedrijfsreserve)
Voor een uitgebreide toelichting op de bouwgrondexploitatie verwijzen wij u naar de paragraaf
Grondbeleid.
15 Leges omgevingsvergunningen
De werkelijke inkomst leges omgevingsvergunning is € 2,4 miljoen hoger dan geraamd. Hierbij is
rekening gehouden met toekomstige kosten voor toezicht en constructie in 2021 en volgende jaren.
De hoge legesinkomsten zijn ontstaan door meer bouwaanvragen in de categorieën bouwsommen
boven de € 2 miljoen en € 5 miljoen.
16 Nog niet gerealiseerde projecten (Diverse reserves)
Op onze begroting zijn een aantal grote uitgaven geraamd, die geheel of gedeeltelijk gedekt worden uit
reserves. Het betreft hier grote, fysieke projecten met een meerjarig karakter. Vooraf is niet bekend in
welk jaar de uitgaven gedaan worden, maar conform raadsbesluit blijven de budgetten wel beschikbaar
voor verdere jaren. Belangrijke projecten die eind 2020 nog lopen zijn onder andere de ecologische
verbindingszone Zuid-Willemsvaart, fietstunnels Deutersestraat, herinrichting Maijweg, Barten Zuid 3e
fase en de kanaalboulevard en het kanaalpark.
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17 Restauratievoorziening kunst stadhuis
In het laatste kwartaal van 2020 startte de herinrichting van het bestuurscentrum. Ter voorbereiding
op het vervolg, werkzaamheden in het stadhuis, is de conditie van de kunstwerken door experts
onderzocht. Het gaat hierbij om het goudleerbehang, interieur- en plafondschilderingen,
wandbespanningen, schilderijen en stoelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de conditie van
verschillende kunstwerken niet goed is. Restauratie op korte termijn is noodzakelijk om verdere
achteruitgang dan wel onherstelbare schade te voorkomen. Daarom is een restauratievoorziening
gevormd.
18 Parkeren
Ten gevolge van Corona zijn er minder bezoekers aan de stad geweest. De parkeeropbrengsten zijn
hierdoor € 5,2 miljoen lager dan begroot. Vanuit het landelijke steunpakket zijn wij voor € 2,1 miljoen
hiervoor gecompenseerd. De parkeeruitgaven zijn ca. € 1 miljoen lager dan begroot, hetgeen onder
andere wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen (onderhoud) en lagere kosten geldtransport.
19 Onroerende Zaak Belasting
De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen en
afwikkeling van voorgaande jaren.
20 Theater aan de Parade (Structuurfonds)
De vernieuwbouw van het Theater aan de Parade is in uitvoering, derhalve nog geen afschrijving en
lagere rentelast.
21 Veiligheidsregio
Met ingang van 1 januari 2021 is de bekostiging van de regeling overgangsrecht Functioneel
Leeftijdsontslag (FLO) geregionaliseerd. De FLO kosten van 2020 zijn hierin meegenomen en komen
dus voor rekening van de Veiligheidsregio. Deze kosten zijn echter nog wel begroot in 2020. Dit
betekent in onze begroting per saldo een eenmalig voordeel. Daarnaast is er ook een eenmalig
voordeel i.v.m. een (hoger) voordelig resultaat van de Veiligheidsregio over 2019.
22 Verhardingen
Verschillende onderhoudsprojecten zijn uitgesteld om meer werk met werk te kunnen maken. Er is
bewust gekozen om geen werken naar voren te halen, maar bewust in te zetten op het onderhoud
groen en spelen.
23 Kapitaallasten (Diverse reserves)
Het voordeel op de kapitaallasten wordt vooral veroorzaakt door het later uitvoeren van investeringen
dan gepland.
24 Personeelskosten
Voornamelijk niet of later ingevulde vacatureruimte zorgt voor een overschot op personeelskosten.
25 Financieringsresultaat
Het nadeel op de financiering wordt met name veroorzaakt door:
1. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze
leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een
rentevergoeding als we geld lenen. Ten opzichte van de begroting is de liquiditeitspositie van de
gemeente verbeterd waardoor minder kasgeld wordt aangetrokken. (€ 100.000 Nadeel)
2. De operationele cashflow is beter dan verwacht. Daardoor hebben we geen nieuwe leningen
hoeven aan te trekken voor de financiering van investeringen (€ 100.000 Voordeel)
3. Abusievelijk is de renteopbrengst van de lening aan Kadans begroot als inkomst. Wij administreren
deze lening echter voor de provincie en kunnen de renteopbrengst alleen aanwenden voor JADS.(€
300.000 Nadeel). In de begroting 2021 is dit wel juist verwerkt.
4. De boekwaarden bij de sectoren zijn lager dan begroot. Hierdoor kan minder rente worden
toegerekend. (€ 450.000 Nadeel). Tegenover dit nadeel staan voor hetzelfde bedrag voordelige
kapitaallasten op andere taakvelden.
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26 Arbeidsparticipatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
De coronacrisis heeft op meerdere vlakken de werkzaamheden binnen de participatiewet geraakt. Er is
minder medische advisering ingekocht, scholing en trainingen zijn uitgesteld en er zijn minder
plaatsingen geweest waardoor minder loonkostensubsidie is verstrekt. Daarnaast zijn bij de units
Groen en Post hogere omzetten gerealiseerd.
27 Diverse ICT-kosten (Reserve ICT)
Het innovatiefonds dat in 2019 voor meerdere jaren is toegekend is nog niet uitgeput en wordt in de
komende jaren ingezet. Als gevolg van corona zijn er enerzijds minder kosten gemaakt voor
bijvoorbeeld minder uitgevoerde audits, anderzijds zijn er hogere kosten in verband met de aanschaf
van meer thuiswerklicenties en aanschaf Microsoft Teams.
28 Cultuurfondsen (Reserve nog uit te voeren werken)
Het overschot uit de cultuurfondsen wordt conform het raadsbesluit meegenomen naar volgend jaar
en blijft beschikbaar voor het oorspronkelijke doel . Het is de intentie om binnen de mogelijkheden van
de cultuurfondsen in 2021 ook individuele ondersteuning van kunstenaars te bieden. Dit past binnen
de doelstelling van de subsidieregeling Pop Up Fonds. Het overschot zal daarom volledig worden
toegevoegd aan het Pop Up fonds.
29

Overige verschillen (Diverse reserves)

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 dient onze gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de fiscale winsten bij
ondernemingsactiviteiten.
Voor de jaren 2016 en 2017 zijn de definitieve aanslagen Vpb opgelegd door de Belastingdienst. De
aangiften Vpb 2018 en 2019 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Totaal bezien over de jaren 20162019 is geen sprake geweest van een te betalen bedrag Vpb. Over het jaar 2020 verwachten wij een
negatief resultaat en derhalve eveneens geen Vpb last.

Coronacrisis

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad, ook op het
jaarrekeningresultaat. De lagere inkomsten voor bijvoorbeeld parkeeropbrengsten en toeristenbelasting
zijn deels gecompenseerd door het Rijk. Via de algemene uitkering zijn ook diverse steunmaatregelen
verstrekt voor samenwerkingspartners op het gebied van zorg, sport en cultuur. Daarnaast heeft het
rijk de geplande stijging van de opschalingskorting uitgesteld, en is het accres vastgezet om grote
schommelingen in de algemene uitkering te voorkomen. Ook hebben we als gemeente verschillende
regelingen voor het Rijk uitgevoerd, waarbij de TOZO (Tijdelijk Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers) de grootste was.
Per saldo is het budgettair resultaat als gevolg van Corona in 2020 € 3,2 miljoen negatief.
In de jaarrekening is per programma informatie opgenomen over de gevolgen van Corona voor dat
programma.

Voorstel bestemming rekeningresultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 1,5 miljoen negatief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken
van het rekeningresultaat in de algemene reserve tot het streefniveau.
Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds
(exclusief het deel wat toegerekend wordt aan het sociaal domein). Voor 2020 is dit streefniveau €
25,6 miljoen. De werkelijke stand van de algemene reserve voor resultaatbestemming per 31 december
2020 is € 25,3 miljoen. Bij het huidige resultaat betekent dit dat we lager uitkomen dan het
streefniveau.
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DEEL I: JAARVERSLAG
Programma's
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Bestuursorganen en -ondersteuning
Ambitie

In ons bestuursakkoord 2018-2022 onderschrijven we het belang van burger- en overheidsparticipatie.
Voor het slagen van en aansluiten bij de veranderingen in de samenleving is participatie noodzakelijk.
Het realiseren van de complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen en willen we namelijk niet
alleen. Als gemeentebestuur werken we hier samen aan met onze inwoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en regiogemeenten. En waar nodig nemen we een actief sturende rol op
ons. Mede door participatie verbeteren we de leefbaarheid van de wijken, buurten en dorpen. En
daarmee van onze gemeente als geheel.
Daarnaast is het onze ambitie het democratisch bestuur goed te waarborgen. Met een transparant
besluitvormingsproces. Waarbij ruimte is voor experimenten en vernieuwende participatievormen. En
waarbij we toegankelijk, doelmatig en betrouwbaar optreden.

Effecten Covid-19

Vanuit dit programma heeft de corona-periode vooral in het teken gestaan van de crisis communicatie
rondom het coronavirus. Het heeft een enorme inzet gevraagd om de crisiscommunicatie rondom het
coronavirus lokaal en regionaal te verzorgen. Er is een breed scala aan middelen ingezet om inwoners,
organisaties en bedrijfsleven te informeren. Ook is er stevig inzet en ondersteuning geboden op de
regionale communicatie voor de veiligheidsregio (circa € 0,1 miljoen)Daarnaast zijn veel evenementen
en representatieve momenten komen te vervallen dan wel anders (vaak digitaal) ingericht. Rondom
veel processen en projecten is de communicatie vanwege corona digitaal ingericht. In samenwerking
met het lokaal televisiekanaal DTV en productiehuis De Mediamannen zijn 33 afleveringen van het
lokale programma Kijk op Corona gerealiseerd. Dit is vervolgd met het wekelijks programma
‘Zomeren’. Ook hebben we in de winterperiode een aantal weken online invulling gegeven aan
inhoudelijke en informatie ontmoetingen en interactie rondom gemeentelijke thema’s, vraagstukken en
Bossche wijken. Per saldo zijn de besparingen ongeveer even hoog als de extra uitgaven.
Bij de activiteiten die wij ontplooien ten aanzien van lobby (in Den Haag en Brussel) is door het hele
jaar heen veel last geweest van corona. We moeten het daarin hebben van netwerken, en informatie
rondom de besluitvormingsagenda, en het oppakken van kansen die daaruit voortvloeien. Ter
illustratie: de kameragenda lag nagenoeg geheel stil in de eerste helft van het jaar (behoudens de
corona-debatten). Aan de andere kant is onze positie in het land aanzienlijk versterkt door onze aanpak
van de corona-crisis (in het begin van de crisis, en de Bossche zomer). Hier kunnen we in 2021 zeker
de vruchten van plukken. Public affairs en lobby-activiteiten vinden momenteel veel meer digitaal
plaats. We passen ons daarbij steeds meer aan de nieuwe situatie aan. Financieel heeft dit nauwelijks
consequenties gehad. Verder is er een corona dashboard ontwikkeld (€ 10.000).

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Versterken externe oriëntatie en toegankelijkheid college

Wat wilden we bereiken?
· Versterken van (overheids-)participatie en meer recht doen aan de betrokkenheid van
inwoners. Door onder meer deze bestuursperiode een Bosch model te ontwikkelen;
· Actief deelnemen aan samenwerking in de regio en verantwoordelijkheid blijven nemen als
centrumstad;
· Een actieve lobby richting Den Haag en Brussel om goed in te spelen op (inter-)nationale
ontwikkelingen en beter benutten van cofinancieringsmogelijkheden vanuit provincie, Rijk en
EU;
· Als college zichtbaar en toegankelijk zijn en een effectieve samenwerking met de
gemeenteraad stimuleren;
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·
·

Het doorontwikkelen van de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) door het onderwerp
‘groen’ te incorporeren;
Doorontwikkeling bedrijfsconcept door digitalisering en aansluiting communicatie

Indicator
Percentage inwoners dat het (helemaal)
eens is met de stelling: “Ik weet wie de
burgemeester en wethouders zijn”.

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

44%

46%

40% (2019)

48%

37%

39%

35% (2019)

40%

57%

59%

59% (2019)

60%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal)
eens is met de stelling: ”De gemeente
draagt samen met bewoners zorg voor de
ontwikkeling in buurten en wijken.
Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal)
eens is met de stelling: “de gemeente is
geïnteresseerd in de mening van haar
burgers”
Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

In 2018 zijn de besturingsfilosofie en het bedrijfsconcept herzien en vastgelegd. Ja
Ook in 2020 ontwikkelen we deze door: zo leggen we in het programma
‘Buitengewoon Bosch’ de nadruk op de digitale ontwikkelingen en data. Deze
bieden uitdagingen en kansen voor onze organisatie en inwoners. Ook in onze
communicatie, dienstverlening en het beschikbaar stellen van informatie sluiten
we hierop aan. Het uitgangspunt is: digitaal met de mens centraal. Hierbinnen
hebben we aandacht voor onder meer:
· verder digitaliseren en toegankelijk maken van de gemeentelijke
dienstverlening en communicatie;
· monitoring van het gebruik en de toegankelijkheid van de website
rekening houdend met de wetgeving op het gebied van privacy;
· gebruik nieuwe informatietechnologie;
· inzet van sociale media;
· waar gewenst of noodzakelijk: maatwerkgerichte informatievoorziening
We hebben stappen gezet om de toegankelijkheid van de gemeentelijke website ’sHertogenbosch.nl
en het verdere gemeentelijke online-landschap te verbeteren. De gemeentelijke sociale mediakanalen
maken we voortdurend up-to-date. Het borgen van privacy staat daarbij hoog in het vaandel. In de
communicatie rondom de coronapandemie zijn zowel digitale en social media kanalen als
offlinekanalen (gemeentepagina’s in de Bossche omroep) volop ingezet.
Het organisatieontwikkeltraject Buitengewoon Bosch gaat digitaal was een tweejarig programma en is
inmiddels afgesloten en deels geïntegreerd in de strategische ICT agenda. De nieuwe thema’s van
organisatieontwikkeling zijn opgavegericht werken, eenvoud en persoonlijk leiderschap onder de naam
Slagkracht. In 2020 zijn we hiermee gestart en in 2021 gaan we hiermee verder. Door de coronacrisis
zijn deze 3 thema’s in urgentie alleen maar toegenomen.
Maar aangezien we ook verder willen met digitalisering en datagedreven werken is de ontwikkeling op
dit terrein voor de interne organisatie inmiddels als onderdeel opgenomen op de strategische ICT
agenda. Een multidisciplinair team werkt samen aan het realiseren van deze agenda. Er is in 2020 een
nulmeting digitale vaardigheden voor alle medewerkers inclusief e-learning modules aangeboden en
een leergang leiderschap bij digitale transformaties gestart. In 2021 start de 2e groep. Ook wordt in
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2021 als pilot de functie van Chief Data Officer opengesteld om onder andere het datagedreven
werken verder door te ontwikkelen.
We ontwikkelen deze bestuursperiode een Bosch model om participatie te
Gedeeltelijk
bevorderen. Het gaat om een werkwijze waarmee we vanuit #samen, daar waar
mogelijk, meer ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving en meer
vraaggericht gaan werken. In 2020 gaan we verder experimenteren met nieuwe
instrumenten, ook in lijn met de Omgevingswet. Ook in het traject ’sHertogenbosch Centraal (Toekomstagenda van, voor en door ’s-Hertogenbosch)
zetten we in op participatie. Bij de inrichting van dit proces beogen we een brede
maatschappelijke betrokkenheid.
Ook in 2020 hebben we als organisatie ervaring opgedaan met vele participatietrajecten. Door corona
waren fysieke informatieavonden vaak onmogelijk. We hebben ontdekt welke nieuwe mogelijkheden
online participatie biedt: van één specifieke avond naar online meedoen als het je schikt en dat we ook
grotere groepen mensen kunnen bereiken. Met maatwerk passen we participatievormen toe om
ruimte te bieden aan initiatieven uit de samenleving.
Ja
We blijven onze verantwoordelijkheid nemen als centrumgemeente in de
verschillende samenwerkingsverbanden in de (sub)regio. Ook in bovenregionale
en landelijke netwerken zijn we actief en zoeken we naar samenwerking rond
concrete opgaven die wij niet alleen kunnen oplossen:
· We dragen actief bij aan onder andere de voorbereiding van de nieuwe
strategische agenda’s voor de regio Noordoost-Brabant en AgriFood
Capital, en de voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied
van de arbeidsmarkt (AgriFood Capital Werkt!).
· In het bestuurlijk netwerk BrabantStad werken we verder aan de invulling
en uitvoering van de Stedelijke Agenda BrabantStad. We bezien ook op
welke onderwerpen we gezamenlijk – B5-steden en provincie – kunnen
optrekken in de lobby richting Den Haag en Brussel.
De regionale agenda’s zijn begin 2020 succesvol aangenomen, en daarna zijn we ook gestart met de
uitvoering. Dit geldt ook voor de start van de uitvoering van de regiodeal: ondanks corona is deze goed
van start gegaan, en hebben we in deze tijd een kassier-functie succesvol ingericht voor de hele
regiodeal.
In BrabantStad-verband is verder gewerkt aan de uitvoering van de Stedelijke Agenda BrabantStad en
lobby. Voorbeelden zijn een gezamenlijk bid voor de toekomst van het openbaar vervoer en de
samenwerking (ook met het Rijk) op het vlak van duurzame verstedelijking.
In 2020 werken we verder aan een public affairs-agenda en lobby-actieplan.
Ja
Hierin nemen we nadrukkelijk ook de lobby richting Den Haag en Brussel op. In
het jaarverslag maken we melding van de lobbyactiviteiten.
We zetten de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) in om de leefbaarheid
(sociaal, fysiek en veilig) te stimuleren. Binnen het stedelijk WBD-budget worden
City Boost initiatieven van jongeren gefaciliteerd.
In 2020 hebben we verder gewerkt aan onze positionering en profilering in Brussel en Den Haag. Er
zijn verschillende procesresultaten geboekt, bijvoorbeeld op het PHS-dossier waar we de landelijke
actiegroepen met onze inzet vol in positie hebben gebracht. Ook hebben we ons stevig opgesteld in de
financiële perikelen van (grote gemeenten) en hebben we daar in mei/juni een voortrekkersrol in
vervuld binnen de G40. Zie verder ook de corona-paragraaf.
In overleg met bestuur is voorlopig afgezien van het opstellen van een actieplan: onze lijn is om via het
uitvoeren van acties en het signaleren en pakken van kansen aan de slag te gaan.
De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2020 startplaats van de tweede etappe van Nee
het internationale wielerevenement Vuelta 2020. Wij zetten in op een veilige en
een voor het publiek goed bereikbare etappe. Vooraf en tijdens dit evenement
werken we aan een breed activatieprogramma op het gebied van sport / fietsen
en wielrennen. Maar daarnaast op het gebied van cultuur(historie) en ’sHertogenbosch als kennis- en datastad.
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De start van de Vuelta 2020 in ons land is vervallen door de coronapandemie. In het eerste half jaar
van 2021 wordt duidelijk of de Vuelta 2022 naar Nederland komt en ook de start van de tweede
etappe naar ’s-Hertogenbosch. Indien dat het geval is, pakken we de organisatie in de loop van 2021
weer volledig op.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening
Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

2019
14.484

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
15.854
17.702

Rekening
2020
17.086

Verschil
616

3.580

1.857

2.036

2.137

101

-10.904

-13.997

-15.666

-14.949

717

Belangrijkste verschillen
· Op organisatiekosten zoals portokosten, kantoorbenodigdheden, EHBO is minder uitgegeven
dan begroot, voor een groot deel als gevolg van Corona. Daarnaast zijn er ook voordelen op
uitvoeringskosten voor regionale samenwerking, agenda van de stad en onderzoekskosten.
Voordeel € 603.000.

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/subsidieontvanger
Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
88.630
88.630

Verleende
subsidie
80.337

Wijkraden

88.630

88.630

80.337

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught

10.530

20.530

20.530

Nationaal monument kamp Vught

10.530

20.530

20.530

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

33.290

33.290

24.968

Bevrijdingsfestival

33.290

33.290

24.968

Viering Koningsdag

28.720

28.720

1.850

Koningsdag Stg. SJV Rosmalen

3.000

3.000

0

Koningsdag Stg. Oranjecomité Empel

1.000

1.000

0

Koningsdag Stg. Oranjecomité Nuland

1.000

1.000

0

Koningsdag Stg. Oranjecomité Vinkel

1.000

1.000

0

22.720

22.720

1.850

Viering Koningsdag

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.
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Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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Brabantstad
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 54.806 bijdrage per partner

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Risicomanagement:
Het bestuurlijke netwerk Brabantstad is een samenwerking van de B5-steden en de provincie. Er is geen sprake van een afzonderlijke rechtspersoon.
Besluitvorming in het netwerk, gebeurt door de vijf gemeenten en de provincie. Gezamenlijke projecten en lobby zijn samenwerkingen tussen de partners in
het netwerk, op basis van gelijkwaardigheid. De risico’s zijn beperkt.
De afspraak is dat de gemeentelijke bijdragen bedoeld om het netwerk te laten draaien en het programma in de steigers te zetten, binnen de maximale afdracht
van € 65.000 per stad blijft.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

24

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Raadsbesluit raadscontrole 2014 gemeenschappelijke regelingen
Raadsbesluit regionale samenwerking 2012
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Dienstverlening
Ambitie

Met het Bestuursakkoord, de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! en de notitie Dienstverlening met
een kloppend hart voor de samenleving (visie en programma Publieke Dienstverlening 2018-2020)
geven we invulling aan onze gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, faciliterend en zichtbaar.
Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening
en het verder blijven ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken
(balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol.
Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en
faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf
kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de
kwetsbaren in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken
ondersteuning bij de overheid. Deze behoefte zal blijven.

Effecten Covid-19

De leges publieke dienstverlening zijn door corona circa 0,1 miljoen lager dan begroot. Met name door
minder afgesloten huwelijken en lagere uitgifte reisdocumenten en rijbewijzen.
Daarnaast is er sprake van lagere uitvoeringskosten dan gepland door avondsluiting en tijdelijke
sluiting dependances (0,1 miljoen lagere kosten).
Het geboorteloket in Jeroen Bosch ziekenhuis is door corona vooralsnog gesloten. Daarnaast is ingezet
op digitale en telefonische dienstverlening c.q. ondersteuning. De publiekshal hebben we zo ingericht
dat de dienstverlening veilig plaats kan vinden.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening

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

Indicator
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is
over de telefonische bereikbaarheid.

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

65%

77%

83% (2019)

85%

7,8

8,2

8,1 (2019)

8,5

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Totaaloordeel over bezoek aan het
Stadskantoor
Bron: Omnibusenquête (O&S)
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Als onderdeel van het programma Publieke Dienstverlening brengen we
Ja
gemeentebreed het belang van service en bejegening onder de aandacht.
Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op / afhandeling van
mailberichten, telefonische vragen en brieven en het invullen van de gastrol bij de
ontvangst van gasten
Er is sprake continue aandacht op dit onderwerp waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van
direct bij de klant opgehaalde feedback.
Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken Ja
voeren we uit bij inwoners en bedrijven. Met de resultaten van deze onderzoeken
kunnen we inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke
onderdelen goed gewaardeerd worden. Hierbij zetten we steeds meer in op
continue, kortcyclische verbetering van onze dienstverlening op basis van directe
feedback van onze inwoners
Inmiddels wordt op diverse afdelingen continu feedback opgehaald en zijn ten behoeve van de
monitoring hiervan dashboards ingericht. De komende periode wordt deze manier van werken verder
uitgebreid.
In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele
Ja
oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken.
We organiseren ons en met onze partners rondom de samenleving in plaats van
andersom. Snelheid en voortgang van digitalisering van (overheids)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten. Maar
de mensen die daarin niet mee kunnen, mogen daar geen last van hebben en
moeten dus geholpen kunnen worden
Mede door COVID is er een versnelde toename van digitale dienstverlening te zien. Hierbij blijft
aandacht voor de inwoner voor wie dit niet mogelijk is en blijven we waar nodig analoge
dienstverlening aanbieden.

Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening

Wat wilden we bereiken?
· We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze
informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten;
· Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie;
· We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en
vereenvoudigen.

Indicator
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is
over de mogelijkheden van dienstverlening
via internet (bv. afspraken maken of
aanvragen indienen)

Nulmeting

Doelstelling
2020

82%

85%

Realisatie Ambitie 2022
2020
84% (2019)

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Veel inwoners wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en
Ja
locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten
en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Die
ontwikkeling zetten we door. Hierbij breiden we niet alleen de mogelijkheden
voor digitale dienstverlening steeds verder uit, maar monitoren we ook steeds
intensiever (online) of deze aansluit bij de behoeften van de inwoners en sturen
we hier waar nodig op bij
De stijging in digitale mogelijkheden van dienstverlening zet zich voort. Inmiddels is er op de website
en bij webformulieren de mogelijkheid om direct feedback te geven op de werking en toegankelijkheid
hiervan. Hierdoor kunnen we vanuit het perspectief van de inwoner de digitale dienstverlening verder
verbeteren.
Inwoners die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de
Ja
digitale wereld, helpen we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van
de digitale weg, maar zo nodig ook met een analoge oplossing. Hulpmiddelen
bieden we niet alleen digitaal, maar ook in het Stadskantoor en Perron 3, WXL en
bij de wijkpleinen/KOO
De mogelijkheid tot ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben is ondanks de verschillende
maatregelen m.b.t. de coronacrisis voortgezet. Verschillende wijkpleinen en Perron 3 zijn gedurende
de eerste lockdown tijdelijk gesloten geweest. Gedurende deze periode is op behoefte van inwoners
maatwerk geleverd om daar waar nodig passende dienstverlening te bieden. Inmiddels zijn alle locaties
zo ingericht dat wanneer dat nodig is fysieke dienstverlening geborgd is.
Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook,
Ja
Twitter, Instagram, Whatsapp en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht
reageren op vragen en signalen van inwoners en ondernemers
Tijdens onze openingstijden zijn we continue bereikbaar voor onze inwoners voor het beantwoorden
van vragen en opmerkingen. We streven ernaar binnen een uur de vragen van een antwoord te
voorzien. Via onze sociale media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram) worden deze
vragen in het Online Media team beantwoord, en monitoren we ook continue op het sentiment dat
rondom onze berichtgeving leeft in de gemeente. De vragen die we middels WhatsApp ontvangen
beantwoorden onze collega’s van telefonie.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
6.499

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
5.186
5.510

Rekening
2020
5.606

Verschil
-96

4.134

1.939

2.548

2.590

42

-2.365

-3.248

-2.962

-3.016

-54

Belangrijkste verschillen
· Als gevolg van corona zijn huwelijken uitgesteld en hebben minder mensen een rijbewijs
gehaald. Dit leidt tot een lagere opbrengst van leges, nadeel € 123.000
· Er is extra personeel ingezet om bijvoorbeeld vragen over corona te beantwoorden. Nadeel €
124.000
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·

Op diverse uitvoeringskosten (bijvoorbeeld beveiligingskosten, kosten geldtransport, deelname
aan congressen en seminars) is als gevolg van corona minder uitgegeven. Voordeel € 177.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn geen subsidies verleend.
Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Bestuursakkoord
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Gezondheid
Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving.
Wij helpen hen hierbij. We willen een excellent gemeentelijk zorgbedrijf zijn. We verbeteren de
dienstverlening aan onze inwoners. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en te blijven
werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de
kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang.
We werken vanuit ‘positieve gezondheid’ waarbij we streven naar het behoud van gezondheid
(preventief) naast het bieden van zorg die nodig is (curatief). We streven naar gelijkheid in kansen, en
een inclusieve en toegankelijke samenleving. We stimuleren persoonlijke gezondheid en hebben oog
voor een gezonde leefomgeving waarin mensen constructief kunnen meedoen. Dit betekent dat we
bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het
leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun
keuzes. We kijken vooral naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen en
stimuleren zo hun veerkracht. Samen met zorgpartners als de GGD en het JBZ werken we aan het
voorkomen van gezondheidsproblemen. Vanuit de gemeente initiëren, ondersteunen en faciliteren we
een goede basisinfrastructuur in buurten, wijken en dorpen om positieve gezondheid te stimuleren.
Positieve gezondheid raakt meerdere sectoren in onze organisatie en verbindt kansen op wijkniveau.
Het werkt dus ook door in andere begrotingsprogramma’s. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de
fysieke leefomgeving krijgen mensen de kans om op een positieve manier te werken aan het behoud
van hun gezondheid.
Samen met onze partners hebben we kwetsbare inwoners met een hulpvraag zo vroeg mogelijk in
beeld zodat problemen niet onnodig groter worden. Ook als zij zichzelf niet melden. Als er tijdelijk
extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen weten waar ze hun hulpvraag kunnen stellen. De
ondersteuning die de gemeentelijke toegang organiseert moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk
en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden.
Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn. Door in te zetten op de versterking van
de kwaliteit, willen we tevens de kosten kunnen beheersen. We moeten we naar een daling van de
zorgconsumptie. Ook vanuit het idee om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te borgen.
Daarvoor gaan we tevens de organisatie van de zorg vereenvoudigen. Dat betekent dat we de
(toegang tot) zorg efficiënter en effectiever organiseren. En de rompslomp en administratieve lasten
verminderen bij inwoners, uitvoerende professionals en (zorg)aanbieders.

Effecten Covid-19

Wmo
Door de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen èn het abonnementstarief, verwachtten we een
stijging van het aantal Wmo-cliënten. Ook verwachtten we dat de coronacrisis zou zorgen voor een
stijging. We zien inderdaad een stijging van het totaal aantal Wmo-voorzieningen in 2020 ten opzichte
van 2019. Maar het is een geringe stijging.
(Op)nieuw gestarte voorzieningen zijn in vrijwel alle maanden in 2020 lager dan de maanden in 2019.
Met in mei het grootste verschil: in 2019 startten 651 voorzieningen en in mei 2020 slechts 342.
De VNG en het Rijk hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over het bieden van
financiële zekerheid en ruimte aan zorgaanbieders gedurende de corona pandemie. De verlening van
ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk en de VNG hebben
een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om hun gecontracteerde aanbieders financiële
zekerheid te bieden via een omzetgarantie.
Dat betekent in 2020 de volgende meerkosten en omzetgarantie:
·
hulpmiddelen € 18.000
·
trapliften € 1.046
·
hulp bij het huishouden meerkosten € 151.947 en omzetgarantie € 189.433
·
regiotaxi omzetgarantie € 10.458
·
begeleiding en dagbesteding € 51.000
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Voor de compensatie van de meerkosten Huishoudelijke Hulp hebben we in € 113.652 aan
Rijksmiddelen ontvangen.
Koo
Het aantal hulpvragen bij het telefoonteam van Koo is in vergelijking met 2019 met 37% gestegen.
Gemiddeld zijn er in 2020 1.635 contacten per maand. We zagen een dalend aantal fysieke bezoekers
en hebben acties ondernomen om de beschikbaarheid en bereikbaarheid op andere manieren te
vergroten. De medewerkers Koo hebben grotendeels vanuit huis gewerkt. Daarvoor waren
aanpassingen nodig: telefoons en headphones. De wijkpleinen waren korte tijd gesloten en later op
afspraak open voor inwoners. Om de 9 Koo-wijkpleinen coronaproof te maken zijn er kosten gemaakt
voor onder andere spatschermen en hygiënemiddelen. Er is extra geïnvesteerd in diverse
communicatiemiddelen en een gratis telefoonnummer voor inwoners. De totale kosten in het kader
van corona bedroegen € 25.000.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Doelstelling Gezondheid

Wat wilden we bereiken?
· Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving.
· Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag.
· Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren
toevoegen.
Indicator
Percentage inwoners dat de gezondheid
met (zeer) goed beoordeelt

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

81%

82%

73%

83%

59

<=60

66

<= 60

78%

79%

85%

80%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners
Bron: CBS

Percentage cliënten dat vindt dat de
Wmo-ondersteuning aansluit bij hun
hulpvraag
Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

In Zuidoost werken we integraal samen op wonen, werken, inkomen, welzijn en Ja
zorg vanuit de behoefte van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
(EPA). Dat resulteert o.a. in onderlinge samenwerkingsafspraken en
werkprocessen.
Thuis in Zuid-Oost is uitgebreid naar de rest van de stad onder de noemer Thuis in de Wijk waarbij
integraal samen wordt gewerkt op het gebied van wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg.
We ontwikkelen een inkoopstrategie vanaf 2021 voor de inkoop van (regionale) Ja
Wmo en sturen daarbij op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen,
volgens het concept positieve gezondheid.
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De inkoopstrategie Wmo is door het college vastgesteld waarbinnen wordt gestuurd op ontwikkeling
en participatie en minder op zorg alleen.
We implementeren de inkoopstrategie Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020- Ja
2023 waarbij we één integrale opdracht geven voor de basisondersteuning aan
de professionele organisaties Farent, MEE, GGD (voor de plustaken) en
Humanitas. Verder realiseren we op specifieke thema’s doorbraken die erop
gericht zijn de instroom in de specialistische hulp te beperken en afschaling vanuit
de specialistische hulp te bevorderen.
De inkoopopdracht voor de basisondersteuning is gerealiseerd. In 2020 zijn we van start gegaan met
één integrale opdracht voor de vier organisaties van de basisondersteuning voor een looptijd van drie
jaar. Alle vier de doorbraakthema's zijn opgestart.
We werken toe naar een excellent gemeentelijk zorgbedrijf waarbij kwaliteit voor Gedeeltelijk
inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning), vereenvoudiging en
efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan.
We zijn ook in 2020 volop bezig geweest om het gemeentelijke zorgbedrijf door te ontwikkelen.
In 2020 herijkten we onze processen voor het verlenen van Toegang & Regie. Hiermee bereikten we
een vereenvoudiging: minder deelprocessen, minder soorten documenten én bereidden we ons voor
op de nieuwe vorm van toegang verlenen per 2022. Een goed voorbeeld hiervan is dat zowel de
toegang, de regisseurs en de administratie, facturatie en archivering gaan werken in één systeem:
Zorgned.
Een ander voorbeeld is de herijking van de subsidiesystematiek voor de informele organisaties.
Hierdoor is er sprake van een eenvoudige aanvraagprocedure, integrale afweging op basis van
maatschappelijke impact op de bestuurlijke prioriteiten. Met het oog op deze doelen hebben we ook
de inkoopstrategie basisondersteuning die in 2019 is vastgesteld in 2020 geïmplementeerd in
samenspraak met onze partners in de basisondersteuning en het jongerenwerk.
Met in- en externe partners geven we invulling aan de regierol van de
Ja
gemeentelijke toegang. We maken bindende samenwerkingsafspraken die
bijdragen aan een beter resultaat voor inwoners en zorgen voor meer efficiëntie
in de samenwerking van de gemeentelijke toegang met andere professionals.
Met externe partners is veelvuldig contact geweest en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Tevens
is er afgesproken om structureel met elkaar af te stemmen, 2 keer per jaar, om deze afspraken te
borgen. In 2021 wordt de regierol verder vormgegeven.
We voeren het programma Positieve Gezondheid uit. Verbinding tussen het
Ja
medische en sociale domein staat hierbij centraal. We werken hierbij samen met
het JBZ, de huisartsen, ouderenorganisaties en de GGZ.
We voeren het programma Positieve Gezondheid (‘meer gezonde en gelukkige jaren’) uit. En doen dat
binnen de pijlers gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. We werken hierbij nauw samen
met oa het JBZ, de GGD, Farent en het onderwijs. Buurten en wijken vormen daarbij steeds vaker
onze gezamenlijke uitvalbasis. Binnen de stuurgroep Positieve gezondheid en het programmateam
Positieve Gezondheid wordt kennis en expertise van partners gedeeld en omgezet naar plannen en
acties in de buurten. In geprioriteerde buurten zijn de eerste Triple I bijeenkomsten georganiseerd. Als
gevolg van de coronamaatregelen zijn deze trajecten in 2020 nog niet allemaal opgestart en/of
afgerond. Wanneer de maatregelen het toelaten continueren we deze aanpak.
Samen met zorgpartners als de GGD werken we aan het voorkomen van
Gedeeltelijk
gezondheidsproblemen bij de inwoners van onze gemeente. Dat doen we o.a.
door uitbreiding van de Samen gezond spreekuren en de Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG)-aanpak van de GGD te verbreden naar ook volwassenen.
De samenwerking met de GGD en andere zorgpartners is voorgezet. De JOGG-aanpak is verlengd (tot
2023) en verbreed naar 0-100 jaar. Samen met de GGD is een JOGG-aanpak opgesteld voor 2021-
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2023 die aansluit bij het programma Positieve Gezondheid. Het aantal Samen Gezond spreekuren is als
gevolg van corona niet uitgebreid. Deze gesprekken worden geëvalueerd.

Wat kostte het?

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

Lasten

Rekening
2019
67.929

Baten
Saldo van lasten en baten

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
56.984
72.981

Rekening
2020
77.083

Verschil
-4.102

19.270

3.053

17.094

20.934

3.840

-48.659

-53.931

-55.887

-56.148

-261

Belangrijkste verschillen
· Op personeelskosten zijn binnen dit programma meer kosten geboekt dan begroot. Hier staan
voordelen tegenover bij andere programma's zoals Wonen en zorg en Opgroeien en
talentontwikkeling. Nadeel € 259.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
42.496
42.496

Doelstelling/ subsidieontvanger
Gezond Leven

Verleende
subsidie
28.180

Hospice

25.000

25.000

25.000

Gezondheidsbeleid

17.496

17.496

3.180

Meedoen

23.197

23.197

27.655

Ambachtshoeve

11.818

11.818

8.655

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

11.379

11.379

19.000

Voorkomen terugval van kwetsbare mensen

0

203.010

203.010

Maatwerk natura immaterieel

0

203.010

203.010

804.261

548.729

564.542

354.917

225.462

132.054

69.145

69.145

69.145

1.296

1.296

1.296

Steunpunt Zelfhulp

71.167

71.167

71.168

Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen

24.292

24.292

24.292

Stichting Door & Voor

24.104

24.104

26.920

Witte tornado's

46.077

0

0

Verslavingszorg

213.263

133.263

227.187

0

0

12.480

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en
zelfredzaam.
Kwetsbare bewoners
Bosch gehandicapten platform
Flierefluiters, Open Venster, Zonnebloem

Openbare geestelijke gezondheidszorg

33
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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GGD Hart voor Brabant
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 33,22 per inwoner

€ 8,5 miljoen € 7,8 miljoen € 8,4 miljoen € 31,1 miljoen € 0,25 miljoen

Risicomanagement:
De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden
vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2020 is er een risicobedrag van € 1,5
miljoen (ondergrens) tot 5,1 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve gedekt zou moeten worden.
Het gaat dan met name om;
*risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (hoog risico € 0,8 miljoen)
Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de
dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op
de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook.
GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden).
*indexering gemeentelijke bijdrage (hoog risico)
Deze indexering krijgt elk jaar een correctie over de twee vorige jaren, die kan afwijken van de indexering die al vast staat.
*Vraaguitval reizigersadvisering (hoog risico 1,5 miljoen)
Dit risico wordt gebaseerd op de terugval in opbrengsten van de afdeling reizigersadvisering en reizigersvaccinaties in 2020. Ook voor 2021 blijft dit risico als
gevolg van nog geldende mondiale vliegbeperkingen actueel. Daarboven wordt een structurele terugval in deze opbrengsten verwacht, als gevolg van een
verwachte structurele daling op de middellange termijn in het aantal reizen naar landen waar reizigersvaccinaties voor nodig zijn. Het risico is hoog: een
verwachte vraaguitval van 70% van de opbrengst in 2021, gebaseerd op de realisatie in 2020. Het risico wordt gemitigeerd, omdat deze vraaguitval in het
kader van de compensatieregeling, die door GGD is getroffen met het ministerie van VWS, is bestempeld als indirecte gevolgkosten van de coronacrisis. Deze
kosten worden door het ministerie gecompenseerd. Bovendien wordt een groot aantal van de medewerkers van deze afdeling nu ingezet voor de beheersing
en bestrijding van het coronavirus.
De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de
meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam en die ook in 2021 doorloopt.
Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen
worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren
ter dekking heeft.
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Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is de stand van de reserves:
Algemene reserve € 1,9 miljoen
Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen
De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Hoewel de ondergrens van de algemene
reserve vanaf 2020 in beeld komt, blijven we binnen de afgesproken bandbreedte en behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2021 vooralsnog niet
aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp
Problematiek verwarde personen
Evaluatie van de wijkteams
Beleidsplan Wmo
Realisatie project Boschwijzer (KOO)
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Veiligheid
Ambitie

Samen met onze veiligheidspartners werken we aan een veilige gemeente ’s-Hertogenbosch. Het
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 beschrijft hoe wij daar willen komen, met zorg én repressie. Maar
we kunnen niet alleen zorgdragen voor veiligheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. De veiligheidscijfers laten een positieve
ontwikkeling zien. De veiligheidsgevoelens blijven hierbij echter nog achter. We willen dat inwoners,
ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid van onze gemeente.
Het is onze ambitie inwoners meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. En dat inwoners en bedrijven
zich ook verantwoordelijk voelen voor een veilige leefomgeving. Dat vraagt om maatwerk per wijk,
bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams. Samen met onze veiligheidspartners helpen en
ondersteunen we hen daarbij. We willen zo ’s-Hertogenbosch objectief én subjectief veiliger maken.
Dit vanuit een realisme dat we nooit kunnen komen tot een 100% veilige gemeente.

Effecten Covid-19

Met name in de eerste maanden van de corona-pandemie waren er minder misdrijven in vergelijking
met 2019. In algemene zin kan gezegd worden dat afgelopen jaar onder invloed van corona er een
daling is geweest in het aantal misdrijven (waaronder vermogenscriminaliteit, mishandeling en openlijk
geweld) en een duidelijke stijging op het gebied van overlast. Doordat meer mensen thuis zijn wordt er
meer woonoverlast ervaren. De overlast die geregistreerd is door personen met verward gedrag,
zwervers en jeugd is het afgelopen jaar mede onder invloed van corona gestegen, maar vroeg ook voor
de corona-crisis de aandacht.
Vanwege het benodigde toezicht op de naleving van de Corona richtlijnen zijn er hogere kosten voor
crowdmanagement geweest. Daarnaast leidden het niet doorgaan van evenementen en de sluiting van
de horeca tot een daling van de leges inkomsten (totaal € 260.000 nadeel). Dit is middels een
steunpakket vanuit het Rijk gecompenseerd. Tevens was er minder inzet nodig op de centrale toezicht
ruimte (€ 30.000 voordeel).

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Veilige woon- en leefomgeving

Wat wilden we bereiken?
In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in
de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve
veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek
met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact
Crimes (HIC)’.
We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door:
· In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners,
ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken.
· Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen
voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen
worden.
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Indicator
Cijfer voor veiligheid van de buurt

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

6,9

7,1

7,0

7,3

12%

10%

12%

9%

8,2

5,5

4,6

6,5

1,8

1,3

0,6

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er
veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt
Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf
motorvoertuigen per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per
1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Het huidige dierenwelzijnsbeleid is geoptimaliseerd in samenwerking met de
Gedeeltelijk
dierenwelzijnsorganisaties in de gemeente.
In 2020 is het neutraliseren van zwerfkatten gecontinueerd. We hebben in overleg met het bestuur
van het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch gezocht naar mogelijkheden om een toekomstbestendige
opvang van zwerfdieren te borgen. We hebben hiertoe een tijdelijke commissie ingesteld die begin
2021 advies uitbrengt.
In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige Ja
partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en
criminaliteit aanpakken. Dit doen we door:
· Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk.
· Burgerparticipatie: door actieve ondersteuning van burgerinitiatieven als het
Buurtinformatienetwerk (BIN), Buurtpreventie en buurtapps.
· Aanpak woninginbraken: door inzet van de Bossche Buurttent in buurten
waar is ingebroken, gratis preventieadvies aan huis en voortzetten van de
helingaanpak. Partners politie, OM, woningcorporaties en gemeenten vinden
elkaar in het Platform woninginbraken.
· Uitvoering van het Plan van aanpak auto-inbraak en –diefstal.
·
·
·

·

Het proces van de wijkscans is in 2020 voortgezet, maar heeft wel een vertraging opgelopen door
de coronacrisis. De wijkscans Empel, Engelen en Maaspoort zijn afgerond en West is opgestart.
Hier is doorlopend aandacht voor. We staan in nauw contact met de buurtpreventieteams en BIN
vrijwilligers. In 2020 is het beleid t.a.v. buurtpreventieteams vernieuwd in samenwerking met de
teams. Het kan in 2021 vastgesteld worden.
Hier is doorlopend aandacht voor. De Bossche Buurttent is in 2020 beperkt ingezet i.v.m. corona.
Het Platform Woninginbraken is verbreed tot een Platform Veiligheid waarin ook brandweer en
Brabant zorg deelnemen. De preventieadviseurs zijn i.v.m. bezuiniging voor het laatst ingezet in
2020.
Hieraan wordt uitvoering gegeven.
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Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de Ja
wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief
aan te pakken. Dit doen we door:
· Regie op het Zorg- en veiligheidshuis: hierin krijgt de verbinding van straf en
zorg op complexe casuïstiek vorm. De Top X aanpak is hiervan een
voorbeeld.
· In de nazorg van ex-gedetineerden wordt hulp geboden aan exgedetineerden in samenwerking met partners in de stad.
· Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke
wijk- en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).
· De integrale aanpak van woonoverlast, waaronder onaantastbaren,
intimiderende gezinnen en verwarde personen.
· Er is dit jaar uitvoering gegeven aan de regie op het Zorg- en veiligheidshuis door middel van een
verbinding te vormen tussen straf en zorg op complexe casuïstiek.
· Er is uitvoering gegeven aan de nazorg van ex-gedetineerden. Dit heeft er ten positieve toe geleid
dat we ver onder het landelijke gemiddelde zitten met betrekking tot recidive. I.v.m. corona zijn er
minder fysieke bezoeken gebracht aan gedetineerden en is er meer hulp op afstand geboden.
· Ook is er uitvoering gegeven aan het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling door
middel van nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke wijk- en buurtteams en Veilig Thuis.
· De integrale aanpak woonoverlast is in 2020 gedeeltelijk opgepakt. De ontwikkeling methodiek in
Barten-Zuid en Gestelse Buurt loopt vertraging op.

Bedrijvigheid en veiligheid

Wat wilden we bereiken?
In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid
centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit
heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en –
overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en
drugsgebruik.
We willen:
· Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
· Veilige horeca, uitgaan en evenementen
Indicator
Percentage inwoners dat overlast ervaart
van horeca

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

2%

2%

3%

2%

3%

2%

3%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig
voelt rond horeca
Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ (Lesbische vrouwen, Ja
homomannen, biseksuelen, transgenders en (+) ieder die zich niet identificeert
met het biologische geslacht waarmee diegene geboren is) gemeenschap. Met
bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten
achtergrond.
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Hieraan wordt uitvoering gegeven. Er zijn onder andere regenboogpunten ingericht waar LHBTI'ers die
zich onveilig voelen terecht kunnen. Gekeken wordt of deze ook in de horeca gerealiseerd kunnen
worden.
Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal,
Ja
overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. ondersteuning van de
KVO-aanpak (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Hieraan wordt uitvoering gegeven.
In de Werkgroep veilig uitgaan evalueren en actualiseren we samen met politie, Ja
OM en de horeca de maatregelen van de Veiligheidsmatrix horeca
Tussen de partijen (Werkgroep veilig uitgaan, politie, OM en de horeca) vindt periodiek overleg plaats.
Op dit moment ligt de nadruk op een veilige bereikbaarheid van de (voorzieningen in de) binnenstad en
andere delen van de stad in verband met Covid-19.
We passen cameratoezicht toe in de binnenstad

Ja

Hieraan wordt uitvoering gegeven.
We hebben een actieve aanpak van het weren van Outlaw Motorcycle Gangs
Ja
(OMG’s) in de horeca (relatie met ondermijning)
Het handelingsperspectief voor de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs wordt gehanteerd.
In samenwerking met de organisatoren van evenementen en de primaire
Ja
veiligheidspartners zorgen we voor veilige evenementen door samen risico’s in
beeld te brengen en afspraken te maken over maatregelen (borgen
vergunningverlening)
Hier is doorlopend aandacht voor. In verband met corona hebben de meeste evenementen geen
doorgang kunnen vinden.
Bij elk evenement schatten we in, in welke mate van crowdmanagement
Ja
noodzakelijk is en passen we dit toe
Hier is doorlopend aandacht voor bij evenementen. In verband met corona hebben de meeste
evenementen geen doorgang kunnen vinden.
In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust
Ja
gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik
Hieraan geven we uitgebreid uitvoering. In de nieuwe Uitvoeringsregels evenementenbeleid 2020 is
onder andere opgenomen dat organisatoren voorlichting moeten geven aan bezoekers over de risico's
van drugsgebruik. Regionaal wordt aangesloten bij het project 'Drugs, wat doet het met jou?'. Ook
participeren we in de regionale werkgroep Evenementen waarin drugsgebruik onderwerp is.
Verruiming van het ingezetenencriterium voor personen uit het buitenland die
duurzaam in Nederland verblijven
Is opgenomen in het beleid.

Ja

Een duidelijk vergunning-, handhavings- en toezichtbeleid. Bijvoorbeeld waar het Ja
gaat om terrassen, evenementen en uitstallingen voor winkels
Voor evenementen is er een nieuw vergunnings-, handhavings- en toezichtsbeleid vastgesteld.
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Jeugd en veiligheid

Wat wilden we bereiken?
In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en
jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s
drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer).
We willen:
· Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator
Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000
inwoners

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

5,9

5,0

10,4

4,8

7,3%

5,0%

9%

4,5%

8,0%

6,0%

8%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van
jongeren in de buurt ervaart
Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig
voelt op plekken waar groepen jongeren
rondhangen
Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

De inzet van straatcoaches wordt tot en met 2020 gecontinueerd.

Ja

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Preventieve invloed op jeugd is waardevol. Straatcoaches hebben
een nadrukkelijke rol gehad bij het begeleiden van jeugd in coronatijd.
Gedegen samenwerking van straatcoaches, Stadstoezicht, PowerUp073 en politie Ja
De samenwerking tussen deze partners verloopt goed. In coronatijd is goed samengewerkt om de
jeugd te begeleiden in relatie tot de diverse regels en overlast(meldingen).
Jongerenwerkers zijn goed zichtbaar in openbare ruimte en spreken jongeren op Ja
straat aan
Hieraan wordt uitvoering gegeven. Jongerenwerk heeft een nadrukkelijke rol gehad bij het begeleiden
van jeugd in coronatijd.
Zorg en veiligheid trekken samen op om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te
Ja
voorkomen en anderzijds om personen en groepen aan te pakken. Samenwerking
“Veilige School” is hier onderdeel van
Hieraan wordt uitvoering gegeven.
Deelname aan stedelijk HotSpot overleg

Ja

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Stedelijk HotSpot overleg gaat over in stedelijke jongerentafels.
Door bewuste en gerichte investeringen in speelvoorzieningen beperken we de
sociale overlast van jongeren in onze wijken
Hieraan wordt uitvoering gegeven.

Ja
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We blijven de aanpak op jeugdgroepen doorontwikkelen

Ja

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Met name de aanpak in West levert waardevolle inzichten op voor
doorontwikkeling.

Fysieke veiligheid

Wat wilden we bereiken?
Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid,
brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke
prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld.
Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door:
•
Voorbereid te zijn op rampen en crises
•
Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We houden onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ opgeleid, getraind en
Gedeeltelijk
beoefend in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord
Hier is doorlopend aandacht voor. We maken gebruik van het opleidingsaanbod van de
Veiligheidsregio. In verband met corona zijn veel trainingen en oefeningen niet door gegaan. Veel
functionarissen hebben praktijkervaring opgedaan in de corona-crisisorganisatie.
We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid

Ja

Hier is doorlopend aandacht voor.

Integriteit en veiligheid

Wat wilden we bereiken?
Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde
en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende)
criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op
druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s),
mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit.
We gaan:
· Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit
· Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Het uitvoeren van de Veilige Publieke Taak (VPT). We zetten in op het zichtbaar, Ja
bespreekbaar en hanteerbaar maken van agressie en geweld tegen onze
medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau
Hier wordt uitvoering aan gegeven.
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Inzetten van datascience bij de aanpak

Ja

Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van datascience Zo wordt het data onderzoek Gestelse Buurt
gebuikt bij de verder aanpak van ondermijning. Het Gemeentelijk InformatieKnooppunt (GIK) en
Lokaal Informatie Overleg (LIO) zijn operationeel en dragen hieraan bij.
Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het
Ja
kennisniveau ten aanzien van radicalisering en polarisatie. Het moet voor
eenieder duidelijk zijn waar signalen van radicalisering naartoe moeten. Dit doen
we in samenwerking met ons maatschappelijke netwerk ‘Met elkaar Bosschenaar’
Hier is doorlopend aandacht voor. Door het netwerk 'Met elkaar Bosschenaar' blijven we in contact
met relevante maatschappelijke partners.
We wegen en duiden mogelijke signalen van radicalisering

Ja

Hieraan wordt uitvoering gegeven.
We hanteren de systematiek van de Taskforce Brabant-Zeeland. Binnen de
Ja
Taskforce gelden de volgende programmadoelen:
o Effectief verstoren van de criminele industrie.
o Aanpak onaantastbaren.
o Bestuurlijke weerbaarheid en integriteit verder versterken.
o Maximaliseren van de integrale uitvoeringskracht.
o Afpakken van crimineel verkregen / onverklaarbaar vermogen.
o Mobiliseren maatschappelijke weerbaarheid / het smeden van één
brede veiligheidscoalitie.
Hieraan wordt actief uitvoering gegeven. Het Ambtelijke voorbereidingsoverleg ondermijning (AVO)
en de Lokale Stuurtafel Ondermijning (LSO) hebben een gezamenlijke focus vastgesteld. De Tasforce
en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) zijn samengevoegd ten behoeve van een
efficiënte hulp- en ondersteuningsstructuur.
Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het
Ja
kennisniveau bij medewerkers en bestuurders ten aanzien van ondermijning en
mensenhandel
Hier is doorlopend aandacht voor. Onder andere door interne kennissessies en een besloten
bijpraatsessie voor de gemeenteraad.
Uitvoering geven aan integrale acties in het kader van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit
Hier wordt uitvoering aan gegeven.

Ja

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet): door Ja
selectieve woningtoewijzing voorkomen we dat in geselecteerde wijken een
concentratie van probleem en of criminele huishoudens ontstaat
Hier wordt uitvoering aan gegeven. Op verzoek van het ministerie vindt een evaluatie plaats naar de
werking van selectieve woningtoewijzing.
Actualiseren en uitvoeren van het Bibob beleid

Ja

Het Bibob instrumentarium is uitgebreid (bouwen, milieu, gemeentelijke vergunningen, subsidies,
vastgoed en aanbestedingen) en wordt uitgevoerd.
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Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
21.446

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
19.250
28.484

Rekening
2020
28.151

Verschil
332

2.374

1.203

7.270

7.790

520

-19.072

-18.047

-21.213

-20.361

852

Belangrijkste verschillen
· Op het gebied van dierenwelzijn zijn een aantal subsidies uit het verleden in 2020 afgewikkeld.
Voordeel € 112.000
· Uitgestelde projecten en een corona-maatregel van het Rijk waar in 2020 nog geen direct te
relateren kosten tegenover staan leiden binnen het terrein Huiselijk geweld tot een voordeel
van € 261.000
· Binnen veiligheid wordt een flexibel budget begroot voor projecten en onvoorziene zaken.
Hierop is in 2020 nauwelijks beroep gedaan. Voordeel € 190.000
· Met ingang van 1 januari 2021 is de bekostiging van de regeling overgangsrecht Functioneel
Leeftijdsontslag ( FLO) geregionaliseerd. De FLO kosten van 2020 zijn hierin meegenomen en
komen dus voor rekening van de Veiligheidsregio. Ook de afrekening van 2019 van de
Veiligheidsregio viel positief uit. Voordeel € 271.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
0
0

Doelstelling/ subsidieontvanger
Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

Verleende
subsidie
10.000

Wijkversterking

0

0

10.000

Het verstrekken van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde
asielzoekers
Vreemdelingenbeleid

0

43.380

40.880

0

43.380

40.880

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.880

9.880

9.595

Bossche Reddingsbrigade

9.880

9.880

9.595

Re-integratie van ex-gedetineerden

25.720

25.720

22.000

Nazorg ex-gedetineerden: Stichting Exodus

18.000

18.000

22.000

7.720

7.720

0

374.830

358.486

233.803

6.500

6.500

10.500

Buurtbemiddeling

67.836

67.836

60.407

Halt regio Zuid

54.975

54.975

51.000

Polarisatie en radicalisering

91.608

75.264

44.960

136.955

136.955

46.436

16.956

16.956

20.500

Nazorg ex-gedetineerden
Veilige woon- en leefomgeving
Dierenwelzijn

Dierenasiel
Dierenambulance
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Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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Veiligheidsregio GHOR
Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€0

€ 753.000

€ 961.000

€0

€ 753.000

Vreemd vermogen

Resultaat

1.88 per inwoner
Risicomanagement:
Geen

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

1,42 per inwoner ( 2019)

€ 1.136.000

€0

€ 335.000

€0

€0

Risicomanagement:
Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie.

Veiligheidsregio Brandweer
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 54,21 per inwoner

€ 9.295.000 € 10.224.000 € 26.268.000 € 38.518.000 -/- € 632.000

Risicomanagement:
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Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de
status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor
brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie
kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Veiligheidsregio

Structureel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

460.000

2

Toelichting
Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020
bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen
leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige
uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021
begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden
gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022
Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

49
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Cultureel klimaat
Ambitie

Cultuur brengt mensen samen. Daarnaast draagt cultuur bij aan de aantrekkelijkheid van ’sHertogenbosch als woon-en werkgemeente en aan de lokale economie. Het is ook een bron van
vernieuwing. We willen een rijk cultureel aanbod. Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend
cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De uitstekende positie die we de afgelopen
jaren innemen willen we borgen en verder door ontwikkelen. We blijven investeren in cultuur onder
meer door ondersteuning van culturele organisaties, evenementen en amateurkunst. Na de fusie van
de bibliotheek, Muzerije en Babel in 2019 werken we samen verder aan een toekomstgerichte
organisatie.
We stimuleren dynamiek en vernieuwing via de cultuurfondsen. We willen nog meer bekend staan als
Cultuurstad van het Zuiden en meer focus aanbrengen in het citymarketingbeleid.
Ons huidige cultuurbeleid is aan vernieuwing toe. Om die reden bereiden we een nieuwe cultuurnota
voor. Deze is ondersteunend aan de beweging die in gang is gezet voor de verdere profilering van ’sHertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden.

Effecten Covid-19

De beperkingen die de Corona-maatregelen met zich meebrengen werken sterk door in de
cultuursector. Hoewel alle organisaties zich hebben ingezet om op aangepaste manieren toch open te
blijven, is er over het hele jaar sprake geweest van een beperkt aanbod. Dit wordt overigens mede
veroorzaakt doordat Corona effect heeft in de hele keten, dus ook bij de producenten. Het
verminderde aanbod leidt niet tot evenredige kostenreductie. De overall-ambitie om ons te profileren
als Cultuurstad van het Zuiden is hierdoor tijdelijk wat minder goed gerealiseerd. Overigens is door alle
organisaties zo snel als mogelijk alternatieve programmering aangeboden, binnen de mogelijkheden
van de Corona-maatregelen.
Er zijn succesvolle initiatieven geweest om op nieuwe manieren vorm te geven aan Cultuurstad van
het Zuiden. De Bossche Zomer met tal van culturele activiteiten, de Corona-editie van Boulevard, de
samenwerking tussen Mainstage en het Theater aan de Parade in “Cultuurstadtheaters” zijn mooie
voorbeelden. Maar ook op kleinere schaal zijn met versnelde toekenning van bijdragen van de
cultuurfondsen initiatieven tot ontwikkeling gekomen waarbij kunstenaars het publiek opzochten. Zo
heeft stichting Het Concept Buro in samenwerking met verschillende Brabantse radiomakers in korte
tijd radioprogramma ‘Radio Kras’ gerealiseerd voor de aan huis gebonden ouderen en bewoners van
verzorgingstehuizen. Theatermaakster Monika Kowalewska maakte met haar project ‘Achter Iedere
Geranium’ een audiotour/theatervoorstelling over de levensverhalen bewoners van Steunpunt de
Meeuwenhof. Theatermaker Daniel van Duijvenbooden creëerde in korte tijd een corona-proof
voorstelling die i.s.m. de Bossche Zomer op het terras van de Tramkade werd gespeeld. Kunstenaar
Mariëlle Lapidaire ontwikkelde als embedded-artist een expositie en verslaglegging van de
uitzonderlijke omstandigheden die zich momenteel door Corona in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
voltrekken. Stichting Loods heeft tenslotte een corona-proof alternatief gerealiseerd voor de
stadswandelingen die worden verzorgd door Bossche dak- en thuislozen.
Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning regionale infrastructuur voor
een aantal culturele organisaties (Designmuseum, Het Noordbrabants museum, WILLEM TWEE en
Verkadefabriek), waarbij de voorwaarde is gesteld dat gemeente en provincie hetzelfde bedrag
matchen. Het matchingsbedrag voor de gemeente bedroeg € 1.254.000. Daarnaast hebben we een
schaderegeling voor de overige culturele organisaties ingericht waarbij een schadebedrag ad €
578.000 is toegekend. Als dekking voor deze schadeuitkeringen is vanuit het Rijk een uitkering via het
gemeentefonds van € 1.226.000 ontvangen en is het resterende bedrag vanuit de vrijval van een
voorziening gedekt (€ 606.000).
Er is een overschot uit de cultuurfondsen verantwoord van € 327.000 (in het 3e coronarapport was
nog € 275.000 geraamd) welke conform het raadsbesluit meegenomen wordt naar 2021 zodat dit
beschikbaar blijft voor het oorspronkelijke doel.
Tenslotte zijn er nog kleine financiële voordelen ontstaan als gevolg van het deels terugvorderen van
de subsidie voor de Opera drie-daagse (€ 19.000) en Jazz in Duketown waarbij reeds gemaakte kosten
wel zijn vergoed.
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Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Maken

Wat wilden we bereiken?
· de sterke positie borgen en uitbouwen van de professionele organisaties die landelijke financiering
krijgen;
· een sterke samenwerking in Brabantstad om belangen af te stemmen en gezamenlijk te
behartigen;
· (nieuwe) makers aan onze gemeente binden, die zich hier ontwikkelen en blijven experimenteren,
waarbij we meer aandacht hebben voor de diversiteit van makers;
· het accommodatiebeleid optimaal stimuleren zodat kunstenaars hier willen werken;
· goede kunst in de openbare ruimte.
Indicator
Het percentage inwoners dat het culturele
leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij
de tijd, vernieuwend of modieus.

Nulmeting

Doelstelling
2020

51%

52%

Realisatie Ambitie 2022
2020
47%

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om Ja
zich verder te ontwikkelen
Middels de jaarverslagen van de betreffende instellingen en de jaargesprekken die we elk jaar met alle
instellingen voeren op basis van de jaarverslagen.
Middels de cultuurfondsen stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het
Ja
bereik van nieuw publiek
Jaarlijks ontvangen wij zo’n 100-150 nieuwe aanvragen. Daaronder zijn ook veel nieuwe aanvragers te
vinden. Vanwege Corona is het aantal aanvragen minder dan normaal.
Op basis van de (nieuwe) programmalijnen maken we subsidieafspraken met
Ja
organisaties in de BCB 2021-2024
Na goedkeuring in de begrotingsbehandeling in de raad (november 2020) zijn er gesprekken met de
instellingen gevoerd. Momenteel (eind 20 begin 21) worden met alle instellingen de subsidieafspraken
afgerond
We geven vorm en inhoud aan het voorstel over culturele samenwerking in
Ja
Brabantstad, waarvoor in 2019 matchinggeld van het Rijk is gerealiseerd
Middels thematische samenwerking in het aangeboden Regioprofiel. Onderdeel hiervan is de
afstemming van subsidiering Professionele Kunsten.
Samen met de Brabantstadpartners en het ministerie van OC&W zetten we
Ja
proeftuinen op waarbij meer internationale uitwisseling plaatsvindt van
kunstenaars
De proeftuin Internationalisering is in 2 aanvraagrondes uitgevoerd. In ’s-Hertogenbosch hebben 20
organisaties/kunstenaars hieraan meegedaan.
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In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de Ja
mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch
verder te ontwikkelen
We hebben onze informatie via social media verbeterd. Met de matchingsgelden van de provincie en
de cultuurfondsen hebben we makers extra kunnen ondersteunen. Vanaf 2021 is het stimuleren van
het makersklimaat een van de deeldoelstellingen van fonds Pop-Up.
We faciliteren tijdelijke expositieruimten voor succesvolle
Ja
Kunstakademiestudenten met als doel de relatie met de Kunstakademie en studenten te versterken
Gebeurt in samenwerking met Willem twee, gemeentelijke afdelingen en partijen als
woningbouwverenigingen (tijdelijke panden/Melkfabriek).
We herijken het atelier- en studiobeleid

Ja

Het beleid is geëvalueerd. We hebben afspraken gemaakt met ABS om exploitatie gezonder te maken
en doorstroming binnen gesubsidieerde ateliers te bevorderen.
We werken aan een integrale benadering van Kunst in de Openbare Ruimte en
Ja
stedelijke ontwikkelingen in de spoorzone
Huidige beleid (keramisch spoor) is vorig jaar geëvalueerd. College stelde interactieve kunst Spoorzone
vast, stelde budget beschikbaar en richtte Regiegroep in. Deze werkt nu aan opdrachten voor
kunstenaars. Kunstacademie is actief betrokken.
We sluiten aan bij uitvoering ambities Bestuursakkoord (spoorzone/innovatieve kunst openbare
ruimte/samenwerking onderwijs).

Meemaken

Wat wilden we bereiken?
· dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt;
· dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons
kunnen meten met vergelijkbare steden;
· een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze
gemeente;
· een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban;
· de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar;
· een lokale omroep met regionale allure.
Indicator
Percentage inwoners dat het cultureel
klimaat typeert met: 'er vinden veel kunsten cultuuractiviteiten plaats'

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

71%

71%

70%

72%

63%

63%

49%

63%

64%

64%

31%

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel
klimaat typeert als levendig
Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks
tenminste eenmaal Bossche festivals
bezoekt exclusief Carnaval
Bron: Monitor cultuurparticipatie
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We komen met een nieuwe cultuurnota die ondersteunend is aan De Cultuurstad Ja
Van het Zuiden
In december 2019 heeft de raad de Cultuurnota “Cultuur Maakt Mensen” vastgesteld.
De Financiële kaders Cultuurnota 2021 zijn op 23 juni 2020 door de raad vastgesteld
Omdat het fonds Landelijk Onderscheidend de culturele positie van onze
Ja
gemeente de afgelopen jaren versterkt is kiezen wij ervoor dit fonds te behouden
door hierin te investeren
We handhaven de drie cultuurfondsen. Middels het vaststellen van raadsvoorstel kaders cultuurbeleid
vanaf 2021, op 10 december 2019.
We dragen ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden actiever uit met als Ja
doel ons nog steviger te positioneren en meer bekendheid te genereren over wat
onze gemeente te bieden heeft
We geven hier onder meer invulling aan binnen ons citymarketingbeleid. En in 2020 werkten we
samen met Docis in de vormgeving en financiering van een landelijke campagne.
We leggen meer focus in het Citymarketingbeleid

Ja

Docis is vertegenwoordigd in werkgroep binnenstad en Den Bosch Partners. Beide beleidsvelden
behoren tot de portefeuille van wethouder van der Geld, dwarsverbanden worden gelegd en bewaakt.
We werken verder aan de ontwikkeling van de culturele programmering als
Ja
onderdeel van de Data-week
Inmiddels drie keer gerealiseerd in oktober. Partners JADS, SPARK, Willem twee en Huis73
We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit Ja
Op 6 oktober 2020 zijn de definitieve plannen voor de verbouw aan de raad voorgelegd en
goedgekeurd.
We vragen aan de podia een structuur te ontwikkelen waarin zij tot een
Ja
inhoudelijk en financieel optimale afstemming en samenwerking komen voor
programmering
We hebben Theater aan de Parade en Verkade Fabriek gevraagd de samenwerking en afstemming
m.b.t. programmering in de stad op te pakken. Er is nu regelmatig contact en er worden onderling
afspraken gemaakt. In de volgende fase gaan we meer formaliseren.
We vergroten de ondersteuning van en zichtbaarheid aan urban-activiteiten,
Ja
onder meer via de cultuurfondsen, om de aansluiting van het cultuuraanbod bij
jongeren te versterken
Urban speelt belangrijk rol in aanbod binnen Bossche Zomer, er is een gezamenlijke
activiteitenkalender, er is een onderzoek gedaan naar hoe jongeren over urban denken, er is overleg en
uitwisseling op B5 niveau en er is regulier overleg van de urban organisaties met wethouder cultuur
opgezet. Er is een city booster cultuur aangesteld voor 8 uur. Die ook urban activiteiten van jongeren
stimuleert
We voeren gesprekken met het culturele veld en de huidige gebruikers van de
Ja
Tramkade over een structurele culturele voorziening gericht op urban,
experiment en jongerenevenementen
De verantwoordelijke wethouder heeft namens het college met de urban scene meerdere keren
overlegd met sleutelfiguren. Er is een actieve samenwerking met de gemeente en een structureel
overleg met het urban platform en gesprekken in BrabantStadverband.
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We continueren de subsidie van Bosch requiem, Bosch Parade en de Wereld van Ja
Bosch
Bosch requiem is normaal gesproken een jaarlijks terugkerend evenement, ondergebracht bij
November Music. Bosch Parade had een erg goed gewaardeerde editie in 2019. Wereld van Bosch
heeft geen subsidie meer aangevraagd en is daarom niet meer opgenomen in de begroting vanaf 2021
De financiering van de lokale omroep wordt dit jaar voortgezet op het door de
Ja
raad gewenste niveau.
Aan raad aangeboden in een raadsinformatiebrief op 7 mei 2019 en door raad bekrachtigd om méér
geld vrij te maken voor de lokale omroep voor de resterende bestuursperiode. In 2020 heeft DTV een
goed jaar doorgemaakt, ondanks de corona.
In Brabantstadverband implementeren we een programma om een meer divers
Ja
en groter publiek te bereiken
We participeren in een werkgroep publieksbereik; in dat kader is pilot gedaan voor dataverzameling
publiek. Bredere toepassing is nu onderwerp.

Meedoen

Wat wilden we bereiken?
· één innovatieve organisatie voor Bibliotheek, Muzerije en Babel. De nieuwe (netwerk)organisatie
richt zich met een op maat gesneden aanbod op verschillende doelgroepen;
· een breed bereik voor een divers publiek, met specifiek oog voor degenen die drempels ervaren;
· een subsidieregeling amateurkunst die past bij de diversiteit van het huidige amateurveld;
· zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties in wijken en dorpen;
· muziek- en cultuureducatie versterken.
Indicator
Percentage inwoners dat aangeeft
vrijwilligerswerk te doen voor een
culturele organisatie

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

13%

13%

12%

13%

55%

55%

79%

55%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst
Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We investeren in het Huis van Bosch, bouwhal voor Oeteldonk, nieuwe
Ja
huisvesting voor Exempel, een nieuw Theater aan de Parade en bereiden we de
vernieuwing van de huisvesting van Babel voor
We investeren in:
1. het Huis van Bosch: renovatie loopt, financiën voor 2021 zijn geregeld;
2. Bouwhal voor Oeteldonk: Renovatie van de hal en terrein is afgerond;
3. Nieuwe huisvesting voor Exempel: Exempel en buurthuis zijn samen met Gemeente in gesprek
over mogelijkheden. Insteek i.c.m. de pilot wijkplan accommodatiebeleid een pand te
realiseren. Tegen de zomer Go/No Go;
4. Een nieuw Theater aan de Parade: alle bouwplannen zijn goedgekeurd door raad;
5. Bereiden we de vernieuwing van de huisvesting van Huis73 voor: Alle technische
onderzoeken zijn afgerond. We zijn nu in de afronding van het calculatieproces om te
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berekenen hoeveel geld nodig is. We bereiden een raadsvoorstel voor om goedkeuring te
krijgen voor de volgende fase: de ontwerpfase.
We hebben de fusie gerealiseerd. We werken nu aan het integratieproces van
Ja
Babel. We werken samen met Babel aan een voorstel met betrekking tot de
huisvesting, passend bij de nieuwe organisatie. Daarbij richten we ons onder
meer op onderhoud, renovatie en verbouw
Alle technische onderzoeken zijn afgerond. We zijn nu in de afronding van het calculatieproces om te
berekenen hoeveel geld nodig is. We bereiden een raadsvoorstel voor om goedkeuring te krijgen voor
de volgende fase: de ontwerpfase.
We besteden aandacht aan ouderenparticipatie, onder meer door een integrale Ja
benadering en via de cultuurfondsen
Samen met Huis73 en andere culturele en welzijnsorganisaties is project Age Friendly Cities succesvol
doorgezet. Farent en Huis73 hebben hiervoor een meerjarige subsidie ingediend bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie. We werken nu aan de implementatie van het geleerde in de reguliere werkwijze
van de organisaties.
We evalueren de subsidieregeling amateurkunst, en herijken de regeling bij de
Ja
start van de cultuurperiode 2021-2024
De regeling voor amateurkunst is geëvalueerd en aangepast, waarbij de focus is gelegd op
muziekbeoefening door jeugd. Binnen de Amateurregeling is ruimte ingebouwd voor het
georganiseerd muziekonderwijs (muziekscholen).
We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te
Ja
komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente
Het beleid is integraal vastgesteld. De uitwerking hiervan geschiedt via wijkplannen waarbij de
stedelijke component van de cultuurvraag wordt meegenomen.
In het kader van Muziekschool 3.0 zetten we het platform voort en ontwikkelen Ja
we een nieuw samenwerkingsmodel
Het gesprek Muziekschool 3.0 is vastgelopen op financiële tekorten bij de muziekscholen. Hiervoor is
een oplossing gevonden door de muziekscholen op te nemen in de Amateurregeling.

Ondernemerschap

Wat wilden we bereiken?
· dat cultureel ondernemerschap leidt tot innovatie van het cultureel aanbod;
· voldoende flexibiliteit voor zowel de gemeente als voor de organisaties om te kunnen
meebewegen met ontwikkelingen;
· dat cultureel ondernemerschap leidt tot een groter financieel draagvlak dan alleen de
gemeentelijke budgetten;
Indicator
Aantal aanvragen cultuurfondsen

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

94 Toename van
2%

114 Toename van
5%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We faciliteren de ondernemende organisaties door het toestaan van reserves
voor ontwikkelingen en innovatie

Ja
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Middels beschikkingen en de jaargesprekken die we elk jaar met alle instellingen voeren op basis van
de jaarverslagen.
We handhaven de drie cultuurfondsen

Ja

Middels het vaststellen van raadsvoorstel kaders cultuurbeleid vanaf 2021, op 10 december 2019.
We hebben de werking van het nieuwe financieringssysteem geëvalueerd:
Ja
Bossche Culturele Basis (BCB) en de cultuurfondsen. Op basis van de (nieuwe)
cultuurnota maken we subsidieafspraken met organisaties in de BCB 2021-2024
Na goedkeuring van de begroting (november 2020) zijn er gesprekken met de instellingen gevoerd.
Vanwege Corona maken we afspraken voor 2021 en voor 2022-2024.
Bij de subsidieafspraken betrekken we nadrukkelijker het cultureel
Ja
ondernemerschap van de organisaties waarbij maatwerk wordt nagestreefd
Middels de nieuwe cultuurnota en de jaargesprekken die we elk jaar met alle instellingen voeren op
basis van de jaarverslagen en innovatiereserves.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
18.935

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
20.677
22.838

Rekening
2020
22.485

Verschil
353

2.364

1.712

2.489

1.860

-629

-16.571

-18.965

-20.350

-20.625

-276

Belangrijkste verschillen
· Als gevolg van corona zijn minder evenementen georganiseerd, maar de vaste kosten liepen
natuurlijk wel door. Op de incidentele budgetten is wel minder uitgegeven. Nadeel € 73.000
· Omdat ook de kermissen niet zijn doorgegaan is er geen pachtgeld ontvangen. Nadeel €
225.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en
cultuur dóór meer mensen.
Amateurkunsten

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
309.030
309.030

Verleende
subsidie
307.843

309.030

309.030

307.843

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
Erfgoed

6.254.408

6.831.408

6.842.135

856.520

1.433.520

1.433.472

Kunstzinnige vorming

2.119.550

2.119.550

2.107.500

31.728

31.728

31.728

Buurtbibliotheken
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Bibliotheek informatievoorziening

3.246.610

3.246.610

3.269.435

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

1.024.340

1.387.647

1.064.431

Beleid Kunst en Cultuur

1.024.340

1.387.647

1.064.431

Meemaken

31.300

31.300

22.901

Volkscultuur

31.300

31.300

22.901

Publiek in aanraking brengen met cultuur

8.448.030

9.002.030

8.861.903

Podiumkunsten

4.075.930

4.553.930

4.553.724

Culturele evenementen

1.052.690

1.052.690

930.073

Beeldende kunsten

3.319.410

3.395.410

3.378.106

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

€ 18.000 (aandelenkapitaal)€ 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.571.165

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 2.371.165 € 2.094.031 € 1.783.800 -/- € 200.000
(conceptcijfers)
(conceptcijfers) (conceptcijfers)

Risicomanagement:
Risico is de realisatie van de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Cultuurnota
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Opgroeien en talentontwikkeling
Ambitie

Alle jeugdigen ontwikkelen zich optimaal door hun talenten te benutten, zowel cognitief, sociaalemotioneel als fysiek. Dit leidt tot maatschappelijke, economische en sociale zelfstandigheid.
Wij dragen zorg voor een goede basisinfrastructuur waardoor alle Bossche jeugdigen de kans krijgen
hun talenten optimaal te benutten. We zetten nadrukkelijk in op het tegengaan van kansenongelijkheid
door het verbinden van verschillende leefwerelden; school, thuis en omgeving. We kiezen voor een
positieve benadering waarbij we uitgaan van wat kinderen en jongeren kunnen en willen. En niet van
wat ze (nog) niet kunnen. Deze maatschappelijke opgave vraagt om een samenwerking tussen
onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk en andere maatschappelijke partners. Met het onderwijs
zoeken we naar manieren om voor elke jongere een optimale (school)ontwikkeling te realiseren. Dit
geldt voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo. Er is speciale aandacht
voor de overgang tussen onderwijssoorten en voor de overgang naar de arbeidsmarkt.
We investeren in meerjarige zekerheid en samenwerking binnen het professioneel jongerenwerk door
onze partners – zowel stedelijk als gebiedsgericht in Noord. Door in te zetten op talentontwikkeling,
vroegtijdig zaken te signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier
problemen aan te pakken en op te lossen, werken we aan het terugdringen van het aantal jongeren dat
gebruikt maakt van specialistische jeugdhulpverlening.
Passend onderwijs zorgt ervoor dat alle jeugdigen een opleiding kunnen volgen die past bij hun
mogelijkheden, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs en waar nodig met passende ondersteuning.
We versterken de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp. Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben
richting werk of bij het behouden van een baan, krijgen tijdig de juiste hulp.
De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp in onze gemeente, net als in de rest van
Nederland, stijgen terwijl de inkomsten vanuit het Rijk dalen. Jeugdigen die hulp en ondersteuning
nodig hebben, moeten die kunnen blijven ontvangen. We gaan waken voor problematisering en gaan in
gesprek over de (normale) patronen van opvoeden en opgroeien en gebruikelijke zorg van ouders. De
jeugdigen die wel gespecialiseerde hulp nodig hebben, kunnen deze zoveel mogelijk in hun eigen
omgeving krijgen, bij voorkeur in de eigen gezinssituatie. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning zo
licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd wordt. Om jeugdhulp ook in de
toekomst beschikbaar te houden voor de jeugdigen die dat nodig hebben, nemen we maatregelen om
de instroom naar specialistische jeugdhulp te verminderen en de uitstroom te bevorderen. We willen
de dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren. Bijvoorbeeld door wachttijden nog verder te
reduceren en nog meer te werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt
meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang.
We werken zoveel mogelijk vraaggericht en daarvoor is een goede samenwerking tussen professionals
(hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) een belangrijke sleutel.

Effecten Covid-19

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties
Op basis van declaraties van zorgaanbieders, rekening houdende met de RIVM-richtlijnen en met
landelijke afspraken tussen overheden en zorgaanbieders over het tijdstip van het indien van de
definitieve coronakosten (het zgn. driesporenbeleid), hebben we een inschatting gemaakt van de
voorlopige coronakosten. De definitieve coronakosten 2020 worden bepaald bij de eindafrekening
RIOZ jaar 2020.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Kinderopvang en scholen waren tijdens de lockdown van maart tot en met juni 2020 gesloten. In deze
periode verzorgden kinderopvang en primair onderwijs noodopvang voor kinderen met kwetsbare
(thuis)situaties en kinderen van ouders met cruciale beroepen. Hiervoor is een aanvullende
decentralisatie-uitkering Noodopvang kinderen ontvangen van € 69.000 en een aanvullende
decentralisatie-uitkering van € 179.000 voor noodopvang cruciale beroepen. Er zijn door de gemeente
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geen extra kosten gemaakt, afgezien van ongeveer € 2.000 voor een tegemoetkoming kosten
gastouderopvang.
Tijdens de lockdown ging leerlingenvervoer van kwetsbare kinderen naar de noodopvang gewoon
door. Vervoerders van leerlingenvervoer kregen 80% van hun kosten doorbetaald om
liquiditeitsproblemen te voorkomen. We hebben ook extra kosten voor voorzieningen als schermen en
mondkapjes betaald. In totaal leverde dit een voordeel op van € 10.000.
De Brede Bossche Scholen (BBS) leden een financieel verlies omdat er minder huurinkomsten waren.
Ook werden extra kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen en schoonmaak. Dit kostte € 69.000.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Wat wilden we bereiken?
· Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
· Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten
Indicator
Aantal jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar
dat gebruik maakt van individuele
basisondersteuning via Juvans, Divers,
MEE, GGD, Humanitas en
praktijkondersteuners huisarts voor GGZ

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

23%

> 23%

18,7%

> 23%

29,8%

> 29,8%

16,4%

> 29,8%

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele
basisondersteuning ten opzichte van het
totale aantal jeugdigen met jeugdhulp
(basis en specialistisch)
Bron: CBS en registratiesystemen partners
basisondersteuning

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We onderzoeken de opbrengsten van de proeftuin NJI waarin
Ja
schoolmaatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen intensiever
samenwerken op school. Ze vangen vroegtijdig opvoedingsvragen en
opgroeivragen af waarmee we jeugdhulp hopen te voorkomen. Wij organiseren
hierbij extra loopvermogen voor hen. De opbrengsten vormen input voor het
doorbraakthema verbinding jeugdhulp en onderwijs.
In 2020 hebben we op basis van de ervaringen van de proeftuin op 6 kindcentra en 3 scholen
voortgezet onderwijs het doorbraakthema onderwijs en jeugdhulp gestart. Via deze aanpak worden
jeugdigen en hun ouders vroegtijdig op een laagdrempelige manier geholpen waardoor vragen snel
worden opgepakt wat ten goede komt aan hun ontwikkeling. Via een expertteam kunnen de scholen,
het schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen een beroep doen op de expertise van de
jeugdhulp, waardoor hun inzet nog effectiever wordt.
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We bieden een divers aanbod aan collectieve trainingen in de stad die vrij
Ja
toegankelijk zijn voor de jeugd uitgevoerd door verschillende professionals van
samenwerkingspartners in de gemeente. Uitvoering via het Regionaal
Trainingscentrum (RTC).
Deze trainingen zijn uitgevoerd. Door de Corona-maatregelen hebben de aanbieders moeten
overschakelen van fysieke bijeenkomsten naar digitale bijeenkomsten. Hiervoor bleek veel interesse te
zijn van inwoners.
De praktijkondersteuner bij de huisarts wordt ingezet om jongeren en hun ouders Ja
die zich bij de huisarts met ggz-vragen melden, beter te ondersteunen. We
evalueren deze samenwerking met de huisartsen en de inzet van de
praktijkondersteuners bij de huisartsen en in de gemeentelijke toegang en maken
afspraken over het vervolg.
Subsidie is verstrekt aan Haspel. Per week is circa 32 uur extra inzet praktijkondersteuners
beschikbaar, aanvullend op praktijkondersteuners die huisartsen zelf inzetten via de zorgverzekering.
De subsidieverantwoording over 2020 is pas in het voorjaar beschikbaar. Door corona werkten zowel
wijkteams als buurtteams thuis én waren huisartsenpraktijken meer gesloten. De POH is daarom
minder door hen ingezet. Koppeling aan huisartsen of professionals die direct hulpverlenen heeft
meerwaarde boven koppeling aan gemeentelijke teams. In 2021 evaluatie hoe verder na 2021. Deels
samen met de regio.
We verstrekken een opdracht voor professioneel jongerenwerk aan PowerUp073 Ja
voor de periode 2020-2023. Met als doel jongeren in staat te stellen zich in
persoonlijk en maatschappelijk opzicht te ontwikkelen tot sociaal en economisch
zelfstandige burgers. Door de inzet op talentontwikkeling, vroegtijdig zaken te
signaleren die fout dreigen te lopen en op een snelle en efficiënte manier
problemen aan te pakken en op te lossen.
PowerUp073 richt zich op de stedelijke aanpak van het jongerenwerk.
Door de Corona-maatregelen heeft het jongerenwerk vooral ingezet op ambulant werk, digitale
activiteiten en werken in kleinschalige groepen. In de vakantieperiode hebben zij extra activiteiten
(sport, spel, beweging) uitgevoerd zodat jeugdigen op een positieve manier bezig zijn geweest met hun
talentontwikkeling.
Voor Noord geven we voor de periode 2020-2023 een gebiedsgerichte opdracht Ja
aan een samenwerkingsverband bestaande uit de professionele aanbieders van
jongerenwerk in Noord: PowerUp073, De Poort en Hambaken Connect.
Iedere partij heeft zijn specifiek aanpak: PowerUp is ambulant gericht, Hambaken Connect heeft een
familiegerichte aanpak en de Poort is locatiegericht. Op operationeel niveau is er door de werkers
samengewerkt. In Noord is de aanpak vanwege de Corona-maatregelen aangepast , door de werkers is
ingezet op ambulant werk.
We besteden in samenwerking met partners uit het netwerk Met Elkaar
Ja
Bosschenaar aandacht aan gelijke kansen, diversiteit en inclusie en dragen bij aan
een veilige onderwijs- en opvoed- en leefomgeving
In aanloop naar de ramadan is ingezet op het goed informeren van de Bossche islamitische
gemeenschap rondom corona. Met Elkaar Bosschenaar partner Boulevard heeft een bijeenkomst
georganiseerd met als thema ‘zorg voor elkaar’. Door corona zijn dit jaar minder bijeenkomsten
georganiseerd dan gebruikelijk. In samenwerking met de afdelingen cultuur en sport is ingezet op
nieuwe activiteiten van Bossche partners in 2021, in het kader van de Inclusieve Stad. De
samenwerking met het onderwijs op thema’s diversiteit, inclusie, LHBT+ en omgaan met polarisatie en
radicalisering is gecontinueerd.
We versterken de basisinfrastructuur (zowel de basisondersteuning als de
informele ondersteuning) om specialistische inzet te voorkomen.

Ja
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Met de implementatie van de inkoopstrategie basisondersteuning en de herijking van de
subsidieregelingen ouderen, jongeren en goed voor elkaar hebben wij de basisondersteuning versterkt
onder andere met als doel specialistische inzet van hulp te voorkomen. We verwachten dat het effect
hiervan de komende jaren zichtbaar wordt.

Tijdig de juiste hulp in gezinssituaties

Wat wilden we bereiken?
· Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
· Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten
Indicator
Percentage jeugdigen van 0 tot en met 17
jaar dat gebruik maakt van
gespecialiseerde jeugdhulp

Nulmeting
10%

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

<= 11% 11,6% (2019)

<= 10%

Bron: CBS

Percentage ouders/verzorgers dat vindt
dat de specialistische jeugdhulp aansluit bij
de hulpvraag van hen of hun kind

77%

> 75%

80%

75%

Bron: Cliënt-ervaringsonderzoek Jeugdhulp

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Opgroeien gebeurt met ups en downs, dat hoort er bij. Niet overal is jeugdhulp
Ja
nodig. We werken uit wat we onder de gebruikelijke inzet van ouders verstaan,
waar geen jeugdhulp voor ingezet wordt.
In de verordening 2021 en nadere beleidsregels 2021 zijn uitgangspunten en criteria over gebruikelijke
hulp opgenomen, waardoor de toegang meer handvaten heeft om het gesprek hierover aan te gaan
met ouders.
Cliënttevredenheid staat hoog in het vaandel in zowel de toekenning van hulp als Ja
het bieden van hulp. Gezien de druk op de jeugdhulpbudgetten, is er risico op
wachtlijsten. Ook wordt kritischer gekeken naar passende jeugdhulp. Samen met
de uitvoering wordt gekeken naar wat we onder gebruikelijke zorg verstaan en
naar eigen verantwoordelijkheid. De consulenten/wijkteamleden gaan dat
toepassen in de gesprekken met bewoners. We hebben gezien dat dit tot
afwijzingen van aanvragen jeugdhulp kan leiden, dus dit zet de cliënttevredenheid
mogelijk onder druk. We richten ook een leercyclus in om beter te leren van
klachten en bezwaren jeugdhulp.
Cliënttevredenheid staat hoog in ons vaandel. De wachtlijsten zijn in het cliënt-ervaringsonderzoek als
belangrijk verbeterpunt benoemd. In de praktijk blijkt dat we op jaarbasis bijna geen klachten krijgen.
Als we een klacht ontvangen, dan trekken we hier lering uit. Doordat we bij de toekenning van
jeugdhulp een stringenter beleid voeren, kunnen klachten toenemen. Tot op heden heeft dit niet
geleid tot een stijging van het aantal klachten en bezwaren.
Onder regie van de gemeente werken we met partners samen aan het
Ja
doorbraakthema Complexe Scheidingen voor jeugdigen ter voorkoming van
(v)echtscheidingen en schadelijke gevolgen voor jeugdigen. We willen het aanbod
in de basisinfrastructuur versterken en inzet van gespecialiseerde hulp
voorkomen. Dit doen we met aanbieders vanuit basisondersteuning en
gespecialiseerde hulp.
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Het doorbraakthema complexe scheidingen is in 2020 gestart en loopt door tot 2023. Doel is door
tijdige ondersteuning te bieden complexe scheidingen met negatieve gevolgen voor kinderen te
voorkomen. Daartoe is gewerkt aan 3 aspecten: informatie en advies via Koo, samenwerking tussen
alle belangrijke partners waaronder ook het Juridisch Loket en woningcorporaties en de inrichting van
ondersteuning door de gezinnen. In 2021 wordt de werkwijze geïmplementeerd.
Onder regie van de gemeente werken we met partners samen aan het
Ja
doorbraakthema Verbeteren verbinding onderwijs en jeugdhulp om het aanbod in
de basis te versterken en afbouw van gespecialiseerde hulp mogelijk te maken.
Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van samenwerking tussen aanbieders vanuit
basisondersteuning en gespecialiseerde hulp.
De focus ligt op afbakening verantwoordelijkheden van de gemeente (jeugdhulp)
en (passend) onderwijs. We werken aan tijdige signalering en gezamenlijke
ondersteuning wanneer dat nodig is.
In 2020 hebben we op basis van de ervaringen van de proeftuin op 6 kindcentra en 3 scholen
voortgezet onderwijs het doorbraakthema onderwijs en jeugdhulp gestart. Via deze aanpak worden
jeugdigen en hun ouders vroegtijdig op een laagdrempelige manier geholpen waardoor vragen snel
worden opgepakt wat ten goede komt aan hun ontwikkeling. Via een expertteam kunnen de scholen,
het schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundigen een beroep doen op de expertise van de
jeugdhulp, waardoor hun inzet nog effectiever wordt.
Toegang en gespecialiseerde jeugdhulp-partners geven vorm aan de regionale
Ja
transformatie-projecten om daarmee verblijfszorg te voorkomen of te verkorten.
Uit de evaluatie blijkt dat de hoofddoelstellingen van het project zijn gerealiseerd. Door de interventies
is regionaal voor zeker 67 jeugdigen residentiële of klinische plaatsing voorkomen en daarmee hebben
deze jeugdigen beter passende hulp gekregen. Tegelijkertijd zijn de kosten per jeugdige gedaald en dit
heeft geresulteerd in een regionale structurele kostenafname tussen de € 1,2 en € 1,8 miljoen (met
een incidentele uitgave van € 8 miljoen). Met de resterende middelen worden enkele producten in
2021 doorontwikkeld.
We bereiden de nieuwe inkoop jeugdhulp 2021 voor zodat de overgang voor
Ja
zowel inwoners als aanbieders zo soepel mogelijk verloopt.
Vanwege corona is de aanbesteding stopgezet. Er is een noodscenario opgesteld en uitgevoerd. Zo is
bv een nieuw productenboek voorbereid en geïmplementeerd. Het uitstel van de aanbesteding is
benut om het toegangsproces door te lichten en te verbeteren zodat onze lokale toegang en
administratieve organisatie ingericht is op de eisen die de nieuwe inkoop jeugdhulp vanaf 2021 en
2022 aan de gemeente stelt.
We werken verder aan een excellent gemeentelijk zorgbedrijf waarbij kwaliteit
Gedeeltelijk
voor inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning) en
vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders)
voorop staan.
We zijn ook in 2020 volop bezig geweest om het gemeentelijke zorgbedrijf door te ontwikkelen.
In 2020 herijkten we onze processen voor het verlenen van Toegang & Regie. Hiermee bereikten we
een vereenvoudiging: minder deelprocessen, minder soorten documenten én bereidden we ons voor
op de nieuwe vorm van toegang verlenen per 2022. Een goed voorbeeld hiervan is dat zowel de
toegang, de regisseurs en de administratie, facturatie en archivering gaan werken in één systeem:
Zorgned.
Een ander voorbeeld is de herijking van de subsidiesystematiek voor de informele organisaties.
Hierdoor is er sprake van een eenvoudige aanvraagprocedure, integrale afweging op basis van
maatschappelijke impact op de bestuurlijke prioriteiten. Met het oog op deze doelen hebben we ook
de inkoopstrategie basisondersteuning die in 2019 is vastgesteld in 2020 geïmplementeerd in
samenspraak met onze partners in de basisondersteuning en het jongerenwerk.
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Onderwijs en arbeidsmarkt

Wat wilden we bereiken?
· Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt
· Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
· Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten
Indicator
Percentage voortijdig schoolverlaters

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

1,8%

<= 1,8%

2,1%

<= 1,8%

39,7%

42,5%

42,1%

43,0%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder
startkwalificatie dat werkt
Bron: Inlichtingenbureau

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We continueren dit jaar het onderwijsinnovatiefonds dat gericht is op de
Ja
ontwikkeling van innovatieve onderwijsconcepten- en activiteiten met als doel de
ontwikkeling van talent in de brede zin van het woord.
Op 6 mei heeft het college in verband met corona besloten om de subsidieregeling te beëindigen en
het resterend budget te bestemmen voor onderwijskansen dit om de kansgelijkheid te vergroten. Naar
aanleiding van een motie van de raad is dit budget overgeheveld naar 2021, zodat het kan worden
ingezet voor het Uitvoeringsplan Gelijke Kansen dat zich richt op korte en langeretermijn activiteiten
die kansengelijkheid bevorderen.
We dragen bij in de ontwikkeling van bijvoorbeeld Kindcentra, Ondernemend
Ja
Onderwijs, Bossche Educatieve Partners, het Bossche Jeugd Parlement en
Europese projecten.
Ook in 2020 hebben we- weliswaar vanwege corona in een ander tempo en wijze - bijgedragen in de
ontwikkeling van de kindcentra, Bossche Educatieve Partners, het Bossche jeugdparlement,
Kinderparlement en Europese projecten. De evaluatie van de Bossche Educatieve Agenda is vanwege
de prioriteiten bij partners als onszelf als gevolg van corona opgeschoven naar 2021.
Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie focussen we ons op twee thema's: soepele
Ja
overgangen en armoede en gezondheid.
Ook in 2020 hebben van uit de Gelijke Kansen Alliantie ingezet op de thema's soepele overgangen en
armoede en gezondheid. De verdere ontwikkeling van het tieneronderwijs Spoor 10-14 en de start per
januari 2021 is het voorbeeld voor wat betreft de soepele overgang. Deelnemende leerlingen hebben
meer tijd en ruimte om te ontwikkelen en te leren en hun keuze te maken voor het voortgezet
onderwijs. Het basisschooladvies wordt 2 jaar uitgesteld.
Op het gebied van armoede is er voor de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen het Bosch’
kindpakket. In dit kindpakket zit bijvoorbeeld een abonnement voor de bibliotheek (voor alle jongeren
tot 18 jaar) en computers voor kinderen in het voorgezet onderwijs. Daarnaast is er een aantal
partners actief, zoals Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Weekje Weg. Deze
initiatieven zijn erop gericht om schoolgaande, Bossche kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
mee te laten doen in de maatschappij door middel van het aanbieden van sport, culturele of sociale
activiteiten.
Op het gebied van gezondheid lag de focus vanuit de Gelijke Kansen Alliantie op de aanpak van het
terugdringen (ziekte)verzuim in het PO. In 2020 deden 20 basisscholen mee. Het verzuim is
grotendeels teruggedrongen. Dit heeft een positieve doorwerking op de verdere loopbaan van de
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leerlingen . Door de aanpak worden leerlingen met problematieken eerder gezien en waar nodig wordt
eerder (lichtere) ondersteuning ingezet.
Wij stimuleren de vmbo scholen om te komen tot een sterk en
Gedeeltelijk
toekomstbestendig vmbo, zodat zij de jongeren voorbereiden op de wereld van
nu en die van de toekomst.
Samen met de beroepsgerichte VMBO-scholen onderzoeken wij de mogelijkheden om de waardering
voor het VMBO en voor de ambachten te vergroten. We hebben met de VMBO-scholen hiervoor een
structurele overlegtafel ingericht. Deze aanpak maakt onderdeel uit van de Gelijke Kansen Aanpak. Als
onderdeel van het Uitvoeringsplan Gelijke Kansen bereiden we in 2021 samen met de VMBO-scholen
acties voor die bijdragen aan een sterk en toekomstbestendig VMBO.
Met de zeven Bossche instellingen voor mbo, hbo en wo werken we vanuit een Ja
gezamenlijke ambitie om een sterk en breed onderwijs te realiseren. We willen
talenten behouden voor onze gemeente. Dit bevorderen we door van 'sHertogenbosch een aantrekkelijke stad voor studenten te maken met een
speciale aandacht voor internationale studenten.
Er is periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen gemeente en de zeven onderwijsinstellingen.
Naast de City Deal Kennis Maken worden ook andere gezamenlijke thema’s en ontwikkelingen
besproken. Dit leidt tot een netwerk waarbij partners elkaar steeds beter weten te vinden. Alle
onderwijsinstellingen hebben ambities voor flexibilisering van het onderwijs, meer verbinding met
maatschappelijke vraagstukken en interdisciplinair werken. Vanuit Avans en het Koning Willem I
College is initiatief genomen om meer met de gemeente samen te werken. In september is bestuurlijk
afgesproken dat er een werksessie komt met alle zeven instellingen om bestuurlijke thema’s te
benoemen voor structurele samenwerking tussen gemeente en beroepsonderwijs. In de loop van 2021
leidt dit tot een aanpak.
Vanuit de City Deal Kennis Maken werken we met onderwijsinstellingen aan
Ja
interdisciplinaire innovatieve opdrachten voor studenten binnen het thema
Positieve Gezondheid.
Ondanks de beperkende maatregelen door corona zijn veel projecten gestart waarbij studenten van
verschillende disciplines, opleidingen en niveaus samenwerken. Voorbeelden zijn projecten over de
Onderwijsboulevard, challenges over De gezonde Brabantse Stad (DBDW) en duurzaamheid,
leergemeenschappen met de GGD, Novadic Kentron of over Positieve gezondheid. Binnen de
gemeente is twee keer een Open Koffie georganiseerd om medewerkers te informeren over de City
Deal en te zoeken naar verbindingen. Dit heeft geleid tot gesprekken over meerjarige structurele
samenwerkingen tussen onderwijs en gemeente bij o.a. programma’s Duurzaamheid, Spoorzone,
Vliertkwartier en Innovatiedistrict. In 2021 worden verschillende projecten uitgevoerd die steeds een
verbinding hebben met positieve gezondheid. Er wordt een challenge georganiseerd over de gevolgen
van corona. We onderzoeken ook de meerwaarde van samenwerking met andere Brabantse steden en
de provincie voor de City Deal Kennis Maken. Het landelijk programma is verlengd tot en met 2022,
mogelijk volgt een verlenging tot en met 2025.
De pilot verzuimaanpak in het Primair Onderwijs van Leerplicht in samenwerking Ja
met de GGD wordt uitgebreid naar meer scholen.
Er zijn dit schooljaar weer 10 scholen aangesloten op de aanpak, dit is conform afspraak.
Bij scholen die nieuw zijn in de aanpak stijgt de aantal meldingen met 50%. Behaalde resultaat is 83%.
We gaan binnen T.O.M. de aanpak verstevigen en we kijken naar de
Ja
mogelijkheden om een grotere doelgroep te bereiken.
Per schooljaar 2020-2021 draait er een pilot TOM@WORK waar jongeren van 23-27 jaar terecht
kunnen voor ondersteuning naar onderwijs en/of werk.
Voor de pilot zijn twee T.O.M. coaches aangesteld. Per augustus zijn trajecten gestart. Tot 31-12-2020
hebben 19 jongeren een intake gehad. Van deze 19 volgen er 12 een actief traject. 4 zijn er gaan
werken, 1 is er uitgestroomd naar school, 1 is in het begin uitgevallen en 1 is niet gestart.
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We vernieuwen een deel de huisvesting van basisschool De Hobbit, realiseren
Ja
een uitbreiding bij HUB en gaan onderzoeken hoe de huisvesting van Het Palet
en Het Bossche Broek er in de toekomst uit kan komen te zien.
KC De Hobbit, locatie aan het Laaghemaal: De vervangende permanente nieuwbouw is opgestart door
het schoolbestuur ATO Scholenkring. De gemeente is aangesloten op deze ontwikkeling.
HUB Rosmalen: De inpassingsstudie naar huisvesting van HUB Rosmalen in een deel van het
vrijkomende Rodenborch College is opgestart door het schoolbestuur.
KC Het Stadshart en KC Zuiderster (beiden voormalig KC Het Bossche Broek): In Q4 van 2020 zijn de
voorbereidingskredieten beschikbaar gekomen. De haalbaarheidsstudie voor beide locaties onder
leiding van schoolbestuur Signum start in 2021.
Voor KC Het Palet is in Q4 2020 besloten nieuwbouw uit te stellen in afwachting van het ondergronds
brengen van de naastgelegen hoogspanningsvoorziening en herontwikkeling van het omliggende
gebied. In de acute ruimtebehoefte wordt voorzien door vervanging en uitbreiding van de tijdelijke
huisvesting.
Vanuit onze rol als centrumgemeente coördineren we het regionale
Ja
arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt 2020-2028. Vanuit die rol
werken we met onderwijs, werkgevers, vakbonden en andere overheden samen
aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.
Op 19 november 2020 is de nieuwe Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt 2021-2024 ondertekend
door alle betrokken partners.
De Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt 2021-2024 is de samenvoeging van de aanpak jongeren
in een kwetsbare positie, aanpak voortijdig schoolverlaten en de aanpak jeugdwerkloosheid. Het gaat
immers vaak om dezelfde jongeren alleen in een andere fase in hun leven. Door de aanpakken samen
te voegen, werken we toe naar ontschotting in zowel inhoud als financiën. Het programma is een
kader waarin de betrokken partners met elkaar samen werken. Met de jongerenaanpak dragen we bij
aan de regionale ambitie van noordoost Brabant werkt waarin gestreefd wordt om in 2030 een regio
te zijn waarin het goed wonen, werken en leven is. Een economische en sociaal sterke regio vraagt om
een veerkrachtige arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt met wendbare en weerbare mensen en
organisaties, die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen én waar alle mensen hun talenten
benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.
Vanuit de jongerenaanpak dragen we aan deze ambitie bij door ernaar te streven dat alle jongeren tot
27 jaar in Noordoost Brabant een passende plek in de maatschappij hebben. De aanpak is gericht op 1.
Dat jongeren een startkwalificatie behalen. Als dit voor een jongere (nog) niet mogelijk is, wordt
ingezet op (duurzame) arbeidsparticipatie; 2. Het geven van kansen aan jongeren zodat zij mee kunnen
doen en hun talenten kunnen benutten. Jongeren zijn zo veel mogelijk zelf in de regie en blijven zich
ontwikkelen; 3. Er wordt gewerkt vanuit een jongere door het creëren van oplossingen voor en door
een jongere op korte termijn en met effect; 4. Het bieden van een basis voor een leven lang
ontwikkelen (LLO).

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
191.568
196.435

Lasten

Rekening
2019
243.358

Rekening
2020
193.358

Verschil
3.077

Baten

181.167

131.760

140.218

137.051

-3.167

Saldo van lasten en baten

-62.191

-59.808

-56.217

-56.306

-90
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Belangrijkste verschillen
· Uw raad heeft er voor gekozen om de schoolbesturen voor de helft te laten bijdragen in de
korting die het kabinet per 1 januari 2015 heeft opgelegd voor onderwijshuisvesting. Door het
ontbreken van wetgeving om schoolbesturen mee te laten betalen aan deze korting én door
het ontbreken van voldoende middelen voor onderwijshuisvesting bij de schoolbesturen kan
hier geen gevolg aan gegeven worden. Nadeel € 1.150.000
· Binnen dit programma staan meer personeelskosten begroot dan uitgegeven. Hier staan
nadelen tegenover binnen het programma Wonen en zorg. Voordeel € 693.000
· Onderdeel van een van de steunpakketten inzake Corona betrof tegemoetkomingen voor
misgelopen ouderbijdragen en opvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen. Hier
staan in 2020 bijna geen direct aan te wijzen kosten tegenover. Voordeel € 248.000
· Er zijn minder aanvragen voor passende arrangementen bij kindcentra binnengekomen.
Voordeel € 179.000
· De Sociaal Medische Indicaties zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen. Dit ondanks de
strengere toetsing op aanvragen en toekenningen, het strikter monitoren van nieuwe
aanvragen en herindicaties, kijken naar welke voorliggende voorzieningen nog gebruikt kunnen
worden en het aanpassen van de verordening. Nadeel € 457.000
· Op een aantal budgetten ontstaan voordelen, voornamelijk onder invloed van Corona.
Voordeel € 369.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
Risicojongeren

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
345.830
511.321

Verleende
subsidie
566.066

345.830

511.321

566.066

0

30.000

51.969

0

30.000

51.969

7.317.548

7.114.815

7.072.299

0

120.000

120.000

Jongerenaccommodaties Nuland/Vinkel

108.415

108.415

112.171

Jongerencultuur/Cultureel jongerencentrum

117.952

45.862

46.300

Preventief jeugdbeleid

59.401

0

0

't Heike

66.329

66.329

66.329

205.982

182.982

147.300

95.936

0

0

Regionale aanpak VSV

544.287

544.287

868.533

RMC registratie en trajectbegeleiding

555.847

655.847

1.078.452

Actieplan leerbanen

149.148

119.168

0

Innovatie Leren en Werken

118.261

46.261

25.000

Onderwijsinnovatiefonds

250.000

250.000

125.000

2.921.171

3.396.375

3.016.723

Het stimuleren van jongerenparticipatie door eenmalige
projecten te ondersteunen, georganiseerd door jongeren
City Boost
Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun
talenten te ontwikkelen.
Innovatie en uitvoering Jeugdwet

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk
Organisatiekosten Klup-up

Projecten VVE
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Schakelklassen, nieuwkomers en zomerscholen

1.144.628

609.450

524.625

126.284

109.141

69.019

0

0

119.883

Passende arrangementen binnen kindcentra

853.907

860.698

752.964

Opgroeien en Opvoeden.

483.093

280.000

56.000

Collectief en preventief aanbod jeugd

483.093

280.000

56.000

50.175

5.455

3.230

44.720

0

0

5.455

5.455

3.230

Lokaal Onderwijs kansenbeleid
Onderwijs arbeidsmarkt

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

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Tekorten Sociaal Domein

Structureel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

13.000.000

3 Actualisatie bedragen

Toelichting
Op basis van onze meerjarige analyse voor het Sociaal Domein is een doorkijk gemaakt van het sociaal
domein. Deze raming is op basis van aannames waarin recente ontwikkelingen qua rijksbijdragen
(Jeugdhulp, Beschermd Wonen/WLZ) en uitgaven (WMO/huishoudelijke hulp) zijn verwerkt. Hierbij
houden we rekening met o.a. de effecten van de wetswijzigingen van de invoering van het
abonnementstarief (vanaf 2020 € 4,0 miljoen nadeel), de overheveling van rijksbudget van gemeenten
naar de zorgverzekeraars door aanpassingen in de Wet Langdurige Zorg (vanaf 2021 € 4,5 miljoen
nadeel) en incidentele rijksuitkering De Jonge voor de Jeugdhulp (vanaf 2022 € 3,5 miljoen nadeel).
Het is op dit moment onzeker of het Rijk vanaf 2022 met aanvullende (structurele) middelen over de
brug komt voor de jeugdhulp. Daarnaast is nog niet duidelijk wat bijvoorbeeld de effecten van de
herijking van het gemeentefonds zullen zijn voor het sociaal domein. Vooralsnog houden wij in het
meerjarenperspectief rekening met een tekort van € 13 miljoen dat t/m 2022 uit de reserve sociaal en
zorgfonds kan worden afgedekt.
Daarnaast hebben we te maken met een aantal bedreigingen en kansen.
Bedreigingen
Voor zowel de jeugdhulp als de Wmo begeleiding en dagbesteding geldt dat regionaal is besloten om
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over te gaan van de lumpsum- naar de P&Q-systematiek. Eerder hebben we gemeld dat hieraan
aanzienlijke risico’s zijn verbonden. Dat geldt zowel voor de kosten van de voorzieningen, er is sprake
van nieuwe productcategorieën waarop geïndiceerd zal moeten worden en afgestemd met aanbieders.
Daarin zit een reëel risico van kostentoename, aanbieders hebben belang bij een zo hoog mogelijk
zwaartecategorie. Daarnaast heeft de PxQ-systematiek het nadeel van zwaardere administratieve
lasten, hetgeen een risico inhoudt op hogere uitvoeringskosten.
Kansen
Tegen de achtergrond van de nieuwe bekostigingssystematiek onderzoeken we welke
kostenbesparende maatregelen we, onder meer bij de toegang, kunnen nemen.
Ten aanzien van Beschermd Wonen wachten we met belangstelling de meicirculaire 2021 af, die
mogelijk een aanzienlijke financiële verlichting voor onze gemeente zou kunnen opleveren. Op dit
dossier wordt in samenwerking met andere gemeenten en de VNG actief gelobbyd richting rijk.
Datzelfde geldt ook voor het structureel maken van de rijksmiddelen voor de jeugdhulp. Met
betrekking tot het abonnementstarief Huishoudelijk Hulp is eveneens intensief met het rijk gesproken,
de minister beweegt niet op dit dossier.
Verder heeft de VNG haar inzet voor de kabinetsformatie bepaald (resolutie BALV VNG 12/2). De
tekorten sociaal domein die voortkomen uit keuzes van eerdere kabinetten tasten de autonomie en
slagkracht van gemeente aan. De taken en middelen zijn niet in balans, onderzoek na onderzoek (zoals
bij jeugd en het Abonnementstarief Wmo) wijst uit dat er een structurele oplossing nodig is.
VNG maakt pas afspraken met het nieuwe kabinet over ambities als de financiën en de
interbestuurlijke verhoudingen op orde zijn. Als het lekkende dak is gerepareerd, kunnen gemeenten
weer samen met het Rijk verder bouwen aan maatschappelijke opgaven, zoals wonen, de uitvoering
van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering. En ook niet onbelangrijk een impuls
geven aan de kwaliteit van de dienstverlening waarin de menselijke maat leidend is (naar aanleiding
van de kindertoeslagaffaire).
Bandbreedte tekort
In een optimistisch scenario, waarbij het rijk met tekortcompensatie komt (Inschattingen Jeugd € 3
miljoen en de uitname Beschermd Wonen € 4 miljoen) zou het tekort op € 6 miljoen uit kunnen
komen. We streven ernaar om dit met kostenbesparende maatregelen, zoals eerder bij de omzetting
van HHT naar HH (de voordelen daarvan zijn reeds in de cijfers verwerkt), nog verder naar beneden te
brengen. Om richting de nullijn te komen is passende financiering van het rijk noodzakelijk, de VNG zet
daar volop op in, maar daarvoor zullen we de uitkomsten van de kabinetsformatie moet afwachten.
In een somber scenario waarin het rijk niet compenseert, de autonome groei in de Wmo doorzet en de
nieuw inkoopsystematiek tegenvallers laat zien zou het tekort kunnen oplopen tot € 17 miljoen.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp
Inkoopbesluit Specialistische Jeugdhulp 2017-2020 Noordoost-Brabant
Arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt 2016-2020
Jaarverslag Leerplicht en RMC 2017-2018
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Wonen en zorg
Ambitie

Het is belangrijk dat bewoners zich zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden in hun eigen
woning. Het grootste deel van onze inwoners kan dit prima zelf regelen. Voor hulp en ondersteuning,
zowel formeel als informeel, kunnen zij terecht in hun eigen sociale omgeving. Een kleine groep heeft
hierbij soms extra hulp nodig. Wij bieden hierbij passende ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze
ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk – liefst in de wijk -georganiseerd
wordt. Vertrekpunt is altijd wat de inwoner nodig heeft (en niet wat het systeem te bieden heeft) op de
gebieden: goed wonen, passende ondersteuning, waardevolle daginvulling, gezonde financiën, en een
fijne leefomgeving.
Met een stevige inzet op welzijn en door de kracht van onderlinge netwerken en hulp te versterken,
willen we de vraag naar specialistische zorg verkleinen. Dit vraagt om nieuwe manieren van
organiseren, met onze partners, zoals betrokkenen vanuit cliëntperspectief, zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Ook goede samenwerking tussen professionals
(hulpverleners, huisartsen, zorgverzekeraars, scholen, enz.) is daarbij een belangrijke sleutel. We doen
dit niet alleen. We werken intensief samen met de gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard (Wmo)
en Noordoost-Brabant (Jeugdwet); we maken gezamenlijk beleid.

Effecten Covid-19

In 2020 hebben we ondanks corona ons reguliere werk kunnen voortzetten. Zo zijn de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang ingevoerd, hebben we successen geboekt bij de
pilot Sociale Benadering Dementie en hebben we het regionale uitvoeringsprogramma BW/MO 2020
samen met de regiogemeenten uitgevoerd. Ondanks de corona-pandemie hebben we er samen met
onze partners voor kunnen zorgen dat voor iedere cliënt BW of MO een passende plek werd
gevonden. Zo hoefde niemand op straat te slapen. Wel hebben we als gevolg van de corona-crisis in
goed overleg met onze zorg- en opvangpartners de nieuwe regionale inkoop BW en MO met een jaar
moeten uitstellen. De nieuwe overeenkomsten gaan nu in per 1 januari 2022.
Daarnaast hebben we specifieke corona-maatregelen genomen. We hebben extra opvang en
quarantaineplekken voor dak- en thuislozen gerealiseerd (kosten hiervoor in 2020 bedragen €
277.500). Tegenover deze extra kosten staan ook extra rijksmiddelen die we hebben ontvangen van €
1,3 miljoen. De overgebleven middelen van € 1 miljoen zijn gestort in de reserve Sociaal en Zorgfonds
voor kosten die we in 2021 en verder verwachten. Onze partners hebben hun dienstverlening
(begeleiding en dagbesteding) moeten aanpassen aan de landelijke corona-maatregelen. In het begin is
de dagbesteding gestaakt. Dit had negatieve gevolgen voor cliënten. Gelukkig is het ons tijdens de
tweede corona-golf gelukt om de dagbesteding open te houden. Met corporaties hebben we gekeken
hoe we de door-en uitstroom van cliënten naar corporatiewoningen op gang konden houden.
Met onze ketenpartners hebben we afspraken gemaakt om de aanpak van personen met onbegrepen
gedrag te verbeteren in de hoop daarmee de overlast te verminderen en de personen om wie het gaat
eerder en beter in zorg te krijgen. We hebben de regie op complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek
verbeterd. In de keten hebben we de samenwerking tussen de politie, het Centrum voor Trajecten en
Bemoeizorg (CvTB) en het crisisinterventieteam van Farent verbeterd. De politie richt zich weer
primair op overlastgevende mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Het CvTB en het
crisisinterventieteam van Farent pakken de overlastgevende mensen op waarvoor een vrijwillig of
verplicht zorgtraject nodig is. Binnen de gemeente wordt sinds 1 januari 2021 regie gevoerd ten
behoeve van mensen met onbegrepen gedrag die overlast veroorzaken en zelf geen hulpvraag stellen.
Zo zijn regisseurs gekoppeld aan de overlastgevers in het gebied tussen het station en de
Wilhelminabrug. Met deze maatregelen willen we mensen eerder, integraler en humaner in zorg krijgen
en de overlast voor omwonenden beperken.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
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indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Doelstelling Wonen en zorg

Wat wilden we bereiken?
· Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven
zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk
· De wachtlijsten voor de opvang verminderen
· Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen
wonen
Indicator
Percentage cliënten intramuraal
beschermd wonen ten opzichte van het
totaal aantal beschermd wonen

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

65%

40%

34%

30%

3 maanden

1 maand

1 maand

Geen
wachttijd

3 maanden

1 maand

1 maand

Geen
wachttijd

5 maanden

3 maanden

3 maanden

Maximaal 2
maanden

8,1

8,1

8,1

8,1

7,6

7,6

7,7

=> 7,6

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en
beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke
opvang: 24-uursopvang
Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke
opvang: Nachtopvang
jongeren/Jongerenopvang en begeleiding
(JOeB)
Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke
opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en
Huisvesting op naam (Hon)
Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun
woning
Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun
woonomgeving
Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Onder de noemer ‘Thuis in de Wijk’ voeren we in samenhang een reeks projecten Gedeeltelijk
uit die van belang zijn voor succesvol wonen in de wijk voor mensen met
psychische kwetsbaarheden. Dat doen we op basis van de vijf vuistregels
waarover overeenstemming is bereikt met alle partijen (corporaties,
zorginstellingen etc.) in de wijk.
Thuis in Zuid-Oost is uitgebreid met 2 wijken in de stad onder de noemer Thuis in de Wijk. Door
corona zijn de geplande expertmeetings en het opstellen van het plan van aanpak in 2020 niet
doorgegaan, in 2021 geven we hier verder invulling aan.
We voeren de Regiovisie Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang uit.

Ja
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De regiovisie wordt jaarlijks vertaald in een uitvoeringsprogramma met concrete projecten. Het
uitvoeringsprogramma 2020 is geëvalueerd, een deel van de projecten is afgesloten en een deel loopt
door in 2021 en is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2021.
Een belangrijke randvoorwaarde is eigenaarschap bij crisis. Het er-op-af team van Ja
Farent functioneert, net als vorig jaar, als 24/7 meldpunt voor personen met
verward gedrag.
Sinds 2020 zijn het er-op-af team en het 24/7 meldpunt overgegaan naar het Crisis Interventie Team
(CIT). Het CIT kan 24/7 op acute en niet-acute crisissen afgaan. Daarnaast heeft het CIT in 2020 de
samenwerking met de politie en GGZ versterkt.
Vanaf 1 januari 2020 hebben we in het kader van de Wet verplichte GGz (Wvggz) Ja
een grotere verantwoordelijkheid voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid die zijn aangewezen op verplichte zorg. Samen met politie,
Openbaar Ministerie en GGz-instellingen geven we hier uitvoering aan.
In 2020 heeft de regio Meierij en Bommelerwaard de implementatie van de Wvggz in onze regio
gerealiseerd. Samen met OM, GGZ en politie is de volledige keten ingericht, zodat mensen in acute en
niet-acute crisis de juiste zorg ontvangen. De wet is bedoeld om verplichte zorg zo veel mogelijk te
voorkomen. Dit proberen we door het aanmeldingsproces zo in te richten dat inwoners zo
laagdrempelig mogelijk kunnen melden.
Een variatie aan (zelfstandige) woonvormen, huur- en zorgcontracten is nodig om Ja
de variëteit aan mensen passend te kunnen huisvesten. We brengen vraag en
aanbod beter in beeld en zoeken samen met betrokkenen telkens naar de beste
match.
We hebben vraag en aanbod in beeld. Via de Urgentie Plus tafel wordt gezocht naar de best passende
woning, inclusief zorg. Dit is ook vastgelegd in de prestatieafspraken.
Kwetsbare bewoners beroepen zich zo min mogelijk op de maatschappelijke
Gedeeltelijk
opvang. Dit realiseren we door scherpe regie op de toegang tot maatschappelijke
opvang. Aanvullend ontwikkelen we een beter passend aanbod, o.a. door
realisatie van het 2e hostel en housing first.
De scherpe regie op de toegang voor de gehele maatschappelijke opvang is gerealiseerd. De pilot
Housing First is, van wege Corona, verlengd en wordt afgerond in 2021. Het tweede hostel wordt
begin 2022 gerealiseerd. In 2020 is verder gewerkt aan de realisatie van de Voorziening Langdurig
Verblijf. De vergunning hiervoor is eind 2020 aangevraagd.
Om ouderen zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen, hebben we onder
Ja
andere extra aandacht voor de omgang met dementie. In de wijk Zuid
participeren we in de pilot Sociale Benadering Dementie om mensen (psycho)sociaal beter te ondersteunen en daarmee een besparing op zorgkosten te
realiseren.
Na twee jaar zijn er 43 mensen met dementie en hun naasten door het project Sociale Benadering
Dementie ondersteund. Mensen wonen aantoonbaar langer prettig thuis en ervaren een hogere
kwaliteit van leven. Zo krijgen mensen met dementie meer vertrouwen in hun eigen kunnen (van 6.5
naar 7.1) en stijgt het welzijn van naasten van 6.5 naar 7.8.
In buurten met veel ouderen werken we aan een DementieVriendelijke
Ja
Gemeenschap (DVG) door de netwerken in de directe omgeving te versterken.
Vanaf maart 2020 is in alle wijken ingezet op ondersteuning in de thuissituatie (o.a. telefonisch door
mantelzorgconsulenten, dagbestedingstasjes met stoepgesprekken, koppeling met
boodschappendiensten etc.). Het bouwen aan netwerken heeft vooral plaatsgevonden op stedelijk
niveau, via social media en door individuele gesprekken met organisaties, professionals, vrijwilligers en
inwoners.
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We blijven onze gemeentelijke medewerkers, die mogelijk contact hebben met
Ja
mensen met dementie, de gelegenheid bieden de trainingen 'Goed omgaan met
dementie' te volgen.
In het voorjaar 2020 hebben de gemeentelijke medewerkers de training 'Goed omgaan met dementie’
gevolgd.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
41.402

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
37.005
43.164

Rekening
2020
43.942

Verschil
-778

3.151

1.032

1.837

3.116

1.279

-38.251

-35.974

-41.327

-40.826

501

Belangrijkste verschillen
· Uitstel van een project binnen de vrouwenopvang leidt tot een voorstel van € 123.000
· Personeelskosten voordeel van € 124.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en
geweld in afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken
en zo de cirkel van geweld van generatie op generatie
doorbreken.
Vrouwenopvang
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met
behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm te geven.
Beschermd Wonen

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
0
0

Verleende
subsidie
137.209

0

0

137.209

120.000

468.000

448.860

120.000

468.000

448.860

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke - en verslaafdenopvang
Problematiek verwarde personen
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Participatie en daginvulling
Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling zoveel
mogelijk proberen te voorkomen. Inwoners doen zoveel mogelijk gewoon mee: ze hebben werk of een
zinvolle daginvulling. ’s-Hertogenbosch is ook een gemeente waarin inwoners zich verantwoordelijk
voelen voor zichzelf en voor de ander. Bewoners zien naar elkaar om en doen ook zelf soms een
beroep op een ander. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar vindt plaats dankzij de sociale
verbanden van mensen. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt,
verenigingen en sport- en cultuuractiviteiten die de gemeente waar nodig faciliteert. Vrijwilligers
zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en buurten en staan daarmee voor
een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is.
De kracht van onderlinge netwerken en hulp kunnen we beter benutten en faciliteren. Daarbij gaan we
uit van de talenten van mensen, die zelf regie nemen en houden met behulp van een duurzaam eigen
netwerk. Bewoners die elkaar helpen waar het kan en zich actief opstellen als vrijwilliger en
mantelzorger, zowel individueel als in gezamenlijke initiatieven, krijgen een impuls! Hiervoor werken
we samen met bewoners, vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs en andere
maatschappelijke partners.
We faciliteren initiatieven van bewoners en maatschappelijk middenveld. We bieden ruimte aan
maatschappelijke initiatieven: inwoners, vrijwilligers en ondernemers die initiatieven willen ontplooien
in het sociale domein. We bieden partnerschap, informatie, betrokkenheid, waar mogelijk en nodig
regelruimte, een netwerk, praktische kennis, materiaal, ruimte of subsidie.

Effecten Covid-19

Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de Bosschenaren zich eenzamer voelt dan vóór de coronacrisis. Daarnaast zien we een toename van het percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer)
belastend vindt. Mantelzorgers zorgen meer voor hun naaste in de thuissituatie en ervaren een hogere
zorgzwaarte in vergelijking met de tijd vóór corona. Tijdens de eerste corona-golf trof het minderen of
stoppen van dagbesteding en begeleiding de grootste groepen mantelzorgers en hun naasten. Medio
2020 waren deze voorzieningen over het algemeen weer breder toegankelijk.
Samen met onze partners in de basisondersteuning en de specialistische ondersteuning hebben we ons
ingespannen om - ondanks de beperkingen van de corona-maatregelen inwoners - zoveel mogelijk in
staat te stellen om mee te blijven doen in de samenleving. We namen maatregelen om de
basisinfrastructuur in wijken en buurten overeind te houden en/of te verstevigen (dienstverlening,
accommodaties en netwerken). Via Farent en Koo is extra ingezet op informatievoorziening; zowel
fysiek als online en via social media.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Doelstelling Participatie en daginvulling

Wat wilden we bereiken?
· Mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door
professionals
· Mantelzorgers voelen zich gesteund en zoveel mogelijk ontlast
· Ook kwetsbare inwoners hebben een passende daginvulling: zoveel mogelijk gericht op
zingeving, herstel, ontwikkeling en (vrijwilligers)werk
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Indicator
Aandeel 19-64 jarigen dat (zeer) ernstig
eenzaam is

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

10%

< 10%

10%

< 10%

39%

40%

35%

45%

16%

11%

12%

<= 16%

12%

< 12%

12%

< 12%

Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Percentage inwoners vanaf 18 jaar dat
vrijwilligerswerk doet
Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage mantelzorgers dat de
mantelzorg (zeer) belastend vindt
Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Aandeel 65-plussers dat (zeer) ernstig
eenzaam is
Bron: GGD, volwassenenmonitor en ouderenmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Van de dagbesteding voor psychisch kwetsbare inwoners maken we een
Ja
doorbraakthema waarin we onder procesbegeleiding van de gemeente inzetten
op meer samenwerking in de keten zorg, welzijn & veiligheid en duurzaam
stabiele voorzieningen.
In 2020 zijn er een drietal bijeenkomsten geweest voor het doorbraakthema inloop en dagbesteding
voor psychisch kwetsbaren. De Loods, Jong Actief, Reinier van Arkel (de Stijl), Maatschappelijke
Opvang Den Bosch, Cello en Novadic-Kentron zijn hierbij betrokken. De samenwerking loopt goed en
dit zien alle partijen als grote meerwaarde. Er worden gezamenlijk trainingen opgezet en, waar mogelijk
met de beperkingen van corona, activiteiten georganiseerd.
Met onze netwerkpartners van de Bossche coalitie Samen is Leuker intensiveren Ja
we het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid met behulp van een publieksen bewustwordingscampagne.
De publiekscampagne 'samen is leuker’ is uitgevoerd in samenwerking met onze partners. We blijven
continue aandacht vragen voor “omkijken naar elkaar” en sluiten qua communicatiemiddelen aan bij de
specifieke leeftijdsgroepen.
We ontwikkelen nieuw partnerschap met sport- en cultuurorganisaties en het
Gedeeltelijk
bedrijfsleven.
Is gerealiseerd voor een aantal sport en cultuurorganisaties (Lang Leve...!, Old Stars, etc.)
Na corona versterken we dit door fysieke netwerkbijeenkomsten.
In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de gewenste netwerken met het
bedrijfsleven en midden en klein bedrijf op te starten.
Met onder andere de jongerenambassadeurs realiseren we projecten op maat
Ja
door en voor jongeren.
Jongeren zijn heel actief geweest bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten, ook
tijdens de Covid-19 periode. Tijdens de Covid-periode is er een digitale rommelmarkt georganiseerd en
zijn er digitale meetings geweest met gastsprekers over jongerenthema's zoals “Wat doet Covid met je:
eenzaamheid (het niet kunnen ontmoeten van elkaar) en uitdagingen binnen het online onderwijs".
We stimuleren de ondersteuning, matching en waardering van vrijwilligers met
specifieke aandacht voor werving van nieuwe vrijwilligers/jongeren.

Ja
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Vrijwilligersorganisatie Galant blijft zich, als onderdeel van de opdracht basisondersteuning, inzetten
voor ondersteuning, werving, matching en waardering van vrijwilligers.
Om mantelzorgers nog beter te ontlasten verkennen we nieuwe vormen van
Gedeeltelijk
laagdrempelige respijtzorg. Daarnaast vergroten we bekendheid en gebruik van
de bestaande vormen van respijtzorg.
Met het project ‘In voor Mantelzorg’ zijn twee projecten uitgevoerd:
•
Verbeteren van de bekendheid voor ondersteuning van mantelzorgers
•
Het werven van zorgvrijwilligers (Zij kunnen worden ingezet ter ontlasting van mantelzorgers).
Deze zorgvrijwilligers zijn een laagdrempelige vorm van respijtzorg.
Het verder door ontwikkelen van (de bekendheid) van respijtzorg wordt in 2021 uitgevoerd.
We evalueren ons mantelzorgbeleid in gesprek met mantelzorgers over de
Ja
behoefte aan ondersteuning en over de tevredenheid met de geboden
ondersteuning.
Uitgevoerd middels een enquête en stadsgesprekken. De resultaten daarvan - en op basis daarvan de
aanbevelingen - maken deel uit van het Beleidsplan Wmo 2021 en verder.
We herijken het integrale accommodatiebeleid en bevorderen het
Ja
multifunctioneel gebruik van accommodaties (inclusief sport en cultuur) om
zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te realiseren.
In juni 2020 is het nieuwe beleidskader Accommodatiebeleid in de raad vastgesteld, waarin
multifunctioneel gebruik van ruimte een belangrijk uitgangspunt is. Door slimme combinaties van
activiteiten kunnen we meer mogelijk maken en eerlijker en doelmatiger gebruik maken van
accommodaties.
We zetten de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) in om de leefbaarheid
Ja
(sociaal, fysiek en veilig) te stimuleren. Binnen het stedelijk WBD-budget worden
City Boost initiatieven van jongeren gefaciliteerd.
Projecten in 2020 die gedraaid zijn waren o.a. tijdens de Bossche zomer het project rondom
straatintimidatie bij de Tramkade. Wethouder Mike van der Geld is hierbij aanwezig geweest.
Verder is het project Pareljacht uitgevoerd waarbij jongeren tips en trucs krijgen hoe ze duurzame en
verantwoorde (kleding)keuzes kunnen maken. In een leuke folder zijn de diverse kringloop en
ruilwinkels van Den Bosch opgenomen. Je kunt dus zelf op “Pareljacht gaan” naar dat ene perfecte
kleding- of interieurstuk.
Vanaf 2021 is afgesproken dat initiatieven vanuit Cityboost uit de wijk en dorpsbudgetten
gefaciliteerd kunnen worden. Hopelijk kunnen er in 2021 meer initiatieven gerealiseerd worden want
tijdens de covid-periode in 2020 zijn er minder projecten aangedragen.
Vanuit een nieuw inkoop- en subsidiekader per 2020 gaan we
Ja
bewonersinitiatieven en informele organisaties beter faciliteren en stimuleren. Zo
eenvoudig, transparant en regelarm mogelijk, zoveel mogelijk in samenhang. Met
oog voor de menselijke maat en met ruimte voor differentiatie.
Er zijn drie nieuwe subsidieregelingen opgesteld. Organisaties hebben op basis van deze
subsidieregelingen subsidie aangevraagd. De samenhang tussen de drie regelingen is versterkt en aan
de hand van actief accountmanagement zijn organisaties ondersteund in het proces. Organisaties
ontvangen in 2021 en 2022 subsidie uit de regelingen Ouderen, Jongeren en Goed voor Elkaar.
Organisaties ontvangen meerjarige subsidie.
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Wat kostte het?

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

Lasten

Rekening
2019
14.022

Baten
Saldo van lasten en baten

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
13.796
16.525

Rekening
2020
16.431

Verschil
94

314

30

30

110

80

-13.708

-13.766

-16.495

-16.321

174

Belangrijkste verschillen
· Diverse kleine voordelen, onder andere bij Goed voor elkaar, ouderenbeleid en
vrijwilligerswerk. Totaal voordeel € 174.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
Doelstelling/ subsidieontvanger
begroting na wijziging
Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod.
919.144 1.093.167

Verleende
subsidie
1.089.000

Sociale activering

769.111

963.913

962.760

Vrijwilligerswerk

45.026

45.026

44.770

105.007

84.228

81.470

Voorkomen en tegengaan eenzaamheid

0

5.000

5.000

Eenzaamheid

0

5.000

5.000

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

2.985.749

1.150.518

1.251.933

Accommodatiebeleid

2.076.456

972.525

1.114.513

32.811

59.812

55.789

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

741.290

0

0

Goed voor elkaar

135.192

118.181

81.631

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

438.424

373.878

405.618

43.016

15.426

13.395

Ouderenbeleid

114.853

104.897

94.957

47.900

47.900

109.600

213.893

186.893

184.000

Seniorenraad

18.762

18.762

3.666

Wij dragen bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van
mensen.
Sociale programma's

26.785

26.785

0

26.785

26.785

0

68.781

68.781

39.615

68.781

68.781

39.615

Emancipatiebeleid

Algemene voorzieningen op wijkniveau

Mantelzorg
Fonds Burger Initiatieven

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en
zelfredzaam.
Maatschappelijk werk
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Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Budgettaire kaders inkoop Basis, Wmo en Jeugdhulp 2019 en bijstelling 2018
Evaluatie wijk-, buurt- en dorpsbudget 2017
Maatschappelijk Initiatieven Fonds (MIF) tussenstand resultaten
Onderzoek ondersteuning mantelzorgers
Plan van aanpak eenzaamheid 2016.
Stand van zaken Plan van aanpak Eenzaamheid 2016.
Resultaten onderzoek vrijwilligerswerk 2017
Sociaal ondernemen in ’s-Hertogenbosch 2018-2021

80
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Wonen en werkomgeving
Ambitie

We willen samen met partners, bedrijven en burgers de aantrekkelijkheid van onze gemeente nog
verder vergroten; voor wonen, werken, verblijven en recreëren. Investeringen leveren een bijdrage aan
de instandhouding van de kwaliteit en de concurrentiepositie van de stad en omgeving en versterken
de toekomstbestendigheid. Accenten liggen op het versterken van de centrumfunctie, passend,
betaalbaar en duurzaam wonen, aandacht voor aandachtsbuurten, een kwalitatief goede openbare
ruimte, klimaatadaptatie (tegengaan wateroverlast en hittestress) en meer groen en biodiversiteit in en
om de stad. BrabantStad, AgrifoodCapital en het Ruimtelijk Regionaal Overleg (RRO) NoordoostBrabant zijn voor ons belangrijke gremia om ons beleid in af te stemmen en samenwerking te zoeken.
Gezamenlijk bewandelen we ook de ‘wegen’ naar Den Haag en Brussel. Onze ambitie is: naar een
complete, compacte, contrastrijke en duurzame stad.

Effecten Covid-19

Omdat offline bijeenkomsten vanwege de Coronacrisis niet mogelijk waren, is een snelle draai gemaakt
naar andere manieren van overleg en participatie. De online participatie bij project Station Oost is
daarvan een voorbeeld. De online participatie voor dit project heeft geleid tot een overschrijding van
€ 54.000.
Ook met betrekking tot de Omgevingswet zijn de effecten van COVID-19 merkbaar gebleken. De
voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergt veel
innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een
online-omgeving slecht tot hun recht. Agile werken heeft dit budgettaire nadeel weliswaar beperkt
maar zeker niet kunnen compenseren. Het totale nadeel bedraagt in 2020 € 109.000.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Behouden en versterken centrumfunctie

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

Indicator
Verhouding aantal arbeidsplaatsen en
feitelijke beroepsbevolking

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

1,24

> 1,24

1,30

> 1,29

1.944 m2

minimaal
1.944 m2

1976 m2

1.800 m2

6e plaats

Top 5

6e plaats

Top 5

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per
1.000 inwoners
Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex
Bron: Atlas voor gemeenten
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

In 2020 zetten we de in 2019 ingezette nauwe samenwerking door met
Ja
Provincie, NS en ProRail, gericht op het verder onderzoeken en agenderen van de
integrale opgave Knooppunt station 's-Hertogenbosch op de bestuurlijke tafels.
De samenwerking is in 2020 uitgebreid met het Ministerie van I&W en heeft geleid tot een besluit van
de Minister in het BO MIRT in november om voor stationsomgeving 's-Hertogenbosch een
MIRTverkenning uit te voeren. Inzet van de gemeente is een integrale benadering gericht op mobiliteit,
duurzaamheid en verstedelijkingsopgave. In 2021 start deze MIRTverkenning. De verkenning heeft
naar verwachting een doorlooptijd van ruim 2 jaar.
In 2020 werken we binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband BrabantStad Ja
verder aan de beleidsagenda ‘Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020’.
Speerpunten in deze agenda zijn de economische versterking door kennis, kunde
& valorisatie, het vergroten van de internationale allure, het bevorderen van de
(internationale) bereikbaarheid en het versterken van de stedelijke structuur van
het stedelijk netwerk. Daarnaast voeren wij de Werkagenda uit met doeprojecten en doen we een gezamenlijke lobby op belangrijke dossiers zoals A2 en
Cultuur.
Voor de A2, het knooppunt en verstedelijkingsstrategie hebben we in het laatste MIRT-overleg
afspraken kunnen maken over aanpak en over bijdragen van rijk en provincie.
De programmatische werkwijze zoals ontwikkeld in 2014 om de “Strategische
Gedeeltelijk
Agenda AgriFood Noordoost Brabant 2014-2020” in uitvoering te brengen,
wordt in 2020 verder voortgezet middels de bestaande programma’s. In 2020
blijven we inzetten op het versterken en uitbouwen van de GROW-campus, met
name voor het MKB. De kennisfunctie van de GROW-campus is van belang voor
de gehele regio, derhalve ook een samenwerking met de andere kennis hotspots
in de regio.
De Grow Campus is als organisatie gestopt, de betrokken partijen werken nu projectmatig samen, oa.
in de onder de vlag van Grow Campus gestarte projecten Datalab Agrifood en Datagedreven
Agrifoodregio. Deze projecten worden gecofinancierd via EU-, Rijks- en provinciegeld.
In 2020 werken we verder aan de samenwerking op het subregionale niveau van Ja
de Meierij; op basis van al langer lopende samenwerkingen en de
Toekomstagenda Vijf van de Meierij.
Op subregionaal niveau is er vooral sprake van operationele samenwerking.
Met het rijk en de provincie maken wij in het kader van de Gebiedsagenda
Brabant afspraken over de actualisering van de investeringsagenda MIRT
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). In dat kader
participeren we in het MIRT A2 Deil-Vught programma.
De afspraken zijn gemaakt.

Ja

Met de Bossche zones (Spoorzone en A2-zone) blijven wij ons inzetten om
Ja
publieke en private partners aan ons te binden door middel van public affairs en
communicatie. Het accent blijft vooralsnog liggen op de Spoorzone ‘sHertogenbosch.
Met de programmatische aanpak van de Spoorzone werken we enerzijds samen met diverse partners
in de projecten, anderzijds zetten we de Spoorzone als totaal neer in de contacten met hogere
overheden en andere partners. Met diverse vormen van communicatie en participatie betrekken we
belanghebbenden en stakeholders bij de verschillende opgaves.
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Wij hebben de ambitie om tot de top van Nederlandse binnensteden te blijven
Ja
behoren. Conform afspraak met uw raad en tezamen met de partijen in de
binnenstad werken wij aan een agenda en de uitvoering daarvan.
Dat is gelukt volgens de monitor van Bureau Louter, waarin 's-Hertogenbosch op de vijfde plaats staat.
Deze lijst van 81 gemeenten wordt aangevoerd door Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.
De beperkte bouwcapaciteit en de sterke stijging van de bouwkosten zijn er de
Gedeeltelijk
oorzaak van dat in 2020 minder woningen worden opgeleverd in de Groote
Wielen dan oorspronkelijk gepland. De bestemmingsplanprocedure voor het
Centrum van De Groote Wielen is gestart. Dat geldt ook voor de nieuw te
bouwen school, aldaar. Het opstellen van een MER en bestemmingsplan voor de
Noordoosthoek is in voorbereiding en vindt naar verwachting plaats in 2020.
Mede vanwege stimuleringsbijdragen is de productie van woningen in DGW en met name in De Lanen
verhoogd. Maar ook de ontwikkelingen van de kloosters aan de Vlietdijk verlopen voorspoedig. De
bestemmingsplanprocedure voor het centrum is inmiddels afgerond; het bestemmingplan is
onherroepelijk. De bouw van de school Campus aan de Lanen is begin 2021 gestart. De voorbereiding
voor het bestemmingsplan voor de Noordoosthoek lopen nog. Eind 2021 zal dat bestemmingsplan
kunnen worden vastgesteld.
We versnellen de uitvoering van het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark door Gedeeltelijk
jaarlijks in het park te blijven investeren. We investeren in een doorvaarbaar en
parkachtig Sluis O wat bijdraagt aan een levendig Zuid-Willemspark.
In 2020 zijn diverse losse projecten gerealiseerd: parkinrichting gekoppeld aan Kanaalboulevard fase 1
(vlonderpad, wandelpad langs water, bankjes), tribune bij Nieuwehagen, steiger bij het Kruithuis.
Voor de volgende fase van het Gasthuiskwartier, met 67 woningen, wordt de
Ja
planontwikkeling afgerond, de woningen in verkoop gebracht en indien succesvol
in aanbouw genomen. In het Dwaalgebied worden kleinschalige
nieuwbouwprojecten ingepast. De planvorming voor het zogenaamde
Middengebied (Zusterhuis, Stergebouw, Regentenhuis en Oude Apotheek) wordt
afgerond en de planprocedures opgestart. Ditzelfde geldt voor de
programmering van de gebieden Tolburggarage, Burg. Loeffplein, Tolbrugstraat
en Bloemenkamp.
In 2020 is de planontwikkeling van de 67 woningen (blok C/D/E) geheel afgerond en de eerste
woningen zijn in verkoop gebracht. Dit voorjaar start de bouw. De plannen voor blok F zijn voorbereid
met 78 woningen, commerciële functies in de plint en parkeren en de gemeentelijke fietsenstalling
onder de grond. In het Dwaalgebied zijn enkele kleinschalige projecten opgeleverd. Voor het
Middengebied zijn concrete plannen gemaakt voor de Oude Apotheek en het Regentenhuis. Voor
Zusterhuis / Stergebouw / Mariapaviljoen is in overleg met de VOF Gasthuiskwartier een planconcept
ontwikkeld; de VOF heeft vervolgens gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen gestart. Voor de
planontwikkeling van de Bloemenkamp en omgeving zijn gesprekken gestart met Brabant Wonen.
Het Paleiskwartier nadert zijn voltooiing. Tussen de Paleisbrug en de
Ja
Vlijmenseweg wordt volop gebouwd: een hotel en appartementengebouwen
Belvédère en Upstairs. De planologische procedure voor appartementengebouw
Terrazzo wordt opgestart zodat in 2020 kan worden gestart met de bouw. Ook
wordt er een aanvraag omgevingsvergunning verwacht voor de tweede
kantoortoren naast Ricoh. De planvorming voor deelplan F is opgestart.
In 2020 is gestart met de bouw van Terrazzo en het kantoor naast Ricoh. Ook de planvorming van
deelplan F is in 2020 opgestart.
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de boog bij Meteren: Wij blijven in de Nee
public affairs voor het goederenvervoer aandringen op een betere benutting van
de Betuwelijn, en daarnaast op (onderzoek naar) maatregelen die de te
verwachten overlast beperken.
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In 2020 is het Tracebesluit genomen voor PHS Meteren-Boxtel. Dat betekent dat onze gemeentelijke
inzet zich momenteel vooral richt op stand-still van hinder als gevolg van de extra goederentreinen.
Hiervoor werken we samen met de noordelijke gemeenten en de provincies Noord-Brabant en
Gelderland. Uiteraard blijft de lobby voor betere benutting Betuwelijn overeind.
Er wordt gewerkt aan het haalbaar maken en verder uitwerken van de
Nee
deelprojecten van het plan Willemspoort-Zuid. De planning is erop gericht te
starten met de bouw in de eerste helft van 2021. Daarvoor is, waarschijnlijk begin
2020, een akkoord van de raad nodig ten aanzien van de ruimtelijke
onderbouwing.
Het stedenbouwkundig plan van Willemspoort-Zuid is afgerond. De voorbereiding van de start bouw
heeft vertraging opgelopen door onder meer benodigde aanvullende onderzoeken en het haalbaar
maken van de sociale woningbouwopgave. Verwacht wordt nu dat medio 2021 de ruimtelijke
onderbouwing voorbereid is voor besluitvorming door de Raad.
Met de totstandkoming van de ruimtelijke visie voor het Zuidwalgebied is het
Ja
kader gecreëerd om de binnenstedelijke transformatie van het KPN-complex, de
herbestemming van het Spinhuiswalcomplex en diverse opgaven in de openbare
ruimte concreet en in onderlinge samenhang uit te werken. Daarbij is het KPNcomplex een geprioriteerde woningbouwontwikkeling in de binnenstad met 150
tot 200 woningen. In 2020 staan de planprocedures voor zowel KPN-complex als
Spinhuiswalcomplex centraal, leidend tot een zo snel mogelijke start van
realisatie.
Na het raadsbesluit van september 2020 is de ruimtelijke procedure voor het bouwplan (220
huurappartementen, waarvan 62 sociale huurwoningen van Zayaz) succesvol doorlopen en is er een
onherroepelijke bouwvergunning. Parallel is tevens een vergunning verleend voor de verplaatsing van
de zendmast. Deze is einde 2020 verplaatst. Begin 2021 start de sloop van de gebouwdelen die
plaatsmaken voor nieuwbouw. Na sloop start begin 2e kwartaal 2021 de nieuwbouw, beginnend me,
de parkeerkelder. De doorlooptijd van de nieuwbouw en aansluitende de herinrichting van de
openbare ruimte omvat ruim 2 jaar.
Voor het Spinhuiswalcomplex is in 2020 door de eigenaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
voor de herbestemming gericht op de ontwikkeling van een hotel en gelieerde functies (horeca,
expositie). Dit haalbaarheidsonderzoek wordt begin 2021 afgerond.
Het voorontwerp bestemmingsplan, facetplan geluidszone en de MER zijn in mei Gedeeltelijk
2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Heesch West. In juni zijn
de plannen gepubliceerd voor inspraakreacties. Voornemen is rond de
jaarwisseling het ontwerp bestemmingsplan voor besluitvorming aan de
gemeenteraden aan te bieden. Beoogd wordt praktisch direct na vaststelling van
het bestemmingsplan, 2e helft 2020 tot uitvoering over te kunnen gaan. De
ambitie om het meest duurzame bedrijventerrein van Noord-Brabant te worden is
uitgewerkt in een circulair kwaliteitsplan. Voor de grootschalige lokale opwekking
van duurzame energie wordt een energieconcept ontwikkeld. In de uitwerking
worden participatie en meerwaardecreatie in het energieconcept betrokken.
Er is 6 maanden vertraging; geplande vaststelling december 2021. Mede door af te zien van
windturbines zijn omgevingseffecten sterk verschillend van 2019, dit heeft geleid tot andere
uitgangspunten voor belangrijke onderzoeken. De vertraging betreft doorlooptijd onderzoek,
beleidsontwikkeling i.h.b. stikstof en deels ook vanwege Corona ingewikkelder
planoptimalisatie/afstemming met onder meer omgeving.
Conceptontwikkeling Tramkade (culturele en creatieve hotspot) wordt ook in
Ja
2020 doorgezet. Tegelijkertijd zal als uitvoering van de raadsmotie tezamen met
betrokken partijen worden gesproken over perspectief en mogelijkheden voor de
toekomst van het gebied.
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De conceptontwikkeling Tramkade is opgenomen in het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta. In dit
gebiedsperspectief is een werk- en cultuurprogramma opgenomen van circa 45.000 m² bruto
vloeroppervlak. Dit is ongeveer een verdubbeling van het huidige aanbod. Dit programma biedt de
mogelijkheid voor een permanente locatie voor de urban scene, zoals door uw raad is aangenomen in
de motie Permanente locatie “Urban scene” in de raadsvergadering van 10 december 2019. Binnen het
bruto vloeroppervlak is een gelijke verdeling tussen commercieel en niet-commercieel opgenomen.
College en Raad hebben ingestemd met de aankoop van een ruimte onder blok F Ja
in het Gasthuiskwartier om een gemeentelijke fietsenstalling te realiseren. Nu
zorgdragen voor zo spoedig mogelijke realisatie en (op termijn) ingebruikname.
In 2020 is de ontwikkeling van deze stalling met circa 1000 fietsparkeerplaatsen afgerond en is de
aankoop definitief gemaakt. De voorbereiding van de realisatie is gestart; de ingebruikname is
afhankelijk van de realisatie van de bovenbouw (blok F).

Evenwichtige woningmarkt

Wat wilden we bereiken?
We zien het als uitdaging om mensen die een woning zoeken, voldoende kansen te bieden op een
passende en betaalbare woning. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de laagste en de (lage)
middeninkomens. Voldoende woningen bouwen is essentieel. Het gaat hierbij om het investeren in
brede woonopgaven in de bestaande en nieuwe stad. Door het toevoegen van nieuwe woonmilieus en
woon(zorg)concepten. Zorgen voor energiezuinige woningen en oog voor duurzaam ruimtegebruik. Dit
betekent investeren in duurzame, leefbare en veilige wijken. Waar het prettig oud worden is. Waar
kwetsbare huishoudens een plek hebben. Via het traject van de woonvisie zal de ambitie worden
geactualiseerd.
Indicator

Nulmeting

Doelstelling
2020

700
(geactualiseerd
2020)

800-900

700

1.050
(geactualiseerd
2020)

Aantal zeer actief woningzoekenden bij
7.008
WoonService (meer dan 12 keer per jaar (geactualiseerd
reageren, op een woning in ’s2020)
Hertogenbosch)

< 9.800

14.600

< 7.000
(geactualiseerd
2020)

> 1.800

1.755

> 1.800
(geactualiseerd
2020)

Aantal te bouwen woningen

Realisatie Ambitie 2022
2020

Bron: Woonagenda

Bron: WoonService

Aantal vrijkomende sociale
huurwoningen

1.755
(geactualiseerd
2020)

Bron: WoonService

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Om een zo hoog mogelijke woningproductie te realiseren (van in ieder geval 800- Gedeeltelijk
900 woningen) werken we intensief samen met marktpartijen en
woningcorporaties. Onze focus ligt daarbij op het faciliteren van de woningbouw
door het voeren van de benodigde procedures, het maken van afspraken, het
beschikbaar stellen van gronden, verlenen van vergunningen etc.
Met vaststelling nieuw beleid is ambitie op woningproductie verhoogd naar 10.500 in 10 jaar. In 2020
zijn ruim 700 woningen opgeleverd.
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We werken met woningcorporaties samen om verschillende doelstellingen te
Ja
realiseren, denk aan de toevoeging van sociale huurwoningen, de plaatsing van
tijdelijke woningen en we experimenteren om een betere benutting van de
bestaande woningvoorraad en doorstroming te bevorderen. Daarmee hopen we
het aantal vrijkomende huurwoningen te vergroten en het aantal actief
woningenzoekenden te verkleinen.
In 2020 is meer dan 30% van de gerealiseerde woningen in het sociale huursegment gerealiseerd.
Corporaties hebben gematigd huurprijsbeleid gevolgd. En er is gestart met een 65-plus verhuisregeling
om de doorstroming te bevorderen.
We werken aan maatregelen om de woningvoorraad te verduurzamen. Het in
Ja
2018 vastgestelde duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties vormt
hiervoor de basis
De samenwerking met de corporaties vanuit het Duurzaamheidsakkoord loopt voortvarend.
Resultaten zijn onder andere: De energie-index is van corporatiewoningen is volgens de ambitie
gedaald. Er zijn 533 woningen gerenoveerd. Projecten geveltuintjes en regentonnen zijn doorgezet.
We huisvesten mensen met een passend aanbod van wonen en zorg met
Ja
bijbehorende begeleiding. Dit gaat in samenwerking met woningcorporaties,
zorgaanbieders en particuliere partijen. Hier ligt een relatie met het programma
Wonen en Zorg.
Projecten in aanbouw o.a.: Zuiderschans, Mozartzingel, Zwartbroekweg, Tweede Hostel. Vergunning
verleend voor o.a.: Seringenstraat. Gerealiseerd Meester van Merwicklaan (Empelse Schans 42
appartementen voor ouderen).
Er is gewerkt aan het verbeteren van de urgentieplusregeling en de afstemming tussen wonen en zorg
daarbij. Gestart met realisatie Housing First en met de voorbereiding voor de Voorziening Langdurig
Verblijf (VLV).
We leggen begin 2020 de raad een nieuwe woonvisie voor. Daarmee worden de Ja
ambities en doelstellingen voor het woonbeleid vastgelegd. Tot dat moment
werken we aan de speerpunten zoals door de raad geformuleerd met de
"Speerpunten woonagenda 2019-2020".
Met vaststelling nieuw beleid is ambitie op woningproductie verhoogd naar 10.500 in 10 jaar. In 2020
zijn ruim 700 woningen opgeleverd.

Planmatige aanpak aandachtsbuurten

Wat wilden we bereiken?
De aandachtsbuurten kenmerken zich door een opeenstapeling en concentratie van verschillende
problematieken. Daardoor scoren zij vaak lager dan het stedelijk gemiddelde. Met de planmatige
aanpak van aandachtsbuurten willen we een duurzame positieve ontwikkeling van deze buurten
bereiken. We willen dat zij zich meer richting het stedelijk gemiddelde ontwikkelen. De nadruk ligt
vanaf 2020 vooral op de aanpak van de Gestelse Buurt.
Indicator
Een positieve ontwikkeling van de
aandachtsbuurten richting het stedelijk
gemiddelde: 'gemiddelde' buurten

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

39

40

39

40

19

17

19

17

Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de
aandachtsbuurten richting het stedelijk
gemiddelde: '(zeer) zwakke' buurten
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Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

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

37%

39%

37%

40%

17

18

17

18

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Een positieve ontwikkeling van de
aandachtsbuurten richting het stedelijk
gemiddelde: 'sterke' buurten
Bron: Wijk- en buurtmonitor (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

De herontwikkeling van het Hart van Boschveld verloopt voorspoedig: inmiddels Gedeeltelijk
zijn er 43 woningen opgeleverd, 51 woningen zijn in aanbouw. De overige 6
woningen volgen dit jaar; eerst wordt ter plekke een bestaande flat gesloopt. De
1e fase van het Groene Hart is aangelegd, de rest volgt na de oplevering van de
bovenstaande woningen. Het bestemmingsplan van de voormalige schoollocatie
't Boschveld Vlek 3 voor de bouw van totaal 45 woningen is vastgesteld, start
bouw is gepland voor eind dit jaar. De openbare ruimte op het binnenterrein van
het winkelcentrum wordt heringericht. Ook worden de panden die gemeentelijk
eigendom zijn, aangepakt. De particuliere eigenaren van de overige panden
werken niet mee aan een verdere verbetering. De planvorming voor de
sloop/nieuwbouw van de 7 flats aan de groenzone langs de Oude Vlijmenseweg
is opgestart.
De nieuwbouw in het Hart van Boschveld is volledig afgerond. In 2020 is gestart met de bouw van
vlek 3. Tevens is de planvorming van vlek 21 (sloop/nieuwbouw 7 flats) afgerond. Voor de 1e fase is
eind 2020 een Wabo-vergunning verleend. Voor de overige fases wordt in 2021 een bestemmingsplan
in procedure gebracht. De aanpak van het Van Coehoornplein achter het winkelcentrum wordt in
2021 opgepakt.
De Gestelse Buurt heeft zich ten opzichte van de andere buurten in de periode
Gedeeltelijk
2016-2018 'gunstig' ontwikkeld. Toch scoort de buurt in de Wijkmonitor
2018 (ruim) beneden gemiddeld. Op basis van een wijkvisie zal voor de Gestelse
Buurt de uitvoering worden gericht op zowel op de sociaal-maatschappelijke
problematiek van de buurt, als op de veiligheidsproblematiek en ruimtelijke
knelpunten/aandachtspunten. Dit gebeurt in nauw overleg met onze partners en
de bewoners. Met de sloop-nieuwbouw van de eerste twee
appartementengebouwen is door BrabantWonen gestart. Hier worden 54 sterk
verouderde sociale huurwoningen vervangen door 64 sociale huurwoningen.
Buurtvisie ‘Gestelse buurt werkt’ is opgesteld en er is een start gemaakt met de uitvoering zowel in het
sociaal maatschappelijke programma als de sloop en nieuwbouw.

Schone, hele en veilige openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?
Een schone, hele, veilige en slimme openbare ruimte waar de burgers tevreden over zijn en waar zij
zich betrokken bij voelen. Dat wordt bij voorkeur ook zichtbaar in actieve bijdragen van hen in het
kader van leefbaarheid.
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Ondanks de vanaf 2016 doorgevoerde bezuinigingen streven we ernaar het bereikte niveau van
tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte te handhaven (conform raadsbesluit). In het
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) is daarvoor de “Bossche basiskwaliteit”
geïntroduceerd. Deze basiskwaliteit garandeert onderhoudsniveaus die noodzakelijk zijn voor een
veilige, leefbare omgeving, maar biedt ook ruimte voor maatwerk. Het succes van de Bossche
basiskwaliteit gaan we monitoren op basis van tevredenheid. We zien hierbij meer mogelijkheden dan
het sturen op onderhoudsniveaus. We verkennen uiteenlopende mogelijkheden om de tevredenheid te
verhogen: door bewoners en ondernemers meer maatwerk te bieden, door betere informatie hierover
en we kijken hoe we het serviceniveau rond meldingen kunnen verhogen.
Indicator
Kengetal verloedering (hondenpoep op
straat, rommel op straat, bekladding van
muren en/of gebouwen, vernieling van
telefooncellen en bushokjes) (0=weinig
voorkomend, 10=veel voorkomend)

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

3,1

3,1

3,4

3,1

6,6

6,6

6,5

6,6

7,5

7,5

7,5

7,5

7,3

7,3

7,4

7,3

Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid
schoonhouden naaste woonomgeving
(verwijderen zwerfafval, verwijderen
graffiti, vegen van straten, verwijderen van
herfstblad, leegmaken papierbakken,
verwijderen van onkruid tussen de
stoeptegels, wieden van onkruid)
Bron: KTO B&P

Rapportcijfer klanttevredenheid
onderhoud groen (maaien gazons, maaien
van bermen, snoeien van bomen en
struiken)
Bron: KTO P&B

Rapportcijfer klanttevredenheid
onderhoud verhardingen (onderhoud
bestrating wegen, onderhoud trottoirs,
onderhoud wandelpaden, onderhoud
fietspaden)
Bron: KTO P&B

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Het plein langs de Onderwijsboulevard wordt heringericht na oplevering van het Gedeeltelijk
nieuwe entreegebouw van het KW1College. Het plein wordt gebruikt als
proeftuin voor de Slimme Buitenruimte.
In september 2021 wordt het nieuwe entreegebouw in gebruik genomen. Het ontwerp is in
voorbereiding en wordt in de zomer en het najaar uitgevoerd. Op het plein komt slimme verlichting.
Projecten in de Binnenstad: herinrichting entree Bossche Broek, herinrichting
Nee
Nieuwstraat, opknappen van enkele stegen, aanleg wandel-/fietspad Hekellaan,
herinrichting Barbaraplaats, Bethaniestraat (i.c.m. voorplein Groot Tuighuis).
Planvorming aanpak van de omgeving van de binnenhaven (Van
Tuldenstraat/Handelskade, Brede Haven/Smalle Haven).
Uitvoering Entree Bossche Broek en Wandel/fietspad Hekellaan zijn voorzien in 2021.
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Het oppakken van kleinschalige bewonersinitiatieven, zoals het opwaarderen van Gedeeltelijk
speelplekken of de omgeving van de Vinkelse Molen.
Diverse kleinschalige bewonersinitiatieven gerealiseerd, omgeving Vinkelse Molen in voorbereiding.
Het herinrichten van de Onderwijsboulevard tot Groene Onderwijscampus
Nee
(afhankelijk van de uitkomst Living Lab Magistratenlaan/ Onderwijsboulevard).
De voorbereiding en het participatietraject zijn gestart. Ontwerp voorzien in 2021, uitvoering 2022.
Zodra de eerste fase van het Gasthuiskwartier wordt opgeleverd, wordt ook de
openbare ruimte aangelegd, evenals delen van de openbare ruimte langs de
randen (Nieuwstraat).
Eerste fase is gerealiseerd

Ja

De inrichting van het Groene Hart van Boschveld wordt afgerond, evenals de
Gedeeltelijk
omgeving van het Winkelcentrum Boschveld.
Inrichting Groene Hart van Boschveld is gerealiseerd. Van Coehoornplein (winkelcentrum) volgt in
2021
Er worden uiteenlopende mogelijkheden verkend om de tevredenheid verder te Ja
verhogen. Via communicatie wordt de eigen rol van inwoners en ondernemers
benadrukt bij een schone openbare ruimte en proberen we het gedrag van
mensen te beïnvloeden.
Zowel in gesprekken als met andere communicatievormen hebben we o.a. bewoners meegenomen in
hoe zij zelf aan een schonere leefomgeving kunnen bijdragen, bijvoorbeeld met schoonmaakacties,
afvalbakken bij horeca, hondenpoepacties.
Er worden schoonmaakacties georganiseerd met bewoners en scholen en met
Gedeeltelijk
partners zoals het Waterschap en Natuurmonumenten.
Door de Corona maatregelen konden er geen schoonmaakacties worden georganiseerd. In het 4e
kwartaal van 2020 zijn we daarentegen gestart met het wijkhelden project. Volwassenen en kinderen
die zelfstandig aan de slag willen met het opruimen van zwerfafval kunnen zich digitaal melden en
krijgen materiaal om zwerfafval in de stad op te ruimen. Eind 2020 hadden zich 300 volwassenen en
190 kinderen aangemeld om aan de slag te gaan.
Bij hoofdwegen met een hoge geluidsbelasting passen we bij
Ja
vervangingsonderhoud zoveel mogelijk geluid reducerend asfalt toe.
Bij wegen in de hoofdstructuur waar sprake is van vervangingsonderhoud en waar de geluidsbelasting
hoog is, continueren we het beleid om zoveel mogelijk geluid reducerend asfalt SMA NL5 o.g. toe te
passen. Mits de fors hogere aanleg-, exploitatie- en vervangingskosten zijn afgedekt zou bij
uitzondering extra geluid reducerend asfalt kunnen worden toegepast.
In toenemende mate ervaren inwoners hinder en overlast van vooral volgroeide Ja
bomen en vragen maatregelen. Het blijkt steeds lastiger om aan deze wens
tegemoet te komen. Om zo objectief mogelijk te kunnen blijven toetsen we de
ervaren hinder aan het bomenbeleidsplan en het beleidsplan kapitaalgoederen.
De hinder en overlast door volgroeide bomen is opgenomen in het bomenbeleidsplan en het
beleidsplan kapitaalgoederen.
In 2020 zijn 409 meldingen (meldingen verhardingen door derden) geweest van overlast van
wortelgroei. Daarnaast zijn 2 jaarlijkse weginspecties volgens de CROW methodiek uitgevoerd en
hebben daarnaast door zgn. zelf inspectie meldingen plaatsgehad.
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Verbetering kwaliteit groen

Wat wilden we bereiken?
Met De Groene Delta ontwikkelen wij ’s-Hertogenbosch als een aantrekkelijke, groene
toekomstbestendige stad in een natuurrijke omgeving. Dit willen we bereiken in grensoverschrijdende
samenwerkingen met overheden, natuur- en landbouworganisaties, bewoners, bedrijfsleven en
onderwijs. De Groene Delta draagt zo bij aan een aantrekkelijke en biodiverse woon- en
werkomgeving en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Voor het Kanaalpark maken we samen met belanghebbenden een afrondend
Gedeeltelijk
inrichtingsplan en wordt de uitvoering van Fase 2 afgerond (De Groene Delta 2
2018-2021).
Inrichtingsplan Kanaalpark fase 2 is afgerond. Start van de aanleg in 2021
Realisatie van circa 20 hectare natuur inclusief een voedselbos vindt plaats in 2021
Voor de Dungense Polder wordt in 2020 een plan opgesteld om 10 hectare
Nee
nieuwe natuur te ontwikkelen. Planvorming kan pas starten nadat duidelijkheid is
ontstaan over de MIRTA2 en de RES (De Groene Delta 2 2018-2021).
De Dungense Polder ligt stil. Er is nog geen duidelijkheid rondom de MIRT A2 en de invulling rondom
duurzame energie. De grondposities en belangen maken dat opstarten van een gebiedsproces op dit
moment vanuit natuur niet goed mogelijk is.
De inzet in de Hooge Heide is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk
Nee
groen (zorg-)landschap. Landschapsinrichting rondom Vinkel, het maken van een
wandelroute en recreatiekaart en het ondersteunen en begeleiden van lokale
projecten zijn hier de activiteiten. Grotere investeringen staan hier niet op het
programma (De Groene Delta 2 2018-2021).
Er is geen invulling gegeven aan de recreatiekaart en wandelroutes in Hooge Heide.
In de Diezemonding wordt op grote schaal de komende jaren nieuwe natuur
Gedeeltelijk
ontwikkeld. Middels kleiwinning in de Henriëttewaard wordt een deel van de
kosten gedekt. Het project is reeds opgestart en zal meerdere jaren lopen. In
2020 zullen de gronden in de Ertveldpolder worden ingericht en opengesteld (De
Groene Delta 2 2018-2021).
Planvorming voor beide projecten in de Henriëttewaard loopt. Uitvoering Ertveldpolder in 2021.
Samen met het waterschap zoeken wij naar mogelijkheden (financiering) om de Gedeeltelijk
StadsAa in te richten als een ecologische verbinding. In 2020 hopen wij
duidelijkheid te hebben over de financiering en fasering van het project (De
Groene Delta 2 2018-2021).
Plan van aanpak is gemaakt, onderzoek naar financieringsmogelijkheden wordt in 2021 afgerond.
In 2021 hopen we duidelijkheid te krijgen over de financiering. Inmiddels is wel de Groote Wetering
wel als EVZ in voorbereiding genomen.
Op basis van de Ecologische Stadsvisie worden losse biodiversiteitsprojecten,
Gedeeltelijk
zoals bloemrijke bermen en ecologische oevers uitgevoerd. Twee projecten,
Welkom Otter en 'Wild van Vlinders' worden uitgevoerd in 2020 en zullen leiden
tot nieuwe gewenste maatregelen. In de uitvoering wordt aansluiting gezocht bij
de vergroeningsopgave die mede gericht wordt op biodiverse maatregelen. Het
beheer wordt waar mogelijk aangepast naar ecologisch beheer. Natuurinclusief
bouwen wordt bij zo veel mogelijk bouwprojecten toegepast d.m.v. het inbouwen
van nestgelegenheid. Zo veel als mogelijk wordt er samengewerkt met bewoners
met initiatieven.
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Op diverse plaatsen in de stad zijn bloemrijke bermen ingericht zoals de vlinderidylles aan de
Aartshertogenlaan. Volgens planning zijn dit jaar ook weer ecologische oevers ingericht in
samenwerking met het Waterschap. Het Otterproject is afgerond. Het heeft niet tot het gewenste
resultaat geleid in de zin van investeringen in nieuwe natuur of vergroening. De visie wordt wel
gebruikt om input te leveren in projecten rondom natuurontwikkeling en oplossen van ecologische
barrières. ‘Wild voor vlinders’ is vervangen door een advies van de Vlinderstichting voor het
vlindervriendelijk maken van groen in de stad ’s-Hertogenbosch.
Er is meegedacht bij verschillende projecten waar natuurinclusief bouwen aan de orde is zoals Weener
XL en een bouwproject aan de Kooikersweg.
Structureel wordt gecommuniceerd over de Groene Delta. Hiermee zorgen wij
Ja
voor draagvlak, een goed gebruik en betrokkenheid.
Vind plaats via ‘sociale media’, krantenberichten en artikelen alsmede gekoppeld aan de uitvoering van
de projecten
Samen met de regionale partners werken we aan een nieuwe ambitie voor de
Nee
grensoverschrijdende Groene Delta. Dit moet leiden tot een gezamenlijk
projectenprogramma en zo mogelijk programmafinanciering. In 2020 verwachten
wij dit programma te kunnen presenteren.
Dit voornemen is uitgesteld. Er vinden in 2021 verkennende gesprekken plaats met de regionale
partijen om te bezien of er draagvlak en of voldoende reden is om te komen tot een regionaal
programma.

Bestemmingsplannen en RO-procedures

Wat wilden we bereiken?
Een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven in stedenbouwkundig aantrekkelijke
gebieden. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente gaat steeds meer van ontwikkeling naar
transformatie en beheer, waarbij kansen beter worden benut om bestaande wijken en dorpen op orde
te houden en/of te transformeren. Wij willen belanghebbenden en belangstellenden vroegtijdig in de
planvorming en de benodigde RO-procedures van deze gebieden betrekken. Daarnaast willen we alert
kunnen blijven reageren op initiatieven vanuit de markt en de samenleving. Vaak resulteert dit in een
RO-procedure op maat. Deze kan bestaan uit een bestemmingsplan- of afwijkingsprocedure. We
streven voor het gemeentelijk grondgebied van ’s-Hertogenbosch naar actuele bestemmingsplannen
dan wel beheersverordingen.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

In verband met het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 gaan we aan Ja
de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie en verkenningen ten aanzien
van het omgevingsplan. Deze visie en plannen vervangen de structuurvisie en
bestemmingsplannen. Participatie is daar een belangrijk onderdeel in.
Datum inwerkingtreding is verschoven naar 1 januari 2022. Op de verschillende sporen van de
omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsplan, processen & dienstverlening en digitalisering) werken
we hard aan de voorbereidingen en lopen goed op schema. Gewerkt aan koersdeel omgevingsvisie,
participatie voor gebiedsvisies zijn gehouden, 3 succesvolle aanbestedingen software om aan te
kunnen sluiten op de DSO landelijke voorziening. Bestemmingsplan verbrede reikwijdte NOhoek
DGW, Omgevingsdialoog door initiatiefnemers ingevoerd.
We begeleiden initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. Gedeeltelijk
Om tegen de achtergrond van een florerende economie het aantal kansrijke
initiatieven dat van de grond komt te vergroten.
Vele kansrijke initiatieven zijn inmiddels gerealiseerd en/of hebben een planologische procedure
doorlopen.
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We begeleiden initiatiefnemers om hun ideeën om te zetten in concrete plannen. Gedeeltelijk
De economie floreert. Het aantal ruimtelijke initiatieven neemt daardoor toe. Nog
steeds komen niet alle kansrijke initiatieven uiteindelijk van de grond. Het maken
van een lange termijn planning blijft daardoor lastig.
Vele kansrijke initiatieven zijn inmiddels gerealiseerd en/of hebben een planologische procedure
doorlopen en verschillende initiaitiefnemers hebben hiervoor zelf een omgevingsdialoog gevoerd.
De gemeenteraad ontvangt het halfjaarlijkse “overzicht bestemmingsplannen en
RO-procedures” met daarin de betreffende actualiteit.
Dit overzicht is conform afspraak twee maal verstrekt aan de gemeenteraad

Ja

Inspirerend architectuurklimaat

Wat wilden we bereiken?
Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit
de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Ondersteuning initiatieven van het Bosch Architectuur Initiatief (zoals het
Gedeeltelijk
jaarprogramma).
Helaas zijn door corona verschillende activiteiten jaarprogramma niet of beperkt door kunnen gaan.
Het benutten van de huidige hoogbouwmogelijkheden wordt en zal worden
Ja
meegenomen in de projecten. Conform de ingezette lijn in plan van aanpak
omgevingsvisie zullen we de nota hoogbouw als onderdeel van de laag “
thematisch beleid” actualiseren. Hiertoe zullen we de nota hoogbouw als een van
de bouwstenen in het onderdeel “thematisch beleid” uitwerken met stakeholders.
Voorbereidingen voor de actualisatie nota hoogbouw zijn gestart. Bij concrete projecten worden
hoogbouwmogelijkheden gestimuleerd.

Vergunningen, Toezicht en handhaving, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wat wilden we bereiken?
Alle WABO activiteiten waaronder bedrijvigheid, bouwactiviteiten, milieuhinderlijke activiteiten,
kappen, inritten en monumenten voldoen aan WABO regelgeving.
Indicator
Aantal ingekomen aanvragen en meldingen

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

2.230

2.200

3.171

2.200

60 / 85%

70 / 95%

70 / 95 %

70 / 95%

70%

80%

80%

90%

Bron: VTH/ODBN

Percentage actuele meldingen /
vergunningen
Bron: VTH/ODBN

Percentage integraal gecontroleerde
inrichtingen
Bron: VTH/ODBN
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Beoordeling en toetsing van alle aanvragen en meldingen aan de geldende Wet Ja
en regelgeving en vastgesteld gemeentelijk beleid.
Binnenkomende vragen en meldingen worden overeenkomstig vastgesteld beleid getoetst aan wetten
en regels.
Adequate vergunningverlening, toezicht en handhaving gebaseerd op het
Ja
jaarlijkse uitvoeringsprogramma met inachtneming van de in de Wet VTH
vastgestelde wettelijke vereisten. In dit integrale uitvoeringsprogramma zal de
inzet van de capaciteit in 2020 bepaald worden op basis van een risicogerichte
prioritering.
Volgens de wet en regelgeving is in 2020 een uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken op gebied
van het omgevingsrecht vastgesteld met de benodigde capaciteit. Het uitvoeringsprogramma is
opgesteld met behulp van een risicogerichte prioritering. De handhaving op verschillende thema’s
wordt integraal opgepakt.
In samenwerking met de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) wordt er voor Ja
gezorgd dat de Bossche bedrijven voldoen aan actuele voorschriften en
maatregelen van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Inrichtingen worden
integraal gecontroleerd.
Volgens een uitvoeringsprogramma worden bedrijven integraal gecontroleerd. Hierbij wordt eveneens
de actualiteit van de vergunning beoordeeld op de aspecten milieu, veiligheid en duurzaamheid.
In samenwerking met de Brandweer Brabant Noord wordt er voor gezorgd dat
Ja
panden voldoen aan actuele voorschriften ten aanzien van Brandveiligheid.
Volgens ons uitvoeringsprogramma worden bestaande panden door de brandweer periodiek
gecontroleerd. Hierbij wordt eveneens risicogericht geprioriteerd.
Het bijhouden van een actueel bedrijvenbestand waaruit alle toezichthoudende Gedeeltelijk
instanties hun gegevens kunnen halen. Hierbij zal ook samenwerking worden
gezocht met de regionale brandweer en de ODBN.
Deels gerealiseerd. Gegevens worden op verzoek gedeeld. Met de komst van de Omgevingswet wordt
via internet een koppeling gemaakt.
Het uitgangspunt bij de handhaving en het toezicht is om dit zo integraal mogelijk Ja
met de ODBN en Veiligheidsregio te laten plaatsvinden.
Toezicht en handhaving bij de risicobedrijven wordt door de brandweer en de ODBN gezamenlijk en
integraal uitgevoerd. Bij overige bedrijven wordt indien nodig afstemming gezocht en vinden in
voorkomende gevallen gezamenlijke controles plaats.

Slimme buitenruimte

Wat wilden we bereiken?
De Spoorzone vervult een rol in de stad als broedplaats voor kenniswerkers, studenten en startups.
Met de gemeenteraad is op 6 maart 2018 overeengekomen in het gebied expliciet ruimte te bieden
voor innovatie en vernieuwing. Dit proces starten we programmatisch op met het datagedreven
digitaal verslimmen van de fysieke buitenruimte. Het betreft een programma voor drie jaar.
Doelstelling is om met technologie en data de fysieke buitenruimte te innoveren gericht op het
versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte. Het programma
levert een bijdrage aan de moderne en aantrekkelijke leefomgeving van Spoorzone en het programma
Slim ’s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt voor de slimme buitenruimte is doen, experimenteren en
leren. In de Spoorzone testen we dingen uit die anderen (zoals bedrijven, studenten, bewoners, andere
gemeenten) en wij zelf hebben bedacht. We leren door te doen en te experimenteren via een open
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samenwerking en het delen van kennis. We nemen hierbij de “lead” (aanjagen, financiering e.d.) en
werken geleidelijk toe naar een duurzaam participatiemodel.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Het IoT Stadslab is een duurzame open technische werkplaats. In dit Stadslab
Ja
onderzoeken we samen de mogelijkheden die ontstaan wanneer fysieke objecten
en de virtuele wereld samenkomen.
Het IoT Stadslab ligt op bedrijventerrein Grasso / Grenco. Hier zijn naast het
Boschveld Ambachten Centrum (BAC), jonge, innovatieve ICT bedrijven
gehuisvest. Het IoT Stadslab is een technische werkplaats waar bedrijfsleven,
studenten en overheid samenwerken, kennisdelen en experimenteren. Op het
gebied van nieuwe technologie en open data gericht op het digitaliseren van de
fysieke buitenruimte. Onderwerpen zijn sensoren, IoT, robotica, BIG data
(realtime – 3D). Daarnaast gaat het Spark MakersLab ook onderdeel uitmaken
van dit terrein.
Loopt
Smart Square wordt een ontmoetingsplek in de openbare ruimte aan de
Gedeeltelijk
Onderwijsboulevard op plein voor KW1C. Een experimenteerruimte voor
innovatieve, (data)toepassingen. Hier testen we werkende concepten in de
praktijk, inspireren we elkaar en leggen we verbindingen (sociaal en digitaal).
Smart Square is een initiatief voor een periode van maximaal 5 jaar. We willen
met dit plein de dynamiek en beleving van de ‘slimme’ buitenruimte zichtbaar en
voelbaar maken. En een innovatieve etalage zijn van de Spoorzone.
Voor het plein aan de Onderwijsboulevard geldt dat we de herinrichting koppelen aan ingebruikname
van de nieuwbouw van het Koning Willem I college bij aanvang schooljaar 2021-2022. Eerder hebben
we geprobeerd om met een zogenaamde ‘Smart Box’ invulling te geven aan het begrip Slimme
buitenruimte in combinatie met ontmoetingsplek voor bewoners, bedrijven en studente. Hierbij was
ook de uitkomst van de BAI-prijsvraag betrokken. Dit initiatief is echter niet haalbaar gebleken,
hierover is de raad geïnformeerd via het Raadsinfobulletin. Het ontwerp voor het plein biedt wel
voldoende gelegenheid om initiatieven op te laten plaats vinden in het kader van slimme buitenruimte
en mogelijk events in het kader van de DenBoschDataWeek.
In de Spoorzone testen we nieuwe concepten en technologieën uit in de
openbare ruimte. Deze concepten en experimenten komen samen in een
innovatietour. Met deze route geven we mede ruchtbaarheid aan Spoorzone als
innovatiedistrict en het programma de Slimme Buitenruimte.
Deze is gerealiseerd via een route op de app.

Ja

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
93.984

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
80.939
98.076

Rekening
2020
163.424

Verschil
-65.348

67.101

52.461

69.190

135.787

66.596

-26.883

-28.478

-28.885

-27.637

1.248
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Belangrijkste verschillen
· Uitstel van de invoering van de Omgevingswet leidt tot extra kosten. Nadeel € 109.000
· Het later realiseren van investeringen leidt tot verschillen in kapitaallasten. Per saldo een
voordeel van € 227.000
· Meer bouwaanvragen in de categorieën bouwsommen boven de € 2 miljoen en € 5 miljoen
leiden tot hogere legesopbrengsten. Voordeel € 2.400.000
· Er zijn extra kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud van groen. Het betreft met name
meerkosten voor de inboet van plantenvakken welke door de droogte niet meer herstelden.
Ook heeft de droogte gezorgd voor de noodzaak tot water geven wat extra kosten met zich
meebrengt. Nadeel € 170.000
· Bij de herindeling in 2015 zijn lopende projecten vanuit Maasdonk overgenomen door de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Een van deze projecten betreft de Visie Groene Schil Nuland die
als doel heeft het saneren van milieubelasting in de gebieden in de visie (oost- ,west- en
zuidzijde van het dorp), het toevoegen van groen/recreatieve/landschappelijke waarden in het
gebied, en het mogelijk maken van kleinschalige woningbouwprojecten op grond van derden.
Deze laatste doelstelling vormt de financiële draagkracht en dekking voor de andere
doelstellingen. Na vaststelling van de Visie door de Raad van Maasdonk in 2012, is destijds
direct begonnen met doelstelling 1 door het opkopen van een grote varkenshouderij. Verder
zijn, behoudens 1 veebedrijf, een aantal milieubelastende activiteiten gesaneerd en zijn er 16
woningen gerealiseerd. Het toevoegen van groen heeft met name op de particuliere kavels
plaatsgevonden. Uitgangspunt is geweest dat de grondeigenaren in het gebied uiteindelijk tot
woningbouwontwikkeling over zouden gaan. Afgelopen periode is een traject van verhoogde
intensiteit ingezet om dit te bewerkstelligen. Op basis van de nu te verwachten ruimtelijke
ontwikkelingen en initiatieven is de conclusie dat mogelijk niet alles zal worden gerealiseerd.
Daarom wordt nu een voorziening getroffen, nadeel € 830.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Bijdrage aan het realiseren van de JADS bedrijvenassociatie
alsmede het uitvoeren van aanvullende valorisatieactiviteiten.
Jheronimus Academy of Data Science

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
200.000
0

Verleende
subsidie
0

200.000

0

0

Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

42.710

42.710

42.696

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

42.710

42.710

42.696

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

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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BV Paleiskwartier
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 16,0 miljoen € 18,6 miljoen € 10,2 miljoen € 6,6 miljoen € 2,6 miljoen

Risicomanagement:
Nieuwe deelplannen worden alleen verder in ontwikkeling gebracht, als er voldoende zekerheid is over de afzet van het programma, bijvoorbeeld door vooraf
afspraken met beleggers over de afname van huurappartementen te maken en door vooraf huurcontracten met afnemers van kantoren en andere commerciële
ruimtes te sluiten. Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden
genomen door directie en Raad van Commissarissen.
De BV is sinds eind 2018 in gesprek met een belegger voor de verkoop van deelplan J2. Het gaat daarbij om de tweede, nog te realiseren kantoortoren van
circa 9.500 m2 bvo naast het bestaande Ricoh kantoor. Zodra er overeenstemming is bereikt, gaat de B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier het
nieuwe kantoor op eigen risico bouwen. Het financiële risico dat de verbonden partij zou kunnen lopen wordt opgevangen door het huidige eigen vermogen en
de huidige liquiditeitspositie.
Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo
nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is in de
huidige markt een reële optie.
In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op
uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap

BV Willemspoort
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’sHertogenbosch)

-/- € 1.672

-/- € 6.872

€ 142.750

€ 144.505

-/- € 5.200

Risicomanagement:
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In het jaarverslag van Willemspoort B.V. wordt niet ingegaan op het risicomanagement, omdat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling tot het opstellen van
een bestuursverslag. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een belangrijk onderdeel
van de besturing van Willemspoort.

CV Willemspoort
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

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

€ 5.833.492

€ 5.790.516

€ 1.499.749

€ 1.568.193

-/- € 43.000

Risicomanagement:
Het risico op het noordelijke plandeel is beperkt: Alle woningen zijn opgeleverd en de omliggende openbare ruimte is grotendeels ingericht. De
grondexploitatie Willemspoort Noord van de B.V. is sluitend. De grondverkoop van de overige twee locaties is afgerond. Voorjaar 2021 start de bouw van
beide vlekken.
In het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort Zuid zijn ongeveer 500 appartementen voorzien. Opgeteld bij de 300 appartementen in Noord levert dat
een totaal van ongeveer 800 appartementen. Onderdeel van het stedenbouwkundig plan is een bezoekersgarage ten behoeve van bezoekers van zowel het
JBZ als van Willemspoort. Voor deze garage is nog geen exploitant gevonden.
In dit stadium kan nog geen zekerheid worden gegeven over de gemeentelijke grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV.
Bovenstaande betekent, dat de kans groot is, dat de historische boekwaarde van € 5.6 miljoen, die zwaar op de het plan drukt, niet (volledig) terugverdiend kan
worden.
In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen
getroffen. Als gevolg van onder andere lagere rentekosten is deze voorziening inmiddels bijgesteld naar € 2,9 miljoen. De B.V. en het grondbedrijf blijven de
risico’s van het project kritisch beoordelen.

Haverleij BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

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

€ 11.200.000 € 11.400.000 € 2.000.000

€ 1.600.000

€ 240.000
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Risicomanagement:
De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig
plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. Het kasteel Heesterburgh is inmiddels in aanbouw en omvat 49
woningen en 24 appartementen. De verkoop van de woningen is gestart medio mei 2019. De eerste woningen worden voorjaar 2021 opgeleverd. Het kasteel
Oeverhuyze is ontwikkeld en omvat 57 woningen en 14 appartementen. De geplande start verkoop is voorjaar 2021. De vennootschap heeft einde 2020
overeenstemming bereikt over de verkoop van de golfbaan.
De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke
eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa € 11 miljoen.

Heesch-West
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

2020

-/- € 116.325 -/- € 166.607 € 2.862.608

€ 2.836.593

-/- € 50.282

Risicomanagement:
De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en
Oss) het tekort aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van begin 2019
sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal bij
overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het budget
bouw- en woonrijp maken opgenomen (post onvoorzien).

Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 3,00 per inwoner per jaar

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 60.000

€ 60.000

€ 822.262

€ 1.094.509

€0

Risicomanagement:
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De bestuurlijke regionale samenwerking kent beperkte risico’s omdat zij alleen participeert in overheidsprojecten. De regio staat breed bekend als Agrifood
Capital . Agrifood Capital is zelf geen opdrachtgever maar dit zijn de gezamenlijke deelnemende gemeenten.
Het samenwerkingsverband Agrifood Capital geeft jaarlijks een opdracht aan Agrifood Capital B.V. De BV participeert in publieke en private projecten. De
hoogte van het totale bedrag is echter gelimiteerd tot de opdrachtwaarde van € 1 miljoen. De Stichting Agrifood Capital houdt 100% van de aandelen en het
stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, de regionale opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van
werkgeversverenigingen.
Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Agrifood Capital B.V. Het risico is dat de stichting AgriFoodCapital en de BV AgrifoodCapital in financiële
problemen kunnen komen. In dat geval is de regio Noordoost Brabant als deelnemer in het stichtingsbestuur en daarmee de gemeenten als deelnemers in de
regionale samenwerking (mede) verantwoordelijk. Het financiële risico is echter beperkt tot het aandelenkapitaal van € 60.000.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Omgevingswet

Incidenteel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

1.000.000

3

Toelichting
De Omgevingswet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1-1-2022 in werking. Daarna hebben we tot
2030 de tijd om geheel conform de Omgevingswet te gaan werken. Momenteel zijn er nog
onzekerheden in 2021 en 2022 over de definitieve inwerkingtredingsdatum, over ICT omgeving zowel
landelijk (robuustheid en performance) als lokaal (integratie en migratie) en over de complexiteit en
stabiliteit in wet- en regelgeving om deze tijdig vertaald te krijgen naar de nieuwe kerninstrumenten.
Er is een landelijk beeld bij gemeenten dat de hoge implementatiekosten niet zoals beloofd gedekt
kunnen worden door toekomstige besparingen. Dit jaar en ook in de komende jaren worden veel
aanvullende financiële onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen. Dit kan op termijn
resulteren in extra beschikbare middelen vanuit het rijk. Gezien de onzekerheid en risico’s handhaven
we het risicobedrag van structureel € 1 miljoen en daarnaast een risicobedrag van incidenteel € 1
miljoen voor 2022 voor met name het risico op uitstel inwerkingtreding.
Ook in positieve zin kan de Omgevingswet structureel bijdragen aan de begroting. Voorwaarde is dat
we op een andere manier gaan werken door de Omgevingswet te gebruiken als hefboom voor de
organisatieontwikkeling en datagedreven te werken. Dat maakt 2021 tot een belangrijk jaar, waarin
we het fundament leggen voor de jaren erna. Als we nu investeren in de medewerkers door met
processen, systemen, trainingen en oefenen al lerend te komen tot een andere werkwijze, dan hebben
we een goed fundament gelegd voor de verdere organisatieontwikkeling onder de Omgevingswet.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Agenda Brabantstad
Woonvisie
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025
Bomenbeleidsplan
Lichtvisie
Ruimtelijke StructuurVisie, Stad tussen stromen
Welstandsnota
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Bereikbare stad
Ambitie

Onze ambitie is het op een duurzame manier verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en
daarmee samenhangend de leefbaarheid en de economie. Centraal daarbij staat een goede
bereikbaarheid van de stad voor alle vervoersmodaliteiten. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte
moet de overlast voor burgers zo veel mogelijk beperkt worden.

Effecten Covid-19

De effecten van Covid-19 op verkeer zijn duidelijk aanwezig. We zien dat er minder autoverkeer door
de gemeente rijdt. De parkeergarages en transferia kennen een lagere bezetting, wat financiële
consequenties heeft. Het openbaar vervoer kent een grote terugval in aantal reizigers. De fiets heeft,
net als het wandelen, aan populariteit gewonnen. De gemeentelijk fietsenstallingen kennen lagere
bezetting, samenhangend met de lockdown van de binnenstad.
Het financiële nadeel parkeeropbrengsten bedroeg in 2020 € 4,8 miljoen. Vanuit het 1e
maatregelenpakket vanuit het Rijk hebben wij hier een bedrag van € 2,1 miljoen aan compensatie voor
ontvangen.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Goede bereikbaarheid voor alle verkeersmodaliteiten

Wat wilden we bereiken?
Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen.
Wat we willen bereiken en onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het
bestaande beleid – Actualisatie Koersnota 2017. Bij de Actualisatie Koersnota 2017 zijn ook
onderstaande drie begrotingsindicatoren vastgelegd.
Indicator
Indexcijfer autoreistijden op de daarvoor
bedoelde routes in de gemeente

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

100

100

92

100

100

99

Niet
Beschikbaar

98

100

101

Niet
beschikbaar

102

Bron: SO

Indexcijfer voor reistijden met de fiets
binnen de gemeente
Bron: SO

Indexcijfer actief vervoer: het aantal
interne actieve verplaatsingen (lopen,
(elektrische) fiets) in de totale mobiliteit
Bron: SO

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Samen met de provincie, de B5 steden en de regio werken we aan de regionale Ja
uitwerking van het OV toekomstbeeld 2040.
Het OV toekomstbeeld 2040 is afgerond en aan de staatssecretaris aangeboden
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Voor het goederenvervoer over spoor bereiden het Rijk en ProRail de aanleg van Gedeeltelijk
de Boog bij Meteren voor. Wij lobbyen voor een betere benutting van de
Betuwelijn ten behoeve van een gezonde leefomgeving voor spooromwonenden,
samen met partnergemeenten. Daarnaast lobbyen we voor (onderzoek naar)
maatregelen die de te verwachten overlast beperken.
Het Ministerie van I&W heeft juli 2020 het Tracébesluit genomen voor de aanleg van de boog bij
Meteren en daarmee extra goederenvervoer over het spoor door ’s-Hertogenbosch mogelijk gemaakt.
Ons standpunt blijft echter onveranderd en dat is standstill van geluid- en trillinghinder als gevolg van
het Programma Hoogfrequent Spoor. Samen met gemeenten langs de lijn Meteren-Boxtel en
belangenpartijen blijven we lobbyen voor hinderbeperkende maatregelen en doen actief mee met
onderzoek en innovaties op het vlak van geluid, trillingen en externe veiligheid. Ook de lobby voor een
betere benutting van de Betuwelijn zetten we voort.
Met het Rijk en regionale partners participeren wij in een Gebiedsgerichte
Gedeeltelijk
(programma)aanpak MIRT A2 Deil-Vught: een MIRT verkenning voor structurele
oplossing op de lange termijn en realiseren van quick wins voor de korte termijn
om de A2 te ontlasten en de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren, onder
andere:
· De pilot snelle buslijnen is binnen het quick win programma MIRT A2
verder uitgewerkt. De nadruk ligt nu op het verbeteren van de
busverbindingen naar de stations
· Knooppunt ontwikkeling Spoorzone: met onder andere het uitbreiden
van fietsenstallingen aan de westzijde van het centraal station,
verbeteren van overstapmogelijkheden voor fiets en bus en het
verbeteren van looproutes, en andere kansrijke maatregelen
· Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement Ring A2
De MIRT verkenning heeft geleid tot bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio. De verkenning wordt
in 2021 formeel afgerond en gaat ter inzage.
De quick wins lopen goed:
· Via de pilot snelle buslijnen is de snelbus Maaspoort gerealiseerd.
· De voorbereiding voor de fietsenstalling aan de westzijde van het centraal station loopt
voortvarend. Begin 2021 start de publieksconsultatie.
· Voor het netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement loopt de uitvoering op schema:
de eerste verkeersinstallaties zijn aangepast, in de zomer 2021 wordt deze buiten zichtbaar.
· Aan het pakket quick wins is in 2020 een reizigersbenadering toegevoegd, die in 2021
uitgerold wordt.
Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Groote Wielen, Rosmalen, Nuland Ja
en Vinkel onderzoeken wij niet alleen de effectiviteit van een eventuele
Oostelijke Landweg, maar ook eventuele maatregelen aan de westzijde van De
Groote Wielen en Rosmalen, evenals quick win maatregelen. In 2020 werken we
een voorkeursalternatief verder uit.
De studie naar het voorkeursalternatief is afgerond. Door de sterke verwevenheid met de MIRT A2
verkenning was de studie later gereed dan gepland. De raad is reeds geïnformeerd over de uitkomsten:
geen enkel wegtracé biedt een oplossing, ook de MIRT verkenning A2 biedt geen voldoende oplossing
voor de oostelijke gemeentedelen. Een pakket met beter geleiden, benutten en ontvlechten werken
we in 2021 uit, in samenhang met MIRT A2.
Pilot campus Onderwijsboulevard en living lab onderzoek en testen naar de
Ja
verbetering van de doorstroming op de Magistratenlaan. Op termijn verplaatsing
van de P+R aan de Magistratenlaan.
Het living lab onderzoek is uitgevoerd en de resultaten hebben laten zien dat het volledig afsluiten van
wegen tot effecten leidt die niet gewenst zijn. Op basis daarvan is gestart met het uitwerken van een
ontwerp voor de Onderwijsboulevard die in 2021 wordt verwacht.
Aanpassing Orthenseweg-Aartshertogenlaan

Ja
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Kruispunt is gereconstrueerd met een nieuwe VRI optimalisatie van de regeling en aandacht voor
fiets. Ook zijn aanvullende vergroeningsmaatregelen uitgevoerd.
Binnenstadring:
Gedeeltelijk
· Oranjeboulevard, zuidelijk deel: tussen Julianaplein en Willemsplein
· Kanaalboulevard, vanaf Kardinaal van Rossumplein tot aan
Hinthamerstraat/Sluis Nul (Citadellaan t/m Kardinaal van Rossumplein
wordt samen opgepakt met GZG- ontwikkeling)
· Verdere voorbereiding en realisatie van de overige delen
Oranjeboulevard en Kanaalboulevard
In 2020 is de Kanaalboulevard (Sluis Nul – Kardinaal van Rossumplein) gerealiseerd in combinatie ook
met de maatregelen aan het Zuid Willemspark.
Het ontwerp van het zuidelijke deel van de Oranjeboulevard is na participatieproces bestuurlijk
vastgesteld en wordt nu civieltechnisch voorbereid voor realisatie in 2021.
Voor de andere delen van de Kanaalboulevard en Oranjeboulevard vindt de planvorming in 2021
plaats.
Gedeeltelijk
Uitwerken maatregelen voor Duurzame Mobilteit, op basis van Actieplan
Duurzame Mobiliteit, waaronder:
· Een forse toename van het aantal oplaadpunten voor elektrische
voertuigen
· Verduurzamen bevoorrading binnenstad
· Community aanpak gericht op verbetering van duurzame en (gastvrije)
bereikbaarheid (ook onderdeel MIRT A2 quick wins)
· Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten, rondom deelmobiliteit
en andere innovaties die zich aandoen. We maken een aanpak voor
deelmobiliteit en brengen daarbij de consequenties voor de
parkeernormen in beeld
· Gedragsaanpak voor het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag bij
bewoners, bezoekers en forenzen
- Laadpunten: gerealiseerd, er zijn nu 880 (semi) publieke oplaadpunten op parkeerplaatsen en in
parkeergarages/transferia
- Introductie nieuwe zero-emissie bussen op alle transferiumlijnen
- Verduurzamen bevoorrading binnenstad: gedeeltelijk gerealiseerd, de zero emissie zone 2025 is
vastgesteld. Lokale Green Deal Bevoorrading, inclusief korte termijn maatregelen, loopt vertraging op
als gevolg van corona.
- Community aanpak: gerealiseerd, loopt goed, 20 verschillende deelnemers en 6 (virtuele)
bijeenkomsten
- Deelmobiliteit initiatieven, aanpak voor deelmobiliteit en parkeernormen: gedeeltelijk gerealiseerd,
veel nieuwe deelmobiliteitsinitiatieven zijn gestart in 2020, aanpak en beleid deelmobiliteit en
parkeren volgt in 2021
- Gedragsaanpak voor het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag: gedeeltelijk gerealiseerd:
-bewoners: campagne Lekker Onderweg gestart, vanwege corona op minimale manier
- bezoekers: vanwege corona geen activiteiten
- forenzen: via MIRT A2
Voorbereiden snelfietsroute:
Gedeeltelijk
· 's-Hertogenbosch - Zaltbommel voorbereiding en uitvoering 1e fase (ook
onderdeel MIRT A2 quick wins)
· Waalwijk - 's-Hertogenbosch, uitvoering 2020
· 's-Hertogenbosch - Eindhoven, voorbereiding 2020
De snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch is in voorbereiding waarbij de uitvoering start in
2021.
Waalwijk – ’s-Hertogenbosch is deels uitgevoerd in 2020. Een klein deel wordt nog in de komende
jaren gerealiseerd.
De SFR Eindhoven – ’s-Hertogenbosch is in voorbereiding.
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Aanleg fietsbruggen Postweg en turborotonde Postweg

Gedeeltelijk

Het ontwerp voor de twee fietsbruggen en turborotonde is bestuurlijk vastgesteld en de aanbesteding
van het project is gegund. De aannemer is bezig met de civieltechnische voorbereiding: realisatie in
2021.
Kleine maatregelen lopen, fietsen en deelmobiliteit in de Centrumzone conform
de Actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en -Agenda
- Plaatsing fietsvlonders
- Maatregelen fietsparkeren binnenstad, “vak je fiets”
- Crowdmanagement maatregelen lopen en fietsen binnenstad
- Ruimte voor deelmobiliteit (zoals plaatsing Bravo deelfietsen)

Gedeeltelijk

Een geactualiseerd programma verkeersveiligheid 2020-2023 met maatregelen Gedeeltelijk
voor 2020 waaronder herprofilering Boschmeersingel, Buitenwegen, Rotonde
Haverleij-Beverspijken en veiligheidsmaatregelen rondom diverse scholen.
Het geactualiseerde verkeersveiligheidsbeleid is opgesteld, echter de bestuurlijke behandeling vindt
plaats in 2021.
Er zijn verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen in de gemeente uitgevoerd, waaronder de
Boschmeersingel, rotonde Haverleij-Beverspijken, verhoogde fietsoversteken Zevenhontseweg,
rotonde de Hobbit, herinrichting Sportlaan, Rijnstraat/Geulweg.
Leefbaarheid kernen: vanuit kleinschalig vervoer buitengebied: actief meedenken Ja
voor maatwerk oplossingen en blijvend participeren aan digitaal platform met
bereikbaarheidsinformatie
Gedurende 2020 is informatie ingebracht en deelgenomen aan het digitaal platform.
Actief inspelen op kleine verkeersvragen en –knelpunten

Ja

We zijn in contact met bewoners/ondernemers met vragen over verkeer en parkeren om te zoeken
naar kleinschalige mogelijkheden voor verbetering. Daarbij kijken we niet alleen naar infrastructurele
aanpassingen maar juist ook naar gedrag, educatie en handhaving om te komen tot verbeteringen.
Maatregelen stations ’s-Hertogenbosch Oost en Rosmalen, zoals verbeteren
Gedeeltelijk
verbinding met bedrijventerrein, looproute naar P&R en verbeteren fietsenstalling
Station Oost nemen we mee in de gebiedsontwikkeling ter plekke.
Voor Station Rosmalen zijn maatregelen concreet uitgewerkt. Daarbij worden zowel de fietsstallingen
uitgebreid en deel vernieuwd, als ook nieuwe fietskluizen door ProRail geplaatst. Daarnaast is het
verbetering van het parkeerterrein van Perron3 voorzien (voor P+R) met een directere looproute naar
het station. De realisatie van de werkzaamheden staan gepland voor 2021.

Beperken verkeershinder

Wat wilden we bereiken?
Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt een
vroegtijdige afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden
(onder andere de hulpdiensten en het openbaar vervoer) wordt intensief gecommuniceerd tijdens het
voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam
speelt hierin een centrale rol.
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Indicator
Percentage inwoners dat tijdig op de
hoogte wordt gebracht van
werkzaamheden, stremmingen en/of
omleidingen in hun buurt

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

69%

69%

63%

69%

65%

65%

59%

65%

67%

67%

67%

67%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat de kwaliteit van
de informatie goed vindt
Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat vindt dat ze
tijdens werkzaamheden in hun buurt hun
woning goed kunnen bereiken
Bron: KTO B&P

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Alle verkeersregelinstallaties (VRI’s) die worden vervangen, worden vervangen
Ja
door I-VRI’s. Met behulp van I-VRI’s ontstaan er mogelijkheden om hulpdiensten
beter door de stad te begeleiden. Daarnaast maken I-VRI’s het mogelijk om met
zelfrijdende auto’s te communiceren.
Alle in 2020 te vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's) zijn vervangen door intelligente VRI's (zgn. IVRi’s). Met behulp van I-VRI’s ontstaan er mogelijkheden om hulpdiensten beter door de stad te
begeleiden. Daarnaast maken I-VRI’s het mogelijk om met zelfrijdende auto’s te communiceren.
Binnen het programma Constructieve veiligheid worden de komende jaren
Ja
civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten) onderzocht. Als
eerste worden de meest risicovolle en impactvolle kunstwerken onderzocht. De
maatregelen die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig en veilig areaal,
worden integraal afgestemd en uitgevoerd. Zo houden we ‘s-Hertogenbosch
bereikbaar en beperken we de verkeershinder, nu en in de toekomst.
Met onze aanpak Constructieve veiligheid voor de bruggen werken we planmatig en risico gestuurd.
Omdat we niet alle objecten in één keer kunnen onderzoeken, zijn de objecten geprioriteerd. De
kunstwerken die het grootste risico opleveren of onvoldoende veiligheid of die de grootste impact qua
bereikbaarheid hebben, hebben de hoogste prioriteit gekregen bij het uitvoeren van de onderzoeken.
De prioritering van de kunstwerken wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwste inzichten. Met
uitzondering van de gemetselde boogbruggen zijn alle kunstwerken met een hoog risicoprofiel in de
jaren 2018 tot en met 2020 onderzocht. De kunstwerken met een gemiddeld risicoprofiel en een
constructieve inspectie van de gemetselde boogbruggen staan in 2021 gepland.
Voor de metselwerk boogbruggen hebben we in samenwerking met 4 ingenieurbureaus en de
gemeente Utrecht een nieuwe onderzoeks- en berekeningsmethodiek ontwikkeld om zo beter de
werkelijke sterkte en risico’s in kaart te brengen. Door een nieuw ontwikkelde rekenmethodiek
worden forse investeringen en maatregelen voor de andere gemetselde boogbruggen voorkomen en
beperkt. De resultaten van dit onderzoek en de ontwikkelde aanpak zijn in 2020 gebruikt voor de
beoordeling van 3 andere metselwerk boogbruggen.
Voor het plannen van projecten passen we een afwegingsmodel toe.
Ja
Uitvoeringsmoment en uitvoeringswijze van projecten, evenementen en
werkzaamheden die van invloed zijn op de bereikbaarheid van de stad worden
besproken in het Bereikbaarheidsteam. Op basis daarvan wordt bepaald wanneer
deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden en welke tijdelijke
verkeersmaatregelen daarbij nodig zijn.
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Met toepassing van het afwegingsmodel hebben we de projecten kunnen plannen en de noodzakelijke
tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen toepassen.
Via internet (http://live.andes.nl/s-hertogenbosch) publiceren wij de
Ja
verkeershinder en evenementen. Op de gemeentelijke website publiceren we de
actuele werkzaamheden in de openbare ruimte.
Actuele werkzaamheden zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast zijn de
werkzaamheden en evenementen ook gepubliceerd via internet (Andes).
Via het regionale verkeersteam ‘s-Hertogenbosch (RVT-HT) stemmen wij eens
Ja
per kwartaal op regionaal niveau activiteiten af met als doel het integraal werken
en beperken van de verkeershinder. Deelnemers zijn de gemeentelijke
wegbeheerders rondom ’s-Hertogenbosch, ProRail, Provincie Noord-Brabant en
Gelderland, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en waterschappen.
Ook in 2020 hebben we deelgenomen aan het regionale verkeersteam ‘s-Hertogenbosch (RVT-HT).
Maandelijks worden in het RVT-HT overleg ontwikkelingen en knelpunten besproken en regionale
werkzaamheden afgestemd om de bereikbaarheid van de regio te waarborgen

Wat kostte het?

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

Lasten

Rekening
2019
28.792

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
25.971
27.064

Rekening
2020
26.437

Verschil
627

Baten

23.149

21.701

18.105

17.113

-992

Saldo van lasten en baten

-5.643

-4.270

-8.959

-9.324

-365

Belangrijkste verschillen
· Verschillende onderhoudsprojecten zijn uitgesteld om meer werk met werk te kunnen maken.
Er is bewust gekozen om geen werken naar voren te halen, maar bewust in te zetten op het
onderhoud groen en spelen. Voordeel € 360.000
· Er ontstaan voordelen op de kapitaallasten omdat er minder projecten volledig afgerond zijn.
Voordeel € 1.458.000
· Ten gevolge van Corona zijn er minder bezoekers aan de stad geweest. De parkeeropbrengsten
zijn hierdoor € 5,2 miljoen lager dan begroot. Vanuit het landelijke steunpakket zijn wij voor €
2,1 miljoen hiervoor gecompenseerd. Gesaldeerd met de lagere kosten die samen hangen met
parkeren leidt dit tot een totaal nadeel van € 2.038.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid
Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
105.000
105.000
105.000

105.000

Verleende
subsidie
92.173
92.173
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Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

Uitspraak beroep Q-park

Uitspraak is gedaan.

Toelichting
Per 1 juli 2014 is onze gemeente verplicht om aan de Wet Markt en Overheid te voldoen. Deze wet is
bedoeld om concurrentievervalsing door de overheid te voorkomen. Op 9 september 2014 heeft de
raad activiteiten die in het algemeen belang plaatsvinden aangewezen. Dit besluit is op 16 september
2016 gepubliceerd. Tegen de aanwijzing van het aanbieden van parkeergelegenheid op transferia als
activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang is op 4 oktober 2016 bezwaar ingediend door Q-park.
Op 9 mei 2017 heeft de raad op advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften het
bezwaarschrift deels gegrond en deels ongegrond verklaard en het besluit met aanvulling van de
motivering in stand gelaten. Tegen dit besluit heeft Q-park beroep ingesteld. Zij zijn op 22 maart 2018
door de rechtbank in het gelijk gesteld, omdat de gemeente het besluit onvoldoende heeft
gemotiveerd en de belangenafweging onvoldoende is geweest. Wij zijn tegen het besluit in hoger
beroep gegaan. De behandeling van het hoger beroep bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb) heeft op dinsdag 14 mei 2020 en op 9 maart 2021 plaatsgevonden. Op 6 april
heeft het CBb in deze zaak finaal beslecht. De inhoud van het vonnis zal separaat aan de Raad worden
gecommuniceerd.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Koersnota Mobiliteitsaanpak 's-Hertogenbosch 2017-2025
Uitvoeringsprogramma 2018-2019
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Sport en recreatie
Ambitie

Sport raakt iedereen. En dat moet ook! Sport en bewegen is essentieel om ons lichaam gezond en in
conditie te houden. Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve, duurzame, sociaal
betrokken en veilige samenleving. Sport biedt een platform om elkaar te ontmoeten, heerlijk te
ontspannen en samen iets te ondernemen. Het allermooiste van sport is ”het is gewoon leuk”. Iedereen
in ’s-Hertogenbosch moet in de gelegenheid zijn dit zelf te ervaren. We zien het dan ook als onze
missie om:
Iedereen, (van 0 tot 100 jaar en ouder) een laagdrempelig, passend en betaalbaar sport- of beweegaanbod
in de directe omgeving aan te bieden.
We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor
hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse
routine.

Effecten Covid-19

De gevolgen van Covid-19 en de bijbehorende corona-maatregelen hebben het afgelopen jaar grote
impact gehad op de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen. Desondanks zijn een belangrijk
deel van de doelstellingen uit het programma Sport en Recreatie (gedeeltelijk) gerealiseerd. De
effecten van de corona-maatregelen op het programma Sport en Recreatie waren echter goed
voelbaar. De corona-beperkingen hebben in 2020 grote impact gehad op het functioneren van
sportverenigingen, stichtingen, de combinatiefunctionarissen en zeker ook commerciële
sportaanbieders. Door een combinatie van landelijke en lokale steunmaatregelen zijn de meeste
sportaanbieders in staat geweest om het financieel zeer zware jaar 2020 te overleven. Vele van hen
hebben enorme creativiteit en inzet getoond door binnen de corona-regels, toch sportieve activiteiten
aan te blijven bieden en zo een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan behoud van de vitaliteit
van onze inwoners. Voor de binnensporten was dit het moeilijkst omdat de zwembaden, de ijsbaan,
sporthallen, gymzalen en sportscholen een groot deel van het jaar gesloten zijn geweest. Ook zijn in
2020 bijna alle sportevenementen afgelast.
Het nadelige effect van de gederfde huurinkomsten en huurkwijtscheldingen binnen de exploitatie van
Sport en Recreatie bedroeg circa € 790.000, waarvoor we via het Rijk voor € 360.000 gecompenseerd
werden. Het nadelige effect is kleiner dan eerder werd voorzien (€ 1.060.000) doordat er binnen de
beperkte mogelijkheden toch extra inkomsten ontvangen werden onder andere door verhuur van
ruimtes aan het onderwijs en de gemeente (stadsbestuur). Overige financiële effecten zijn een nadeel
van € 30.000 als gevolg van de annulering Vuelta, een nadeel van € 50.000 als gevolg van de
gedeeltelijke kwijtschelding van deelnemersbijdragen beweegactiviteiten senioren en uiteindelijk ook
nog een voordeel van € 100.000 als gevolg van de het niet kunnen plaatsvinden van diverse fysieke
activiteiten Sport en Bewegen.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Bewegen voor iedereen

Wat wilden we bereiken?
We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor
hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse
routine.
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Indicator
Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat
voldoet aan de beweegnorm

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

26%

27%

24%

28%

35%

35%

45%

35%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en
Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder)
dat voldoet aan de beweegnorm
Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en
Sportparticipatie volwassenen

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We stellen een nieuwe combinatiefunctionaris aan die de verbinding tussen de
sportverenigingen en jongeren moet versterken
De functionaris is aangesteld en aan de slag met onderzoeken en partners.

Ja

We ondersteunen sportaanbieders bij het opzetten en/of uitbreiden van passend Ja
beweegaanbod voor mensen met een beperking
Onze inzet op dit thema is ondanks de coronabeperkingen onverminderd doorgegaan.
Middels de nieuwe Subsidieregeling Combinatiefuncties ’s-Hertogenbosch geven Ja
we partners de mogelijkheid om een buurtsportcoach aan te stellen.
Een 11-tal organisaties hebben gebruik gemaakt van de regeling en een
Combinatiefunctionaris/Buurtsportcoach aangesteld
We geven mede uitvoering aan de Brabantstad ambitie om van Brabant een
Urban hotspot te maken
We hebben actief geparticipeerd in de Brabantstad samenwerking.

Ja

Met enige regelmaat organiseren wij grootstedelijke sportevenementen met
(inter-)nationale uitstraling
I.v.m. Corona zijn alle evenementen afgelast.

Nee

We benutten (top)sportevenementen om inwoners in beweging te krijgen en de Nee
maatschappelijke impact te vergroten
I.v.m. Covid 19 zijn alle evenementen afgelast en daarmee is deze doelstelling ook niet gerealiseerd.
We bestendigen onze rol in het samenwerkingsverband Uniek sporten

Ja

We zijn een dragende kracht in het samenwerkingsverband.
We houden sportspreekuren om kwetsbare inwoners aan het sporten en
Gedeeltelijk
bewegen te krijgen
Als gevolg van de Corona-maatregelen zijn de sportspreekuren vanaf half maart voorlopig stilgelegd.
We intensiveren de samenwerking met zorgpartners in het sociale domein

Ja

Het overleg, projectmatig en beleidsmatig, met interne zorgpartners (sector Maatschappelijke
Ontwikkeling) is geïntensiveerd. Met externe zorgpartners is meer afgestemd. Denk hierbij aan het
Jeroen Bosch-ziekenhuis, Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Linc naar Zorg (project
LifeGoals), fysiotherapeuten en huisartspraktijken.
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We zetten ons in om, binnen de regeling Cityboost, voor een bedrag aan €
Gedeeltelijk
20.000,- aanvragen van jongeren te genereren en realiseren op het gebied van
sport en bewegen
In maart 2020, voor corona, zijn 8 aanvragen gedaan en in november 2020 weer 8 nieuwe aanvragen.
De eerste 8 zijn helaas niet uitgevoerd door corona. Dit geld is niet uitgegeven. De 8 van november
zijn wel uitgevoerd voor een bedrag van € 17.452,-

Sportieve infrastructuur

Wat wilden we bereiken?
We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en
beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.
Indicator
Percentage volwassenen dat de kwaliteit
van sportvoorzieningen als (ruim)
voldoende beoordeelt.

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

71%

71%

62%

71%

62%

65%

58%

70%

67%

71%

69%

75%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal
mogelijkheden om te sporten/bewegen in
de openbare ruimte (ruim) voldoende
vindt.
Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal
mogelijkheden om te sporten/bewegen in
de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt
Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We gaan zaalsportverenigingen meer mogelijkheden geven om een “clubgevoel”
te creëren in gemeentelijke zaalsportaccommodaties
Niet uit kunnen voeren i.v.m. Coronacrisis

Nee

We streven naar de realisatie van een stadscamping op het sportpark de
Ja
Schutskamp
Op basis van een marktconsultatie met haalbaarheidstoets is besloten een camperdrive te realiseren in
plaats van een stadscamping.
We ondersteunen de Watersportvereniging Engelermeer bij de realisering van
Ja
haar accommodatie
Nieuwbouwplannen liggen klaar en het vergunningentraject is opgestart. Start realisatie wordt
verwacht eind 2021.
We verbeteren de sportieve inrichting van de openbare ruimte

Ja

Op diverse plekken zijn nieuwe sport- en speelveldjes aangelegd.
We renoveren 2 gymzalen (met toepassing van duurzaamheidsmaatregelen), om Nee
de levensduur te verlengen
Project bevindt zich in voorbereidingsfase.
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In samenwerking met schoolbestuur OMO worden, voor het Rodenborchcollege, Ja
het Jeroen Bosch college en de zaalsportverenigingen, 2 sporthallen met
foyerruimte gerealiseerd en gezocht naar een goede afstemming met de
naastgelegen sportvoorzieningen
De 2 sporthallen worden door beide scholen gebruikt voor het bewegingsonderwijs en in de avonden
en weekenden door sportorganisaties. In het eerste kwartaal van 2021 start de bouw en de
ingebruikname staat gepland voor augustus 2022 (schooljaar 2022-2023).
We realiseren een sportzaal in de nieuwbouw van KC Oosterplas (Rijnstraat) ter
vervanging van de bestaande zaalsportaccommodatie
Het project is opgestart. Oplevering sportzaal is gepland augustus 2022

Ja

We verduurzamen bestaande zaalsportaccommodaties en zwembaden

Ja

5 sportaccommodaties zijn verduurzaamd in 2020. Het project loopt nog door in 2021.
We vervangen 2 toplagen van kunstgrasvelden

Ja

Eén veld (BVV) is gereed gekomen, het andere (MHC Rosmalen) wordt begin 2021 afgerond.
We evalueren de ervaringen van de in 2019 nieuw aangelegde kunstgrasvelden

Nee

Door corona zijn de kunstgrasvelden veel minder intensief gebruikt en is evaluatie niet zinvol.
We helpen zoeken naar een geschikte nieuwe locatie voor de skatehal

Ja

De Kaaihallen zijn aangewezen als (tijdelijke) locatie voor het World Skate Centre. Verhuizing eind
2021

Mensen en organisaties

Wat wilden we bereiken?
We zorgen er voordat iedereen die zijn of haar (sportieve)talent wil ontwikkelen en een positieve
bijdrage wil leveren aan het sport en beweegklimaat in ’s-Hertogenbosch een beroep kan doen op
ondersteuning.
Indicator
Nulmeting Doelstelling
Realisatie Ambitie 2022
2020
2020
Percentage volwassen inwoners dat actief
is als vrijwilliger in de sport

11%

13%

10%

13%

13%

16%

16%

17%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat actief is als
vrijwilliger in de sport
Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

We versterken sportaanbieders van binnenuit

Gedeeltelijk

Door corona is de focus van verenigingen verschoven naar de korte termijn, hierdoor was er meer
vraag voor ondersteuning dan voor ontwikkeling van de verenigingen.
We realiseren 3 trainingen Citytrainer Junior voor groep 7 en 8 uit het
basisonderwijs
Er zijn 6 trainingen gegeven op 4 verschillende basisscholen.

Ja
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We organiseren 3 trainingen Eventtrainer voor de leeftijd 12 +

Ja

Uitgevoerd bij VMBO, Helicon den bosch. 71 nieuwe eventtrainers zijn opgeleid. Zij zijn vooral ingezet
bij events die door mochten gaan, zoals MSE week.
We helpen verenigingen bij het werven van leden en vrijwilligers

Gedeeltelijk

Door corona is de focus van de verenigingen verschoven van werven leden en vrijwilligers naar
behoud van leden en vrijwilligers. Hierop hebben we veel kunnen ondersteunen.

Wat kostte het?

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

Lasten

Rekening
2019
20.591

Baten
Saldo van lasten en baten

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
17.840
17.911

Rekening
2020
18.358

Verschil
-447

9.099

6.196

6.015

6.491

476

-11.492

-11.644

-11.896

-11.867

29

Belangrijkste verschillen
-

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
95.100
95.100

Doelstelling/ subsidieontvanger
Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal
Exploitatiebijdrage World Skate Center

Verleende
subsidie
95.100

95.100

95.100

95.100

5.210

5.210

5.555

5.210

5.210

5.555

20.870

20.870

20.988

20.870

20.870

20.988

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

5.730

5.730

5.730

5.730

5.730

5.730

Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten voor
senioren (bewegingscentrum 50+)
'S-PORT PLUS

5.600

5.600

5.567

5.600

5.600

5.567

De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het
gebied van educatie, beheer en ontwikkeling van natuur en
landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch

1.880

1.880

1.880

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de
handboogvereniging
Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard
Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde)
kleedkamers van derden
Exploitatiebijdrage geprivatiseerde kleedaccommodaties
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Stichting Landschapsbelang Maasdonk

1.880

1.880

1.880

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

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak

100.000

100.000

99.996

De Plek

100.000

100.000

99.996

Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

152.630

152.630

162.182

Combinatiefunctionarissen

152.630

152.630

162.182

2.750

2.750

3.368

2.750

2.750

3.368

Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

101.000

1.000

35.000

Sportevenementen

101.000

1.000

35.000

Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

605.340

605.340

811.200

Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV

605.340

605.340

811.200

Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en
vrijwilligers bij sportverenigingen
Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)

315.800

315.800

315.800

315.800

315.800

315.800

0

65.000

65.000

0

65.000

65.000

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

Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering van de
actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord 2020

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

113
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Kwekkelstijn BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 18.151 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 108.067
(2019)

€ 108.067
(2019)

€ 211.973
(2019)

€ 211.973
(2019)

0 (2019)

Risicomanagement:
Jaarcijfers 2020 waren bij het opstellen van deze jaarrekening 2020 nog niet bekend.
Risicomanagement (2019):
Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een financieel risico geweest. In 2018 heeft het 25
meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode doet het bassin dienst als een van de buitenbadbassins en in de overige
jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter
toch afhankelijk blijven van het weer. Met de opening van het overkapte buitenbassin zijn vooral de personeelskosten en opbrengsten toegenomen en
daarmee het financieel risico. De hoogte van de algemene reserve tot maximaal € 90.000 was daarmee niet meer in lijn met het financieel risico.
De exploitatie- en huurovereenkomst tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V. voor de jaren 2017 tot en
met 2019 was met 1 jaar verlengd tot en met 2020. Hierin was geen rekening gehouden met de gevolgen van de overkapping van het 25 meter buitenbassin
voor de exploitatielasten. Voor 2021 tot en met 2024 is een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst aangegaan. In de exploitatieovereenkomst is de
exploitatiesubsidie aangepast op de nieuwe situatie en is de maximale algemene reserve verhoogd naar € 150.000. Nadat de algemene reserve vanuit
eventuele exploitatieoverschotten weer is gegroeid naar dit hogere bedrag zal deze weer toereikend zijn om enige slechtere jaren op te kunnen vangen. Het
zwembad Kwekkelstijn is in 2020 door Corona deels gesloten geweest en deels open met de nodige beperkingen. De BV heeft een beroep gedaan op de
landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV vertaalt zich in een hogere exploitatiesubsidie van de gemeente
aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. De gemeente wordt hiervoor naar verwachting
gecompenseerd door een regeling vanuit het Rijk.

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch N.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal), € 1,6 miljoen (rekening-courant), € 0,9 miljoen
(jaarlijkse kapitaalstorting)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 639.208

-

€ 10.405

-

-
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Risicomanagement:
Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 30 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.

Verhuurmaatschappij De Vliert
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 234.604 (aandelenkapitaal Sport en Vrije Tijd NV), € 343.640 (dotatie voorziening
kosten vervanging technische installaties Sportiom)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 600.182

-

€ 29.171

-

-

Risicomanagement:
Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 20 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Herziening besluit gelegenheid
geven tot sportbeoefening

Structureel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

PM

2

Toelichting
Op basis van Europese wetgeving is de btw-sportvrijstelling in Nederland vanaf 1 januari 2019
aangepast. Hierdoor wordt het ‘gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ door een niet-winst
beogende instelling niet langer gekwalificeerd als een btw-belaste prestatie waardoor de
verhaalbaarheid van BTW op investeringen en exploitatie is komen te vervallen. Om de financiële
nadelen van deze aanpassing in de BTW wetgeving te compenseren kunnen gemeenten in de periode
2019-2023 een ‘Specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) aanvragen. Deze regeling kent echter
een landelijk plafond. Indien er landelijk meer middelen worden aangevraagd dan beschikbaar, vindt
een verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaats. Op basis van de aanvragen was er zowel
in 2019 als in 2020 sprake van een landelijke overvraging. De definitieve toekenning wordt bepaald op
basis van de verantwoording die via de SISA bij de jaarrekening plaatsvindt. De definitieve vaststelling
over 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden en hierbij was sprake van een 100% vergoeding. Bij onze
gemeente is in 2020 sprake van een onderrealisatie waardoor het risico wordt beperkt. Pas na
afrekening van het jaar 2020 wordt duidelijk of er sprake is van volledige compensatie over 2020. In
latere jaren speelt vanzelfsprekend dezelfde problematiek.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Sportvisie Sportief Samen Verder
Buitensportnota ‘Buitenkans’
Zaalsportnota
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Milieu respecterende ontwikkelingen
Ambitie

‘s-Hertogenbosch wil een aantrekkelijke, gezonde en duurzame stad zijn.
Om die ambitie waar te maken werken we met burgers, onderwijs en bedrijven aan die duurzame
aanpak. In de bedrijfsvoering krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen/inkopen en de
circulaire economie steeds meer vorm. Duurzaamheid zal in de hele organisatie verankerd worden.
Richting onze inwoners bundelen we onze informatie en intensiveren we onze communicatie om
bewustwording rondom de energietransitie te versterken. Daarnaast integreren we maatregelen
rondom klimaatadaptatie en mitigatie zo veel mogelijk.
Met duurzaamheid willen wij ook economische kansen pakken. Vooral op het terrein van energie
(besparing en duurzame toepassingen zoals wind, zon), duurzame bouw (zuinig ontwerpen,
materialisatie), integraal waterbeheer (toepassingen van berging, combinaties met groen, recreatie en
natuur), agrifood en mobiliteit (toepassen innovatieve technologieën).

Effecten Covid-19

Met betrekking tot het thema ‘Goede Afvalzorg’ zagen we in 2020 dat we doelstellingen op het gebied
van Afvalproductie per inwoner van 430 kg per jaar niet hebben behaald (realisatie 498 kg/jaar). Ook
de doelstelling van 175 kg hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is niet behaald (realisatie 216 kg
per jaar). Door de corona maatregelen is er veel meer thuisgewerkt en is er ook meer restafval
geproduceerd. Ook is er meer thuis geklust, is er meer in de tuin gewerkt en wordt er veel meer thuis
gekookt met een grotere afvalstroom tot gevolg. Ook op de milieustations zien we een behoorlijke
toename van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval, voornamelijk het effect van de
coronamaatregelen (opruimen, klussen, kleine verbouwingen). Financieel is het directe nadeel als
gevolg van de corona maatregelen circa € 500.000 Indirect zijn er ook grote financiële effecten waar
te nemen, zoals bijvoorbeeld hogere verwerkingskosten voor bepaalde afvalstromen en lagere
opbrengsten voor oud papier door lage markttarieven. Per saldo worden deze nadelige financiële
effecten opgevangen middels de bedrijfsrisicoreserve van de afvalstoffendienst en de voorziening
afvalstoffenheffing.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?
Een duurzame stad. Het programma duurzaamheid wordt verder geïntensiveerd met inzet op:
1. gezond, groen en klimaatbestendig
2. CO2-neutraal (waaronder energietransitie)
3. waardebehoud van grondstoffen
4. duurzame mobiliteit en een bewustwordingsaanpak gericht op het activeren van de stad voor
duurzaamheid.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

De communicatie aanpak ten aanzien van duurzaamheid wordt geïntensiveerd en Ja
gericht op het activeren van de stad op gebied van duurzaamheid.
Is een lopende aanpak
Op basis van de lange termijn ambities duurzaamheid wordt een
Gedeeltelijk
duurzaamheidsmonitor en jaarlijks duurzaamheidsjaarverslag opgesteld. De
eerste publicatie vindt plaats in 2020.
Het duurzaamheidsjaarverslag is opgesteld en er is een begin gemaakt met de duurzaamheidsmonitor.
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Het aardgasvrij maken van de eerste vijf buurten start en de uitbreiding van de
Gedeeltelijk
wijkaanpak aardgasvrij naar meer buurten wordt voorbereid
Samenwerking met de vijf buurten geïntensiveerd. Eén van de buurten is goedgekeurd voor het
landelijke programma Proeftuin Aardgasvrije Wijk.
Wijkaanpak niet verder uitgebreid naar meer buurten.
We zetten het initiatief voor het energielandschap Rosmalense polder voort en Gedeeltelijk
ontwikkelen beleid ten aanzien van duurzame energielandschappen
De Visie energielandschap is afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. De Verkenning
Duurzame polder gaat na het raadsbesluit van 6 oktober 2020 een volgende fase in, waarin
alternatieven worden uitgewerkt en een MER procedure wordt doorlopen.
We zetten de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen voort

Ja

Het programma voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is in uitvoering en ligt op schema.
Ter bevordering van de ontwikkelingen voor maximaal waardebehoud van
grondstoffen wordt een ontwikkelplan opgesteld en we verbinden
ondernemerschap hieromtrent
Deze uitdaging wordt in 2021 verder opgepakt.

Nee

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen wordt geïmplementeerd

Ja

Het actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen is geïmplementeerd.
We stellen een actieplan duurzame mobiliteit op en beginnen met implementatie Ja
daarvan. Met het actieplan wordt onder andere een impuls gegeven aan schonere
bevoorrading binnenstad, nieuwe schone mobiliteitsconcepten en plaatsing van
oplaadpunten
Het actieplan is gerealiseerd en de implementatie loopt volop
Voor duurzame gebiedsontwikkeling wordt gewerkt aan verbetering van de
interne en externe advisering
Hier is aan gewerkt

Ja

We zetten in op het verder uitvoeren van een duurzaamheidsakkoord op met
woningbouwcorporaties en bedrijfsleven
Uitvoering duurzaamheidsakkoord ligt op schema.

Gedeeltelijk

Klimaatneutrale stad

Wat wilden we bereiken?
‘s-Hertogenbosch is in 2050 een klimaatneutrale stad. Om dit te bereiken wordt ingezet op zeer forse
energiebesparing en opwekken van duurzame energie, zoals vastgesteld in het Klimaatprogramma in
2008 en het Energietransitieprogramma 2016-2020. Daarin zijn uiteenlopende projecten voor de
deelgebieden woningen, gemeentelijke gebouwen, bedrijven en duurzame energieopwekking
opgenomen. De komende periode ligt er extra prioriteit op (grootschalige) duurzame
energieopwekking en energiebesparing bij de bebouwde omgeving (o.a. wijkenergieplannen). In 2020
vernieuwen we het energietransitiebeleid door het maken van een nieuw energietransitieprogramma
voor de periode 2021-2024.
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Indicator
Aantal woningen met zonnepanelen

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

1.360

8.000

6.500

10.000 (was
4.000)

380

800

890

900 (was
640)

8

12

10

20 (was 11)

Bron: informatie afdeling SO/E&E

Bedrijven nemen
energiebesparingsmaatregelen (o.a.
deelnemers energiecoalitie, handhaving bij
bedrijven en projecten)
Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal grote duurzame energie-installaties
Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Strategische communicatie t.b.v. bewustwording rondom de energietransitie

Ja

Strategische communicatie vindt structureel plaats via de Klimaatpagina. Daarnaast is de specifieke
campagne 'Wanneer zet jij de stap?' plaatsgevonden.
Uitvoeren energiebesparingsprogramma gemeentelijke gebouwen en openbare Gedeeltelijk
verlichting
Eerste twee clusters à 99 gebouwen zijn afgerond. Derde en laatste cluster volgt in 2021.
Ondersteunen van de Bossche Energie Coalitie, o.a. met de BEC
Ja
projectontwikkelaar, ook gebiedsgericht
De Bosche Energie Coalitie is afgerond en is overgegaan in het Duurzaam Netwerk. Gebiedsgerichte
aanpak is in uitvoering bij de Herven en Rietvelden.
Ondersteunen van initiatieven van bedrijven bij duurzame energieprojecten, o.a. Ja
met de energieontwikkelaar
In uitvoering met de focus op de Spoorzone.
Handhaving van verplichte energiemaatregelen bij bedrijven

Ja

Aan de energiebesparingsplicht voldeden 85 bedrijven van de gecontroleerde bedrijven. Bij de eerste
controle voldeed circa 20% van de bedrijven bij de tweede controle circa 60%. Bij de bedrijven die niet
voldeden zijn nieuwe termijnen opgelegd.
Aan de informatieplicht hebben 95% van alle relevante Bossche bedrijven voldaan.
In behandeling nemen van initiatieven voor zonneweides en windmolens op basis Ja
van de Visie Energielandschap.
Aanbestedingstraject t.b.v. 100 ha zon gestart.
Samen met de regiogemeenten ontwikkelen van de Regionale energiestrategie en Ja
deze aan de raad ter vaststelling voorleggen.
Concept RES is vastgesteld.
Ontwikkeling van energieplannen voor wijken en bedrijventerreinen; uitvoeren
Ja
van de pilot aardgasvrije buurt.
Transitievisie Warmte is in ontwikkeling. Subsidie voor Proeftuin Aardgasvrije Wijk ’t Zand is
toegekend.
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Uitvoeren aanpak voor energiebesparing in particuliere woningen.

Ja

Regeling Reductie Energiegebruik is uitgevoerd o.a. middels vouchers.
Het energieloket Brabant Woont Slim is zowel digitaal als telefonisch bereikbaar voor vragen over
energiebesparing bij particuliere woningen.
Uitvoeren van het Duurzaamheidsakkoord met de woningcorporaties en het
stedelijk huurdersplatform.
In uitvoering volgens planning.

Ja

Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen

Wat wilden we bereiken?
Van de compacte, complete en contrastrijke stad ook nadrukkelijk een duurzame stad maken.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Bundeling van communicatiekanalen richting onze inwoners middels een ‘Groen Ja
loket’
Het duurzaam loket is gerealiseerd op www.denbosch.nl/duurzaam . Hier kunnen geïnteresseerden
informatie vinden over duurzaamheidsbeleid, regelingen en actualiteit. Het duurzaam wordt vanuit
Programma Duurzaam bijgehouden.
Uitvoeren van de duurzaamheidstoets grotere gemeentelijke investeringen
(gebouwen, grond- weg- en waterbouw, leveringen en diensten) met een
evaluatie hiervan over de afgelopen jaren
Paragraaf duurzaamheid in bestuurlijke voorstellen

Ja

Bij gebiedsontwikkeling en ruimtelijke plannen vormt duurzaamheid één van de
uitgangspunten
paragraaf duurzaamheid in bestuurlijke voorstellen

Ja

Duurzame stedelijke ontwikkeling van woon- en werklocaties op (middel-)grote Gedeeltelijk
ontwikkelings- en herstructureringslocaties zoals Heesch West. Voor Heesch
West wordt een ambitieus duurzaamheidsprofiel uitgewerkt. Begin 2020 wordt
de omgevingsvergunning voor het zonnepark Achterste Groes verleend. Onder
meer via de bestaande energiecollectieven wordt aan bewoners in de omgeving
de mogelijkheid geboden in het zonnepark te participeren
er is een duurzaam energieconcept voor Heesch West ontwikkeld, maar door het besluit af te zien van
plaatsing van windmolens, wordt dit concept daarop aangepast en heeft het proces daardoor ook
vertraging opgelopen samenhangend met doorlooptijd aanvullend onderzoek en deels ook vanwege
Corona wat betreft afstemming met de stakeholders.
Versterking ondersteuning particuliere initiatieven duurzame (steden-)bouw

Ja

Ondersteuning vindt plaats via het groen loket waar duurzaamheidsinformatie voor particuliere
initiatieven gebundeld wordt.
Versterking thema’s gezonde verstedelijking en gezonde stad

Gedeeltelijk

Deze thema’s gezonde verstedelijking en gezond staat jaarlijks hoog op de agenda.
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Een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem

Wat wilden we bereiken?
Inwoners van ‘s-Hertogenbosch wonen in een aantrekkelijke, leefbare en groene gemeente. De
gemeente biedt een veilige plek voor haar inwoners, ondanks extreme regenbuien en hete zomers.
Door ons robuuste watersysteem houden we onze voeten droog en zijn we ook bestand tegen
droogte. We onderzoeken de gevolgen van de hetere zomers, communiceren over de gevolgen en
treffen maatregelen om het comfort van onze inwoners te blijven garanderen. Natuur is overal
aanwezig en draagt bij aan gezonde leefomgeving. Inwoners hoeven niet meer de stad uit te gaan om
te kunnen genieten van een groene omgeving.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Veilig watersysteem: Samenwerken aan Maasbrede Maatregelpakketten voor de Ja
waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma Maas
Voor een veilig watersysteem werken we samen met het waterschap Aa en Maas aan de projecten
Howabo II en projecten bij de Maas (o.a. dijkversterking)
Extreme regenbuien: De Gemeente ’s-Hertogenbosch richt de openbare ruimte Ja
klimaatbestendig in. Hemelwater wordt afgekoppeld bij het (her)inrichten van
openbaar terrein en renovaties van wegen. We vergroenen ook de openbare
ruimte door het terugdringen verhardoppervlak. Bij de o.a. volgende projecten in
de openbare ruimte koppelen wij het hemelwater af: West: Hollandse Buurt,
Boschmeersingel, Boschveld deelplannen 1,2 en 4, Herinrichting van de Mayweg
in ’t Zand, Sportlaan (gedeeltelijk) en Nieuwstraat. Bij de volgende projecten
vervangen wij tevens de riolering: West: Hollandse Buurt, Boschmeersingel en
Boschveld deelplannen 1,2 en 4.
Bij alle nieuwbouw en renovatieprojecen worden kansen gezocht voor het afkoppelen. Dit is bepaald
in de Verordening Hemelwater ’s-Hertogenbosch. Deze verplichting wordt geborgd in het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
In 2020 zijn 3 projecten in uitvoering/worden uitgevoerd:
a.
Wijk West-Hollandse Buurt: vervangen riolering en afkoppelen hemelwater (2 fasen)
b.
Boschmeersingel: ged. vervangingen riolering en afkoppelen hemelwater. In uitvoering
c.
Rijzertlaan (west); vervangen riolering en afkoppelen hemelwater.

Het waterbewustzijn in ’s-Hertogenbosch willen we vergroten. Door middel van Ja
een campagne wordt verteld wat de gevolgen zijn van de toename van hevige
neerslag en van het grootschalig verharden van tuinen en terreinen. Daarbij
wordt vergroening door onder andere groene daken en (onderhoudsarme) groene
tuinen gestimuleerd. Wij continueren de aanjaagsubsidie Groene Daken en de
regentonnen subsidie
We hebben het water- en klimaatbewustzijn in ‘s-Hertogenbosch met een langlopende communicatie
campagnes verder vergroot. Er zijn bij 159 adressen groene daken aangelegd en er zijn 376
regentonnen met subsidie verkocht.
Bij diverse projecten wordt het hemelwater afgekoppeld. Hierdoor komt dit
Ja
water niet meer terecht in ons riool maar in de bodem. Tegelijkertijd zetten we bij
deze projecten in op het verhogen van het waterbewustzijn van bewoners en
bedrijven. Waarbij de insteek is dat op eigen terrein ook hemelwater wordt
opgevangen en tuinen en terreinen minder worden verhard. Daarnaast worden bij
nieuwbouw en renovatieprojecten afspraken gemaakt over de afvoer van
hemelwater volgens het hemelwaterbeleid (Waterplan 31 januari 2017)
Op basis van de verordening hemelwater (oude versie, nieuwe versie 2021) is bij nieuwe ruimtelijke
projecten en bij vitaliseringsprojecten het hemelwater afgekoppeld. Hierbij is gestimuleerd dat er meer
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hemelwater wordt opgevangen en minder terreinen verhard worden. Dit heeft geleid tot groenere en
klimaatbestendigere ruimtelijke plannen.
Actualisatie van de (landelijke verplichte) stresstesten voor klimaatverandering:
Nee
hevige neerslag. Opstarten van risicodialogen aan de hand van de resultaten van
de stresstesten hevige neerslag en hitte
De stresstest hevige neerslag is nog niet geactualiseerd. Dit gebeurt in 2021.
Onderzoek en plan van aanpak hittestress. We onderzoeken de gevolgen van de Ja
hetere zomers, communiceren over de gevolgen en treffen maatregelen om het
comfort van onze inwoners te blijven garanderen
De stresstest op het vlak van hitte is in 2019 geactualiseerd. We hebben tot 2024 ieder jaar een
actueel hittebeeld
Smart maken opgaven en kansen hittestress. Op basis van de bestaande
Nee
hittestresskaarten: concreet maken hoeveel m2 openbare ruimte potentie heeft
om omgevormd te worden naar groen. Zodanig om hittestress te beperken.
Doorrekenen van kosten van de potentiële maatregelen
We gaan in de uitwerking van de “gebiedspaspoorten” per wijk kijken wat de grootste knelpunten zijn
voor wat betreft hitte, en droogte en wateroverlast. Op basis van díe analyse kunnen we bepalen
welke maatregelen we lokaal kunnen treffen.
Uitwerking Duurzaamheidsakkoord met de woningbouwcorporaties. Zij hebben
ambities op het gebied van Duurzaamheid. We stimuleren hen, en hun huurders
Zie duurzaamheidsakkoord, onder kopje evenwichtige woningmarkt.

Ja

Geveltuintjes worden gestimuleerd. We trekken op met de
Ja
woningbouwverenigingen
In 2020 zijn 120 aanvragen geweest voor geveltuintjes waarvan circa 100 zijn gehonoreerd.
Schouw bedrijventerreinen we leggen aan bedrijven uit, tijdens de jaarlijkse
schouw, dat het klimaat verandert. We informeren hen over de gevolgen en
leggen uit hoe zij hun bedrijventerrein kunnen inrichten om de gevolgen te
beperken (groene daken, groene terreinen)
We hebben onze informatie voor bedrijven aangepast en uitgebreid.

Gedeeltelijk

Participeren in Samenwerkingsverbanden werkeenheid Doelmatig Waterbeheer Ja
de Meierij en Regio Noordoost Brabant voor kennisontwikkeling en vergroten
efficiency. We werken samen op de thema’s beperking van Stresstests,
Klimaatbewustzijn en Duurzame bedrijventerreinen
We nemen deel aan het netwerk om daarmee onze kennis uit te bereiden en te delen en onze
efficiency te vergroten.
Robuust watersysteem- en rioolbeheer: Noodzakelijke vervangingen van
Ja
oeverbeschoeiingen benutten voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers,
volgens het Oeverplan (2013). In de periode 2019 - 2021 pakken wij circa 30 km
oever aan in de wijk Noord. Daarvan wordt 10 km omgevormd tot
natuurvriendelijke oever. Dit voeren wij uit in samenwerking met Waterschap Aa
en Maas
In maart 2021 is Oeverplan wijk Noord gereedgekomen. Hierbij is 30 km oude beschoeiing verwijderd.
Daarvoor is ca. 20 km nieuwe beschoeiing aangebracht en de overige 10 km is omgevormd naar
Natuurvriendelijke Oevers.
We baggeren een deel van watergangen in Noord

Gedeeltelijk

Baggeren wijk Noord is in uitvoering. Afgerond december 2021.
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Renoveren van de rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan

Gedeeltelijk

Renoveren rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitgangspunt is
dat in sept-okt 2021 uitvoering start en wordt afgerond.
Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt
vervangingsmoment, voeren we rioolreparaties uit
Uitvoering rioolreparaties: Binnenstad reparaties voor 90% gereed.

Gedeeltelijk

Om het afvoer van het rioolwater van Rosmalen naar het waterschap te kunnen
sturen, brengen wij een constructie aan in de hoofdriolering
Er is een technisch ontwerp opgesteld en in 2021 wordt het gerealiseerd.

Gedeeltelijk

Gefaseerd vervangen van de elektrische installaties van gemalen en
Gedeeltelijk
bergbezinkbassins
Besturing/elektrische installaties; is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitvoering af te ronden in 2021.
Het aantal vierkante meters verharding wordt daar waar mogelijk verminderd,
Gedeeltelijk
zodat de kans op wateroverlast en hittestress gereduceerd worden
Bij nieuwe projecten wordt de afweging gemaakt of er verharding kan verdwijnen. In de praktijk valt
het niet altijd mee dit te realiseren. In 2020 zijn de fietspaden aan de Hustenweg aan beide zijden
tussen het Maximakanaal en de Blauwe Sluisweg verwijderd en omgevormd tot berm. De totale
afname van de verharding betreft ca 1.700 m2.

Verbeteren luchtkwaliteit

Wat wilden we bereiken?
De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors
verbeterd. We willen blijvend aan de Europese normen voor luchtkwaliteit voldoen en we willen in
2030 voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Indicator
Aantal laadpunten voor elektrische auto's

Nulmeting

Doelstelling
2020

circa 300

600

Realisatie Ambitie 2022
2020
880

2000

Bron: Klimaatmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Verdere uitrol elektrisch busvervoer

Gedeeltelijk

Begin 2020 is het schone luchtakkoord gesloten. De landelijke pilots behorende bij het schone
luchtakkoord zijn vanwege Corona uitgesteld naar 2021. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn in de
gemeente voornamelijk maatregelen getroffen op het gebied van verkeer/duurzame mobiliteit en
daarnaast zijn vorobereidingen getroffen voor houtstook/mobiele werktuigen. Voor landbouw en
industrie sluiten we aan bij rijk/provincie/regio. Voor het zelf meten van de luchtkwaliteit is gestart
met het project snuffelfietsen.
Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit op het gebied van
Ja
verkeer, landbouw, industrie, mobile machines en houtstook
Begin 2020 is het schone luchtakkoord gesloten. De landelijke pilots behorende bij het schone
luchtakkoord zijn vanwege Corona uitgesteld naar 2021. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn in de
gemeente voornamelijk maatregelen getroffen op het gebied van verkeer/duurzame mobiliteit en
daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor houtstook/mobiele werktuigen. Voor landbouw en
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industrie sluiten we aan bij rijk/provincie/regio. Voor het zelf meten van de luchtkwaliteit is gestart
met het project snuffelfietsen.
In geval van extra gevoelige functies zoals scholen zo veel mogelijk toepassen van Nee
zonering i.c. afstand al dan niet in combinatie met technische maatregelen
Er zijn geen nieuwe scholen gerealiseerd waarvoor zonering toegepast hoefde te worden

Bodem en ondergrond

Wat wilden we bereiken?
De ruimtelijke ontwikkeling is leidend voor aanpak en tempo van bodemsanering. Daarnaast geldt voor
een beperkt aantal locaties/gebieden dat er sprake is van verontreiniging, met name van het
grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke
ontwikkelingen. Het duurzaam gebruik van de ondergrond willen we bevorderen voor onder andere
bodemenergie, waterberging/klimaatadaptatie en ondergrondse infrastructuur
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Voorbereiden en uitvoeren van (meerjarige) saneringen van gemeentelijke
Ja
projecten
Diverse locaties o.a. Gasthuiskwartier, Paleiskwartier Terrazzo (vmBBA), Grondwatersanering vm
Huiskes Rietvelden
Stimuleren van onderzoek en zo nodig de aanpak van verontreiniging bij
Ja
bestaande bedrijven
O.a. in afstemming met Stichting Bodembeheer Nederland. Afronding sanering vm Huiskes met
subsidie Bedrijvenregeling á 654.382.
Adequaat toezicht op lopende saneringen zowel van gemeente als van derden
Ja
(totaal geraamd 2020: 20)
In 2020 waren gemiddeld circa 12 saneringen in uitvoering. Hierop is adequaat –conform richtlijnentoezicht gehouden. (In verband met Corona lag accent deels meer op online- en administratieve
controle en minder op locatiebezoek).
Stimuleren van duurzaam gebruik van de ondergrond i.v.m. ondergronds bouwen, Ja
energieopslag/onttrekking al dan niet in combinatie met langdurige
grondwatersaneringen, kabels en leidingen etc. conform actieprogramma
ondergrond convenant 2016-2020
Accent lag in 2020 op verdere verkenningen van balans tussen bodemenergie en grondwaterkwaliteit
o.a. verankeren van 80-metergrens als einddiepte en omgaan met WKO in boringsvrije zone Heineken
Strikte handhaving van de grondstromen en toepassingen van (licht)
Ja
verontreinigde grond
Beperkingen door PFAS-problematiek zijn eind 2020 opgeheven door vaststellen van PFASbodemkwaliteitskaart.

Beperken geluidshinder

Wat wilden we bereiken?
Doelstelling van het gemeentelijke geluidbeleid is het beheersen van een acceptabel geluidsniveau in
de leefomgeving van zowel weg- en railverkeer, als van bedrijvigheid, horeca en evenementen. Ons
principe is dat het totaal aantal gehinderden niet toeneemt.
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Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Uitvoeren projecten actieplan geluid

Gedeeltelijk

Het Actieplan is opgesteld om in 2021 te kunnen worden vastgesteld.
Blijvende aandacht voor controle en handhaving van horeca en evenementen

Ja

Horeca en de activiteiten in de vorm van de Bossche zomer 2020 zijn steekproefsgewijs, danwel na
klachten, gecontroleerd.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is voor geluid sprake van een aanvaardbaar woon- Ja
en leefklimaat
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn getoetst aan de eisen uit de Wet Geluidhinder en het gemeentelijk
beleid waarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft het aspect geluid geborgd is.

Burgers naar vermogen vrijwaren van risico's

Wat wilden we bereiken?
De risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer worden naar vermogen beperkt voor inwoners,
werkenden, bezoekers, passanten e.d.. Als uitgangspunt qua aanvaarding van het risiconiveau bij
uitvoering van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen geldt ons vastgestelde “uitvoeringskader
Externe Veiligheid (2010)”. Een volledige uitschakeling van risico’s is echter niet mogelijk.
In het geval een andere overheid bevoegd gezag is, zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over
rijkswegen en het spoor e.d. zullen wij onze invloed aanwenden om eveneens de risico’s naar beste
vermogen te beperken. Voor de meest kwetsbare gebieden wordt via risicocommunicatie het aspect
van gevaarzetting en mogelijkheden voor vluchten en bereddering uitgelegd.
Rondom elektromagnetische velden en straling bij vooral hoopspanningslijnen, maar ook bij
telefoonmasten en verdeelstations ontstaan nog steeds vragen en angst. Deze kwesties worden
vooral met een goede ruimtelijke ordening aangepakt i.c. zonering . Burgers vrijwaren van risico’s als
gevolg van brandgevaar, asbest bij sloopwerkzaamheden, gezondheid (emissies van bedrijven),
constructieve veiligheid ect., wordt geborgd in het vastgestelde Uitvoeringsprogramma VTH.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Gegevens over gevaarlijke stoffen zijn actueel en voor iedereen inzichtelijk via de Ja
risicokaart
De risicokaart wordt gezamenlijk met de ODBN actueel gehouden.
Verdere samenwerking op het gebied van externe veiligheid met de
Ja
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio (hulpdiensten zoals Brandweer) zal worden
voortgezet
De samenwerking met ODBN en brandweer wordt voortgezet en de benodigde capaciteit wordt
jaarlijks vastgelegd in het uitvoeringsprogramma VTH.
In overleg met het Rijk wordt het plan van verkabeling (ondergronds brengen van Ja
hoogspanningslijnen) gevolgd. De uitkoop van panden recht onder
hoogspanningslijnen is door het Rijk reeds in gang gezet, de gemeente faciliteert
daarin
Alle panden zijn aangekocht maar bestemming moet nog gewijzigd worden.
Veiligheid van risicobedrijven wordt up-to-date gehouden, met name via toezicht Ja
van vergunningen, maar ook voor wat betreft de aan- en afvoer, bijv. bij LPGstations
De risicobedrijven worden periodiek integraal gecontroleerd door de ODBN en de Brandweer.
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Bij nieuwe ruimtelijke plannen wordt een afweging gemaakt met betrekking tot Ja
de risico's als gevolg van transport van gevaarlijke bedrijven en risicovolle
bedrijven
het afwegen van risico’s bij nieuwe plannen wordt in directe samenspraak gedaan met de
veiligheidsregio. Bij ruimtelijke plannen nabij risicovolle transportassen zoals het spoor worden samen
met de initiatiefnemer, projectleider en veiligheidsregio afspraken gemaakt over maatregelen die de
veiligheid van toekomstige gebruikers verbeteren .

Milieubewuster gedrag

Wat wilden we bereiken?
Een milieubewuster gedrag van inwoners, bedrijven en bezoekers. Daarbij staat de eigen keuze voor
een duurzaam handelen centraal. Op veel terreinen werkt de gemeente samen met partners aan het
verduurzamen van ’s-Hertogenbosch. Door met hen in gesprek te gaan en samenwerking te
stimuleren werken we samen aan een duurzame samenleving. Dat gaat dus voorbij aan wat wettelijk
moet en raakt dus ieders eigen keuze voor een duurzame toekomst. We richten ons daarbij op de
“Sustainable Development Goals” zoals die door de VN zijn geformuleerd in de toekomstagenda voor
een mondiale duurzame ontwikkeling tot 2030. Speciale aandacht is er voor het onderwijs omdat we
daarmee werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch in de toekomst.
Indicator
Aantal jaarlijkse duurzaamheidsinitiatieven
met subsidie ondersteund

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

10

13

8

15

3.000

4.000

3.250

4.000

Bron: SO

Aantal leerlingen natuur- en milieueducatie
Bron: SO

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Samen met het primair onderwijsveld het thema duurzaamheid op de scholen
Gedeeltelijk
structureel onder de aandacht brengen
Het aanbod aan scholen is vanwege de sluitingen in verband met Corona minder onder de aandacht
van de scholen gekomen omdat zij veel werk hebben moeten verzetten in verband met onderwijs op
afstand e.d.
Actief ondersteunen, aanbieden en begeleiden van natuur en milieu- educatie op Gedeeltelijk
basisscholen, gekoppeld aan het Project “Niet stapelen maar vervangen” dat is
ingezet door de schoolbesturen als onderdeel van de Bossche Educatieve
Agenda.
Corona heeft als gevolg gehad dat diverse activiteiten met scholen werd beperkt. De NME lessen zijn
in de periode waar het mogelijk was aan scholen aangeboden. In de periodes met corona sluiting of
beperking door interne keuzes in het basisonderwijs is er een aangepast aanbod voor de BSO
georganiseerd omdat die daar veel behoefte aan hadden.

Onderhoud openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?
Door een aantal gerichte koerswijzigingen in het beheer gaan we ook in de openbare ruimte bijdragen
leveren aan de duurzame stad die ’s-Hertogenbosch wil zijn. We willen de CO2-uitstoot en het
energieverbruik verminderen, zowel in de openbare ruimte (verlichting, verkeerslichten, pompen en
gemalen), als bij de uitvoering van het onderhoud (onder andere elektrische onderhoudsvoertuigen en
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materieel). We stimuleren ecologisch beheer, zodat de biodiversiteit en ecologische structuren beter
worden ondersteund. De openbare ruimte gaan we voorbereiden op de opgaven vanuit de
klimaatverandering (ruimte en voorzieningen om wateroverlast op te vangen en aanpak hittestress
door vergroenen van de openbare ruimte). We kunnen de beoogde koerswijzigingen niet alleen
realiseren. Het vraagt om een nauwe samenwerking met de inwoners en ondernemers in de stad.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

De beschoeiingen van oevers in wijk Noord worden in de komende jaren
Ja
vervangen. In 2020 wordt circa 10 kilometer beschoeide oever omgevormd naar
natuurvriendelijke oever. Hierdoor ontstaat meer diversiteit in flora en fauna en
door een aangepast maaibeleid kunnen dieren meer beschutting en
broedplaatsen vinden
In maart 2020 is het oeverplan wijk Noord gereed gekomen. Hierbij is 30 km oude beschoeiing
verwijderd. Daarvoor is circa 20 km nieuwe beschoeiing aangebracht en de overige 10 km is
omgevormd naar natuurvriendelijke oevers.
Bomen worden bij uitval niet zomaar vervangen. We proberen eerst de
aanwezige groeiplaatsen te verbeteren
Bij diverse projecten is hiermee in 2020 gestart.

Ja

Bij werkzaamheden (investeringen) in de openbare ruimte proberen we
Ja
initiatieven zoveel mogelijk integraal (verharding, groen, bomen, riolering, etc.)
aan te pakken
In een vroeg stadium worden de diverse werkzaamheden (verharding, groen, bomen, riolering, etc.)
naast elkaar gelegd en integraal afgestemd.
De verlichtingsarmaturen worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen Ja
met een betere lichttechniek en een lager energieverbruik en daardoor minder
CO2 uitstoot. Deze verlichting wordt ook dimbaar gemaakt
Ruim 30% van de verlichtingsarmaturen (vooral de hoge vermogens) is inmiddels voorzien van LED
met gedimde versies. Het verbruik per lichtpunt is in 2020 en opzichte van peildatum 2012 gedaald
van 243 watt per lichtpunt naar 185 watt per lichtpunt in 2020. Afgelopen jaar bedroeg de daling 6
watt per lichtpunt. Deze daling is een gevolg van het omzetten van SOX-verlichting (gele verlichting)
naar witte LED.
Voor de Verkeersregelinstallaties (VRI’s) en het verkeersmeubilair worden cradle- Ja
to-cradle gecertificeerde masten geplaatst, wat aantoont dat al het materiaal
hergebruikt kan worden. Verder wordt bij VRI’s en verkeersmeubilair Pave-mate
in de bestrating gebruikt zodat onkruid niet meer bij de mast kan groeien
In 2020 zijn de cradle to cradle masten geplaatst en is ook op een aantal locaties Pave-mate
aangebracht zodat er geen onkruid meer bij de mast kan groeien.
De test met Bamboe verkeersborden wordt uitgebreid. De borden zijn nu CE
Ja
gecertificeerd met een verwachte levensduur van 20 jaar
In de kastelenbuurt zijn in 2020 bamboe verkeersborden geplaatst. Met doorlopende monitoring door
ons eigen verkeersploegen en meldingen wordt inzicht gekregen in hoe dit product zicht houdt.
Resultaten worden besproken met de leverancier. En, indien dit nodig is, wordt dit door de leverancier
hersteld.
Bij renovatie en vervangingen in de openbare ruimte worden bestaande
materialen die nog van voldoende kwaliteit zijn hergebruikt

Ja
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In 2020 zijn integrale afspraken gemaakt om de integrale aanpak “vervanging is geen automatisme”
verder uit te werken met o.a. een omvormingsprogramma voor afvalbakken en straatbanken.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een voorstel voor een materialenbank, waarvan door ontwerpers
gebruik van kan worden gemaakt. Op diverse plekken is reeds met gebruikt materiaal gewerkt.

Goede afvalzorg

Wat wilden we bereiken?
We zetten de lijn door van de in maart 2017 door de raad vastgestelde herijking van het
afvalstoffenplan 2015-2018. Naast bronscheiding zien wij ook nascheiding als een goede manier om
de hoeveelheid restafval terug te brengen met behoud van kwaliteit van grondstoffen. Deze ingezette
lijn zien wij inmiddels onderschreven worden door het provinciaal bestuursakkoord Brabant 2019 –
2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’ en het in 2019 door het rijk gepresenteerde “Uitvoeringsprogramma
Circulaire Economie 2019-2023”.
We onderzoeken mogelijkheden om invulling te geven aan de verschuiving van het verminderen van
restafval naar het hergebruik/recyclen van grondstoffen (circulaire ketens). Daarbij blijven we sturen
op evenwicht tussen wensen van inwoners (service), financiële middelen (kosten) en duurzaamheid
(milieurendement).
Indicator
Afvalproductie per inwoner per jaar
(kg/jaar)

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

440

430

498

410

49

55

59

60

250 kg

175 kg

216 kg

100 kg

7,5

8,0

Volgende
meting in
2021

8,0

Bron: Afvalstoffendienst

Hergebruikspercentage grondstoffen
Bron: Afvalstoffendienst

Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar
Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

Bron: KTO Afvalstoffendienst

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Voorlichting met focus op voedselverspilling en bronscheiden van groente, fruit Gedeeltelijk
en etensresten
Met betrekking tot voorlichting met focus op voedselverspilling en bron scheiden van groente, fruit en
etensresten is hiermee gewacht tot de vaststelling van de nieuwe Afvalvisie omdat de maatregelen
invloed hebben op het communicatietraject. In 2021 wordt dit opgepakt.
Stimuleren van lokale samenwerking om hergebruik producten te stimuleren (bv Gedeeltelijk
kringloopwinkels, repaircafés, duurzaamheidspleinen etc.
Vanwege de coronacrisis (extra gebruik) hebben we o.a. bij de milieustations alleen ons regulier werk
kunnen uitvoeren. Hierdoor zijn werkzaamheden voor de stimulatie lokale samenwerking om
hergebruik mogelijk te maken onderbelicht gebleven.
In samenwerking met be- en verwerkers beter inzichtelijk maken van hergebruik Ja
grondstoffen (met inachtname van kwaliteitsbehoud)
In 2020 hebben we in beeld kunnen krijgen hoe onze be- en verwerkers van huishoudelijke
afvalstoffen omgaan met het hergebruik van grondstoffen.
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Door meer maatwerk meer scheiding aan de bron mogelijk te maken

Gedeeltelijk

Met "maatwerk meer scheiding" is gewacht tot de vaststelling van de nieuwe Afvalvisie. Uitvoering zal
2021 worden opgepakt.
Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners

Nee

Vanwege de coronacrisis hebben we geen onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid. In
crisistijd waarin een deel van onze dienstverlening is teruggeschroefd, zal een
klanttevredenheidsonderzoek geen representatief beeld geven. Daarom is in 2020 afgezien van het
onderzoek.
Via regionale samenwerking onderzoeken of nascheiden restafval lokaal
Ja
georganiseerd kan worden
De start van de regionale samenwerking is gemaakt. De partners (gemeenten Eindhoven, GeldropMierlo, Valkenswaard, Tilburg, Helmond, Oss, Meijerijstad en provincie Noord Brabant) zijn hiervoor
benaderd en de eerste gesprekken zijn gevoerd.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten

Rekening
2019
66.190

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
61.729
68.959

Rekening
2020
71.717

Verschil
-2.758

66.901

66.867

74.100

77.202

3.102

711

5.138

5.141

5.485

344

Saldo van lasten en baten
Belangrijkste verschillen
· Voordeel kapitaallasten € 126.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een
duurzaam milieugedrag bij inwoners
Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten
Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE's),
organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch ondersteunen
bij de totstandkoming van projecten op het gebied van
energiebesparing en duurzame energie. Dergelijke initiatieven
leveren een bijdrage aan de uitvoering van het Energietransitieprogramma 2016-2020 van de gemeente 'sHertogenbosch. Daarmee werkt de gemeente samen met
bewoners, bedrijven en organisaties aan een klimaatneutrale
gemeente

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
51.960
51.960

Verleende
subsidie
38.970

51.960

51.960

38.970

0

187.041

111.124
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Energiegesprekken aan huis
Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken
afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te
koppelen stort het riool minder over, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn zo ook
een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig,
wat efficiency in de gehele waterketen betekent. Afkoppelen
vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer
en van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig,
robuust en mooi watersysteem in ’s-Hertogenbosch. Groene
daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden
van water als de verbetering van de biodiversiteit en het
leefklimaat in de stad.
Subsidieregeling aanleg groene daken
Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie voor
basisscholen
Het Groene Pad

0

187.041

111.124

110.000

110.000

85.473

110.000

110.000

85.473

36.380

36.380

36.380

36.380

36.380

36.380

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid, bijdrage bij toetreding € 1.203.517
€ 30.000, jaarlijkse bijdrage € 40.000

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

€ 1.224.837 € 29.065.694 € 37.439.350

Resultaat
2020
€ 21.320

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

Omgevingsdienst Brabant-Noord
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
Totaal bijdrage 2019 € 1,5 miljoen

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 10,6 miljoen € 8,6 miljoen € 12,7 miljoen € 11,5 miljoen € 0,4 miljoen
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)

Risicomanagement:
Wij ondersteunen het initiatief van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) om te komen tot een nog adequater geborgd risicomanagement. Belangrijk
risico is het adequaat kunnen uitvoeren van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MJOP), een plan dat is opgesteld om de bedrijfsvoering binnen de ODBN
structureel te verbeteren. Dientengevolge zou een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch kunnen (gaan) optreden tussen de eisen/wensen van
opdrachtgevers en de mate waarin de ODBN aan deze eisen/wensen kan voldoen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het aanwezige opleidingsbudget.
Hierover worden zo nodig nog aanvullende afspraken gemaakt met de partners. Ander risico betreft het onvoldoende kunnen terugdringen van het
ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt die het erg moeilijk maakt om vacatures binnen het werkterrein van de ODBN te vervullen. Daarnaast wordt het
risico onderkend wat zich voor kan doen bij het in onvoldoende mate beschermen van aanwezige digitale gegevens.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Stortplaats Meerendonk/Vlagheide Incidenteel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

PM

4

Toelichting
Na sluiting van een stortplaats wordt deze overgedragen aan de provincie. Zij zijn vanuit de Wet
Milieubeheer belast met de eeuwigdurende nazorg voor gesloten stortplaatsen. Op het moment van
overdracht dient het benodigde doelvermogen te worden afgerekend. De provincie Noord-Brabant
voert elke vijf jaar periodiek onderzoek uit, een zogeheten Asset Liability Management (ALM) studie.
Daarbij stelt de provincie vast of de gehanteerde rekenrente (momenteel 5,06%) en daarmee het
gehanteerde doelvermogen, passend is om aan haar eeuwigdurende nazorgverplichtingen te voldoen.
De resultaten van de laatste vastgestelde ALM-studie, waarbij onder meer de effecten van de
langdurig lage rentestand in beeld zijn gebracht, zijn met de vergunninghouders van de stortplaatsen
intensief besproken. Een langdurige lage rentestand heeft gevolgen voor de financiering van de
eeuwigdurende nazorgplicht van de provincie.
Zowel de Provincie als de Exploitanten onderkennen dat alternatieven (waaronder (maar niet beperkt
tot): duurzaam stortbeheer, 100-jarige levensduur bovenafdichting, technologische
ontwikkelingen/innovaties en afvalmining) mogelijk kunnen leiden tot een beperking van de kosten
van de nazorg van de stortplaatsen in de toekomst en derhalve tot een verlaging van het
doelvermogen van de stortplaatsen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de vereisten voor veiligheid
en milieu.
Daarom hebben de provincie en de vergunninghouders een overeenkomst gesloten om hier de
komende jaren, in aanloop naar de nieuwe ALM-studie, diepgaand onderzoek naar te doen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang het onderzoek loopt, de vergunninghouders de
stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de provincie en dus zelf
risicodragend blijven. Tegelijkertijd handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau.
Deze afspraak geldt voor een periode van maximaal 5 jaar. Zo lang het doelvermogen niet definitief is
vastgesteld, lopen wij het risico dat het reeds in het nazorgfonds gestorte vermogen, samen met de
voorzieningen die wij voor beide stortplaatsen aanhouden, ontoereikend is.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Energietransitieprogramma 2016-2020
Ruimtelijke StructuurVisie 2014
Waterplan 2017
Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2021
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025
Beleidsplan Openbare Verlichting 2011
Herijking Afvalstoffenplan 2015-2018
Visie duurzaam 's-Hertogenbosch
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Cultuurhistorische kwaliteit
Ambitie

Erfgoed actief dienstbaar maken aan de ontwikkeling van de stad. Niet alleen als inspiratiebron voor de
ruimtelijke kwaliteit maar vooral ook ten dienste van de economische en sociale ontwikkeling. De door
uw raad vastgestelde Cultuurhistorische beleidsvisie, ‘Op weg naar 2029’ is het beleidsinhoudelijk
kader.
Vier hoofdthema’s staan hierin centraal:
· Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen
· Herbestemming van monumenten
· Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en militair erfgoed
· Monumentenzorg
De aanpak is faciliterend, laagdrempelig, publieksgericht en waar mogelijk digitaal.

Effecten Covid-19

De Stichting Binnendieze draagt jaarlijks 25% van haar omzet uit de vaarrechten af aan de gemeente
(inkomsten investeringen "Restauratie en ontwikkeling militair erfgoed"). In 2020 was de omzet
aanzienlijk lager vanwege de corona-maatregelen: het vaarseizoen van 7 maanden is verkort met 3
maanden, het aantal vaargasten per boot is teruggebracht van 16 naar 4 personen en het aantal
vaarbewegingen is teruggebracht met 50%.
De afdracht was daarom ook lager, dit heeft geleid tot afboeking van het beschikbaar gestelde krediet
en het niet kunnen inzetten voor het onderhoud van de Binnendieze.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Erfgoed toegankelijk maken voor meer mensen

Wat wilden we bereiken?
Het toegankelijk maken van erfgoed vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun stad. Dit heeft
weer een positief effect op onder meer vrijwilligerswerk, het bevorderen van sociale samenhang en het
omgaan met de openbare ruimte.
Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt ‘sHertogenbosch interessanter voor (meerdaags) toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijkere
vestigingsfactor.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Het realiseren van een Erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis als gemeentelijke Nee
informatie-, presentatie-, expositie- onderzoeks-, en inspiratieomgeving. Alle
erfgoeddisciplines (inclusief stadsarchief) en (circa 100) vrijwilligers werken hier
op één centrale en toegankelijke plek integraal samen
Podium Azijnfabriek vertrekt medio 2021 uit het Groot Tuighuis, in afwachting daarvan is het
Definitief Ontwerp voor de verbouwing tot Erfgoedcentrum geactualiseerd en wordt een
raadsvoorstel (aanvraag uitvoeringskrediet) voorbereid.
Het faciliteren van de zes Heemkundekringen in onze gemeente en hen
Ja
ondersteunen bij het uitdragen van de cultuurhistorie in hun gebied. We doen dit
door de kringen digitaal aan te haken aan de erfgoedwebsite, het bevorderen van
onderlinge samenwerking, het afstemmen van agenda’s en het bieden van kennis
en deskundigheid

133
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

In 2020 een start gemaakt voor nieuwe bezoeken aan locaties van heemkundekringen samen met de
wethouder. Ondersteuning heemkundekring Rosmalen bij ontwikkeling van wandelroute in de Erfgoed
's-Hertogenbosch Route App.
Particuliere (cultuur-)historische werkgroepen in de gelegenheid stellen om
Ja
intensiever gebruik te maken van de kennis en kunde van de gemeente
In 2020 onder meer het faciliteren van werkgroep de Bossche Tijdmachine en heemkundekring
Rosmalen bij de ontwikkeling van wandelapp over bevrijding van Rosmalen.
Via onze erfgoedwebsite maken we archeologisch, bouwhistorisch en
Ja
archiefonderzoek zeer breed toegankelijk. We gebruiken daarbij steeds vaker
laagdrempelige digitale technieken zoals 3D en Virtual Reality. Sociale media
worden intensief en met succes ingezet voor het delen van historische informatie,
evenementen en het betrekken van het publiek
In 2020 veel ontwikkelingen en vernieuwde onderdelen aan de website, zoals bijvoorbeeld de digitale
Open Monumentendag met virtuele rondleidingen.
Het verder intensiveren van succesvolle crowdsourcing (vrijwilligers die op
Nee
afstand gegevens invoeren) binnen de mogelijkheden die onze beheersoftware
biedt. Het doel is om onze bronnen beter toegankelijk te krijgen en
dwarsverbanden tussen de verschillende soorten bronnen zichtbaar te maken
In 2021 worden weer nieuwe crowdsourcingsprojecten opgestart, na trainingen om de software te
kunnen werken.
Samen met de ‘liniegemeenten’ en de Stichting de Groene Vesting leggen we
Gedeeltelijk
naast de bestaande toeristische fietsroute een wandelroute aan. Hierbij haken we
tevens aan op de LAW (lange afstands wandelpaden) van het provinciaal
programma de Zuiderwaterlinie
Het beter bewandelbaar maken van de route loopt nog. Hier is verdere afstemming voor nodig met
buurgemeenten en provincie.
Het initiatief nemen tot de instelling van een voorbereidingsorganisatie voor de Gedeeltelijk
herdenking van de belegering 1629 in 2029
De voorbereiding is in handen van de vier samenwerkende gemeenten, de provincie en twee
maatschappelijke partners. De komende jaren wordt bezien of een organisatie met een rechtsvorm
wenselijk is.

Herbestemming en erfgoedontwikkeling

Wat wilden we bereiken?
Het duurzaam herbestemmen van leegkomende grote monumentale gebouwen en complexen. Via een
actieve ontwikkelingsgerichte benadering wordt waardevol erfgoed duurzaam in stand gehouden en
trekken we tegelijkertijd functies aan die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Vroegtijdige cultuurhistorische advisering (bij vergunningaanvragen) en
Ja
procedurele begeleiding bij de herbestemming van grotere monumenten
Dit gebeurt doorlopend, in 2020 ging het om circa 12 adviezen (voornamelijk grote herbestemmingen
met een gebiedscomponent en potentiële herbestemmingen van religieus erfgoed).

134
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Via het Herbestemmingsteam Monumenten bieden van ondersteuning en
Ja
inhoudelijk advies (maatwerk) aan initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten
(van grotere leegkomende monumenten). De proactieve en integrale aanpak
geeft sneller inzicht in het gehele herbestemmingstraject
Zes haalbaarheidsonderzoeken zijn voorlopig beschikt (afwikkeling in 2021). Het budget is daarmee
uitgeput.

Nieuwe aandacht voor cultuurhistorisch landschap en vestingwerken

Wat wilden we bereiken?
Behoud of herstel van waardevolle natuur- en groengebieden of groenstructuren zoals houtwallen,
lanen en hagen en van cultuurhistorisch erfgoed zoals militaire, infrastructurele en/of
waterstaatkundige objecten (bruggen, sluisjes en dijken). De ontwikkeling en het toekomstbestendig
maken van de brede scope van het militair erfgoed is van grote betekenis voor de stad in economisch,
toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Uitwerking van cultuurhistorisch waardevolle structuren en landschappen en
Nee
deze betrekken bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, zoals
veranderingen in verband met de energietransitie
De uitwerking volgt in 2021 en de jaren erna. Er ligt hierbij tevens een relatie met de aankomende
Omgevingswet en de wijze waarop het nieuwe ruimtelijke ordeningskader (o.a. omgevingsplan) wordt
ingericht.
De uitvoering van (restauratie)projecten Vestingwerken en onderdelen uit de
Ja
Linie 1629 worden mede mogelijk gemaakt door verwerving van subsidies en
fondsen. Naast mogelijkheden op provinciale en nationale schaal bieden ook
Europese fondsen hiervoor goede aanknopingspunten
Er zijn uitsluitend nationale subsidies geworven. Vanaf 2021 gaan nieuwe Europese structuurfondsen
van start en komt er zicht op Europese medefinanciering.
Samen met de buurgemeenten Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel, de
Gedeeltelijk
provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partners werken we aan het
militaire erfgoedlandschap als inspiratiebron voor ontwikkeling. Redoutes in de
Diezemonding en aan de Hervensedijk zijn onderdelen die nader worden
uitgewerkt
Deze projecten kunnen mede mogelijk worden gemaakt met een impuls-subsidie van de provincie
Noord-Brabant
Ingezet wordt op het realiseren van een vestingmuseum in het Kruithuis, waarbij Gedeeltelijk
aangehaakt wordt op de verdere ontwikkeling van het Zuid Willemspark
Het plan voor de restauratie en herbestemming is in 2020 gereedgekomen, de uitvoering gaat in 2021
van start. Er is een fors aandeel in de uitvoeringskosten aan externe financiering geworven.
Knelpunten in cultuur-toeristische vaararrangementen in en om de stad worden Gedeeltelijk
opgelost
De Parkstroom, onderdeel van de Binnendieze, wordt deels opengelegd en zichtbaar gemaakt. De
technische uitwerking hiervoor is afgerond.
We leveren een gefaseerde bijdrage aan de cultuur-toeristische promotie van de Ja
Zuiderwaterlinie
Er zijn 17 uitlegborden langs de Linie 1629 fietsroute geplaatst in huisstijl van de Zuiderwaterlinie. De
route wordt onder andere door Visit Brabant aangeboden.
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Monumentenzorg

Wat wilden we bereiken?
Met het behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en
haar directe omgeving in de vorm van gebouwde en ondergrondse monumenten, behouden en
versterken we de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.
Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding van subsidieaanvragen voor Ja
de restauratie- en/of instandhoudingskosten van grote rijksmonumenten in
gemeentelijk eigendom (SIM) en bij overige restauratieregelingen van rijk en
provincie
Voor vijf rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom is geadviseerd over subsidieaanvragen bij rijk en
provincie. De in 2020 ingediende aanvraag voor restauratiesubsidie voor de Bisschopskapel met
crypte op de Begraafplaats Groenendaal is volledig gehonoreerd.
Inzetten van restauratiesubsidie ten behoeve van de restauratie van minimaal 15 Ja
gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden binnen het gemeentelijk
grondgebied
In 2020 is voor 16 gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden restauratiesubsidie
verleend.
Actualiseren van het gemeentelijk monumentenbestand, waarbij ook de jongere Gedeeltelijk
perioden worden betrokken. Dit kan leiden tot nieuwe aanwijzingen
In 2020 zijn panden in de Hinthamerstraat aangewezen als monument en is een inventarisatie gemaakt
van schoolgebouwen waarvan de cultuurhistorische waarde in kaart wordt gebracht. Ook wordt het
bestand aan gemeentelijke archeologische monumenten geactualiseerd.
Documentatie en onderzoek van archeologische en bouwhistorische elementen Ja
die door bouwactiviteiten verloren dreigen te gaan
In 2020 o.a. onderzoek in het Huis van Bosch, KPN terrein, Sint Catrienkerk, Kruithuis, Verwerstraat
75 en Hinthamerstraat 20.
Op basis van de archeologische en bouwhistorische verwachtingskaart aan
Ja
initiatiefnemers binnen de gemeente adviezen verstrekken om ervoor te zorgen
dat zo goed mogelijk wordt omgegaan met de bestaande cultuurhistorische en
monumentale waarden
In 2020 is het aantal uitgebrachte adviezen voor bouwhistorie en archeologie min of meer gelijk
gebleven met het voorgaande jaar (van een afname vanwege corona was zeker geen sprake, er
kwamen juist meer kleinere aanvragen). In totaal zijn tussen de 250 en 300 adviezen voor archeologie
uitgebracht en zijn tussen de 350 en 400 plannen van bouwhistorisch advies voorzien. Plannen van
klein tot groot.
Monumentensubsidies inzetten ten behoeve van het behoud van de
Ja
cultuurhistorische waarden, zowel binnen als buiten de beschermde stads- en
dorpsgezichten, waarbij duurzaamheidsaspecten zo goed mogelijk en in een vroeg
stadium worden betrokken
De gemeente participeert in een verkennend onderzoek naar energie-opwekking en afzet bij
monumentaal vastgoed aan de Parade. Onderzocht wordt of het vervangen van het leien dak op de
Sint Jan Kathedraal verantwoord gecombineerd kan worden met een systeem om warmte als
energiebron op te slaan.
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Voorzien in een gemeentelijke bijdrage in de subsidiabele instandhoudings- en
Ja
restauratiekosten voor de Sint Jan, in nauwe afstemming met provincie en rijk
Met alle subsidieontvangers is bepaald welke onderdelen toe zijn aan instandhouding, onderhoud,
restauratie en andere maatregelen (zoals duurzaamheid). In 2020 is gewerkt aan twee 2 traveeën bij de
noordbeuk van het schip (lage gevels, luchtbogen en de restauratie van de engelenbeelden die in 2021
worden teruggeplaatst).
Het in samenwerking met grote monumentengemeenten ontwikkelen van een
Nee
kwaliteitsmonitor voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende
panden
Is onderwerp van studie in de Federatie Grote Monumentengemeenten: door het noodzakelijke
maatwerk per gemeente blijkt een uniforme aanpak minder geschikt.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
6.333

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
2.435
3.052

Rekening
2020
2.510

Verschil
541

1.683

632

1.199

710

-488

-4.650

-1.803

-1.853

-1.800

53

Belangrijkste verschillen
-

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

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

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
350.000
350.000

Verleende
subsidie
312.050

350.000

350.000

312.050

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

155.000

Onderhoud Sint Jan

155.000

155.000

155.000

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
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gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Cultuurhistorische beleidsvisie; Op weg naar 2029
Vaarvisie

138
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Ruimte voor economie en voorzieningen
Ambitie

De economie van ’s-Hertogenbosch kenmerkt zich door enkele prominente spelers en een divers MKB.
De ambitie is om de lokale economie van ’s-Hertogenbosch sterk te houden en verder uit te bouwen.
Dit doen we door het accommoderen van bedrijvigheid en (bedrijf)investeringen die zorgen voor
economische groei en meer werkgelegenheid. Als stad willen we dan ook een scherper imago om
nieuwe doelgroepen aan te spreken en bestaande doelgroepen te behouden. Dit moet resulteren in
ruimte voor nieuwe ondernemingen, meer kwaliteitsbezoekers die meer besteden en meer studenten.
Daarnaast streven we naar een goede leefbaarheid in de wijken; winkelcentra en consumentgerichte
voorzieningen leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
Specifiek zetten we in op de verdere versterking van de ICT sector in ’s-Hertogenbosch. De groeiende
markt van ICT en Data Science zorgt voor veel nieuwe banen en kan helpen in het oplossen van
maatschappelijke problemen.

Effecten Covid-19

Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle inwoners zijn er in 2020 een Bossche
Zomer en Bossche Winter georganiseerd. Op een kwalitatieve en coronaproof manier is een
gevarieerd programma aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Daarbij is het
uitgangspunt geweest om het te spreiden door de hele gemeente en het ruimer opzetten van
activiteiten. Omwille van de verscherpte coronamaatregelen in de winterperiode heeft de Bossche
Winter zich steeds aangepast aan de gewijzigde mogelijkheden en heeft zich uiteindelijk hoofdzakelijk
online afgespeeld. De kosten voor het organiseren van de Bossche Zomer en de Bossche Winter
bedroegen ieder € 300.000.
Vanwege het wegvallen van economische activiteiten is budget verschoven, zodat dit mogelijk werd
gemaakt. Verder zijn de campagne @samenzijnwijDenBosch (€ 80.000), het opzetten van het online
warenhuis en crowdmanagementmaatregelen opgepakt eveneens door het verschuiven van budget.
De inkomsten uit de reclameconcessies stonden onder druk doordat concessiehouders minder
inkomsten hadden, de afhandeling van deze financiële tegenvallers loopt nog.
Als gevolg van de corona maatregelen zijn er minder inkomsten leges evenementen en horeca
ontvangen (€ 120.000 nadeel). Vanuit het steunpakket van het Rijk is hiervoor compensatie ontvangen
(€ 110.000 voordeel).
In 2020 heeft de gemeente zelf geen kermis kunnen organiseren waardoor we geen pachtopbrengsten
hebben kunnen realiseren. Wel is er nog technische ondersteuning geleverd ten behoeve van een
kleinschalige kermis op de Brabanthallen. In totaal is hierdoor een nadeel ontstaan van € 260.000.
Als gevolg van corona maatregelen is er een financieel nadeel ontstaan van € 114.000 bij de
warenmarkten. Vanuit het Rijk is hier een tegemoetkoming voor ontvangen van € 87.000.
Voor huurders binnen onze vastgoedportefeuille in de categorie overig/commercieel is er een
huurkorting verstrekt van in totaal € 200.000 en welke naar rato van het omzetverlies van de huurder
is toegekend.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Versterken van het vestigingsklimaat

Wat wilden we bereiken?
We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.
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Indicator
Groei aantal arbeidsplaatsen

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

In periode
2015-2017:
1,9%

1,5% groei

2,4%

1,5% groei
per jaar

In periode
2008 t/m
2016 1,8 ha;
2017 6,1 ha

3,0 ha

10,4

5,0 ha per
jaar

6

Top 5

5

Top 5

Bron: LISA/O&S

Uitgifte bedrijventerreinen

Bron: IBIS/bewerking SO/E&E

Positie ranglijst economisch best
presterende gemeenten
Bron: bureau Louter

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Versterking van advisering aan startups en MKB, door oprichting van een
Ja
Startersfonds van waaruit Ondernemerslift-Plus en de BIM leningen aan starters
kunnen verstrekken
Startersfonds is gerealiseerd, startersleningen zijn aan diverse starters verstrekt
Het promoten van Den Bosch Data Stad via ontwikkeling van
Ja
marketingprogramma en gerichte acquisitie van doelgroepen voor ICT/data
Concept Innovatie District is met de stakeholders ontwikkeld, concept is in de markt gezet, ICT
Community heeft een impuls gekregen.
In samenwerking met de andere bij Heesch West betrokken gemeenten wordt de Ja
promotie en acquisitie verder uitgewerkt. In de gesprekken over gronduitgifte
wordt in actieve samenwerking met kandidaten een optimaal circulaire
ontwikkeling nagestreefd
Concept voor realisatie van duurzaam bedrijventerrein is uitgewerkt, promotiemateriaal wordt daarop
gericht, in gesprekken met kandidaten wordt wijze waarop dit wordt geïmplementeerd met hen
besproken
Werkzoekenden scholen in IT-vaardigheden en werven voor IT-gerichte
beroepen
Maatwerktrajecten gerealiseerd door WeenerXL

Ja

Realisatie 'Datastad-festival" als extra element in Bossche introductieweek

Gedeeltelijk

Studenten betrokken bij datastad via themadag in Den Bosch Dataweek.
Implementatie onderwijsmodule Digitalisering en bibdata in VMBO en MBO

Gedeeltelijk

Deels gerealiseerd, via betrekken VMBO en MBO bij data-gerelateerde labs.
Realiseren Economisch Dashboard ‘s-Hertogenbosch

Ja

Twee halfjaarlijkse edities Economische Monitor-nieuwe stijl gerealiseerd.
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Versterken van de economische structuur

Wat wilden we bereiken?
Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij clusters versterken (met
name ICT/Data en agrifood) en financiële en zakelijke dienstverlening ontwikkelen. Als stad willen we
een scherper profiel om verschillende doelgroepen aan ons te kunnen (blijven) binden en in de
profilering (o.a. via evenementen) zetten we in op Data Science.
Consumentgerichte voorzieningen (zoals detailhandel en horeca) zijn bepalend voor de economische
dynamiek van de stad. Dat geldt voor de Bossche binnenstad, dat voor inwoners en bezoekers een
prachtige voorziening is en moet blijven, maar ook voor de andere winkel- en horecagebieden in de
stad. Verdere ontwikkeling van de binnenstad en modernisering van de andere winkelgebieden in
Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel zijn belangrijke attentiepunten voor de verbreding van de
economische structuur en vitaliteit van de gemeente.
Indicator
Aantal Nederlandse toeristische
bezoeken

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie
2020

Ambitie
2022

7e positie
Nederlandse
steden

Top 10

5

Top 10

< NL Gelijk aan NL
gemiddeld
gemiddeld

< NL
gemiddeld

Bron: Continu Vakantie Onderzoek

Werkloosheid

< NL gemiddeld

Bron: Afdeling SO/E&E

Percentage werkgelegenheid in
speerpuntsectoren (agrifood, logistiek,
bouw en ict)

26% van de
werkgelegenheid

27%

26%

28%

1.300

1.300

1.769

1.300

Bron: LISA/O&S gemeente

Aantal startende ondernemingen
Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Versterken Platform Driven by Data en uitbouwen MKB Datalab: platform van
Ja
onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Ondersteunen MKB met instrumentarium
dat de verkenning van kansen voor inzet van data in bedrijfsvoering mogelijk
maakt
Vanuit de regio deal wordt het platform en het MKB Datalab naar de regio uitgebouwd. Tevens is
samenwerking gerealiseerd met vergelijkbare initiatieven in Brabant.
Realisatie van nieuwe ICT/Data werklocaties in combinatie met aanjagen van
campus- en clusterontwikkeling via uitbreiding JADS (incl. verbinden met
bedrijfsleven), realisatie Grasso/Grenco, realisatie 3e Den Bosch Dataweek,
ontwikkeling JAM Fabriek 2.0 en ontwikkeling SPARK Makers Zone
Genoemde projecten zijn allen gerealiseerd resp. in uitvoering genomen

Ja

Het ontwikkelen van een integrale, ambitieuze en gedragen visie op de brede
Ja
binnenstad en dito binnenstadactieplan (uitvoeringsagenda). Een heldere en
herkenbare differentiatie van deelgebieden in de brede binnenstad is daarbij een
belangrijk element. Een structurele positie van de Bossche binnenstad in top van
Nederlandse binnensteden is onze ambitie
Met het vaststellen (9 maart 2021) van het Economisch Perspectief Brede Binnenstad, Visie en
actieplan is hieraan voldaan
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Het professionaliseren van de organisatiestructuur (inclusief publiek-private
Gedeeltelijk
samenwerking) in en voor de (brede) binnenstad, gebaseerd op de in
samenwerking met de partners uitgevoerde evaluatie
Er zijn zeer serieuze gesprekken gaande zowel inzake CityMarketing en de samenwerking in de Brede
Binnenstad. De doorontwikkeling van centrummanagement tot Binnenstadsmanagement en het
aanstellen van een binnenstadsmanager. Het Economisch Perspectief Brede Binnenstad biedt ook een
duidelijke uitvoeringskalender hiervoor. De private partners zijn enthousiast en we hopen, mede in
vervolg op de in de raad aangenomen moties op dit punt , in de loop van medio 2021 hierover
concreet uit de startblokken te zijn.
Actieve betrokkenheid bij Centrummanagement Kom Rosmalen

Ja

Er is vast en regelmatig overleg met Centrummanagement Rosmalen.
Het actief meedenken met de invulling van leegstaande winkelpanden binnenstad Ja
Via het accountmanagement en centrummanagement wordt dit vormgegeven. Waarbij de rol van de
gemeente beperkt is tot meedenken, enthousiasmeren maar de belangrijkste sleutel is in handen van
vastgoedpartijen. Derhalve zijn daartoe ook acties opgenomen in het Economisch Perspectief Brede
Binnenstad.
Opstellen en uitvoeren van gemeentebrede beleidsnota's voor zowel horeca als Ja
hotels. Dit mede vanwege de sterke dynamiek in de sector die vraagt om nieuwe
afwegingen voor de gehele gemeente, met natuurlijk bijzondere aandacht voor de
binnenstad
Het nieuwe hotelbeleid is vastgesteld in 2019, de horecavisie in 2020. De uitvoering wordt opgepakt
vooral na de pandemie zal de uitvoering ter hand worden genomen. Ook is het Economisch
Perspectief Brede Binnenstad opgesteld, met duidelijke actiepunten.
Vaststellen en vervolgens samen met de partners in de gemeente uitvoeren van Gedeeltelijk
(beknopte maar daadkrachtige) herijking van het detailhandelsbeleid.
Attentiepunten zijn o.m. het maken van een moderniseringsslag in de
verschillende buurt- en wijkwinkelcentra, het mede-aanjagen van
ontwikkelingsplannen voor de winkelcentra, inclusief een inventarisatie van de
ontwikkelkansen van winkelstrips waar supermarkten zich niet meer willen
vestigen. Inzet is gericht op het stimuleren van een hoog ambitieniveau in winkelen horecaplannen
Er is een discussienotitie gemaakt en besproken in de raadscommissie bedrijvigheid. In verband met de
Coronapandemie is om meerdere redenen besloten het proces stil te leggen. Enerzijds omdat de
urgentie ook bij stakeholders logischerwijs werd verlegd naar de actualiteit. Anderzijds omdat de
ambtelijke capaciteit is ingezet op het vergroten van verdienvermogen, het helpen en ondersteunen
van ondernemers. Bijvoorbeeld m.b.t. extra terrasruimte, de Bossche Zomer en de Bossche Winter etc.
Proactief en planmatig accountmanagement richting de verschillende
winkelgebieden
Dit heeft primair plaatsgevonden i.r.t. corona-maatregelen

Gedeeltelijk

Besluitvorming en implementatie nieuwe reclame nota

Ja

Nota is vastgesteld in de raad en wordt geïmplementeerd bij sluiten van nieuwe concessie
overeenkomsten
Vanuit een ‘parapluvisie’ op de marketing van de stad onderscheiden we
verschillende doelgroepen: Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Studenten. Wij
werken samen met externe partijen en voeren regie op de uitvoering

Ja
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Met externe partijen hebben we de kansen voor Den Bosch Partners verder verkend. Hier gaan we in
2021 op doorbouwen.
Als profiel werken we vanuit ons fundament als Meest Gastvrije Stad van
Ja
Nederland, een bourgondische stad met een menselijk karakter. Daarnaast zetten
we in op twee thema's zijnde Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende
Datastad
Doorlopend, samen met partners uit de stad
Wij doorlopen een proces om te komen tot een krachtige marketingorganisatie Ja
voor de stad ‘Den Bosch Partners’. Indien mogelijk gecombineerd met
binnenstadsmanagement
Met externe partijen zijn we de kansen voor Den Bosch Partners verder aan het verkennen.
Een planmatige acquisitie van nieuwe aansprekende concepten op het gebied van Gedeeltelijk
retail en horeca
Gelet op de Corona-pandemie is het accent op planmatige acquisistie logischerwijs wat minder
relevant gebleken. Veel werk is verricht voor nieuwe tijdelijke concepten in de Bossche Zomer en het
mogelijk maken van extra terrasruimte. Gelet op de bijzondere situatie was dat relevanter voor het
zorgen voor de vitaliteit van de (binnen)stad en het verdienvermogen van lokale ondernemers.
Voorsorteren op opkomst Smart-City-diensten door verkenning haalbaarheid
Ja
Smart City ring 's-Hertogenbosch
Haalbaarheidsonderzoek verricht en concept-businessplan opgesteld, in B5-verband.
Financiële en praktische ondersteuning van starters via startersfonds en scale-ups Ja
via het BIF
Ondersteuning geleverd aan Ondernemerslift-Plus en NV BIM, beheerder van Bosch
Investeringsfonds.
Uitvoering haalbaarheidsonderzoek en opzet van een gezamenlijk dataplatform Gedeeltelijk
om datagedreven ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch te implementeren
In het kader van het programma Toonaangevende Datastad wordt hieraan gewerkt, onder de naam
Smart City Monitor.
De Toonaangevende Datastad zichtbaar en voelbaar maken in de binnenstad
Gedeeltelijk
samen met ondernemers
Gerealiseerd zijn Druktemeter, challenges in IoT Stadslab en ondernemerstrajecten in MKB Datalab.
We implementeren het nieuwe evenementenbeleid en de daaraan verbonden
Ja
locatieprofielen
De implementatie van het nieuwe evenementenbeleid en de daaraan verbonden locatieprofielen is
gestart.
We starten met een ondersteuningstraject op het gebied van duurzame
Ja
evenementen voor organisatoren van evenementen
Wij zijn als gemeente gestart met een ondersteuningstraject op het gebied van duurzame
evenementen voor organisatoren van evenementen.

Het bieden van ruimte voor economische activiteiten

Wat wilden we bereiken?
We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te
(laten) realiseren, met name bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De uitgifte van kantoor- en
bedrijfskavels is mede afhankelijk van de aantrekkende markt en de doorwerking ervan op de
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investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. We acquireren bedrijven actief en onze
bedrijventerreinenpropositie is aantrekkelijk en marktconform. De herstructurering van
bedrijventerreinen houdt onze prioriteit. Het overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte
wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie in nieuwe functie(s).
Indicator

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

Transformatie kantoren

12.500 m2

12.500 m2

12.500

12.500 m2

47,2 ha

35 ha

47 ha

60 ha

Gemiddelde
2008-2017:
27.500 per
jaar

27.500

25.000

27.500 per
jaar

48

49

54

50

Bron: gemeente SO EE

Hectare terstond door gemeente
uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)
Bron: IBIS

Opname kantoren

Bron: NVM

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

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Implementatie van nieuw meerjarig afsprakenkader bedrijven- en kantoorlocaties Gedeeltelijk
Nieuw regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen geïmplementeerd.
Met de onzekerheid omtrent het landelijk stikstofbeleid en de mogelijke
Gedeeltelijk
consequenties voor Heesch West kunnen vooralsnog oriënterende gesprekken
met de gemeenschappelijke regeling c.q. deelnemende gemeenten gevoerd
worden. Na vaststelling bestemmingsplan, niet eerder dan medio 2020, kunnen
gronden worden uitgegeven
Oriënterende gesprekken worden gevoerd, vaststelling bestemmingsplan is vertraagd en wordt nu
voorzien december 2021
Indien procedure ontwikkeling De Brand II succesvol wordt afgerond, start
Gedeeltelijk
bouwrijp maken en uitgifte
Milieu onderzoeken zijn geactualiseerd. Planning vaststelling bestemmingsplan zomer 2021
Projectmatige aanpak van upgrading van de openbare ruimte op
Gedeeltelijk
bedrijventerreinen in combinatie met aanpak hittestress, afkoppeling hemelwater,
bevordering opwekking duurzame energie en verduurzaming van bestaand
vastgoed
A.g.v. inzet capaciteit op Corona maatregelen is hier minder prioriteit naar uitgegaan. Projectmatig
wordt gewerkt aan De Rietvelden, de oude gebiedsdelen De Herven en een restwarmte project op De
Brand
Bevordering transformatie van niet-courante leegstaande kantoorgebouwen naar Ja
andere functies, gemiddeld per jaar 12.500 m2
dit ambitieniveau is gerealiseerd
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Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
15.641
16.173

Rekening
2020
14.231

Verschil
1.942

Lasten

2019
13.482

Baten

12.421

14.059

22.283

20.812

-1.471

Saldo van lasten en baten

-1.062

-1.582

6.111

6.582

471

Belangrijkste verschillen
· Gedeeltelijke leegstand van gebouwen heeft een nadeel van € 143.00 tot gevolg
· De indexering van de huren was nog niet verwerkt in de begroting. Voordeel € 118.000
· De huur van het Theater aan de Parade liep drie maanden langer door dan begroot. Voordeel €
196.000
· Op diverse uitvoeringsbudgetten zijn kleine verschillen ontstaan. Bij elkaar opgeteld leidt dit
tot een voordeel van € 110.000
· Op de personeelskosten binnen dit programma is een voordeel ontstaan van € 160.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
50.500
50.500

Doelstelling/ subsidieontvanger
Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch
Blauwe engelen
Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle
inwoners wordt is in 2020 de Bossche Winter georganiseerd
samen met diverse partners uit de stad. Op een kwalitatieve
en coronaproof manier is een gevarieerd programma
aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.
De Bossche Winter
Om in het kader van corona perspectief te bieden voor alle
inwoners wordt is in 2020 de Bossche Zomer georganiseerd
samen met diverse partners uit de stad. Op een kwalitatieve
en coroanaproof manier is een gevarieerd programma
aangeboden met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.
De Bossche Zomer
Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemers
uit 's-Hertogenbosch en omstreken
Stichting nieuwjaarsreceptie

Verleende
subsidie
52.500

50.500

50.500

52.500

0

300.000

300.000

0

300.000

300.000

0

300.000

278.000

0

300.000

278.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan
de doelstellingen van citymarketing
Citymarketing

255.490

255.490

85.000

255.490

255.490

85.000

Versterken economische structuur

343.450

343.450

343.450

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

343.450

343.450

343.450
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Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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Bosch Investeringsfonds B.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 8 miljoen (lening)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

-/- € 360.000 -/- €503.000 € 2.500.000

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 2.500.000 -/- € 136.200

Risicomanagement:
Het Bosch Investering-Fonds (BIF) is eind 2016 door de BIM opgericht. De gemeente heeft hiervoor € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door uw
raad opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om risicokapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge, (innovatieve) bedrijven. BIF B.V. vormt samen
met een aantal private investeerders een beleggingsfonds. Een voornemen tot financiering, uitbreiding van financiering of desinvestering worden voorgelegd
aan een investeringscommissie. In 2019 en in 2020 zijn 3 participaties gedaan, waarmee het aantal participaties komt op 7. BIM legt in haar hoedanigheid van
bestuurder van BIF B.V. verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur aan haar aandeelhouder(s) in de reguliere jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering van de N.V. BIM. Minimaal wordt hiertoe het door een accountant goedgekeurde, definitieve jaarverslag inclusief jaarrekening van
BIF B.V. over het afgesloten boekjaar ter informatie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. BIM geplaatst.

Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 5.100.000

nnb

€ 1.700.000

nnb

nnb

Risicomanagement:
Brabant Life Sciences Seed Fonds BV (BLSSF) is operationeel sinds 2009. Vijf partijen, waar onder de BIM, investeren gezamenlijk € 4 miljoen. Van het rijk is
een renteloze lening verkregen van € 4 miljoen. Tot slot is de provincie mede-participant. Zij heeft een bedrag van eveneens € 4 miljoen beschikbaar gesteld.
Totaal was hiermee € 12 miljoen beschikbaar dat (grotendeels) als risicokapitaal is geïnvesteerd in nieuwe kleine Life Sciences bedrijven. Het
fondsmanagement is in handen gesteld van WesterToren Innovation Ventures B.V .. Daarnaast wordt het fonds ondersteund door een Wetenschappelijke
Adviesraad. In de loop van 2015 is een eerste deelneming verkocht. Het inmiddels uitgekeerde dividend overtreft echter de inleg nog niet dus er blijft een
risico aanwezig dat niet het totaal geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

147

Heesch-West
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

2020

-/- € 116.325 -/- € 166.607 € 2.862.608

€ 2.836.593

-/- € 50.282

Risicomanagement:
De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en
Oss) het tekort telkenmale aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van
begin 2019 sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal
bij overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het
budget bouw- en woonrijpmaken opgenomen (post onvoorzien).

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

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

€ 21.100.000 € 23.700.000 € 29.200.000 € 30.200.000 € 2.600.000

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

N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
zie risicomanagement

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

Risicomanagement:
De gemeente heeft haar aandelen in de NV MEI eind december 2019 verkocht.
Er is nog een financieel belang als verstrekker van leningen en via onze verbintenis als erfpachter. Het bestuurlijk belang is zeer beperkt via ons ‘gouden
aandeel’; één aandeel zonder winstrecht. Aan dit aandeel zijn gekoppeld een bijzonder vetorecht van de gemeente bij strategische besluiten van NV MEI /
Libéma inzake de benaming van de Brabanthallen en de aanwending van de Brabanthallen. Het vetorecht inzake de aanwending van de Brabanthallen wordt
uitsluitend uitgeoefend ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente inzake veiligheid en openbare orde alsmede de beschermde
monumentale status van de Brabanthallen. Bovendien heeft de gemeente bij de verkoop eind 2019 het recht verkregen om voor de duur van 15 jaar een
commissaris te benoemen in het licht van het financieel belang dat de gemeente nog heeft als financier.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Herijking Citymarketing 2017
Citymarketing: wie kiest wordt gekozen!
Strategische agenda AgriFood Capital 2014-2020
Kantorennota 2018-2025
Beleidskader hotels en particuliere logiesaccommodaties 2019
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Werk en inkomen
Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke sociale gemeente waarin we maatschappelijke tweedeling proberen te
voorkomen. Inwoners doen zoveel mogelijk gewoon mee: ze hebben werk of doen naar vermogen mee
in de samenleving.
We streven ernaar dat mensen werken, en daarmee zelfstandig hun inkomen verdienen. Mensen die
werken zijn gemiddeld gezonder, maatschappelijk actiever en gelukkiger. Wanneer dat niet lukt
verzorgen wij een (tijdelijk) inkomen en ondersteuning bij arbeidsparticipatie.
Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om zoveel mogelijk zelf te doen, hun
capaciteiten in te zetten bij het vinden van werk en hiervoor de eigen netwerken in te schakelen.
Voor mensen die verder van de arbeidsmarkt staan zien we steeds vaker dat er sprake is van complexe,
meervoudige problematiek. We stemmen de ondersteuning en begeleiding hier op af. Wanneer werk
(nog) niet haalbaar is begeleiden we naar maatschappelijke participatie. Als mogelijke opstap naar een
betaalde baan.
In het regionaal werkbedrijf werken we samen met alle partners om iedereen een kans te bieden op de
arbeidsmarkt. We maken afspraken met werkgevers om mogelijkheden te ontwikkelen voor iedereen.
Ook organiseren we zelf meer werk om mensen aan de onderkant meer kansen te bieden op terugkeer
in het arbeidsproces. We bieden mogelijkheden, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk om aan het
werk te komen en te blijven!

Effecten Covid-19

2020 was een spannend jaar en anders dan anders. Desondanks hebben wij onze meeste
doelstellingen gerealiseerd.
Tijdens deze crisis is gebleken hoe wendbaar wij zijn, en dat we ondanks de omstandigheden onze
dienstverlening hebben kunnen uitvoeren. We hebben een volledig nieuwe regeling, de Tozo, snel en
effectief ingevoerd. Ook is de dienstverlening bij WXL, in aangepaste vorm, zoveel mogelijk
doorgegaan. Dit blijkt uit de resultaten die wij hebben bereikt. We hebben gemiddeld 3300 uitkeringen
verstrekt waar we 3356 hadden verwacht. We hebben voor 630 personen een werkplek met
loonkostensubsidie gerealiseerd, waar we 627 hadden verwacht.
Tijdens de eerste lockdown heeft onze groepsgewijze re-integratie-dienstverlening even stil gelegen,
conform RIVM-richtlijnen. Hierdoor is het aantal gerealiseerde werkervaringsplaatsen lager dan
verwacht. Ook zijn wij later dan gepland gestart met het Participatiehuis. Hierdoor konden wij minder
mensen begeleiden in het Participatiehuis dan verwacht.
Ondanks de Corona-crisis waren er in voldoende sectoren vacatures te vinden. Daardoor konden wij
nog steeds mensen naar werk begeleiden, iets minder (22%) dan verwacht (28%).
Tijdens het hele jaar hebben we de 1 op 1 dienstverlening op locatie zoveel mogelijk open gehouden.
Uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Juist voor deze doelgroep is live-contact en
ondersteuning vaak nodig en effectiever dan digitaal contact.
In 2020 is het macrobudget BUIG fors naar boven bijgesteld om onder andere het conjuncturele effect
van de corona uitbraak op de uitkeringen te compenseren. Ondanks de per saldo hogere kosten, leidt
dit tot een positief begrotingsresultaat, bovenop het reeds begrote resultaat van € 7 miljoen, op de
BUIG/taakveld Inkomensregelingen voor 2020. Verwachting is dat in 2021, na het aflopen van de
rijkssteunmaatregelen zoals TOZO en NOW, het aantal uitkeringsgerechtigde een vlucht zal kunnen
nemen. Om dit risico af te dekken wordt het voordeel, ter grootte van bijna € 3,1 miljoen gestort in de
reserve FWI.
Ook op de debiteuren lopen wij een risico. Van het totale openstaand saldo wordt 80% voorzien als
dubieus. Mede door de corona crisis is iets minder afgelost; in 2020 hebben we een lager resultaat op
de debiteuren behaald van € 181.000.
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Hoog ziekteverzuim door corona binnen de doelgroep en beperkende maatregelen voor de uitvoering
i.v.m. corona hebben een negatief effect op het resultaat van de exploitaties. We hebben voor €
600.000 lagere netto toegevoegde waarde (NTW) gerealiseerd dan geraamd. De gemeente ’sHertogenbosch heeft van het Rijk compensatie ontvangen van € 1,6 miljoen. Deze wordt voor €
600.000 ingezet in 2020 en zal voor € 1,0 miljoen naar 2021 worden overgeheveld voor de dan
verwachte lagere netto toegevoegde waarde als gevolg van corona.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen

Wat wilden we bereiken?
·
We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet;
·
We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
·
We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt en om mee te
doen in de samenleving.

Indicator
Aantal mensen dat werkt met
ondersteuning vanuit de Participatiewet

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

197

627

630

727

12%

14%

13%

14%

18%

40%

23%

40%

Bron: Managementinformatie WXL

Percentage mensen dat parttime werkt
met aanvullend een uitkering op basis van
de BUIG
Bron: Managementinformatie WXL

Percentage van mensen met een uitkering
die niet kunnen werken dat zoveel
mogelijk meedoet in de samenleving
Bron: Managementinformatie WXL

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Mensen met een WW-uitkering van 6 maanden of langer die op het eind van hun Ja
WW periode zitten en in de Participatiewet terecht dreigen te komen worden in
samenwerking met het UWV actief begeleid. In deze periode begeleiden wij ze bij
het zoeken naar een baan en maken wij ze bewust van wat het aanvragen van
een Participatiewet-uitkering betekent (indicator: 50% dient na deze begeleiding
geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet).
90,87% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de
Participatiewet
Bij mensen die zich melden voor een uitkering onderzoeken wij zorgvuldig of zij Ja
recht hebben op een uitkering (indicator: 45% stroomt in de uitkering t.o.v. het
aantal aanmeldingen).
34% stroomt in. Door Corona zagen wij vorig jaar dat meerdere mensen zich ten onrechte bij ons
hebben gemeld voor een uitkering. Meestal moesten zij zich bij het UWV melden. Hierdoor zijn
uiteindelijk minder mensen ingestroomd in de uitkering dan verwacht.
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Jongeren uit de doelgroep Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs
Gedeeltelijk
(Vso/Pro) pakken we actief op zodat zij niet instromen in de uitkering (indicator:
70 jongeren uit doelgroep Vso/Pro bemiddelen naar werk).
31 jongeren zijn geplaatst. Alle jongeren uit deze doelgroep zijn actief begeleid en waar mogelijk op
een werkplek geplaatst. Wij hebben geen invloed op het aantal jongeren dat vanuit het Vso/Pro
uitstroomt en op deze manier ondersteund kan worden.
Door gerichte ondersteuning stromen mensen uit de uitkering (indicator: 28% van Gedeeltelijk
het uitkeringenbestand stroomt uit de uitkering).
22%. Ondanks Corona zagen wij dat er nog steeds vacatures waren in bepaalde sectoren waar wij
mensen naar werk konden begeleiden.
Mensen die werken met ondersteuning vanuit de Participatiewet:
· Nieuw beschut
100 personen in 2020
· Met loonkostensubsidie 527 personen in 2020
529 PW en 101 Beschut

Ja

Bij een gegrond vermoeden van misbruik van het recht op uitkering voeren
Ja
gespecialiseerde medewerkers van handhaving een fraudeonderzoek uit
(indicator: 35% van deze uitgevoerde fraudeonderzoeken leidt tot een
beëindiging of aanpassing van de uitkering).
36% van de uitgevoerde onderzoeken leidt tot een aanpassing of beëindiging van de uitkering
We stimuleren uitkeringsgerechtigden in parttime ondernemerschap, naast de
Gedeeltelijk
reguliere re-integratie naar werk (indicator: 100 uitkeringsgerechtigden worden
ondersteunt in het kader van parttime ondernemerschap).
Er zijn 65 uitkeringsgerechtigden ondersteund in het kader van parttime ondernemerschap. Deels
heeft dit te maken met een veranderde doelgroep in de bijstand. Het potentieel is afgenomen.
Daarnaast is er een effect van de coronacrisis.
Voor mensen die nog niet kunnen werken organiseren wij werkervaringsplaatsen. Gedeeltelijk
Op deze werkervaringsplaatsen wordt gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen
van de uitkeringsgerechtigde. Een werkervaringsplaats wordt ingezet om de
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (indicator: 150 werkervaringsplaatsen).
In 2020 zijn 139 personen gestart op een werkervaringsplaats. Door Corona beperkingen hebben wij
tijdelijk maar beperkt fysieke dienstverlening kunnen geven aan uitkeringsgerechtigden. De
dienstverlening vond vooral telefonisch plaats. Incidenteel werden gesprekken gevoerd op locatie bij
WXL. Dit betekent dat fysieke activiteiten zoals een werkervaringsplaats enige tijd niet zijn uitgevoerd.
Sinds augustus zijn we deze activiteiten, conform RIVM-richtlijnen weer opgestart.
Voor zowel uitkeringsgerechtigden als niet uitkeringsgerechtigden werken we
Ja
aan basisvaardigheden (over een periode van 3 jaar zetten we voor 400 personen
trajecten in om de laaggeletterdheid te verminderen).
Het beleidsplan is reeds afgerond, de doelstelling van 400 is bereikt
Mensen die een arbeidsbeperking hebben, maar geen recht hebben op een
Ja
uitkering bij ons ondersteunen we bij het re-integreren naar werk.
Wij ondersteunen mensen met een arbeidsbeperking en begeleiden ze naar een baan of participatie in
de samenleving
Het verstrekken van uitkeringen (indicator: aantal uitkeringen in 2020: 3.356).

Ja

3300 uitkeringen
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Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt naar participatie.

Gedeeltelijk

Voor het participatiehuis is een gedegen methodische aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd. Door
coronamaatregelen heeft de dienstverlening tijdelijk stil gelegen en is het aantal deelnemers minder
dan verwacht.
Samen met werkgevers creëren we werkplekken in kansrijke sectoren zoals
procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Noordoost-Brabant is de
eerste arbeidsmarktregio die op zo’n grote schaal werk maakt van scholing. We
faciliteren leren in de praktijk, dit levert een MBO-diploma en opstap naar
doorleren (regionaal 100 en in ’s-Hertogenbosch 30 werkplekken).
Door Corona was het moeilijker om leerwerkplekken op te starten.

Gedeeltelijk

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
103.441

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
116.944
127.790

Rekening
2020
150.525

Verschil
-22.735

80.578

85.847

91.403

114.477

23.074

-22.863

-31.097

-36.386

-36.048

339

Belangrijkste verschillen
· Op de kapitaallasten is een voordeel ontstaan van € 75.000
· Als gevolg van corona zijn minder plaatsingen vanuit de Participatiewet gerealiseerd waardoor
ook de kosten voortvloeiend uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) lager uitvallen dan
begroot. Deze worden ten gunste van de algemene middelen gebracht. Voordeel € 146.000
· Door corona veroorzaakte afwijkingen leiden tot een voordeel. Dit betreffen met name lagere
vervoerskosten en lagere overige algemene kosten waaronder catering. Daar staan hogere
kantoorkosten als gevolg van de diverse aanpassingen ter voorkoming van corona verspreiding
tegenover. Voordeel € 117.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere
kansen te geven op een baan en daardoor zelf in het inkomen
te kunnen voorzien.
loonkostensubsidie participatiewet
Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van
personen met een SW indicatie, door het verstrekken van
loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van
een Begeleid Werken plaats.
loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
4.361.160 4.894.600

Verleende
subsidie
4.238.383

4.361.160

4.894.600

4.238.383

440.000

440.000

415.604

440.000

440.000

415.604
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Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt
beter benut en ontwikkeld
Subsidie Taalnetwerk

138.690

332.464

313.180

138.690

332.464

313.180

65.000

65.000

8.032

65.000

65.000

8.032

1.138.030

476.819

333.347

1.138.030

476.819

333.347

Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid

330.000

330.000

346.545

Subsidie Vluchtelingenwerk

330.000

330.000

346.545

Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen
van mensen die op de reguliere markt niet het minimumloon
kunnen verdienen.
loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding
Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er
zijn voor mensen afkomstig uit andere landen en culturen die
de Nederlandse taal nog niet goed spreken
Volwasseneneducatie Risicogroepen

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:
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Bossche Banen BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 30.000 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 61.274

€ 59.074
(concept)

€ 2.063

€ 252
(concept)

- € 2.200
(concept)

Risicomanagement:
De activiteiten van Bossche Banen BV zijn volledig afgebouwd en vanaf 1-1-2018 is er geen personeel meer in dienst bij de BV. Het financiële risico is dus
beperkt. Voorlopig handhaven we de Bossche Banen BV omdat arbeidsrechtelijke uitwerkingen in relatie tot de Participatiewet nog volop in ontwikkeling zijn.

Schoonmaak Coöperatie
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 1.932.000

€ 1.857.000
(concept)

€ 3.053.000

€ 3.805.000
(concept)

€ 520.000
(concept)

Risicomanagement:
De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte
activiteiten en eventuele schulden.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

Consequenties Wet Arbeidsmarkt in
Balans (WAB) voor mensen met
verminderde loonwaarde

Risico vervallen i.v.m.
afsluiten nieuwe CAO

Toelichting
BUIG budget

Structureel

PM

2

Toelichting
In 2020 hebben we een voordeel gerealiseerd op het BUIG budget van ca. € 10 miljoen. In de
begroting is ook een voordeel geraamd voor 2021 en verdere jaren. We merken daarbij op, dat het
voordeel dat wij op dit moment behalen op het BUIG-budget op langere termijn waarschijnlijk niet
houdbaar is. In vergelijking met andere gemeenten hebben wij een groot voordeel op de BUIG, omdat
we er de afgelopen jaren beter en eerder in slagen mensen naar werk te brengen. Nu het bestand
kleiner is en onze zittende populatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kent dan vergelijkbare
gemeenten, is het realistisch te verwachten dat andere gemeenten een deel van dit voordeel zullen
inlopen met een correctie op het macrobudget als gevolg. Daarnaast leert de ervaring dat parameters
door de tijd heen worden bijgesteld. Dat kan voor- en nadeel opleveren. Daar wij een groot voordeel
hebben, is de kans op negatieve bijstelling groter dan op positieve bijstelling. Daar komt aanvullend
onzekerheid bij omdat het macro-effect van de corona uitbraak lokaal verschillend uit kan werken,
inclusief eventuele keuzes die het Rijk aanverwant neemt om deze effecten te mitigeren.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Participatiewet
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Armoede en schulden
Ambitie

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn in staat om zelfstandig (of met hulp van hun
omgeving) een financieel gezonde huishouding te voeren. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, kunnen
inwoners een beroep doen op hulpverlening en/of regelingen van de gemeente of andere instellingen.
Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijk is en blijft voor de eigen financiële
situatie. Via voorlichting zetten we in op bewustwording, onder andere bij jongeren. Ook hebben we
een groot aanbod van lichte ondersteunende maatregelen van onze (vrijwillige) partners, vaak gericht
op het op orde brengen en houden van geldzaken.
Door het accent nog meer op preventie en vroegsignalering van schulden en armoede te leggen, willen
wij dat ernstige schuldenproblematiek wordt voorkomen. Armoede en schulden hebben een grote
impact op onze inwoners en specifiek op kinderen. Het gaat vaak gepaard met problematieken op
andere leefgebieden zoals gezondheid, opvoeding, participatie en re-integratie. In onze gemeente mag
niemand als gevolg van armoede langs de kant staan. En dat hoeft ook niet als we onze krachten
bundelen met o.a. het Netwerk tegen Armoede en Woonlasten de Baas. Alleen door krachten te
bundelen, sterke verbindingen te leggen en de juiste kennis te delen maken we het Armoedebeleid
sterker. Lokaal beleid kan armoede niet voorkomen of oplossen. Door samenwerking met andere
partijen kunnen we wél een verschil maken.
We besteden extra aandacht aan de groep kinderen die in armoede leven omdat juist zij in een
levensfase zitten waar we het tij kunnen keren. Een kind mag niet belemmerd worden in zijn
ontwikkelingskansen. Daarbij is onze stelling dat ‘een kind in armoede, een gezin in armoede’ is.
Alle kinderen die in armoede opgroeien willen we zodanig ondersteunen dat zij volwaardig kunnen
participeren in de maatschappij.
De ondersteuning aan onze inwoners om de basis op orde te krijgen, gaan we verbeteren. Daarom
investeren we in de uitvoering van Financiële Dienstverlening (bijzondere bijstand en
schulddienstverlening) en maken we meer werk van preventie, vroegsignalering en nazorg. Daarmee
willen we financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer ze toch ontstaan willen we er
snel bij zijn en in gesprek gaan. We investeren in onze dienstverlening en bijbehorende
uitvoeringsprocessen en maken gebruik van de leanmethode. Dit zal resulteren in minder werkdruk
voor onze medewerkers en het beperken van wachttijden voor onze inwoners.

Effecten Covid-19

We zien geen toename in het aantal inwoners dat bij EHBG aanklopt. Er is echter wel sprake van meer
complexe hulpvragen en dit leidt tot meer doorverwijzingen naar schulddienstverlening in verband met
problematische schulden. Het aantal intakes schulddienstverlening is in 2020 met circa 20-25%
gestegen ten opzichte van 2019. We zien dat meer jongeren zich melden, omdat hun bijbanen zijn
komen te vervallen. Ook melden zich nu de eerste zzp’ers. Dit heeft al met al (nog) niet geleid tot de
toename die eerder werd verwacht. De verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand laten ook nog
geen corona-gerelateerde toename zien. De maatregelen van de (Rijks-) overheid lijken ervoor te
zorgen dat schulden- en armoedeproblematiek zich later voordoet dan in eerste instantie voorspelt. De
verwachting is echter niet dat dit zal leiden tot afstel van de problemen, maar dat deze zich later
voordoet. Dit is in lijn met het beeld zoals dat geschetst is in de 3de corona-rapportage.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te
realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende
indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we
bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Doelstelling Armoede en schulden

Wat wilden we bereiken?
· Kinderen hebben geen last van armoede
· Inwoners hebben geen risicovolle schulden
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Indicator
Percentage huishoudens met minderjarige
kinderen dat risicovolle of problematische
schulden heeft

Nulmeting

Doelstelling
2020

Realisatie Ambitie 2022
2020

6%

< 6%

5%

< 6%

3.152

> 3.152

2.076

> 3.152

6%

< 6%

5%

< 6%

8%

< 8%

7%

< 8%

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Aantal kinderen in armoede dat gebruik
maakt van de voorzieningen
maatschappelijke participatie
Bron: Jaarverslagen Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds

Aandeel huishoudens met risicovolle of
problematische schulden
Bron: Digipanel schulden (O&S)

Percentage inwoners dat niet weet waar
ze terecht kunnen voor informatie en
advies over geldzaken, maar dit wel willen
weten.
Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?
Indicator

Gerealiseerd?

Verbreden van de toegang en volle inzet op preventie. Eerste Hulp Bij Geldzaken Ja
(EHBG) is hele dagen open voor klanten met vragen over geldzaken en sociaal
juridische dienstverlening. Eerste Hulp Bij Geldzaken moet zich verder verbreden
als laagdrempelige en eenduidige toegang voor alle inwoners met financiële
problemen. We vergroten daarmee het bereik in de preventieve fase en willen zo
voorkomen dat klanten in problematische schuldsituaties terecht komen. We
werken daarnaast aan vernieuwende manieren om armoede voor te zijn.
De dienstverlening door Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG) is als gevolg van de coronacrisis
aangepast. Sinds maart 2020 is er niet langer sprake van een vrije inloop. Inwoners met financiële en
sociaaljuridische vragen kunnen wel op afspraak te woord worden gestaan. Daarnaast is
dienstverlening EHBG per telefoon en mail geïntensiveerd
Vanaf eind 2020 is gestart met Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers. In samenwerking met
Over Rood en Weener XL (ondersteuning aan ondernemers) bieden we hiermee een toegangsloket
voor ondernemers die in financiële problemen verkeren.
Doorontwikkelen van aanpak vroegsignalering van schulden om bij beginnende Ja
financiële problemen inwoners snel in beeld te krijgen en actief te benaderen met
ondersteuning om erger te voorkomen. De samenwerking met voorliggend veld
en belangrijke signaalpartners zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en
energiebedrijf intensiveren we.
In 2020 hebben we vroegsignalering voortgezet, uiteraard binnen de mogelijkheden die beschikbaar
waren gelet op de coronacrisis. Alle signalen zijn opgevolgd; we benaderen inwoners met een
betalingsachterstand, per mail, brief en telefoon.
Daarnaast hebben we ons voorbereid op de inwerkingtreding van de aangepaste Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening met ingang van 1 januari in 2021. Hiermee is een wettelijke grondslag (én taak)
voor vroegsignalering ontstaan. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het landelijk convenant
ondertekend met signaalpartners, hierdoor nu meer partners die signalen mogen afgeven aan de
gemeente.
We hebben een extra toeleiding naar Eerste Hulp Bij Geldzaken via de digitale weg: Geldfit.nl
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We ontwikkelen en geven uitvoering aan een aanpak duurzame uitstroom uit de Gedeeltelijk
schulddienstverlening en een aanpak nazorg bij schulden om recidive te
voorkomen.
In 2020 heeft een pilot nazorg plaatsgevonden. Klanten werden 3 maanden na afloop van hun traject
telefonisch benaderd om na te gaan of alles op financieel gebied nog goed verloopt, en of zij nog tegen
andere zaken aanlopen. Deze aanpak heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat; klanten
gaven sociaal wenselijke antwoorden of gaven aan geen verdere behoefte te hebben aan hulp of
gesprekken in het kader van nazorg.
Omdat de pilot niet het gewenste resultaat opleverde starten we een nieuwe aanpak: nazorg wordt
geïmplementeerd in het reguliere proces. Dan houdt in dat er gedurende het gehele traject ingezet
wordt op het aanleren van vaardigheden en vergroten van kennis van de klant.
We ontwikkelen een aanpak ‘jongeren en schulden’ om de schuldenproblematiek Gedeeltelijk
bij jongeren specifiek te adresseren (zowel preventie als curatie). Tevens
continueren we het preventieproject voor jongeren en schulden op onder andere
het KW1 College om financiële problemen bespreekbaar te maken.
Er is een aanpak ontwikkeld voor jongeren met schulden uit de Gestelse buurt in de leeftijd van 18 tot
en met 27 jaar. De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk saneren van schulden, een
begeleidingstraject gericht op het oplossen van de problemen op de verschillende leefgebieden en het
terugbetalen van schulden eventueel door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.
De implementatie van de aanpak ‘jongeren en schulden’ staat gepland voor 2021.
Het preventieproject voor jongeren en schulden op het Koning Willem 1 College is gecontinueerd,
deels door de Coronacrisis in aangepaste vorm.
We breiden de aanpak Ambassadeurs Meedoen uit, waardoor we meer kinderen Ja
uit arme gezinnen bereiken en voorzieningen gericht kunnen inzetten.
Ambassadeurs Meedoen zijn intermediair tussen school, ouders en kinderen en
voorzieningen als Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
De aanpak van de Ambassadeurs Doe mee is uitgebreid, de ambassadeurs wordt gemeentebreed
ingezet.
We ontwikkelen een aanpak waarmee mensen met een laag inkomen kunnen
Gedeeltelijk
aansluiten bij de energietransitie.
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft (samen met provincie en andere gemeenten) deelgenomen aan
pilot ‘Energie voor Iedereen (EVI)’. EVI heeft meer inzicht gegeven in de groep mensen die niet zomaar
mee kan met de energietransitie. Het is een diverse groep waarvoor geen eenduidige oplossing is.
Maatwerk en persoonlijk contact is essentieel om deze mensen te betrekken. Woningcorporaties,
sociale partners en bewoners spelen in dit contact een belangrijke rol.
In ’s-Hertogenbosch zetten wij de komende tijd in op het versterken van de samenwerking met
bewoners en sociale partners, passend bij ons lokale beleid. De aanpak in ’t Zand kan daarbij als
voorbeeld dienen voor de andere buurten. De uitwerking van deze aanpak komt ook terug in de
Transitievisie Warmte.
In afwachting van besluitvorming bereiden we ons voor op het mogelijk uitvoeren Ja
van bewindvoering in eigen beheer.
Op 16 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het aanbieden van
beschermingsbewind voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch die recht hebben op
een vergoeding vanuit de Bijzondere Bijstand, aan te wijzen als een activiteit die wordt verricht in het
algemeen belang. Met ingang van januari 2021 is het Bewindvoerderskantoor Gemeente ’sHertogenbosch operationeel.
Vereenvoudigen van zorg en dienstverlening. We nemen maatregelen die direct
merkbaar zijn voor onze inwoners en/of die ook in onze eigen organisatie
efficiëntie veroorzaken.

Ja
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We schrijven brieven in eenvoudig Nederlands en maken infographics om inwoners te informeren.
Daarnaast hebben we onze dienstverlening aangepast bijvoorbeeld de hercontroles van de collectieve
zorgverzekering geautomatiseerd. Zo voorkomen we dat we deelnemers onnodig lastig vallen met een
onderzoek.

Wat kostte het?

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

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
13.495

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
12.636
12.546

Rekening
2020
12.630

Verschil
-83

1.464

911

1.652

1.616

-36

-12.031

-11.725

-10.894

-11.014

-120

Belangrijkste verschillen
· De begroting van de bijzondere bijstand bestaat uit verschillende onderdelen: de
daadwerkelijke verstrekkingen bijzondere bijstand, terugvordering en belastingafdrachten voor
het belastbare deel van de bijzondere bijstand. Verschillende onderdelen van de bijzondere
bijstand worden gezien als inkomen en zijn derhalve belastbaar. Binnen deze onderdelen
hebben we ten opzichte van 2019 een stijging gezien van ca. 20% van het aantal klanten (222
in 2019, 309 in 2020). Het gaat over de aanvullende bijstand jongeren < 21 jaar (aantal klanten
-3,5%), eenmalig levensonderhoud (aantal klanten + 31%), individuele studietoeslag (aantal
klanten + 62%), overige algemene levensbehoeften (aantal klanten - 16%) en toeslagen boven
de norm (aantal klanten + 75%). Totaal nadeel € 136.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger
Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen

Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
883.629
740.799

Verleende
subsidie
699.821

Gemeentelijk minimabeleid

740.799

740.799

699.821

Schuldhulpverlening

142.830

0

0

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u
in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma heeft geen verbonden partijen.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving
Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij
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Beleggingen en overige baten en lasten
Inleiding

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de
gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast
vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien
onder dit programma. In het hoofdstuk Financiële positie worden de meest relevante posten
toegelicht. Voor de vennootschapsbelasting wordt er van uitgegaan dat er geen belasting hoeft te
worden betaald. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.

Effecten Covid-19

De corona-crisis heeft er toe geleid dat veel minder medewerkers op kantoor terecht kunnen. Met het
oog op de noodzakelijke hygiëne en afstandsmaatregelen is het ook niet mogelijk om alle medewerkers
in ons flexibele kantoorconcept te huisvesten. Daarom zijn extra kosten gemaakt om thuiswerken te
faciliteren. Maar ook om medewerkers op kantoor te huisvesten. We hebben gestreefd naar een
werkbare mix, waarbij capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk is ingezet. Het thuiswerken heeft
ook geleid tot lagere facilitaire kosten. Per saldo verantwoorden we op dit programma een nadeel als
gevolg van Corona van € 0,7 miljoen.

Financiën

Overhead
Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en
ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een
overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.
2020
26.048.321
11.323.841
5.049.277
847.926
43.269.365
-1.996.027
-2.215.935
-1.424.384
37.633.019

Centrale overhead
Sectoroverhead
Afdelingsoverhead
Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte)
TOTAAL OVERHEAD BRUTO
Overhead Grondbedrijf
Overhead Investering
Inkomsten
TOTAAL OVERHEAD NETTO

2019
26.599.484
11.042.368
3.554.144
864.307
42.060.303
-1.292.210
-2.206.257
-1.570.417
36.991.419

De toename van de overheadkosten is grotendeels het gevolg van de aanpassing van het prijs- en
loonkostenniveau.

Wat kostte het?
(Bedragen x € 1.000)

Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten

Rekening
2019
68.224

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
87.256
77.588

Rekening
2020
80.697

Verschil
-3.109

37.890

54.623

37.090

38.261

1.170

-30.334

-32.633

-40.498

-42.437

-1.939

Belangrijkste verschillen
· De actualisatie van de begroting 2020 leidde tot een negatieve uitkomst van € 4.007.000
miljoen. Dit resultaat had een voorlopig karakter en is als onbestemd resultaat in de begroting
opgenomen.
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·
·

·

·

·

In de begroting houden we rekening met uitstel van investeringen en nemen daarvoor een
stelpost op. Tegenover het nadeel binnen dit programma staan voordelen in andere
programma's. Nadeel € 1.100.000
Om te voldoen aan de BBV regels is bij de jaarrekening het rentepercentage dat wordt
toegerekend aan activa verhoogd van 0,5% naar 0,75%. Hierdoor is € 2.133.000 miljoen meer
doorbelast van het taakveld treasury (voordeel). Op de andere programma's ontstaat in totaal
een nadeel van gelijke omvang.
Het nadeel op de financiering (totaal € 750.000) wordt met name veroorzaakt door:
1. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen.
Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we
derhalve een rentevergoeding als we geld lenen. Ten opzichte van de begroting is de
liquiditeitspositie van de gemeente verbeterd waardoor minder kasgeld wordt
aangetrokken. (€ 100.000 Nadeel)
2. De operationele cashflow is beter dan verwacht. Daardoor hebben we geen nieuwe
leningen hoeven aan te trekken voor de financiering van investeringen (€ 100.000
Voordeel)
3. Abusievelijk is de renteopbrengst van de lening aan Kadans begroot als inkomst. Wij
administreren deze lening echter voor de provincie en kunnen de renteopbrengst alleen
aanwenden voor JADS.(€ 300.000 Nadeel). In de begroting 2021 is dit wel juist verwerkt.
4. De boekwaarden bij de sectoren zijn lager dan begroot. Hierdoor kan minder rente worden
toegerekend. (€ 450.000 Nadeel). Tegenover dit nadeel staan voor hetzelfde bedrag
voordelige kapitaallasten op andere taakvelden.
Corona heeft ook invloed gehad op de uitvoeringskosten van de organisatie. Zo zijn de ICTkosten hoger als gevolg van extra thuiswerklicenties, uitbreiding server- en geheugencapaciteit
en de aanschaf van Microsoft Teams. Ook andere facilitaire kosten laten overschrijdingen zien.
Totaal nadeel € 515.000
In het laatste kwartaal van 2020 startte de herinrichting van het bestuurscentrum. Ter
voorbereiding op het vervolg, werkzaamheden in het stadhuis, is de conditie van de
kunstwerken door experts onderzocht. Het gaat hierbij om het goudleerbehang, interieur- en
plafondschilderingen, wandbespanningen, schilderijen en stoelen. Uit dit onderzoek is gebleken
dat de conditie van verschillende kunstwerken niet goed is. Restauratie op korte termijn is
noodzakelijk om verdere achteruitgang dan wel onherstelbare schade te voorkomen. Daarom is
een restauratievoorziening gevormd. Nadeel € 1.574.000.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de
gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die
gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze
gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register.
Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.
Dit programma kent de volgende verbonden partijen:

164
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Brabant Water NV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 563 (0,20% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 636 miljoen € 665 miljoen € 457 miljoen € 480 miljoen € 29,5 miljoen
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)

Risicomanagement:
Risicobeheersing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming: van
strategische en operationele risico`s tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van dit risicobeleid
is een zorgvuldige afweging welke risico`s Brabant Water loopt, welke beheersmaatregelen ingezet worden en hoe Brabant Water controle houden op de
effectiviteit en de naleving van de regels.
Het stelsel van maatregelen voor risicobeheersing is bedoeld om effectiever om te gaan met onzekerheden, zodat bedreigingen worden ingeperkt en kansen
optimaal worden benut. Onderdeel van het beleid is een bedrijfsbrede risicomatrix die een hulpmiddel is om de risicobereidheid van Brabant Water te bepalen.
In haar jaarverslag beschrijft en rapporteert Brabant Water over haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via jaarverslag2019.brabantwater.nl/

CBL Vennootschap BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 125.355

0

€ 5.006

0

0

Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.

CVS Amsterdam BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020
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Resultaat
2020
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€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 451.905

€ 392.583

€ 83.583

€ 27.162

€ 172.219

Risicomanagement:
Cijfers dienen bij het opstellen van deze jaarrekening nog te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.
In april 2020 is tussen CSV Amsterdam BV, Recycleco B.V. en Attero Holding B.V. een finale compromis bereikt over de beëindiging van alle resterende
geschillen met betrekking tot betwiste (fiscale) claims, alsmede over een belastingteruggave. Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is in mei 2020
onder inhouding van € 150.000 voor aanvulling van het werkkapitaal volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders.
De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg
met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en
de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na afwikkeling
van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de
resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het
resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Enexis Holding
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal), € 18,7 miljoen (1 opgenomen lening),
dividend

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 4.112
miljoen

€ 4.116
miljoen

€ 4.146
miljoen

€ 4.635
miljoen

€ 108 miljoen

Risicomanagement:
Cijfers dienen bij het opstellen van deze jaarrekening nog te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.
Risicobeheersing is binnen Enexis integraal ingebed in de reguliere managementprocessen. Risicomanagement richt zich op alle facetten van de onderneming;
van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. Het management op alle
niveaus in de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het
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kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. De
afdeling Internal Audit & Risk coördineert het risicomanagementproces. Op centraal niveau worden risico’s bewaakt in het directieoverleg.
In haar jaarverslag 2020 onderkent Enexis de volgende strategische risico's:
· Realiseren klantvraag blijft achter bij verwachting door schaarste van personeel, materiaal en/of netwerkcapaciteit;
· Financiële positie wordt beïnvloed door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek;
· Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen;
· Ongevallen van medewerkers en/of omstanders als gevolg van onveilige situaties en/of falende assets;
· Door een pandemie komt (tijdige) dienstverlening Enexis in gevaar (nieuw onderkend risico);
· Enexis is te laat met implementeren van nieuwe ontwikkelingen door onvoldoende wendbare en vitale organisatie, flexibele processen en/of systemen;
· Omvangrijke en langdurige onderbrekingen van de energievoorziening ten gevolge van natuurrampen, externe oorzaken of falende
bedrijfsmiddelen/assets;
· Het faciliteren van de energietransitie kan worden belemmerd door een te beperkte taakomschrijving in de nieuwe Energiewet.
Risico’s met een score ‘Hoog’ vallen boven de risicobereidheid en moeten gemitigeerd worden door aanvullende maatregelen.
Enexis opereert in een gereguleerde markt en is financieel gezond. In het voorjaar van 2020 hebben Standard & Poor’s en Moody’s hun analyses
geactualiseerd. Standard & Poor’s kwam (weer) uit op een A+ met een stable outlook. Moody’s vat de kredietwaardigheid samen met een Aa3 met eveneens
een stable outlook. Verwacht wordt, dat deze rating agencies in 2021 – nadat ACM het concept-methodebesluit voor de volgende reguleringsperiode heeft
gepubliceerd – de credit ratings zullen verlagen. S&P komt dan voor Enexis Holding NV uit op A flat rating. Moody’s komt dan op een A1 rating uit. Daarmee
komt de rating die S&P aan Enexis Holding NV toekent precies op het beleidsniveau van de onderneming terecht. De rating van Moody’s is nog iets boven dit
beleidsniveau.
In 2020 is door 5 provincies en 65 gemeenten een kapitaalinjectie van € 500 miljoen in Enexis gedaan om het bedrijf in staat te stellen uitvoering te geven aan
de energietransitie. Ook onze gemeente heeft deelgenomen aan deze lening. Onze lening aan Enexis kent een omvang van € 18.657.803.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 333.194 (0,26% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 4.887
miljoen

€ 5.097
miljoen

€ 144.802
miljoen

€ 155.262
miljoen

€ 221 miljoen
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Risicomanagement:
Het aangaan en beheersen van risico’s is inherent aan de bedrijfsvoering van een bank. Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-,
liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk. BNG Bank kent alleen een bankenboek en geen handelsboek. Het
risicobeheer van BNG Bank is gericht op handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank. Dit profiel komt tot uitdrukking in hoge externe kredietratings.
Om deze reden hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid, met ondergrenzen voor de leverage ratio en de Tier 1-ratio. Deze grenzen bepalen in
combinatie met de beperking van de dienstverlening zoals vastgelegd in haar statuten het werkgebied en de actieradius van de bank. In haar jaarverslag
beschrijft en rapporteert de Bank uitgebreid haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via www.bngbank.nl/jaarverslag.

Publiek belang Elektriciteitsproductie BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 55.831 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 1.589.543

€ 1.569.398

€ 455.015

€ 19.533

-/- € 20.148

Risicomanagement:
Cijfers nog vast te stellen door de aandeelhoudersvergadering.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden
te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden
ontbonden.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Verkoop Vennootschap BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73 % aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 71.192

0

€ 16.256

0

0
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Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd

Vordering op Enexis BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

-/- € 8.819

0

€ 9.083

0

0

Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.
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Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Gewaarborgde geldleningen

Structureel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

65.023.993

2

Toelichting
Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen, exclusief de afzonderlijk opgenomen garanties ten
behoeve van zorginstellingen, bedraagt naar verwachting op 31 december 2020 € 65,0 miljoen en
bestaat uit:
• een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekeningcourant bij de
BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed
B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling
aansprakelijk gesteld. Onze gemeente staat dus voor € 5,3 miljoen garant.
• gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 59,7 miljoen.
• de gemeente is achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de
stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan
zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het
waarborgfonds.
Met ingang van 1 januari 2011 draagt het Rijk de volledige achtervang voor de stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor alle nieuwe borgstellingen vanaf die datum.
Een specificatie van de verstrekte borg- en garantstellingen is opgenomen in de staat van
gewaarborgde geldleningen in het bijlagenboek. De gemeente heeft geen specifieke voorzieningen
getroffen voor bovenstaande borg- en garantstellingen.
(Leningen aan) deelnemingen in
Incidenteel
PM
2
verbonden partijen
Toelichting
Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
rechtspersonen) waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. ’s-Hertogenbosch
neemt alleen deel in een verbonden partij indien daarmee een publiek belang wordt gediend. Naast
efficiency- en/of effectiviteitsvoordelen voor de gemeente en het gebruik maken van de kennis en
expertise van derden, is het spreiden van risico vaak een belangrijke reden voor het aangaan van een
verbonden partij. Deze verbonden partijen lopen echter wel (markt)risico’s bij het uitvoeren van hun
activiteiten. Daarmee zijn er, zeker in het huidige onzekere economische klimaat, voor de gemeente
risico’s verbonden aan deze participaties en aan de leningen die zijn verstrekt aan deze verbonden
partijen.
VPB plicht reclameconcessies
Structureel
250.000
3
Toelichting
Voor de jaren 2016 en 2017 is met de Belastingdienst afgestemd dat het behaalde resultaat met het
uitgeven van reclameconcessies niet belast is met vennootschapsbelasting (Vpb). Inmiddels is het
landelijke standpunt van de Belastingdienst dat deze inkomsten wel belast zouden moeten worden.
Een vijftal gemeenten in Nederland gaan procederen bij de rechter. De uitkomst van deze procedures
kan nog jaren op zich laten wachten. Hoewel wij er van overtuigd zijn dat wij voldoende argumenten
hebben dat geen sprake is van Vpb-plicht, kan een rechter hier altijd anders over beslissen
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Vrijval belegde gelden Essent

Structureel

2.100.000

4

Toelichting
In 2024 valt de eerste tranche van onze beleggingen vrij. Wij realiseren hier een rendement op van
4,29%. Dit ligt – al vanaf 2009 – fors boven het marktrendement. De wegvallende jaarlijkse rentebate
van deze tranche bedraagt € 2,1 miljoen. Vanwege het schatkistbankieren mogen we deze middelen
niet opnieuw uitzetten (m.u.v. publieke taak) en kunnen we ze alleen aanwenden voor het verlagen van
onze schuldpositie. Als in 2024 nog steeds sprake is van de huidige extreem lage rente, dan resulteert
per saldo een fors nadeel.
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Gemeentelijke belastingen
Inleiding

Informatie over dit programma is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen met een uitgebreid
beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke
ontwikkelingen. Deze paragraaf is qua omvang breder dan het programma gemeentelijke belastingen,
omdat onder lokale heffingen ook de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vallen. Deze belastingen
zijn onder de functionele programma’s geraamd, omdat het hier niet om algemene dekkingsmiddelen
gaat.

Effecten Covid-19

De corona-crisis heeft met name invloed gehad op de opbrengst toeristenbelasting en de opbrengst
precariobelasting.
Als gevolg van corona zijn er veel minder (hotel)overnachtingen geweest waardoor de
toeristenbelasting € 0,4 miljoen lager is uitgevallen. Hier tegenover staat een compensatie vanuit het
rijk € 0,3 miljoen.
Evenals als gevolg van corona hebben we geen precario geheven op de terrassen tijdens de eerste en
tweede lockdown. Hierdoor is de opbrengst € 0,2 miljoen lager dan begroot. Hier tegenover staat een
compensatie van het Rijk van € 0,1 miljoen.

Wat kostte het?
(Bedragen x € 1.000)

Lasten

Rekening
2019
4.810

Begroting Begroting na
primitief
wijziging
2020
2020
5.322
5.306

Rekening
2020
5.148

Verschil
158

Baten

43.319

43.945

43.535

43.806

271

Saldo van lasten en baten

38.509

38.623

38.230

38.658

429

Belangrijkste verschillen
· De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen
en afwikkeling van voorgaande jaren. Voordeel € 454.000
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Algemene uitkering gemeentefonds
Effecten Covid-19

Via verschillende steunpakketten heeft het Rijk medeoverheden ondersteund met betrekking tot de
financiële gevolgen van COVID-19. Een aantal van deze maatregelen zijn niet direct bedoeld voor de
gemeente, maar als ondersteuning op verschillende beleidsterreinen waarvoor gemeenten
verantwoordelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatschappelijke en vrouwenopvang, waarvoor
in totaal € 1,5 miljoen aan onze gemeente is uitgekeerd, of de maatregelen voor culturele instellingen
(€ 1,2 miljoen). Ook zijn er maatregelen genomen om gemeenten te compenseren voor hun eigen
inkomstenderving op het gebied van parkeerinkomsten, toeristen- en precariobelasting. Hiervoor is
totaal € 2,8 miljoen aan onze gemeente uitgekeerd. Ook zijn er compensatiemaatregelen geweest voor
specifieke gemeentelijke taken, zoals toezicht en handhaving, het organiseren van de verkiezingen,
gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand (in totaal € 1,0 miljoen). De hiermee gemoeide
kosten staan verantwoord in de overige programma's.
Binnen het sociaal domein zijn er specifieke bedragen toegekend voor inhaalzorg jeugd en Wmo, en
voor re-integratie, in totaal € 0,9 miljoen. Om de financiële last bij gemeenten te verlichten is verder
besloten de korting op het gemeentefonds inzake de opschalingskorting voor twee jaar te bevriezen.
Dit leidt tot een voordeel van € 0,6 miljoen.
In totaliteit heeft onze gemeente voor 2020 € 10,7 miljoen ontvangen uit de verschillende
steunpakketten.

Wat kostte het?
(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting Begroting na
primitief
wijziging

Rekening

2019
3.184

2020
0

2020
0

2020
1.290

Verschil
-1.290

Baten

292.087

297.370

316.001

317.716

1.715

Saldo van lasten en baten

288.902

297.370

316.001

316.427

426

Lasten

Belangrijkste verschillen
· Naast de reguliere aanpassingen in de algemene uitkering, zoals de actualisatie van
basisgegevens en maatstaven heeft het rijk verschillende maatregelen genomen om de
gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden te compenseren. Onder andere is de
ontwikkeling van het accres vastgezet om stabiliteit te garanderen. Ook is de stijging van de
opschalingskorting uitgesteld. Voordeel € 427.000

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's.
Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing:
Omschrijving
Aard
Maximaal
bedrag
Plafond BTW-compensatiefonds
(BCF)

Structureel

Kans Verklaring mutatie
(1=laag,
5=hoog)

PM

2

Toelichting
Alle gemeenten kunnen de door hen betaalde BTW op hun overheidsactiviteiten terughalen bij het
BTW Compensatie Fonds (BCF). Het geld in het fonds dat aan het eind van het jaar overblijft, wordt
toegevoegd aan het gemeentefonds; een eventueel tekort wordt onttrokken aan het gemeentefonds.
Dit heeft dus effect op de hoogte van de algemene uitkering die wij als gemeente ontvangen. We zien
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nu dat gemeenten steeds meer BTW compenseren, zodat er in het fonds steeds minder geld overblijft.
Uiteindelijk kan dit leiden tot een verhoging van het plafond, wat ten nadele van de algemene uitkering
komt.
Instapmoment 'trap-op-trap-af'
Structureel
PM
4
systematiek en Rijksbezuinigingen
Toelichting
Vanwege de impact van de Coronacrisis heeft het Rijk - na overleg met gemeenten - besloten om het
accres 2020 en 2021 van het gemeentefonds te bevriezen op de stand van de Voorjaarsnota 2020.
Daarmee krijgen gemeenten zekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds in die jaren. Er zijn
echter nog geen concrete afspraken gemaakt over het instapmoment en het weer aanzetten van de
'trap-op-trap-af' systematiek. Het risico bestaat dat we niet meedelen in de extra uitgaven van het Rijk
vanwege Corona, maar straks wel mogen bijdragen aan de noodzakelijke Rijksbezuinigingen.
Herijking gemeentefonds
Structureel
PM
3
Toelichting
De fondsbeheerders - het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën - werken
samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De herijking is
opgedeeld in drie onderdelen: 1) het sociaal domein, 2) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de overige
onderdelen van het gemeentefonds) en 3) eigen middelen. De herijking heeft betrekking op een
totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is uitgesteld tot 2023.
Op dit moment zijn de eerste berekeningen openbaar gemaakt en is er voor de gemeente 'sHertogenbosch een kleine positieve bijstelling ten opzichte van de 'oude' verdeling. De cijfers gaan
nog geactualiseerd worden, er moet nog advies worden ingewonnen bij de ROB en de VNG, en daarna
moet er zelfs nog een besluit worden genomen door het nieuw te vormen kabinet. Het is dus nog niet
in te schatten of, en zo ja, hoe groot het financieel risico is.
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Paragrafen
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Lokale heffingen
Inleiding

In de jaarrekening 2020 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2020. Op
die manier stellen we u in staat een vergelijking te maken tussen de begrote situatie en de realisatie.
Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan:
§ Beleidsuitgangspunten
§ Overzicht belastingen en heffingen
§ Landelijke ontwikkelingen
§ WOZ-bezwaarschriften
§ Belastingvoorstellen 2020
Conform artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten wordt in de
jaarrekening voor de heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, de realisatie inzichtelijk
gemaakt.
Het overzicht van deze heffingen is opgenomen in de bijlage Kostendekkendheid leges bij deze
jaarrekening.

Beleidsuitgangspunten

In het bestuursakkoord 2018-2022 is aangegeven dat we hechten aan een sluitende (meerjaren)
begroting om de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting
wordt gerealiseerd zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerende zaakbelastingen
voor de ondernemers zullen niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Verhogingen
c.q. verlagingen van Rijksbelastingen vertalen wij daarnaast door naar de gemeentelijke heffingen. Voor
belastingjaar 2020 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van 1,94% gemiddelde loonen prijsstijging.
Voor een aantal heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt daarnaast het principe van
100% kostendekkendheid als uitgangspunt genomen. Ditzelfde uitgangspunt van 100%
kostendekkendheid hanteren we bij de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening via zogenaamde
retributies.
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding
heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Overzicht belastingen en heffingen

De belangrijkste belastingen en retributies die momenteel door de gemeente geheven worden, zijn:
§ onroerende zaakbelastingen (OZB);
§ belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB);
§ afvalstoffenheffing en overige reinigingsheffingen;
§ rioolheffing;
§ hondenbelasting;
§ precariobelasting;
§ leges;
§ toeristenbelasting;
§ parkeerbelastingen.
Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en
begraafplaatsrechten, geheven. Ten behoeve en op verzoek van de ondernemers in de Binnenstad en
Rosmalen heffen we reclamebelasting. Van de belastingen die de Gemeentewet kent, worden in ’sHertogenbosch de baatbelastingen en woonforensenbelasting niet geheven. Evenmin wordt in onze
gemeente de BIZ-bijdrage geheven, een belastingsoort die speciaal is geïntroduceerd voor de vorming
van ondernemersfondsen. De ondernemers in onze gemeente hebben namelijk de voorkeur gegeven
aan de reclamebelasting in plaats van de BIZ.
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Landelijke ontwikkelingen

Taxeren op gebruiksoppervlakte
Sinds 1 juli 2011 is het verplicht om de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
te gebruiken voor WOZ-taxaties. Dat gold niet voor het gebruik van de gebruiksoppervlakte. De
meeste gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden taxeren de woningen op basis van de bruto
inhoud. Ook onze gemeente taxeert op basis van bruto inhoud. In september 2016 heeft de
Waarderingskamer het besluit genomen dat, met een overgangstermijn van vijf jaar, alle woningen
verplicht moeten worden getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de BAG. Het besluit van
de Waarderingskamer om hier op over te gaan, sluit veel beter aan op de beschikbare openbare
gegevens. De marktinformatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen
gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de woning. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van
basisregistraties “eenmalige inwinning meervoudig gebruik van gegevens” een logische stap.
De inspanning om deze gegevens in te winnen en te verwerken is voor alle uitvoeringsorganisaties
groot. We zijn in 2019 gestart met het project om van alle woningen de gebruiksoppervlakte te
bepalen. We liggen op schema en we verwachten het project, conform planning, uiterlijk eind 2021 af
te ronden.
Taxeren op gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoud leidt niet tot afwijkingen in het
waardeniveau van objecten.

WOZ bezwaarschriften

In 2020 is het aantal bezwaarschriften met 20% gedaald ten opzichte van 2019. We benadrukken dat
dit conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de
waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de
ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:
Formele bezwaarregels
Verminderingen n.a.v. informeel contact
Ambtshalve verminderingen
Bezwaarregels door gemachtigden
Kostenvergoeding bezwaarfase
WOZ-ontwikkeling landelijk
WOZ-ontwikkeling gemeente
Totale kostprijs per biljet
Waarvan kostprijs bezwaar en beroep

2017
1.485
301
693

2018
2.093
403
1.304

2019
2.549
289
743

2020
2.044
237
411

514
€ 40.004

802
€ 57.779

816
€ 80.522

1.077
€ 89.220

3,3%
5,0%

5,9%
8,0%

8,3%
9,0%

8,6%
6,5%

€ 19,27
€ 5,28

€ 18,17
€ 5,70

€ 18,28
€ 6,31

€ 20,60
€ 7,10

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast
gebruikmaking van toelichtingen is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:
· Informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf
overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
· Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan
worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
· Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle
grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.

Belastingvoorstellen 2020

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college –
de belastingtarieven voor 2020 geïndexeerd met 1,94%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in
de begroting 2020 en de bijbehorende belastingvoorstellen.
In 2020 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over
eerdere jaren (bedragen x € 1.000):
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Soort belasting:
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing (eigendom + gebruik)
OZB (eigendom + gebruik)
RZB (eigendom + gebruik roerende
zaken)
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Leges Publieke Dienstverlening
Parkeerbelastingen

Raming 2020

Opbrengst 2020

16.084
11.468
41.090

15.803
11.356
41.268

Verschil:
N = nadeel;
V = voordeel
281 N
112 N
178 V

7
914
493
1.259
1.202
840

10
883
294
855
1.079
643

3V
31 N
199 N
404 N
123 N
197 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:
- De minderopbrengst Afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het
aantal woningen in 2020 dan begroot.
- De minderopbrengst Rioolheffing wordt veroorzaakt door een lagere groei van het aantal
woningen in 2020 dan begroot.
- De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen
(3,5%) dan begroot (3%).
- De minderopbrengst Precariobelasting wordt veroorzaakt door de verleende verminderingen
n.a.v. de eerste en tweede lockdown als gevolg van de coronacrisis.
- De minderopbrengst Toeristenbelasting wordt veroorzaakt door minder overnachtingen als
gevolg van de coronacrisis.
- Leges Publieke Dienstverlening: De opbrengst leges publieke dienstverlening 2020 is €
123.000 lager dan begroot. Als gevolg van maatregelen rondom het coronavirus hebben
bruidsparen hun huwelijk uitgesteld of geannuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat de
legesopbrengsten burgerlijke stand € 50.000 lager uitvallen. Door de maatregelen zijn er ook €
70.000 minder legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen in 2020.
- Parkeerbelastingen: bij de begroting voor 2020 was rekening gehouden met de oplevering van
digitalisering fase 2. Dit is niet gerealiseerd. Hierdoor zijn er minder fiscale controles geweest
en zijn de opbrengsten daar lager. Daarnaast is er als gevolg van de coronacrisis minder
geparkeerd.
Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding
heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2020 was er een bedrag van €
1.266.790 begroot; de realisatie bedroeg € 1.193.702,87. Oorzaak van het verschil is dat er minder
kwijtscheldingsverzoeken zijn ontvangen dan begroot.
Ontwikkeling woonlasten gemeente ‘s-Hertogenbosch
Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze
gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in
dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 Los van de
inflatiecorrectie, wordt de woonlastenstijging veroorzaakt door de hogere afvalstoffenheffing van het
Rijk. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2020 is dit reeds gemeld.
Macro-norm en benchmark woonlasten provincie Noord-Brabant
Vanaf 2020 is een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten
inzichtelijker te maken. Daarmee is een einde gekomen aan het monitoren met de macronorm. De
benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor
meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. In de provincie Noord-Brabant zijn 64 gemeenten
vergeleken. In 2020 zijn er 3 gemeenten met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Woonlasten landelijk
Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de
kerngegevens van de belastingen van de 40 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht
van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB
eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing.
De woonlasten worden door het COELO gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor
een eigenaar/bewoner.
In 2020 zijn er 12 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. In 2019 waren
dat er 7.
Voor wat betreft de koopwoningen zijn er 2 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten. In 2019
was dat er 1.
Vergelijking begrote woonlasten en realisatie woonlasten
In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van
voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie
van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven
we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Bij de
uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2020 is uitgegaan van een stijging van de
gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 6,5%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan
van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarden met 3%. De woningen zijn inderdaad gemiddeld met
6,5% in waarde gestegen. De bedrijfspanden blijken gemiddeld met 3,5% in waarde te zijn gestegen.
WOZ-waarde
Woning €
188.000
Woning €
317.000
Woning €
413.000
Bedrijf €
378.000

Woonlasten
eigenaar (€)
begr.
real.
€ 220
€ 220

Woonlasten
gebruiker (€)
begr.
real.
€ 290
€ 290

Afwijking lasten
eigenaar (€)
bedrag %
€0
0,0%

Afwijking lasten
gebruiker (€)
bedrag %
€0
0,0%

Afwijking lasten
eig. + gebr. (€)
bedrag %
€0
0,0%

€ 325

€ 325

€ 290

€ 290

€0

0,0%

€0

0,0%

€0

0 ,0%

€ 404

€ 404

€ 290

€ 290

€0

0,0%

€0

0,0%

€0

0 ,0%

€ 1.189

€ 1.192

€ 965

€ 968

€3

0,3%

€3

0,3%

€6

0,3%
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding

Onze gemeente beschikt over een nota risicomanagement en weerstandsvermogen. In deze nota staat
op welke wijze de risico’s binnen onze gemeente worden geïnventariseerd, gekwalificeerd en beheerst.
Het Bossche risicomanagement is geen op zichzelf staand proces maar bewust verankerd in onze
gemeentelijke processen. Het is gekoppeld aan ons integrale management. Wij streven niet naar een
modieus management control model, dat de capaciteit van onze gemeentelijke organisatie overstijgt.
Wij kiezen, vanuit een realistisch beeld van onze organisatie, voor een praktische aanpak. Deze
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing vormt de weerslag van dit beleid.
Zoals afgesproken met u rapporteren we twee maal per jaar over de voortgang van de complexe en
risicovolle projecten. Deze rapportage is onderdeel van de reguliere P&C cyclus en vindt plaats via het
jaarverslag en de managementrapportage.

Rapportage grote fysieke projecten

In de motie ‘verbeteren actieve informatieplicht’ heeft uw raad opgeroepen om de
informatievoorziening bij complexe en risicovolle projecten aanmerkelijk te verbeteren en adequaat
invulling te geven aan de actieve informatieplicht. De maatregelen om de projectsturing binnen de
ambtelijke organisatie te verbeteren, zijn opgenomen in het Kwaliteitsprogramma Projectsturing. Dit
programma heeft een bestuurlijk-strategische en een organisatorische invalshoek met als uitgangspunt
te komen tot het realiseren van projecten binnen de daartoe gestelde voorwaarden uitgaande van de
aspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GROTICK). Vanuit het
Kwaliteitsprogramma is een op de Bossche organisatie toegesneden werkwijze van projectmatig
werken ontwikkeld, en breed in de organisatie ingevoerd (het Bosch Model).
In 2020 zijn er een aantal interne trainingen risicomanagement aan onze medewerkers gefaciliteerd.
Doel hiervan is dat eenieder in een projectteam medeverantwoordelijk is en bijdraagt aan
risicobeheersing. Ook is gewerkt aan een verbetering (versimpeling) van de projectadministratie en
verdere verbetering van onze Online Samenwerk Omgeving waarbij het projectmatig werken in wordt
bevorderd.
De rapportage grote fysieke projecten kunt u in de bijlagen vinden.

Beleid ten aanzien van weerstandscapaciteit

Voor de weerstandscapaciteit wordt een streefwaarde van de algemene reserve van 15% van de
algemene uitkering gehanteerd, exclusief sociaal domein. Dit doen we omdat daar al het sociaal &
zorgfonds de achtervang is. Het percentage wordt als een streefwaarde gehanteerd. Het ene jaar zit de
algemene reserve daar wat boven, het andere jaar daar wat onder.

Weerstandscapaciteit

Met de weerstandscapaciteit bedoelen we de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met
het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te
kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het huidige niveau. Met
structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden
om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering
van programma’s. Hieronder wordt zowel op de incidentele als de structurele weerstandscapaciteit van
de gemeente ‘s-Hertogenbosch ingegaan.

Incidentele weerstandscapaciteit

Hiertoe behoren:
1. Algemene reserve
Uitgangspunt is een algemene reserve van 15 procent van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Voor 2020 bedroeg de algemene uitkering (exclusief corona-maatregelen) € 307,0
180
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

miljoen. Dit is inclusief de middelen voor het sociaal domein van € 136,3 miljoen.
Het streefniveau van de algemene reserve exclusief de overgehevelde middelen Sociaal Domein (15
procent van € 170,7 miljoen) is € 25,6 miljoen.
Het rekeningresultaat bedraagt €1,5 miljoen negatief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken
van het rekeningresultaat in de algemene reserve. De werkelijke stand per 31 december 2020 is € 25,3
miljoen. Na bestemming van het rekeningresultaat komt de stand € 1,8 miljoen onder de streefwaarde.
Het is niet zo dat dit bedrag altijd in de reserve moet zitten want dan heeft de reserve geen functie.
Het is een streefwaarde en in moeilijke tijden kunnen we onder de streefwaarde blijven.
Het streefniveau van het sociaal & zorgfonds (7,5 procent van € 136,3 miljoen) is € 10,2 miljoen. De
werkelijke stand per 31 december 2020 is € 23,7 miljoen. Het sociaal & zorgfonds is daarmee hoger
dan het gehanteerde streefniveau. Gezien het risico op tekorten bij het sociaal domein is deze hogere
stand aanvaardbaar.
2. Bestemmingsreserves
Bij bestemmingsreserves heeft de raad een bedrag gereserveerd voor een, door de raad zelf, bepaalde
aanwending. De raad kan te allen tijde een besluit nemen tot een andere aanwending, waardoor deze
reserves dus op incidentele basis kunnen worden ingezet om tegenvallers het hoofd te bieden. Dit is
echter niet voor alle bestemmingsreserves mogelijk. Als voorbeeld kunnen de reserve activa (€ 44,2
miljoen) en de reserve Essent (€ 290,9 miljoen) genoemd worden. De reserves activa dienen ter
dekking van afschrijvingen van investeringen die in het verleden al gedaan zijn. Als deze reserves voor
een ander doel worden aangewend, zijn toekomstige afschrijvingen niet meer gedekt en ontstaat een
tekort op de reguliere exploitatie. Ook inzet van de reserve Essent dividend compensatie leidt direct tot
een tekort op de reguliere exploitatie. De renteopbrengst van deze reserve wordt namelijk als dekking
ingezet in de reguliere exploitatie. Als dan middelen uit de reserve worden gehaald, vervalt een deel
van de dekking en dient er direct omgebogen te worden. Vooralsnog zijn deze bestemmingsreserves
niet vrij besteedbaar.
De stand van de bestemmingsreserves per 31 december 2020 bedraagt € 599,0 miljoen.
Een overzicht van alle reserves is opgenomen in de staat van reserves, welke is opgenomen in de
jaarrekening.
3. Stille reserves
Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de
boekwaarde daarvan overstijgt. Het gaat hierbij om vaste activa (panden). Voorwaarde voor het
opvoeren van deze stille reserves in de weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn
indien de gemeente dat zou willen. De gemeentelijke panden zijn over het algemeen minder courant,
omdat de gebruiksmogelijkheden relatief beperkt zijn. Gezien de marktomstandigheden voor dergelijk
vastgoed voorzien wij geen stille reserve op onze panden.

Structurele weerstandscapaciteit

Hiertoe behoren:
1. Post onvoorzien
De post voor onvoorziene uitgaven bedroeg in de begroting 2020 € 225.000. Er is geen beroep gedaan
op het geraamde bedrag.
2. Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden die een gemeente heeft om
haar inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen van de
gemeente ’s-Hertogenbosch zijn de OZB inkomsten, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Sinds
enkele jaren zijn gemeenten vrij om zelf de OZB-tarieven te bepalen, zonder rekening te moeten
houden met door het Rijk opgelegde maximale tarieven. Wel wordt de ontwikkeling van de
gemeentelijke woonlasten middels een benchmark inzichtelijke gemaakt.
Voor ‘s-Hertogenbosch is berekend welke mogelijkheid er nog is om de OZB te verhogen tot het
normtarief-OZB voor toelating tot artikel-12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Deze berekening
is gebaseerd op de gegevens uit de begroting 2020.
Het normtarief artikel-12 bedraagt voor 2020 0,1853% van de WOZ-waarde. Het gewogen OZB-tarief
ligt in ‘s-Hertogenbosch op 0,1376%. De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt dus 0,0477% van de
WOZ-waarde wat overeenkomt met een ruimte van € 14,6 miljoen.
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We bepalen deze onbenutte belastingcapaciteit alleen om ons weerstandsvermogen te kunnen
bepalen.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn reeds volledig kostendekkend.

Risico's
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Begroting 2021
Risico
Veiligheidsregio

Aard
Structureel

Maximum in
euro
460.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

2

Structureel

Maximum in
euro
460.000

Kans Verklaring mutatie
2

Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van
werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De
vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging
achterwege blijft.
Begroting 2021
Risico
Tekorten Sociaal Domein

Aard
Structureel

Maximum in
euro
10.000.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

3

Structureel

Maximum in
euro
13.000.000

Kans Verklaring mutatie
3 Actualisatie bedragen

Op basis van onze meerjarige analyse voor het Sociaal Domein is een doorkijk gemaakt van het sociaal domein. Deze raming is op basis van aannames waarin recente
ontwikkelingen qua rijksbijdragen (Jeugdhulp, Beschermd Wonen/WLZ) en uitgaven (WMO/huishoudelijke hulp) zijn verwerkt. Hierbij houden we rekening met o.a. de effecten
van de wetswijzigingen van de invoering van het abonnementstarief (vanaf 2020 € 4,0 miljoen nadeel), de overheveling van rijksbudget van gemeenten naar de
zorgverzekeraars door aanpassingen in de Wet Langdurige Zorg (vanaf 2021 € 4,5 miljoen nadeel) en incidentele rijksuitkering De Jonge voor de Jeugdhulp (vanaf 2022 € 3,5
miljoen nadeel). Het is op dit moment onzeker of het Rijk vanaf 2022 met aanvullende (structurele) middelen over de brug komt voor de jeugdhulp. Daarnaast is nog niet
duidelijk wat bijvoorbeeld de effecten van de herijking van het gemeentefonds zullen zijn voor het sociaal domein. Vooralsnog houden wij in het meerjarenperspectief rekening
met een tekort van € 13 miljoen dat t/m 2022 uit de reserve sociaal en zorgfonds kan worden afgedekt.
Daarnaast hebben we te maken met een aantal bedreigingen en kansen.
Bedreigingen
Voor zowel de jeugdhulp als de Wmo begeleiding en dagbesteding geldt dat regionaal is besloten om over te gaan van de lumpsum- naar de P&Q-systematiek. Eerder hebben
we gemeld dat hieraan aanzienlijke risico’s zijn verbonden. Dat geldt zowel voor de kosten van de voorzieningen, er is sprake van nieuwe productcategorieën waarop
geïndiceerd zal moeten worden en afgestemd met aanbieders. Daarin zit een reëel risico van kostentoename, aanbieders hebben belang bij een zo hoog mogelijk
zwaartecategorie. Daarnaast heeft de PxQ-systematiek het nadeel van zwaardere administratieve lasten, hetgeen een risico inhoudt op hogere uitvoeringskosten.
Kansen
Tegen de achtergrond van de nieuwe bekostigingssystematiek onderzoeken we welke kostenbesparende maatregelen we, onder meer bij de toegang, kunnen nemen.
Ten aanzien van Beschermd Wonen wachten we met belangstelling de meicirculaire 2021 af, die mogelijk een aanzienlijke financiële verlichting voor onze gemeente zou kunnen
opleveren. Op dit dossier wordt in samenwerking met andere gemeenten en de VNG actief gelobbyd richting rijk. Datzelfde geldt ook voor het structureel maken van de
rijksmiddelen voor de jeugdhulp. Met betrekking tot het abonnementstarief Huishoudelijk Hulp is eveneens intensief met het rijk gesproken, de minister beweegt niet op dit
dossier.
Verder heeft de VNG haar inzet voor de kabinetsformatie bepaald (resolutie BALV VNG 12/2). De tekorten sociaal domein die voortkomen uit keuzes van eerdere kabinetten
tasten de autonomie en slagkracht van gemeente aan. De taken en middelen zijn niet in balans, onderzoek na onderzoek (zoals bij jeugd en het Abonnementstarief Wmo) wijst
uit dat er een structurele oplossing nodig is.
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VNG maakt pas afspraken met het nieuwe kabinet over ambities als de financiën en de interbestuurlijke verhoudingen op orde zijn. Als het lekkende dak is gerepareerd, kunnen
gemeenten weer samen met het Rijk verder bouwen aan maatschappelijke opgaven, zoals wonen, de uitvoering van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering. En
ook niet onbelangrijk een impuls geven aan de kwaliteit van de dienstverlening waarin de menselijke maat leidend is (naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire).
Bandbreedte tekort
In een optimistisch scenario, waarbij het rijk met tekortcompensatie komt (Inschattingen Jeugd € 3 miljoen en de uitname Beschermd Wonen € 4 miljoen) zou het tekort op € 6
miljoen uit kunnen komen. We streven ernaar om dit met kostenbesparende maatregelen, zoals eerder bij de omzetting van HHT naar HH (de voordelen daarvan zijn reeds in de
cijfers verwerkt), nog verder naar beneden te brengen. Om richting de nullijn te komen is passende financiering van het rijk noodzakelijk, de VNG zet daar volop op in, maar
daarvoor zullen we de uitkomsten van de kabinetsformatie moet afwachten.
In een somber scenario waarin het rijk niet compenseert, de autonome groei in de Wmo doorzet en de nieuw inkoopsystematiek tegenvallers laat zien zou het tekort kunnen
oplopen tot € 17 miljoen.
Begroting 2021
Risico
Omgevingswet

Aard
Structureel

Maximum in
euro
1.000.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

3

Incidenteel

Maximum in
euro
1.000.000

Kans Verklaring mutatie
3

De Omgevingswet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1-1-2022 in werking. Daarna hebben we tot 2030 de tijd om geheel conform de Omgevingswet te gaan werken.
Momenteel zijn er nog onzekerheden in 2021 en 2022 over de definitieve inwerkingtredingsdatum, over ICT omgeving zowel landelijk (robuustheid en performance) als lokaal
(integratie en migratie) en over de complexiteit en stabiliteit in wet- en regelgeving om deze tijdig vertaald te krijgen naar de nieuwe kerninstrumenten. Er is een landelijk beeld
bij gemeenten dat de hoge implementatiekosten niet zoals beloofd gedekt kunnen worden door toekomstige besparingen. Dit jaar en ook in de komende jaren worden veel
aanvullende financiële onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen. Dit kan op termijn resulteren in extra beschikbare middelen vanuit het rijk. Gezien de onzekerheid
en risico’s handhaven we het risicobedrag van structureel € 1 miljoen en daarnaast een risicobedrag van incidenteel € 1 miljoen voor 2022 voor met name het risico op uitstel
inwerkingtreding.
Ook in positieve zin kan de Omgevingswet structureel bijdragen aan de begroting. Voorwaarde is dat we op een andere manier gaan werken door de Omgevingswet te
gebruiken als hefboom voor de organisatieontwikkeling en datagedreven te werken. Dat maakt 2021 tot een belangrijk jaar, waarin we het fundament leggen voor de jaren erna.
Als we nu investeren in de medewerkers door met processen, systemen, trainingen en oefenen al lerend te komen tot een andere werkwijze, dan hebben we een goed
fundament gelegd voor de verdere organisatieontwikkeling onder de Omgevingswet.

Begroting 2021
Risico
Uitspraak beroep Q-park

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans
2

Aard

Maximum in
euro

Kans Verklaring mutatie
Uitspraak is gedaan.

Per 1 juli 2014 is onze gemeente verplicht om aan de Wet Markt en Overheid te voldoen. Deze wet is bedoeld om concurrentievervalsing door de overheid te voorkomen. Op 9
september 2014 heeft de raad activiteiten die in het algemeen belang plaatsvinden aangewezen. Dit besluit is op 16 september 2016 gepubliceerd. Tegen de aanwijzing van het
aanbieden van parkeergelegenheid op transferia als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang is op 4 oktober 2016 bezwaar ingediend door Q-park. Op 9 mei 2017 heeft
de raad op advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift deels gegrond en deels ongegrond verklaard en het besluit met aanvulling van de
motivering in stand gelaten. Tegen dit besluit heeft Q-park beroep ingesteld. Zij zijn op 22 maart 2018 door de rechtbank in het gelijk gesteld, omdat de gemeente het besluit
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onvoldoende heeft gemotiveerd en de belangenafweging onvoldoende is geweest. Wij zijn tegen het besluit in hoger beroep gegaan. De behandeling van het hoger beroep bij
het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op dinsdag 14 mei 2020 en op 9 maart 2021 plaatsgevonden. Op 6 april heeft het CBb in deze zaak finaal beslecht.
De inhoud van het vonnis zal separaat aan de Raad worden gecommuniceerd.
Begroting 2021
Risico

Aard

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie

Herziening besluit gelegenheid geven
Structureel
2
Structureel
2
tot sportbeoefening
Op basis van Europese wetgeving is de btw-sportvrijstelling in Nederland vanaf 1 januari 2019 aangepast. Hierdoor wordt het ‘gelegenheid bieden tot sportbeoefening’ door
een niet-winst beogende instelling niet langer gekwalificeerd als een btw-belaste prestatie waardoor de verhaalbaarheid van BTW op investeringen en exploitatie is komen te
vervallen. Om de financiële nadelen van deze aanpassing in de BTW wetgeving te compenseren kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een ‘Specifieke uitkering
stimulering sport’ (SPUK) aanvragen. Deze regeling kent echter een landelijk plafond. Indien er landelijk meer middelen worden aangevraagd dan beschikbaar, vindt een
verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaats. Op basis van de aanvragen was er zowel in 2019 als in 2020 sprake van een landelijke overvraging. De definitieve
toekenning wordt bepaald op basis van de verantwoording die via de SISA bij de jaarrekening plaatsvindt. De definitieve vaststelling over 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden en
hierbij was sprake van een 100% vergoeding. Bij onze gemeente is in 2020 sprake van een onderrealisatie waardoor het risico wordt beperkt. Pas na afrekening van het jaar
2020 wordt duidelijk of er sprake is van volledige compensatie over 2020. In latere jaren speelt vanzelfsprekend dezelfde problematiek.
Begroting 2021
Risico
Stortplaats Meerendonk/Vlagheide

Aard
Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

4

Incidenteel

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie
4

Na sluiting van een stortplaats wordt deze overgedragen aan de provincie. Zij zijn vanuit de Wet Milieubeheer belast met de eeuwigdurende nazorg voor gesloten stortplaatsen.
Op het moment van overdracht dient het benodigde doelvermogen te worden afgerekend. De provincie Noord-Brabant voert elke vijf jaar periodiek onderzoek uit, een
zogeheten Asset Liability Management (ALM) studie. Daarbij stelt de provincie vast of de gehanteerde rekenrente (momenteel 5,06%) en daarmee het gehanteerde
doelvermogen, passend is om aan haar eeuwigdurende nazorgverplichtingen te voldoen. De resultaten van de laatste vastgestelde ALM-studie, waarbij onder meer de effecten
van de langdurig lage rentestand in beeld zijn gebracht, zijn met de vergunninghouders van de stortplaatsen intensief besproken. Een langdurige lage rentestand heeft gevolgen
voor de financiering van de eeuwigdurende nazorgplicht van de provincie.
Zowel de Provincie als de Exploitanten onderkennen dat alternatieven (waaronder (maar niet beperkt tot): duurzaam stortbeheer, 100-jarige levensduur bovenafdichting,
technologische ontwikkelingen/innovaties en afvalmining) mogelijk kunnen leiden tot een beperking van de kosten van de nazorg van de stortplaatsen in de toekomst en
derhalve tot een verlaging van het doelvermogen van de stortplaatsen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de vereisten voor veiligheid en milieu.
Daarom hebben de provincie en de vergunninghouders een overeenkomst gesloten om hier de komende jaren, in aanloop naar de nieuwe ALM-studie, diepgaand onderzoek
naar te doen.
Onderdeel van deze overeenkomst is dat, zo lang het onderzoek loopt, de vergunninghouders de stortplaatsen nog niet voor eeuwigdurende nazorg overdragen aan de
provincie en dus zelf risicodragend blijven. Tegelijkertijd handhaaft de provincie de rekenrente op het bestaande niveau. Deze afspraak geldt voor een periode van maximaal 5
jaar. Zo lang het doelvermogen niet definitief is vastgesteld, lopen wij het risico dat het reeds in het nazorgfonds gestorte vermogen, samen met de voorzieningen die wij voor
beide stortplaatsen aanhouden, ontoereikend is.
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Begroting 2021
Risico
Consequenties Wet Arbeidsmarkt in
Balans (WAB) voor mensen met
verminderde loonwaarde
-

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

BUIG budget

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Maximum in
euro

Kans Verklaring mutatie

4

Begroting 2021
Risico

Aard

Risico vervallen i.v.m. afsluiten
nieuwe CAO

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

2

Structureel

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie
2

In 2020 hebben we een voordeel gerealiseerd op het BUIG budget van ca. € 10 miljoen. In de begroting is ook een voordeel geraamd voor 2021 en verdere jaren. We merken
daarbij op, dat het voordeel dat wij op dit moment behalen op het BUIG-budget op langere termijn waarschijnlijk niet houdbaar is. In vergelijking met andere gemeenten hebben
wij een groot voordeel op de BUIG, omdat we er de afgelopen jaren beter en eerder in slagen mensen naar werk te brengen. Nu het bestand kleiner is en onze zittende
populatie een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kent dan vergelijkbare gemeenten, is het realistisch te verwachten dat andere gemeenten een deel van dit voordeel zullen
inlopen met een correctie op het macrobudget als gevolg. Daarnaast leert de ervaring dat parameters door de tijd heen worden bijgesteld. Dat kan voor- en nadeel opleveren.
Daar wij een groot voordeel hebben, is de kans op negatieve bijstelling groter dan op positieve bijstelling. Daar komt aanvullend onzekerheid bij omdat het macro-effect van de
corona uitbraak lokaal verschillend uit kan werken, inclusief eventuele keuzes die het Rijk aanverwant neemt om deze effecten te mitigeren.
Begroting 2021
Risico
Gewaarborgde geldleningen

Aard
Structureel

Maximum in
euro
64.864.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

2

Structureel

Maximum in
euro
65.023.993

Kans Verklaring mutatie
2

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen, exclusief de afzonderlijk opgenomen garanties ten behoeve van zorginstellingen, bedraagt naar verwachting op 31 december
2020 € 65,0 miljoen en bestaat uit:
• een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekeningcourant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij
B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld. Onze gemeente staat
dus voor € 5,3 miljoen garant.
• gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 59,7 miljoen.
• de gemeente is achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen
tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds.
Met ingang van 1 januari 2011 draagt het Rijk de volledige achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor alle nieuwe borgstellingen vanaf die
datum.
Een specificatie van de verstrekte borg- en garantstellingen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen in het bijlagenboek. De gemeente heeft geen specifieke
voorzieningen getroffen voor bovenstaande borg- en garantstellingen.
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Begroting 2021
Risico

Aard

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie

(Leningen aan) deelnemingen in
Incidenteel
2
Incidenteel
2
verbonden partijen
Verbonden partijen zijn samenwerkingsverbanden (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen) waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. ’sHertogenbosch neemt alleen deel in een verbonden partij indien daarmee een publiek belang wordt gediend. Naast efficiency- en/of effectiviteitsvoordelen voor de gemeente
en het gebruik maken van de kennis en expertise van derden, is het spreiden van risico vaak een belangrijke reden voor het aangaan van een verbonden partij. Deze verbonden
partijen lopen echter wel (markt)risico’s bij het uitvoeren van hun activiteiten. Daarmee zijn er, zeker in het huidige onzekere economische klimaat, voor de gemeente risico’s
verbonden aan deze participaties en aan de leningen die zijn verstrekt aan deze verbonden partijen.
Begroting 2021
Risico
VPB plicht reclameconcessies

Aard
Structureel

Maximum in
euro
250.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

3

Structureel

Maximum in
euro
250.000

Kans Verklaring mutatie
3

Voor de jaren 2016 en 2017 is met de Belastingdienst afgestemd dat het behaalde resultaat met het uitgeven van reclameconcessies niet belast is met vennootschapsbelasting
(Vpb). Inmiddels is het landelijke standpunt van de Belastingdienst dat deze inkomsten wel belast zouden moeten worden. Een vijftal gemeenten in Nederland gaan procederen
bij de rechter. De uitkomst van deze procedures kan nog jaren op zich laten wachten. Hoewel wij er van overtuigd zijn dat wij voldoende argumenten hebben dat geen sprake is
van Vpb-plicht, kan een rechter hier altijd anders over beslissen
Begroting 2021
Risico
Vrijval belegde gelden Essent

Aard
Structureel

Maximum in
euro
2.100.000

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

4

Structureel

Maximum in
euro
2.100.000

Kans Verklaring mutatie
4

In 2024 valt de eerste tranche van onze beleggingen vrij. Wij realiseren hier een rendement op van 4,29%. Dit ligt – al vanaf 2009 – fors boven het marktrendement. De
wegvallende jaarlijkse rentebate van deze tranche bedraagt € 2,1 miljoen. Vanwege het schatkistbankieren mogen we deze middelen niet opnieuw uitzetten (m.u.v. publieke
taak) en kunnen we ze alleen aanwenden voor het verlagen van onze schuldpositie. Als in 2024 nog steeds sprake is van de huidige extreem lage rente, dan resulteert per saldo
een fors nadeel.
Begroting 2021
Risico
Plafond BTW-compensatiefonds (BCF)

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

2

Structureel

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie
2

Alle gemeenten kunnen de door hen betaalde BTW op hun overheidsactiviteiten terughalen bij het BTW Compensatie Fonds (BCF). Het geld in het fonds dat aan het eind van
het jaar overblijft, wordt toegevoegd aan het gemeentefonds; een eventueel tekort wordt onttrokken aan het gemeentefonds. Dit heeft dus effect op de hoogte van de
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algemene uitkering die wij als gemeente ontvangen. We zien nu dat gemeenten steeds meer BTW compenseren, zodat er in het fonds steeds minder geld overblijft. Uiteindelijk
kan dit leiden tot een verhoging van het plafond, wat ten nadele van de algemene uitkering komt.
Begroting 2021
Risico

Aard

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie

Instapmoment 'trap-op-trap-af'
Structureel
4
Structureel
4
systematiek en Rijksbezuinigingen
Vanwege de impact van de Coronacrisis heeft het Rijk - na overleg met gemeenten - besloten om het accres 2020 en 2021 van het gemeentefonds te bevriezen op de stand van
de Voorjaarsnota 2020. Daarmee krijgen gemeenten zekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds in die jaren. Er zijn echter nog geen concrete afspraken gemaakt over
het instapmoment en het weer aanzetten van de 'trap-op-trap-af' systematiek. Het risico bestaat dat we niet meedelen in de extra uitgaven van het Rijk vanwege Corona, maar
straks wel mogen bijdragen aan de noodzakelijke Rijksbezuinigingen.
Begroting 2021
Risico
Herijking gemeentefonds

Aard
Structureel

Maximum in
euro
PM

Jaarrekening 2020
Kans

Aard

3

Structureel

Maximum in
euro
PM

Kans Verklaring mutatie
3

De fondsbeheerders - het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën - werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het
gemeentefonds. De herijking is opgedeeld in drie onderdelen: 1) het sociaal domein, 2) het ‘klassieke’ gemeentefonds (de overige onderdelen van het gemeentefonds) en 3)
eigen middelen. De herijking heeft betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is uitgesteld tot 2023.
Op dit moment zijn de eerste berekeningen openbaar gemaakt en is er voor de gemeente 's-Hertogenbosch een kleine positieve bijstelling ten opzichte van de 'oude' verdeling.
De cijfers gaan nog geactualiseerd worden, er moet nog advies worden ingewonnen bij de ROB en de VNG, en daarna moet er zelfs nog een besluit worden genomen door het
nieuw te vormen kabinet. Het is dus nog niet in te schatten of, en zo ja, hoe groot het financieel risico is.
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Confrontatie weerstandsvermogen en risico's

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt circa € 82 miljoen
((begroting 2021 circa € 79 miljoen en jaarverslag 2019 circa € 75 miljoen). Van dit bedrag is circa € 16
miljoen structureel. Waar in het verleden de risico's beperkt waren zien we nu wezenlijke structurele
risico's. Deels kunnen we deze risico's kwantificeren, maar een ander deel is nu nog als PM opgenomen.
De risico's zijn rekentechnisch nog af te dekken door middel van de beschikbare weerstandscapaciteit.
Wel is dit een duidelijke indicatie van de minder positieve situatie waarin onze gemeente, net als vele
andere gemeenten, inmiddels verkeert.

Kengetallen financiële positie

Op initiatief van de VNG is de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (de commissie Depla) ingesteld. Eén van de adviezen is het verplicht opnemen
van een basisset van vijf kengetallen die in samenhang informatie moeten geven over de financiële
positie van de gemeente. Doel is dat daarmee het oordeel over de structureel en reëel sluitende
begroting beter kan worden onderbouwd. Daarnaast bieden deze kengetallen de mogelijkheid om
gemeenten onderling te vergelijken.
Voor onze gemeente luiden de kengetallen als volgt:

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Jaarrekening
2019

Begroting 2020

Jaarrekening
2020

46%

56%

39%

24%
53%
-0,7%
4%
80%

34%
51%
0%
5%
83%

19%
56%
0%
4%
80%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld ten opzichte van de exploitatie, hoe hoger de netto
schuldquote. De netto schuld is gedaald ten opzichte van 2019. De totale baten zijn in 2020
toegenomen en de netto schuld is afgenomen. Omdat de netto schuldquote wordt berekend door de
omvang van de netto schuld te relateren aan de totale baten is dit kengetal verbeterd.
Uit de relatief lage waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen kan
worden afgeleid dat tegenover de aangetrokken leningen uitzettingen staan. De belangrijkste uitzetting
is de uitzetting van de verkoopopbrengst van de Essent aandelen in 2009 ter compensatie van het
vervallen dividend.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteitsratio is licht verbeterd ten opzichte van 2019. Onze gemeente is goed in staat aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele
ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De uitkomst op deze indicator geeft aan dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale
baten. Uit dit kengetal kan worden afgeleid dat onze gemeente als gevolg van voortdurend
behoedzaam gevoerd grondbeleid een relatief lage waarde van deze indicator laat zien.
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte
van het landelijke gemiddelde. We zitten met onze belastingdruk ruim onder het landelijk gemiddelde.
189
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding

Ook dit jaar hebben we weer zoveel mogelijk de beschikbare middelen gecombineerd om
kapitaalgoederen op een duurzame en economische wijze te beheren. Dit heeft bijgedragen aan de
leefbaarheid.
Beleidskader
Het BBOR is het leidraad voor het beheer van de openbare ruimte. De Pijlers zijn: bijdragen aan de
doelen van de stad, kritisch kijken naar de vervangingsopgave, sturen op kwaliteit en tevredenheid en
de veranderende rol van de gemeente en haar stakeholders.
In 2020 is het beleid Groen en Klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch opgesteld. Dat heeft het Waterplan,
Natuur in de stad en andere beleidsnota’s vervangen. Het nieuwe beleidsplan is inmiddels gereed en zal
eerst in 2021 worden aangeboden aan de raad.
Als onderdeel van het energietransitie programma, verduurzaamt de gemeente 100 van haar eigen
gebouwen. De gebouwen zijn verdeeld in drie clusters. De eerste twee clusters zijn nagenoeg afgerond.
Het derde cluster wordt nu uitgewerkt voor de op te nemen duurzaamheidsingrepen. Het derde cluster
wordt in 2021 afgerond. Het eerste cluster gebouwen is voorzien van een nieuw energielabel. Op
enkele monumenten na, hebben de gebouwen in het eerste cluster nu energielabel A. De
raadsdoelstelling ‘minimaal energielabel B’ is in het eerste cluster gehaald.

Openbare ruimte: vitalisering

Wat wilden we bereiken?
basis van het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (UPOR) zijn vele noodzakelijke vervangingen
van kapitaalgoederen uitgevoerd. Door afstemming met andere initiatieven en middelen en zoeken
naar bredere kansen, zijn de middelen efficiënt ingezet en hebben ze bijgedragen aan de doelen van de
stad.
Wat hebben we ervoor gedaan?
De grootste uitgaven in 2020 ten laste van het budget vitalisering hebben betrekking op diverse
wegenprojecten (o.a. Krommenhoek, Sportlaan, Boschmeersingel), vervangen bebording, vervangen
houten fietsbruggen, verbetering speelplekken en de werkzaamheden damwanden Binnendieze en
Noorderplas.
Vanuit diverse invalshoeken is verder gewerkt aan het opwaarderen en vitaliseren van versleten en
gedateerde openbare ruimte. Een voorbeeld hiervoor is in de wijk West ; Nederlandse buurt. Fase 1 is
in 2020 voorbereid en gaat in 2021 in uitvoering.
We hebben onderdelen van de infrastructuur aangepakt om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid
en kwaliteit te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn:
· de voorbereidingen voor de Nederlandse (Hollandse) buurt.
· de voorbereidingen voor de Gestelsebuurt, met aansluitend de Rodebachstraat.
· Twee houten bruggen zijn vervangen;
· Korte Putstraat
· Nieuwstraat: verkeersbrug is extra belast en onderzocht. Voldoet aan de gestelde eisen,
kleinschalig onderhoud is uitgevoerd en is afgerond.
· Bastion Oranje: Grootonderhoud Metselwerk is in 2020 afgerond.
· Wateringen: Is uitgesteld vanwege toekomstige nieuwbouw. Waarschijnlijk najaar 2021 in
uitvoering.
Ook in 2020 zijn via diverse raamovereenkomsten kapitaalgoederen vervangen. In het kader van
"Vervangen is geen Automatisme’’ is gekeken of vervangen noodzakelijk is of dat het ook anders
opgelost kon worden.
In wijk Noord is 10 km beschoeiing verwijderd en omgevormd tot Natuurvriendelijke oever.
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De vrijgekomen verkeersbordpalen worden gerecycled en omgevormd tot nieuw te gebruiken
materialen.
Orthenbrug is vastgezet: Kasterenbrug en Hinthamerbrug worden niet meer bediend en worden in de
toekomst ook vastgezet.

Openbare ruimte: onderhoud

Wat wilden we bereiken?
Op de diverse onderdelen van de openbare ruimte hebben we de kwaliteit en de tevredenheid
gemeten en gemonitord. Beide voldoen aan de beoogde niveaus (zie de eerder benoemde indicatoren
bij schone, hele en veilige openbare ruimte) . Betrokkenheid van bewoners zagen wij o.a. terug in
meldingen, complimenten, medebeheer en bewonersinitiatieven.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wegen
Dit jaar zijn meerdere wegen onderhouden die voortkomen uit de onderhoudsplanning. Te noemen
zijn: o.a. de Larenweg, Schout van Haestrechtsingel, Aartshertogenlaan-Rompertsebaan, Duyn en
Daelseweg, Graafsebaan, Rijsweg-Zuid, Maaspoortweg, Merwedelaan, Westerpad, Baron van der
Aaweg (fietspad op Maasijk), Gerrit Schultestraat-Wim Sonneveldstraat, Julianaplein, Diezekade,
Hustenweg en de Graafsebaan fietspad Autotron.
Bij 3 rotondes is het onderhoud gecombineerd met herinrichting/verkeerskundige aanpassing.
Op een groot gedeelte van de Randweg- Vlijmenseweg is de bovenste laag Zeer Open Asfalt Beton
(ZOAB) vervangen.
Daarnaast zijn o.a de Henri Dunantstraat, Tanneskampke, Predikheerenpoort, Korte Putstraat,
Hinthamerstraat-Windmolenbergstraat, Schubertsingel, Aadijk (fietspad), Elzenstraat, Kattenbosch-TM
Kortenhorstlaan, Akkerstraat-Veldstraat, Groote Wielenstraat, Westerpad, Mr. Van Buellaan-Mr.
Grepkensstraat-mr van Oefeltstraat, Romelaan en de Zevenhontseweg-Rompetsebaan vanuit
elementverharding onderhouden.
Dit jaar is een aantal fietspaden en (semi verharde) bermen waar sprake is geweest van uitgesteld
onderhoud, aangepakt.
Het betreft hier de fietspaden Hustenweg en Graafsebaan (Autotron) de wegbermen in het
buitengebied van Rosmalen-Nuland en het voetpad Westerpad. Ook zijn diverse locaties aangepakt
waar sprake was van boomwortel opdruk.
In 2020 was het vrijkomend asfalt overwegend teervrij en is dit asfaltgranulaat zoveel als mogelijk
opnieuw ingezet bij de productie van nieuw asfalt. Het overige vrijkomend teer houdend asfalt is
volgens de Code Milieuverantwoord Wegbeheer door een erkende gecertificeerde verwerker op een
verantwoorde wijze thermisch gereinigd.
De in 2020 geplande projecten voor asfalt onderhoud maakten veelal geen onderdeel uit van de
doorgaande hoofdwegen structuur. Daarom was minder sprake van het aanbrengen van geluid
reducerende deklagen. Uitzondering is de eerder genoemde Randweg-Vlijmenseweg.
Daar waar mogelijk, zoals bij het project Baron van der Aaweg (fietspad op Maasdijk), is in het kader
van klimaat en reductie energie en CO2, laag temperatuur asfalt toegepast.
CROW-score op beleidsthema’s wegen op basis van inspectie verhardingen 2018 (2018 zijn de laatst
bekende gegevens):
Veiligheid

Comfort Duurzaamheid Aanzien

Onvoldoende

2%

4%

1%

2%

Matig

2%

1%

1%

3%

Voldoende

96%

96%

98%

95%

Eindtotaal

100%

100%

100%

100%
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Civieltechnische kunstwerken
Binnen ons reguliere beheer-en onderhoudsprogramma inspecteren wij regelmatig onze bruggen,
tunnels en viaducten. Dit betreft toestandsinspecties: deze verwerken we in ons beheerssysteem en is
de basis voor onze onderhoudsplanningen. In 2020 zijn 26 onderzoeken naar bruggen gestart.
Hiervan zijn 18 constructieve onderzoeken afgerond. Het gaat hierbij om 3 beweegbare bruggen, 1
gemetselde verkeersbrug, 9 betonnen verkeersbruggen en 2 voetgangersbruggen. Verder zijn er ook
nog 3 gemetselde boogbruggen onderzocht die in 2019 gepland waren.
Voor de kunstwerken die niet voldoen aan de eisen voor de constructieve veiligheid, worden
maatregelen voorbereid en zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
In 2020 zijn veel kunstwerken onderhouden binnen een raamcontract. Door de Corona crisis (o.a. uitval
van personeel bij aannemer) zijn echter een aantal werkzaamheden vertraagd: Het onderhoud aan de
Lambooijbrug en de Spiegeltuinbrug in het Paleiskwartier worden begin 2021 uitgevoerd.
Twee van de drie bruggen in het Westerpad zijn in 2020 vervangen. De derde brug wordt waarschijnlijk
vervangen door een duiker in 2021.
Beweegbare bruggen en sluizen
Dit jaar is de Orthenbrug vastgezet en de werkzaamheden voor project Sluis 0 gestart. In 2020 is de
renovatie van de bedieningsruimte afgerond en is het andere bedienhuis op het complex verwijderd.
Tevens heeft extra onderhoud plaatsgevonden aan de opslagloods op het terrein. Daarnaast zijn
inbraak werende maatregelen genomen.
De inventarisatie van de installaties van de Boombrug en de Draaibrug, zijn afgerond. Voor met name
de aanpak van de technische installatie van de Draaibrug zal nader onderzoek gedaan moeten worden,
in verband met de monumentale status van de brug. Deze status heeft technische en
kostenverhogende gevolgen die nader inzichtelijk moeten worden gemaakt.
Riolering
Bij nieuwbouw en renovatie maken we afspraken met de initiatiefnemers over de afvoer van
regenwater volgens het hemelwaterbeleid (Waterplan 31 januari 2017).
Daarnaast hebben we in 2020 de volgende taken uitgevoerd:
Nederlandse (Hollandse) buurt fase 1: project is voorbereid. Uitvoering heeft niet in 2020 plaats
gevonden. Naar verwachting wordt gestart in april 2021.
Boschveld: betreft herontwikkeling deelgebied Stationskwartier en Menno van Coehoornplein. De
herinrichting van de openbare ruimte zal eerst plaatsvinden na renovatie bestaande woningen (kader
Grote Steden Beleid).
Boschmeersingel: De uitvoering hiervan is gestart. De oplevering vindt naar verwachting plaats in mei
2021.
Afkoppelen en “ontstenen” van de openbare ruimte wordt per project meegenomen bij de afwegingen.
Uitvoering rioolreparaties: Binnenstad reparaties voor 90% gereed.
Renoveren rioolgemalen Acaciasingel en Limietlaan is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitgangspunt is
dat in september-oktober 2021 de uitvoering start en wordt afgerond.
Besturing/elektrische installaties; is in 2020 bestek gereed gemaakt. Uitvoering af te ronden in 2021.
Met het waterschap Aa en Maas is een gesprek gevoerd over de inhoud van het nieuwe beleid Groen
en klimaatbestendig. Dit was een invulling van de risicodialoog voor die doelgroep. Daarnaast is er
afstemming met het Waterschap Aa en Maas over de inrichting van het watersysteem ten aanzien van
het voorkomen van wateroverlast. Voor bewoners zijn in het kader van de energievisie
bewonersavonden geweest waarbij ook gesprekken zijn gevoerd met inwoners over de gevolgen van
klimaatverandering. Met de woningbouwverenigingen is een Duurzaamheidsakkoord opgesteld in
2019. We hebben regelmatig gesprekken over de invulling van afspraken over klimaatadaptatie met
deze doelgroep.
De communicatiestrategie voor doelgroep bedrijven op bedrijventerreinen willen we in 2021 verder
uitwerken en tot uitvoer brengen.
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Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Werkeenheid De Meierij is verlengd en ondertekend. Looptijd
2021 – 2027. Met regionale partijen worden in dat kader risicodialogen gevoerd (energieleveranciers,
ZLTO, Brabant Water etc.).
Water
De uitvoering voor het omvormen van oevers in de wijk Noord naar natuurvriendelijke oevers verloopt
volgens planning en is afgerond in maart 2021.
Voorbereiding van Oeverplan wijk Maaspoort is in volle gang. Uitvoering start november 2021.
Het baggeren in wijk Noord is in uitvoering. Afgerond december 2021.
In 2020 is het gehele areaal van water gerelateerde objecten (ca 2.000 stuks) geïnspecteerd. In principe
wordt een dergelijke inspectie 1x per 4-5 jaar uitgevoerd.
Door de omzetting van het GBI beheerprogramma heeft inspectie echter vertraging opgelopen.
Inmiddels worden er weer inspecties uitgevoerd. Een deel van de water gerelateerde objecten is
onderdeel van de Zuid Willemsvaart. Deze is in 2015 overgedragen van RWS naar de gemeente 'sHertogenbosch. Tot die tijd werden de inspecties van dat areaal door RWS uitgevoerd; ook hier
worden momenteel voorbereidingen getroffen de inspecties uit te voeren. Dit betekent dat het gehele
areaal vanaf nu tot en met 2024 geheel wordt geïnspecteerd.
Groen
De druk op het groen is in 2020 door de corona lockdown toegenomen. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van het openbaar groen en de parken om te recreëren, te wandelen en te fietsen.
De noodzaak voor het recreëren in het groen in de directe woonomgeving, is hierdoor versterkt.
De droge en warme zomer heeft geleid tot meer uitval van bomen en beplanting, ondanks hogere
inspanning van water geven.
De hittestress blijft een aandachtspunt voor het groenbeheer.
De Bossche basiskwaliteit is in het groenonderhoud gerealiseerd, de burgertevredenheid is met een
score van 7,5 nog steeds hoog.
In het beheer van bermen en bosplantsoen is ecologisch beheer uitgangspunt. In 2020 is een
voorzichtig begin gemaakt met sinus maaien (meanderend maaien) of gefaseerd maaien van de bermen.
In 2021 zal deze manier van maaien verder worden uitgebreid.
Het aandeel WeenerXL in de werkzaamheden voor het groen is 13 % voor het reguliere onderhoud in
de bestekken. Daarnaast worden in de winterperiode andere aanvullende werkzaamheden uitgevoerd
door Weener XL. In zijn totaliteit is het aandeel van 15 % gerealiseerd.
In de aannemersbestekken is een SROI percentage van 5 % de norm, ook hierbij kan de aannemer
gebruik maken van personeelsleden van WeenerXL.
Bomen
In 2020 zijn 30.000 bomen geïnspecteerd en gesnoeid. In het derde jaar van droogte is er veel
onderhoudssnoeiwerk verricht (dood hout verwijderen).
De eikenprocessierups is bestreden. De aantasting is lager dan in 2019.
We zijn in 2020 gestart met ecologische bestrijding door nestkasten op te hangen als ook
bestrijdingskasten waarin natuurlijke predatoren tot ontwikkeling komen.
In 2020 zijn 847 bomen/boomvormers geplant verdeeld over het project Maasoverpad (500),
Maliskamp (250) en de projecten bij Heijmans (grens Kanaalpark) en Wijk Muntel de Vliert. Tevens
hebben we een aantal bosschages en ecologische bermen aangeplant. In de Wijk Muntel de Vliert is in
samenspraak met de bewoners een vergroeningsplan gemaakt.
Spelen
Naast de uitvoering van enkele kleinere pilots m.b.t. bewonersparticipatie hebben we in 2020 twee
bijzondere projecten uitgevoerd: de speelplaats voor meerdere doelgroepen (van jong tot oud) in de
Geenenbergstraat en de beweegplek voor senioren in Nuland. De beschikbare middelen voor
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vervanging van speeltoestellen zijn onvoldoende om tegemoet te komen aan alle wensen en ambities
op het gebied van bewegen. Doordat de budgetten beperkt zijn, is cofinanciering vanuit fondsen,
sportalliantie en andere budgetten noodzakelijk.
Door de corona maatregelen is het lastiger direct contact te hebben met bewoners. Bij de uitvoering
van pilots is de betrokkenheid van inwoners hoog, ook van jongere kinderen. We merken dat het lastig
is bewoners te betrekken bij keuzes voor het verwijderen van speeltoestellen. Het weghalen van
speeltoestellen leidt hierbij wel eens tot ongenoegens.
Openbare Verlichting
In 2020 is de zogenaamde Zhaga connector geïntroduceerd. Middels deze connector kunnen sensoren
worden geplaatst. Een voorbeeld van deze vorm van smart city zijn de sensoren voor dynamische
verlichting.
Ruim 30% van vooral de hoge vermogens is inmiddels voorzien van LED met gedimde versies. Het
verbruik per lichtpunt is in 2020 ten opzichte van peildatum 2012 gedaald van 243 watt per lichtpunt
naar 185 watt per lichtpunt. In 2020 was deze daling van 191 naar 185. Deze daling is een gevolg van
het omzetten van SOX-verlichting (gele verlichting) naar witte LED. Inmiddels zijn circa 11.500 LED
lampen aangebracht.
Het gemiddelde jaarverbruik per lichtpunt is de laatste jaren sterk gedaald van 290 Watt naar 185 watt
per lichtpunt. Ondanks de areaalgroei van bijna 30% over de afgelopen 10 jaar is het totale
energieverbruik met circa 16% afgenomen. Ook is het vanwege de ombouw naar led lampen steeds
minder nodig om lichtpunten preventief te vervangen.
In 2020 is het Uitvoeringsplan Verlichting vastgesteld. Dit plan is een uitvoering op het eerder
vastgestelde beleidsplan.
VRI
Alle in 2020 vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's) zijn vervangen door intelligente VRI's (zgn. IVRis).
Wat heeft het gekost?
Beheergroep

Areaal

een Kengetal
heid onderhoud

Groen incl. bomen

10.927.000 m2

Speelvoorzieningen

3.211
63.586

Begroting
Realisatie 2020
2020

€ 0,81

€ 8.341.012

€ 8.875.538

st.

€ 326,23

€ 983.420

€ 1.047.514

st.

€ 22,08

€ 1.154.042

€ 1.403.941

9.308.841 m2

€ 0,57

€ 5.625.872

€ 5.264.209

Reiniging
20.235.841 m2
Civieltechnische
kunstwerken
127.486 m2
Openbare
verlichting
34.219 st.
Verkeersregelinstalla
ties
100 st.

€ 0,27

€ 5.400.298

€ 5.400.579

€ 17,81

€ 1.568.822

€ 2.270.153

€ 41,55

€ 1.390.607

€ 1.421.697

€ 6.939,19

€ 764.276

€ 693.919

819.838 m1

€ 4,11

€ 4.477.624

€ 3.366.478

5.699.804 m2

€ 0,45

€ 2.386.996

€ 2.543.555

€ 32.092.969

€ 32.797.584

Meubilair
Verhardingen

Riolering
Water en havens
Totaal
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Maatschappelijk vastgoed: onderhoud

Wat wilden we bereiken?
· Gebouwen zonder leegstand
· Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
· Gebouwen met energielabel B
Op dit moment is er weinig leegstand. Enkele gebouwen kennen leegstand in afwachting van
herontwikkeling en worden ter overbrugging in bruikleen gegeven, onder andere via
leegstandbeheerders. In een beperkt aantal gebouwen is (gedeeltelijke) leegstand als gevolg van
vertrekkende huurders. Een laag leegstandspercentage van een paar procent is normaal bij het in bezit
hebben van een vastgoedportefeuille.
De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op geaggregeerd conditieniveau 3
volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt
zijn voor het beoogde gebruik.
Als onderdeel van het energietransitie programma verduurzaamt de gemeente 100 van haar eigen
gebouwen. De gebouwen zijn verdeeld in drie clusters. De eerste twee clusters zijn nagenoeg afgerond.
Het laatste cluster wordt nu uitgewerkt op te nemen duurzaamheidsingrepen en zal in 2021 worden
afgerond.
Het eerste cluster gebouwen is voorzien van een nieuw energielabel. Op enkele monumenten na
hebben de gebouwen in het eerste cluster nu energielabel A. De raaddoelstelling ‘minimaal energielabel
B’ is daarmee in het eerste cluster gehaald.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Gemeentelijke gebouwen
De gebouwen in de portefeuille van de gemeente 's-Hertogenbosch voldoen aan de genoemde
redenen voor het in eigendom hebben. Slechts een beperkt aantal gebouwen heeft een commerciële
invulling of leegstand (in afwachting van herontwikkeling).
De maatschappelijk vastgoed portefeuille wordt onderhouden op geaggregeerd conditieniveau 3
volgens NEN 2676. Dit wil zeggen dat gebouwen sober en doelmatig worden onderhouden en geschikt
zijn voor het beoogde gebruik.
In 2020 is het eigendomsbeheer van de gebouwen (stadhuis, stadskantoor, Wolvenhoek) verder
gecentraliseerd. Hierdoor kunnen de gebouwen nog beter onderhouden worden en beter ingezet
worden voor een prettige werkomgeving voor de ambtelijke organisatie.
Monumenten
De monumentale gebouwen en objecten worden, zoals alle gebouwen in portefeuille, onderhouden op
minimaal conditieniveau 3 (sober en doelmatig).
Energiebesparende maatregelen
Voor alle actuele renovatie- en nieuwbouwplannen geldt dat de BENG-eis onderdeel is van het
Programma van Eisen, en in de planuitwerking wordt meegenomen. Uitzondering op de doelstelling
BENG kunnen monumentale gebouwen zijn waar vanwege de monumenten status BENG niet haalbaar
is.
Wat heeft het gekost?
De uitvoering van het onderhoud bedroeg € 7.537.000. Begroot was € 6.177.00.
De hogere onderhoudsuitgaven zijn enerzijds toe te schrijven aan in het verleden uitgesteld onderhoud,
dat nu in combinatie met verduurzaming gelijktijdig is uitgevoerd. Daarnaast worden de hogere
onderhoudsuitgaven veroorzaakt door onderhoud en vervanging van technische installaties in het
stadskantoor.
De onderhoudskosten komen ten laste van betreffende onderhoudsvoorzieningen.
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Sportvoorzieningen: onderhoud

Wat wilden we bereiken?
We willen de inwoners van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden
sportaccommodaties bieden. Daar hebben de inwoners in 2020 wederom in grote getale gebruik van
gemaakt. Wel is vanwege de COVID-19 pandemie een aantal van onze (overdekte)
sportaccommodaties een periode gesloten geweest.
Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen
en aandacht voor duurzaamheid. De zaalsportaccommodaties liepen hiervoor mee in het gemeentelijke
project, waarin het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt verduurzaamd. Een aantal
accommodaties is inmiddels in 2020 verduurzaamd, het restant volgt in 2021.
Wat hebben we er voor gedaan?
We hebben alle sportaccommodaties sober, doch doelmatig onderhouden. Daar waar noodzakelijk
vervangen of renoveren we sportaccommodaties.
In 2020 hebben we de volgende vijf (zaal)sportaccommodaties verduurzaamd:
Gymzaal Eimeren
Gymzaal Nuland
Sportzaal Engelerhout
Sportzaal Meerwijkweg
Sportzaal Overlaet
Verder is er in 2020 ook in het Sportiom een eerste aanzet geweest tot verduurzaming van bepaalde
onderdelen. Ditzelfde geldt ook voor het Combibad Kwekkelstijn in Rosmalen. Ook dat is deels
verduurzaamd.
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Financiering
Inleiding
De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels aan de financieringsfunctie van
gemeenten en biedt een kader voor de beheersing van de risico’s die uit deze functie voortvloeien. Op
lokaal niveau is deze regelgeving vertaald in een treasurystatuut dat door de gemeenteraad is
vastgesteld. In dit statuut is de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie
vastgelegd. Daarnaast zijn hierin de doelstellingen van de treasuryfunctie gedefinieerd:
·
·
·

Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de gehele gemeente.
Het minimaliseren van de rentekosten binnen het kader van de Wet fido.
Het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het kader van de Wet fido.

Deze paragraaf vormt de verantwoording van het gevoerde treasurybeleid.

Algemene ontwikkelingen

De Nederlandse economie is in 2020 hard geraakt door de Coronapandemie. Ondanks een sterke
opvering tussen de golven door, kromp het bruto binnenlands product (BBP) met 3,7%. Deze
achteruitgang is gelijk aan de krimp in 2009 door de kredietcrisis. De inflatie is dit jaar teruggelopen,
van 2,7% in 2019 naar 1,1% in 2020. De rente blijft historisch laag. Ons beleid is om een zo groot
mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Hierdoor hebben we
wederom geprofiteerd van het lage renteniveau.

Risicobeheer

Onder financieringsrisico’s worden verstaan renterisico’s over vlottende en vaste schuld, kredietrisico’s,
liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Onze gemeente wordt alleen geconfronteerd met de
twee eerstgenoemde risico's.
Renterisico – vlottende schuld (kasgeldlimiet)
In de Wet fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen
opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet bedroeg in 2020 € 65,2 miljoen ofwel 8,5% van het
begrotingstotaal van € 767,2 miljoen.
Er heeft in 2020 geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden.
Rapportage kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
Ruimte (+)/Overschrijding (-)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

6.938
35.560
54.111
55.609

We streven er naar om - binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet - een zo groot mogelijk deel
van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen, tenzij er een aanzienlijke
rentestijging op de kapitaalmarkt wordt verwacht. Deze werkwijze heeft een aantal voordelen. Ten
eerste is de rente op kortlopende leningen vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen. Gedurende
2020 bedroeg dit verschil ongeveer 0,32%. Bovendien trekken wij de benodigde korte financiering
wekelijks aan. Het weektarief lag in 2020 gemiddeld 24 basispunten onder het tarief dat onze
huisbankier in rekening brengt. Ten tweede ontstaat meer flexibiliteit.
Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)
De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuldpositie van de gemeente. Het
renterisico wordt bepaald door de som van het bedrag aan aflossing en het bedrag aan renteherziening
op de vaste schuld. De renterisiconorm bedraagt 20 procent van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat
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maximaal 20 procent van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn.
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Hieruit blijkt dat wij - geheel
conform begroting - ruim binnen de gestelde norm zijn gebleven.
Bedragen x € 1.000
Begrotingstotaal 2019
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
Renterisiconorm

Rekening 2020 Begroting 2020
767.178
767.178
20%
20%
153.436
153.436

Toets Renterisiconorm
Renterisiconorm
Renterisico op vaste schuld
Ruimte (+) / Overschrijding (-)

153.436
22.942
+130.493

153.436
40.000
+113.436

Kredietrisico
Kredietrisico’s ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen, anderzijds door het verstrekken
van gemeentegaranties. Het treasurystatuut bepaalt dat uitzettingen en garanties alleen tot stand
komen indien zij een publieke taak dienen.
Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties te verstrekken wordt in elk geval nagegaan
of voor de sector waarin de instelling werkzaam is een zogenaamd waarborgfonds bestaat. Ondanks
deze terughoudendheid is het latente kredietrisico de laatste jaren enigszins toegenomen. Banken zijn
terughoudender geworden met financiering, waardoor juist minder financieel solide organisaties een
beroep op de gemeente doen. De gevolgen van Coronapandemie zijn daar in 2020 nog bovenop
gekomen.
De gemeente heeft in 2020 geen leningen afgewaardeerd en is niet aangesproken op haar garanties.

Rente toerekening

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en
voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 4,8 miljoen. In de
begroting was rekening gehouden met € 4,9 miljoen. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo
veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente.
Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen. We hebben echter
minder kasgeldleningen dan geraamd nodig gehad. Dit levert een nadeel op van € 0,1 miljoen. Juist
omdat we in 2020 minder financiering hoefden aan te trekken, realiseerden we aan de andere kant een
voordeel van € 0,2 miljoen op de vaste geldleningen. De rentebaten van uitgeleende gelden laten een
nadeel van € 0,2 miljoen zien.
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door
middel van de omslagrente. Vanwege de lagere rentebaten en een lager investeringsniveau dan
begroot is het omslagpercentage, conform de regels van de BBV, verhoogd van 0,5% naar 0,75%. Door
deze verhoging is het renteresultaat uitgekomen op 0. Tegenover een begroot renteresultaat van € 1,4
miljoen nadelig.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille
De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2020 als volgt ontwikkeld:
Bedragen x € 1.000
Beginstand per 1 januari 2020
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Eindstand per 31 december 2020

Bedrag
312.088
49.400
-46.779
314.709

Gemiddelde
rente
1,60%
-0,28%
0,37%
1,49%

Invloed op
gem. rente
-0,33%
0,22%
-0,11%

De nieuw aangetrokken leningen zijn grotendeels aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag
van € 40 miljoen voor de gemeente zelf en voor € 2 miljoen voor het Stadsgewest. Daarnaast is een
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lening van €7,4 miljoen geëffectueerd die is doorverstrekt aan de BIM voor de financiering van de
Jamfabriek 2.0
De aflossingen betreffen bovenstaande geherfinancierde leningen voor een bedrag van € 42 miljoen
en overige aflossingen voor een bedrag van € 4,8 miljoen.
Uitzettingen
De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2020 als volgt ontwikkeld:
Bedragen x € 1.000
Beginstand per 1 januari 2020
Nieuwe uitzettingen
Reguliere aflossingen
Eindstand per 31 december 2020

Bedrag
162.629
24.908
-12.566
174.971

Gemiddelde
rente
3,98%
1,27%
2,89%
3,67%

Invloed op
gem. rente
-0,40%
0,09%
-0,31 %

In 2020 is een lening van € 18,6 miljoen verstrekt aan Enexis. Daarnaast is aan de BIM voor de
Jamfabriek 2.0 € 6,0 miljoen verstrekt (€ 1,4 miljoen was reeds in 2019 verstrekt). De leningen die
verstrekt zijn aan het Stadsgewest zijn verhoogd met € 0,25 miljoen. Eind 2020 heeft Kadans haar
lening van € 11,4 miljoen bij de gemeente afgelost. De gemeente heeft op haar beurt de van de
provincie voor dit doel ontvangen bedragen teruggestort. De reguliere aflossingen bedragen € 1,2
miljoen.
Garanties
In 2020heeft de gemeente geen nieuwe garanties verstrekt.
De garantie ten behoeve van de Bossche Windmolens West is komen te vervallen.
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties afgenomen met € 2,1 miljoen.

Beleidskaders
Treasurystatuut
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Bedrijfsvoering
Inleiding

Bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen de uitvoering van de programma’s. Denk hierbij aan de inzet
van personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie en automatisering. De bedrijfsvoering is
niet alleen intern gericht. Zo verwachten de Bossche inwoners bijvoorbeeld van een gemeente dat de
kwaliteit van de dienstverlening op orde is. In deze paragraaf geven wij inzicht in een groot aantal
gegevens rondom bedrijfsvoering. Daarbij is een relatie gelegd met het uitvoeren van de programma’s.
Sinds het afschaffen van het burgerjaarverslag staat een aantal gegevens uit dit burgerjaarverslag
voortaan in deze paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. Zo rapporteren we in het jaarverslag over
onder meer de gemeentelijke dienstverlening, bezwaarschriften en klachtenafhandeling.

Organisatieontwikkeling en reorganisatie: opgavegericht, eenvoud en persoonlijk
leiderschap

Het afgelopen jaar stond in het teken van organisatieontwikkeling met als doel om opgavegericht
werken te versterken. Ook eenvoud en persoonlijk leiderschap waren twee thema’s waar we
verbetering in willen zien. Aanvankelijk zijn alle medewerkers uitgenodigd mee te denken over hoe we
kunnen verbeteren op deze thema’s. Deze beweging van onderop heeft geresulteerd in verschillende
verbetervoorstellen. De drie ontwikkel thema’s hebben sowieso een versnelling gekregen als gevolg
van de crisis.
Naast de organisatieontwikkeling op concernniveau heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen
een deel van het sociaal domein. De betreffende sector, Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft een
nieuwe structuur gerealiseerd. De kernwaarden klantgerichtheid, efficiëntie en resultaatgerichtheid
waren daarbij richtinggevend. Ook is gewerkt aan cultuuraspecten als samenwerken en (persoonlijk)
leiderschap.

Personeel en organisatie

We hebben veel inspanningen gericht op het operationeel houden van de organisatie als gevolg van de
corona-crisis. Als organisatie waren we altijd al ver met plaats- en tijd onafhankelijk werken. Hierdoor
hebben we snel kunnen doorschakelen naar nog meer telewerken, voor een grotere groep.
De omslag naar hybride werken qua locatie is daarbij in een bijzonder korte tijd wel gemaakt. Het
maakt veel minder uit waar er gewerkt wordt, overleg kan altijd.
Tijdens de eerste piek hebben we dienstverlening soms tijdelijk moeten sluiten, aanpassen of
vernieuwen. Dat heeft de nodige flexibiliteit gevraagd van ons personeel, maar met succes. Er is verder
gedurende het jaar veel aandacht uitgegaan naar samenwerken op afstand en de mentale en fysieke
gesteldheid van het personeel. Alles was erop gericht het goed vol te houden. De investeringen in de
voorgaande jaren in duurzaam inzetbare medewerkers hebben ons daarbij geholpen.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2020 is dan ook met 3,8% op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Door de
pandemie was er wel sprake van een toename van verzuim. Dit effect werd echter teniet gedaan,
vermoedelijk omdat medewerkers, die anders misschien verzuimd zouden hebben vanwege
thuiswerken meer regelruimte kregen en daardoor minder verzuimden.
Integriteit
Het belang van integer handelen is vastgelegd in het bedrijfsconcept en de gedragscode. Hier geven we
dagelijks invulling aan. Want integriteit blijft het belangrijkste fundament van onze organisatie. 84% van
de medewerkers volgde een online dilemmatraining. Zij kregen dilemma’s voorgelegd, passend bij het
eigen werk. In werkoverleggen kan hierover het gesprek worden aangegaan, onder begeleiding van een
interne gespreksleider. Integriteit is een vast onderdeel van het online introductieprogramma voor
nieuwe medewerkers. Alle nieuwe medewerkers ondertekenen een integriteitsverklaring. Dit geldt ook
voor medewerkers die intern van functie veranderen. Als de grenzen van de organisatie worden
overschreden worden medewerkers hierop aangesproken en treffen we zo nodig disciplinaire
maatregelen.
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Ongewenste gedragingen
Bij de externe vertrouwenspersoon zijn vijf meldingen geweest en bij de interne vertrouwenspersoon
vier. In totaal dus negen meldingen in het kader van ongewenste gedragingen (in 2019 vier meldingen
in totaal). De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft 4 personen begeleid (in 2019 twee personen).
Formatie
2020 2019 2018 2017 2016
Aantal fte (formatie)
1.665 1.625 1.545 1.471 1.432
Aantal medewerkers
1.742 1.566 1.497 1.413 1.394
% Aantal mannen
47% 50% 51%
52 52%
% Aantal vrouwen
53% 50% 49%
48 48%
Functieniveau laag (1 t/m 5)
11% 11% 12% 11% 11%
Functieniveau midden (6 t/m 9)
44% 40% 38% 38% 39%
Functieniveau hoog (10 + hoger) 45% 49% 50% 51% 50%
Deeltijd totaal
42% 40% 39% 39% 40%
% mannen deeltijd
16% 18% 19% 17% 18%
% vrouwen deeltijd
84% 82% 81% 83% 82%
De toename van de formatie is grotendeels ontstaan als gevolg van de invoering van de Wet
Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waarmee de inzet van payrollkrachten vanaf 2020 fors duurder is
geworden. In verband hiermee is een aantal posities (47,5 fte) die eerst door payrollkrachten werden
ingevuld structureel opgenomen in de formatie.
Ouderschapsverlof
Vrouw
Man
Totaal
Stagiaires
Opleiding
Niveau
ACAD
HBO
LBO
MBO1
MBO2
MBO3
MBO4
WEP
Eindtotaal

2020
2019
36
33
25
28
61
61

2020

2019

7
105
2
1
1
0
11
17
144

8
81
0
3
1
14
24
0
131

Dienstverlening, burgerparticipatie, klachten en bezwaarschriften
A). Publieke Dienstverlening Frontoffice

Afdeling Publieke Dienstverlening verleent dienstverlening via alle kanalen: telefoon, webformulieren,
persoonlijk, sociale media, e-mail en post.
Kengetallen GCC: Gemeentelijk Contact Centrum
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Meest voorkomende producten/kpi's
2016
2017
2018
2019
2020
Inkomende telefoongesprekken GCC 214.997 198.490 174.444 163.408 169.710
Gemiddelde gesprekstijd
5:36
5:42
4:47
4:52
4:40
Service Level 80% <25 sec.*
37
45
71
67
72
Abandon rate < 7**
19
14
6
7
5
Registratie KCS %
68
77
85
89
95
Aantal contacten Servicebalie
34.025
34.676
27.279
21.165
16.758
Inkomende mailberichten GCC
5.284
4.446
4.174
3.753
3.454
Inkomende WhatsApp berichten GCC
1.200
6.676
2.972
*Service level: Het service level is het percentage inkomende gesprekken die het GCC binnen 25 seconden
opneemt.
**Abandon rate: % bellers dat vroegtijdig de telefoon neer legt voordat we opnemen.
Kengetallen Frontoffice (persoonlijk bezoek)
Meest voorkomende producten 2016
Paspoorten
19.411
Nederlandse Identiteitsbewijzen 14.821
Rijbewijzen
13.318
Digitale aanvragen rijbewijs
0
Aantal geholpen bezoekers
Aantal afspraken JBZ

54.840
2.335

2017
17.836
13.424
17.481
0

2018
19.353
10.555
17.032
34

2019
7.628
5.816
17.276
471

2020
4.108
4.824
12.899
2.940

60.534
2.646

61.024
2.647

39.881
2.404

29.437
295

B). Burgerparticipatie: digipanel

Sinds 2005 beschikken we over een Digipanel. Dit is een vast panel van inmiddels ruim 7.000 inwoners
van onze gemeente. De inwoners in het panel bevragen we periodiek via internet op een bepaald
thema of onderwerp. Het Digipanel is voor ons een belangrijk middel om bij de voorbereiding en
vormgeving van beleid te weten wat inwoners denken, vinden en doen. In 2020 zijn Digipanelonderzoeken uitgevoerd naar:
· Mantelzorgbeleid
· Corona
· Beleving en inrichting van stadsparken
· Imago ‘sport
· Schulden

C). Klachten

Het totaal aantal ingediende klachten in 2020 was: 262. In 2019 ontvingen wij 312 klachten: Over het
integrale traject van klachtafhandeling – zowel de interne klachtafhandeling door de ambtelijke
organisatie zelf als de externe klachtafhandeling door de ombudscommissie – informeren we uw raad
separaat. Daarnaast ontvangt uw raad in de loop van 2021 - zoals gebruikelijk - het door de
Ombudscommissie opgestelde jaarverslag.
De klachten 2020 zijn in de onderstaande tabel uitgesplitst.
aantal
%
Totaal aantal ontvangen klachten in 2020
262
100%
Klachten in behandeling eind 2020

33

13%

Klachten afgehandeld in formele procedure
(Gedeeltelijk) gegrond
Geen oordeel mogelijk
Ongegrond
Totaal formele procedure

11
7
11
29

4%
3%
4%
11%
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Klachten afgehandeld in informele procedure
Ingetrokken klachten
Informeel afgehandeld
Totaal informeel afgehandeld
Termijn overschreden ( > 6 weken)

21
179
200

8%
68%
76%

40

15%

D). Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Om de beslissing op een ingediend bezwaar voor te bereiden hebben we een externe, onafhankelijke
adviescommissie ingesteld. De taak van deze commissie is om ons te adviseren over de beslissing op
het ingediende bezwaar. Hierbij gaat het om besluiten die niet gaan over belastingen of personeel. Het
college of de burgemeester mag zelf besluiten om het advies wel of niet te volgen. Maar dat kan niet
zomaar. Als het besluit afwijkt van het advies van de commissie, moet dat via een separaat en
gemotiveerd besluit gebeuren. In 2020 lag onze gemiddelde afhandelingstermijn op 11 weken. In deze
afhandeltijd zijn begrepen de uitnodiging en voorbereidingstijd voor een hoorzitting en de advisering.
Het college of de burgemeester neemt vervolgens met inachtneming van het advies een beslissing op
het bezwaarschrift. De beslistermijn voor de burger is maximaal 18 weken.
Totaal aantal ingediende bezwaarschriften bij
bezwarencommissie
In behandeling eind 2020
Afgehandeld
- ingetrokken
- niet-ontvankelijk
- (gedeeltelijk) gegrond
- ongegrond

536
126
410
77
92
57
184

Informatisering en automatisering

De gemeentelijke informatievoorziening heeft in 2020 een sleutelrol vervuld in het borgen van de
continuïteit van de gemeentelijke uitvoeringstaken, dienstverlening en het functioneren van de stad.
Ineens was een bezoek aan het stadskantoor niet meer mogelijk, konden fysieke buurtbijeenkomsten
geen doorgang meer krijgen en werd digitaal (samen)werken de norm. Hierdoor heeft in 2020 de focus
gelegen op het (her)inrichten en toegankelijk maken van benodigde ICT-systemen, uitbreiding van
gebruikerscapaciteit en het beschikbaar stellen van relevante sturingsinformatie. We hebben onze
digitale werkplek verder ontwikkeld door o.a. een nieuw toekomstbestendig samenwerkings-platform
op basis van Microsoft 365 in te voeren. Hiermee geven we een impuls aan tijd- en plaatsonafhankelijk
werken tussen medewerkers maar ook met inwoners en (keten)partners. Een grootschalige operatie die
succesvol is gerealiseerd. Er is hierbij veel ondersteuning geboden op vlak van digitale vaardigheden,
informatiebeveiliging en privacy om het juiste gebruik van deze digitale middelen te borgen. Naast het
‘Coronaproof’ inrichten van de gemeentelijke informatievoorziening heeft de focus gelegen op het
volgen van en participeren aan landelijke ontwikkelingen, in het bijzonder Common Ground als
onderdeel van Samen Organiseren, ondersteuning in datagedreven werken en het vanuit
bedrijfsvoering behouden van balans tussen innovatie en beheer.
Samen Organiseren: samen werken aan één krachtige overheid
Samenwerking zien we als een belangrijke richting om adequaat in te spelen op de kansen en
uitdagingen van de steeds verdergaande en kansrijke digitalisering van onze samenleving en
organisatie. Een belangrijk onderdeel binnen Samen Organiseren is Common Ground. Common Ground
is een, onder leiding van VNG Realisatie, opgestelde informatiekundige visie over hoe gemeenten en
leveranciers met gegevens om te gaan. Het doel is de dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend te
verbeteren en als gemeente regie te behouden. In 2020 hebben we samen met de gemeente
Eindhoven, ‘AdreswijzigingNL’ ontwikkeld en beschikbaar gesteld waarmee online verhuizingen van en
door inwoners kunnen worden uitgevoerd. Deze toepassing is geheel op basis van Common Ground
principes gerealiseerd. Verder hebben we in 2020 grote stappen gemaakt in het mede-ontwikkelen van
de applicatie Signalen. Signalen is een open source proces- en taaksysteem voor overheden, dat
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meldingen over de openbare ruimte automatisch categoriseert en routeert voor afhandeling. Hiermee
wordt het integrale samenwerken beter gefaciliteerd en verbeteren we de dienstverlening op een
efficiëntere wijze.
Datagedreven werken
Data en ICT zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Data is voor onze gemeente geen doel
maar een belangrijk strategisch middel voor de ontwikkeling van de stad en de organisatie, om publieke
waarde en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Data toepassen, de wijze waarop ’sHertogenbosch dat doet, maakt de toekomst van onze stad. Daar willen we toonaangevend in zijn. Dit
vertaalt zich in de datamissie voor de gemeentelijke organisatie: Samen met maatschappelijke partners
data inzetten gericht op het realiseren van publieke waarde voor de stad. In 2020 is een start gemaakt
met de Leergang Digitaal Leiderschap gericht op het management en hebben we de gemeentelijke
datastrategie uitgewerkt.
Balans tussen innovatie en standaardisatie
Naast inzet op Samen Organiseren hebben we bijgedragen aan diverse ICT gerelateerde
ontwikkelingen. Denk aan onder meer aan een nieuw Personeelssysteem, Business Intelligence,
Enterprise search, GGU, Basis- en kernregistraties, Publieke Dienstverlening en de Slimme
Buitenruimte. Tot slot hebben we invulling gegeven aan een aantal terugkerende werkzaamheden:
zoals het beheer van het ICT-projectenportfolio, opstellen en bijstellen van (informatie)beleid en het
bijdragen aan en uitvoeren van gemeentelijke programma’s en projecten. Deze werkzaamheden voeren
we uit in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en stemmen we af met de (gevraagde) ICT-inzet in
gemeentelijke processen. Ook borgt ICT de continuïteit van de huidige digitale werkomgeving; we
dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICTvoorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.

Europa

In het eerste kwartaal is voortgebouwd op de lobby-acties uit 2019. Het jaar 2020 is ook het jaar
waarin het oude subsidieprogrammaperiode (2014-2020) afloopt en er wordt voorgesorteerd op de
nieuwe programmaperiode 2021-2027. Door de corona pandemie is er een onderscheid in de EUactiviteiten van de gemeente van vóór en tijdens corona. Door corona kwamen vanaf april de fysieke
aanwezigheid, vergaderingen en netwerkbijeenkomsten in Brussel volledig stil te liggen. In het kader
van kennisuitwisseling rondom aanpak corona en maatschappelijke impact en effect is er afstemming
geweest met bestuurders uit verschillende landen.
Opbouwen netwerk, positioneren en samenwerken.
In januari is de verklaring Join-Boost-Sustain in Porto ondertekend over een gezamenlijke aanpak van
de digitale transitie voor Europese steden ten behoeve van de maatschappelijk opgaven waarvoor we
staan als steden.
Er is actief ambtelijk en bestuurlijk gewerkt aan de Regionale Innovatie Strategie (RIS) voor ZuidNederland, welke een onderlegger is voor enkele Europese Programma’s. In het verlengde van deze RIS
is meegeschreven aan het nieuwe subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027.
De EU-netwerkverbanden waar ’s-Hertogenbosch lid van is, hebben tijdens de pandemie gezorgd voor
continuïteit in kennis ophalen en het bestaande netwerk onderhouden van EU-zaken via online
meetings. Hiertoe hebben met name het HNP, de VNG, BrabantStad en het ERRIN netwerk
bijgedragen. Vanwege de pandemie hebben we minder ingezet op Eurocities. Zo heeft online deelname
ervoor gezorgd dat we kennis hebben van nieuwe EU Programma’s en de EU Corona herstelfondsen,
hebben we inbreng geleverd bij de totstandkoming van enkele de nieuwe EU subsidieprogramma’s (OP
Zuid, INTERREG) en heeft deelname in gremia actief bijgedragen aan het indienen van de projectideeën
zoals in onderstaande tabel aangegeven.
De portefeuillehouder Europa is begin 2020 geïnaugureerd in het Europese adviesorgaan Comité van
de Regio’s. Een functie die zorgt dat de belangen van ’s-Hertogenbosch, de regio en natuurlijk voor de
VNG op Europees niveau worden behartigd. Het gaat hier namelijk om beleidsbeïnvloeding vanuit het
belang van steden. Vanuit het Comité van de Regio’s is in 2020 concreet bijgedragen aan white paper
Artificial Intelligence.
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Samenwerken en kennisdeling in EU projecten
Mede dankzij de provincie heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch via de Brabantse Investeringsagenda
een drietal projectideeën voor REACT EU subsidie kunnen aandragen, waarvan uitvoering is gepland in
2021. Ook is er een nieuw projectinitiatief aangevraagd binnen ERASMUS+ programma.
Projectidee
Thema
Hybride leeromgeving Innovatiedistrict
digitale economie, innovatie, kennisuitwisseling,
community vorming binnen de quadruple helix.
Smart City Monitor
digitale economie, innovatie, smart city,
handhaving coronamaatregelen.
Vereniging van Eigenaren
verduurzamen vastgoed dmv Loket functie VVE’s
en begeleiding energiemaatregelen
TARTe (Tactical creativity and culture)
het verbeteren van creatieve en digitale
vaardigheden voor volwassenen en culturele
belanghebbenden
Naast netwerken, kennisdelen en positioneren gaf de gemeente in 2020 uitvoering aan o.a. de
volgende EU projecten:
Lopende projecten
Thema
EUREGA: EURopean Regions of Gastronomy
agrifood en leisure (gastvrije stad)
KEEP ON
effectief beleid op herbestemming van erfgoed
Sustainable policy response to urban mobility
evidence-based beleidsontwikkeling bij
transition (SPROUT)
mobiliteitstransities (nieuwe mobiliteitsvormen)
LocalCulturalFlavours
citymarketing, cultureel erfgoed
Play Equal
gelijke kansen en talentontwikkeling binnen het
onderwijs

Rechtmatigheid en Covid-19

De corona-pandemie heeft in 2020 grote impact gehad op de samenleving en daarmee op de
gemeente. We hebben bijvoorbeeld te maken gehad met de uitvoering van diverse steunmaatregelen
en de daarmee gepaard gaande inkomende en uitgaande geldstromen. Ook heeft het Rijk een beroep
op ons gedaan om in de uitvoering van onze taken en de bejegening van burgers, bedrijven en
instellingen coulance te betrachten om de gevolgen van Covid-19 en de maatregelen om het virus te
bestrijden (onder meer de lockdown) te dempen. We hebben uw raad in 2020 een drietal keren middels
een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de gevolgen van de corona-crisis (mei, september en
december 2020), onze lokale aanpak en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties.
Ondanks de unieke situatie waar we ons nog steeds in bevinden, dienen we rechtmatig te blijven
handelen door van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Aan de hand van het Actieplan
Impact van Covid-19 op de financiële positie en de getrouwheid en rechtmatigheid van transacties van
gemeenten en provincies van onze accountant PWC, hebben we dat aspect onderzocht. Daarbij
hebben we specifiek gekeken naar de volgende onderwerpen:
· Rechtmatigheid en financiële verantwoording Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)
· Uitgaande subsidies (prestatielevering)
· Zorginstellingen (prestatielevering)
· Steunmaatregelen in brede zin
· Opzet, bestaan en werking van interne beheersmaatregelen
· Inkoop (prestatielevering)
· Begrotingsafwijkingen en - overschrijdingen
We hebben geconstateerd dat we rechtmatig hebben gehandeld, met uitzondering van de uitgaven die
we gedaan hebben om enerzijds het thuiswerken te faciliteren en anderzijds medewerkers op kantoor
te huisvesten. Per saldo bedragen de meerkosten € 0,7 miljoen. Middels de Coronareports bent u
geïnformeerd over deze uitgaven. Formeel zou hier een begrotingswijziging van gemaakt moeten
worden in het kalenderjaar zelf. Wij hebben hier bewust niet voor gekozen, juist om de afwijkingen als
gevolg van Corona in onze administratie inzichtelijk te houden. Als gevolg hiervan is deze overschrijding
onrechtmatig en telt de accountant deze mee in de oordeelsvorming voor de jaarrekening als geheel.
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Verbonden partijen
Inleiding

Welke informatie treft u aan in deze paragraaf?
De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de belangrijkste financiële voornemens,
verantwoording en risicomanagement van alle verbonden partijen waarin de gemeente ’sHertogenbosch deelneemt. Als gemeente nemen we deel in een verbonden partij om een publiek
belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren.
A). In het totaaloverzicht financiële gegevens verbonden partijen ziet u de volgende financiële
gegevens per verbonden partij terug:
·
·
·

het geplaatste aandelenkapitaal en overige financiële zaken zoals leningen en subsidies;
het eigen- en vreemd vermogen;
het resultaat.

B). Onder het risicomanagement staat per verbonden partij het risicomanagement per verbonden partij
toegelicht:
·
·
·

eventuele risico’s;
verwachte risico-ontwikkelingen;
het gevoerde/te voeren risicobeheer.

Wat is een verbonden partij?
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijke én een financiële belang
heeft. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft in de verbonden partij.
Ofwel uit hoofde van een vertegenwoordiging in het bestuur. Ofwel uit hoofde van stemrecht in de
aandeelhoudersvergadering c.q. het algemeen bestuur van de verbonden partij.
We spreken van een financieel belang als de gemeente een lening heeft verstrekt, een garantie heeft
afgegeven of aandeelhouder is, waarbij de gemeente deze financiële middelen kwijt is in geval van
faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen
verhaald worden op de gemeente. Voorbeelden zijn het aandelenbelang dat onze gemeente heeft in
een deelneming. Of in een gemeenschappelijke regeling of andere rechtspersoon waar een deel van de
activiteiten van onze gemeente is belegd.
Als we als gemeente alléén een subsidierelatie hebben, is geen sprake van een financieel belang zoals
bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording. Indien de gemeente alleen een bestuurlijk of
alleen een financieel belang heeft, is in principe geen sprake van een verbonden partij. Echter met
ingang van 2018 beveelt de commissie BBV aan ook die partijen waarbij geen sprake is van een
financieel belang zoals gedefinieerd in het BBV, maar er wel sprake is van : Een structurele bekostiging
in overwegende mate van (de activiteiten van) een organisatie via een of meer geldstromen
(begrotingsfinanciering, subsidie en overeenkomst van opdracht) en een bestuurlijk belang, op te
nemen in de paragraaf Verbonden partijen.

We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe
deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte
deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moederdochter-relatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente
hebben we dan alleen rechtstreeks zitting in de ‘moeder’.

Beleidskaders/wet- en regelgeving

Welke kaders en uitvoeringsafspraken gelden binnen ons stelsel van verbonden partijen?
De kaders, uitvoeringsafspraken en beleidsuitgangspunten die gelden binnen het stelsel van onze
verbonden partijen zijn terug te vinden in:
· Raadsbesluit Kaders verbonden partijen gemeente ’s-Hertogenbosch, juli 2011;
· Raadsbesluit Raadscontrole op zware gemeenschappelijke regelingen en regionale
samenwerkingsverbanden, april 2014*;
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·
·

Raadsbesluit eindrapport van de rekenkamercommissie over verbonden partijen, 2011;
Raadsinformatiebrief periodieke evaluatie verbonden partijen 2019.

* op basis van dit raadsbesluit heeft de Bossche raad besloten om zware regionale
samenwerkingsverbanden toe te voegen aan de lijst verbonden partijen in deze paragraaf.

Register verbonden partijen

Hoe heeft deze paragraaf een relatie met de beleidsprogramma’s en met het Register verbonden partijen?
Beleidsprogramma’s in begroting en jaarrekening
De paragraaf verbonden partijen geeft de financiële resultaten weer. Evenals een beeld van het
risicobeheer. De beleidsmatige doelstellingen en resultaten staan niet in deze paragraaf. Conform het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staan de beleidsmatige zaken in de beleidsprogramma’s
opgenomen. In het onderstaand overzicht staat per verbonden partij aangegeven in welk
beleidsprogramma u de beleidsmatige zaken terug kunt vinden. In dit betreffende beleidsprogramma in
de begroting zijn dus de beleidsmatige doelstellingen van de verbonden partij terug te vinden. En in het
jaarverslag de verantwoording hierover. Sommige verbonden partijen hebben geen primair
beleidsmatig doel. Bij deze staat als verwijzing naar het beleidsprogramma n.v.t. aangegeven.
Register verbonden partijen op internet
De paragraaf verbonden partijen informeert u over de financiële resultaten en risicogegevens die
jaarlijks verschillen. De zogenaamde ‘variabele’ financiële gegevens. In de beleidsprogramma’s vindt de
variabele beleidsmatige gegevens terug. Ook willen we u constant informeren over een aantal ‘vaste’
gegevens rondom onze verbonden partijen. Voortaan zijn deze vast gegevens te allen tijde
raadpleegbaar op internet. Deze gegevens zijn terug te vinden in het Register verbonden partijen.
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Leeswijzer

Hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?
In het overzicht staan de financiële kerngegevens per verbonden partij. Uitgangspunt voor de vermelde
cijfers zijn:
· Jaarverslag t: § verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t
· Begroting t + 2: § verbonden partijen: definitieve, vastgestelde cijfers van boekjaar t*
*Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar
t opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.
We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe
deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte
deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moederdochter-relatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente
hebben we dan alleen rechtstreeks zitting in de ‘moeder’.
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Vennootschappen en coöperaties
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Kwekkelstijn BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 18.151 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 108.067
(2019)

€ 108.067
(2019)

€ 211.973
(2019)

€ 211.973
(2019)

0 (2019)

Risicomanagement:
Jaarcijfers 2020 waren bij het opstellen van deze jaarrekening 2020 nog niet bekend.
Risicomanagement (2019):
Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een financieel risico geweest. In 2018 heeft het 25
meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode doet het bassin dienst als een van de buitenbadbassins en in de overige
jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter
toch afhankelijk blijven van het weer. Met de opening van het overkapte buitenbassin zijn vooral de personeelskosten en opbrengsten toegenomen en
daarmee het financieel risico. De hoogte van de algemene reserve tot maximaal € 90.000 was daarmee niet meer in lijn met het financieel risico.
De exploitatie- en huurovereenkomst tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V. voor de jaren 2017 tot en
met 2019 was met 1 jaar verlengd tot en met 2020. Hierin was geen rekening gehouden met de gevolgen van de overkapping van het 25 meter buitenbassin
voor de exploitatielasten. Voor 2021 tot en met 2024 is een nieuwe exploitatie- en huurovereenkomst aangegaan. In de exploitatieovereenkomst is de
exploitatiesubsidie aangepast op de nieuwe situatie en is de maximale algemene reserve verhoogd naar € 150.000. Nadat de algemene reserve vanuit
eventuele exploitatieoverschotten weer is gegroeid naar dit hogere bedrag zal deze weer toereikend zijn om enige slechtere jaren op te kunnen vangen. Het
zwembad Kwekkelstijn is in 2020 door Corona deels gesloten geweest en deels open met de nodige beperkingen. De BV heeft een beroep gedaan op de
landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV vertaalt zich in een hogere exploitatiesubsidie van de gemeente
aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. De gemeente wordt hiervoor naar verwachting
gecompenseerd door een regeling vanuit het Rijk.

CBL Vennootschap BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 125.355

0

€ 5.006

0

0
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Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.

Vordering op Enexis BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

-/- € 8.819

0

€ 9.083

0

0

Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd.

Verkoop Vennootschap BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73 % aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 71.192

0

€ 16.256

0

0

Risicomanagement:
Deze vennootschap is in 2020 geliquideerd

CVS Amsterdam BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 451.905

€ 392.583

€ 83.583

€ 27.162

€ 172.219
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Risicomanagement:
Cijfers dienen bij het opstellen van deze jaarrekening nog te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.
In april 2020 is tussen CSV Amsterdam BV, Recycleco B.V. en Attero Holding B.V. een finale compromis bereikt over de beëindiging van alle resterende
geschillen met betrekking tot betwiste (fiscale) claims, alsmede over een belastingteruggave. Het resterend vermogen op de Escrow-rekening is in mei 2020
onder inhouding van € 150.000 voor aanvulling van het werkkapitaal volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders.
De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg
met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.
Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de Belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de Belastingdienst en
de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voortgezet. Na afwikkeling
van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de
resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het
resterend werkkapitaal van deze vennootschap.

Publiek belang Elektriciteitsproductie BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 55.831 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 1.589.543

€ 1.569.398

€ 455.015

€ 19.533

-/- € 20.148

Risicomanagement:
Cijfers nog vast te stellen door de aandeelhoudersvergadering.
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden
te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden
ontbonden.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).
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Enexis Holding
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal), € 18,7 miljoen (1 opgenomen lening),
dividend

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 4.112
miljoen

€ 4.116
miljoen

€ 4.146
miljoen

€ 4.635
miljoen

€ 108 miljoen

Risicomanagement:
Cijfers dienen bij het opstellen van deze jaarrekening nog te worden vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering.
Risicobeheersing is binnen Enexis integraal ingebed in de reguliere managementprocessen. Risicomanagement richt zich op alle facetten van de onderneming;
van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. Het management op alle
niveaus in de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het
kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering. De
afdeling Internal Audit & Risk coördineert het risicomanagementproces. Op centraal niveau worden risico’s bewaakt in het directieoverleg.
In haar jaarverslag 2020 onderkent Enexis de volgende strategische risico's:
· Realiseren klantvraag blijft achter bij verwachting door schaarste van personeel, materiaal en/of netwerkcapaciteit;
· Financiële positie wordt beïnvloed door effecten van energietransitie en reguleringsmethodiek;
· Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen;
· Ongevallen van medewerkers en/of omstanders als gevolg van onveilige situaties en/of falende assets;
· Door een pandemie komt (tijdige) dienstverlening Enexis in gevaar (nieuw onderkend risico);
· Enexis is te laat met implementeren van nieuwe ontwikkelingen door onvoldoende wendbare en vitale organisatie, flexibele processen en/of systemen;
· Omvangrijke en langdurige onderbrekingen van de energievoorziening ten gevolge van natuurrampen, externe oorzaken of falende
bedrijfsmiddelen/assets;
· Het faciliteren van de energietransitie kan worden belemmerd door een te beperkte taakomschrijving in de nieuwe Energiewet.
Risico’s met een score ‘Hoog’ vallen boven de risicobereidheid en moeten gemitigeerd worden door aanvullende maatregelen.
Enexis opereert in een gereguleerde markt en is financieel gezond. In het voorjaar van 2020 hebben Standard & Poor’s en Moody’s hun analyses
geactualiseerd. Standard & Poor’s kwam (weer) uit op een A+ met een stable outlook. Moody’s vat de kredietwaardigheid samen met een Aa3 met eveneens
een stable outlook. Verwacht wordt, dat deze rating agencies in 2021 – nadat ACM het concept-methodebesluit voor de volgende reguleringsperiode heeft
gepubliceerd – de credit ratings zullen verlagen. S&P komt dan voor Enexis Holding NV uit op A flat rating. Moody’s komt dan op een A1 rating uit. Daarmee
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komt de rating die S&P aan Enexis Holding NV toekent precies op het beleidsniveau van de onderneming terecht. De rating van Moody’s is nog iets boven dit
beleidsniveau.
In 2020 is door 5 provincies en 65 gemeenten een kapitaalinjectie van € 500 miljoen in Enexis gedaan om het bedrijf in staat te stellen uitvoering te geven aan
de energietransitie. Ook onze gemeente heeft deelgenomen aan deze lening. Onze lening aan Enexis kent een omvang van € 18.657.803.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 333.194 (0,26% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 4.887
miljoen

€ 5.097
miljoen

€ 144.802
miljoen

€ 155.262
miljoen

€ 221 miljoen

Risicomanagement:
Het aangaan en beheersen van risico’s is inherent aan de bedrijfsvoering van een bank. Zonder het accepteren van een bepaalde mate van krediet-, markt-,
liquiditeits- en operationeel risico is het voeren van een bankbedrijf niet mogelijk. BNG Bank kent alleen een bankenboek en geen handelsboek. Het
risicobeheer van BNG Bank is gericht op handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank. Dit profiel komt tot uitdrukking in hoge externe kredietratings.
Om deze reden hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid, met ondergrenzen voor de leverage ratio en de Tier 1-ratio. Deze grenzen bepalen in
combinatie met de beperking van de dienstverlening zoals vastgelegd in haar statuten het werkgebied en de actieradius van de bank. In haar jaarverslag
beschrijft en rapporteert de Bank uitgebreid haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via www.bngbank.nl/jaarverslag.

Brabant Water NV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 563 (0,20% aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 636 miljoen € 665 miljoen € 457 miljoen € 480 miljoen € 29,5 miljoen
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)

Risicomanagement:
Risicobeheersing is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich met een brede invalshoek op alle facetten van de onderneming: van
strategische en operationele risico`s tot de betrouwbaarheid van financiële rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. Onderdeel van dit risicobeleid
is een zorgvuldige afweging welke risico`s Brabant Water loopt, welke beheersmaatregelen ingezet worden en hoe Brabant Water controle houden op de
effectiviteit en de naleving van de regels.
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Het stelsel van maatregelen voor risicobeheersing is bedoeld om effectiever om te gaan met onzekerheden, zodat bedreigingen worden ingeperkt en kansen
optimaal worden benut. Onderdeel van het beleid is een bedrijfsbrede risicomatrix die een hulpmiddel is om de risicobereidheid van Brabant Water te bepalen.
In haar jaarverslag beschrijft en rapporteert Brabant Water over haar risicomanagement. Dit jaarverslag is beschikbaar via jaarverslag2019.brabantwater.nl/

N.V. Bossche Investeringsmaatschappij
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

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

€ 21.100.000 € 23.700.000 € 29.200.000 € 30.200.000 € 2.600.000

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

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

nnb

nnb

nnb

nnb

nnb

Risicomanagement:
De gemeente heeft haar aandelen in de NV MEI eind december 2019 verkocht.
Er is nog een financieel belang als verstrekker van leningen en via onze verbintenis als erfpachter. Het bestuurlijk belang is zeer beperkt via ons ‘gouden
aandeel’; één aandeel zonder winstrecht. Aan dit aandeel zijn gekoppeld een bijzonder vetorecht van de gemeente bij strategische besluiten van NV MEI /
Libéma inzake de benaming van de Brabanthallen en de aanwending van de Brabanthallen. Het vetorecht inzake de aanwending van de Brabanthallen wordt
uitsluitend uitgeoefend ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente inzake veiligheid en openbare orde alsmede de beschermde
monumentale status van de Brabanthallen. Bovendien heeft de gemeente bij de verkoop eind 2019 het recht verkregen om voor de duur van 15 jaar een
commissaris te benoemen in het licht van het financieel belang dat de gemeente nog heeft als financier.

Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 0,8 miljoen (aandelenkapitaal BIM)

€ 5.100.000

nnb

€ 1.700.000

nnb

nnb

Risicomanagement:
Brabant Life Sciences Seed Fonds BV (BLSSF) is operationeel sinds 2009. Vijf partijen, waar onder de BIM, investeren gezamenlijk € 4 miljoen. Van het rijk is
een renteloze lening verkregen van € 4 miljoen. Tot slot is de provincie mede-participant. Zij heeft een bedrag van eveneens € 4 miljoen beschikbaar gesteld.
Totaal was hiermee € 12 miljoen beschikbaar dat (grotendeels) als risicokapitaal is geïnvesteerd in nieuwe kleine Life Sciences bedrijven. Het
fondsmanagement is in handen gesteld van WesterToren Innovation Ventures B.V .. Daarnaast wordt het fonds ondersteund door een Wetenschappelijke
Adviesraad. In de loop van 2015 is een eerste deelneming verkocht. Het inmiddels uitgekeerde dividend overtreft echter de inleg nog niet dus er blijft een
risico aanwezig dat niet het totaal geïnvesteerde kapitaal wordt terugverdiend.
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Bosch Investeringsfonds B.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 8 miljoen (lening)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

-/- € 360.000 -/- €503.000 € 2.500.000

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 2.500.000 -/- € 136.200

Risicomanagement:
Het Bosch Investering-Fonds (BIF) is eind 2016 door de BIM opgericht. De gemeente heeft hiervoor € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door uw
raad opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om risicokapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge, (innovatieve) bedrijven. BIF B.V. vormt samen
met een aantal private investeerders een beleggingsfonds. Een voornemen tot financiering, uitbreiding van financiering of desinvestering worden voorgelegd
aan een investeringscommissie. In 2019 en in 2020 zijn 3 participaties gedaan, waarmee het aantal participaties komt op 7. BIM legt in haar hoedanigheid van
bestuurder van BIF B.V. verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur aan haar aandeelhouder(s) in de reguliere jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering van de N.V. BIM. Minimaal wordt hiertoe het door een accountant goedgekeurde, definitieve jaarverslag inclusief jaarrekening van
BIF B.V. over het afgesloten boekjaar ter informatie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. BIM geplaatst.

Bossche Banen BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 30.000 (aandelenkapitaal)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 61.274

€ 59.074
(concept)

€ 2.063

€ 252
(concept)

- € 2.200
(concept)

Risicomanagement:
De activiteiten van Bossche Banen BV zijn volledig afgebouwd en vanaf 1-1-2018 is er geen personeel meer in dienst bij de BV. Het financiële risico is dus
beperkt. Voorlopig handhaven we de Bossche Banen BV omdat arbeidsrechtelijke uitwerkingen in relatie tot de Participatiewet nog volop in ontwikkeling zijn.
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Schoonmaak Coöperatie
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 1.932.000

€ 1.857.000
(concept)

€ 3.053.000

€ 3.805.000
(concept)

€ 520.000
(concept)

Risicomanagement:
De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte
activiteiten en eventuele schulden.

BV Zuid Nederlandse Theatermaatschappij 's-Hertogenbosch
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

€ 18.000 (aandelenkapitaal)€ 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.571.165

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 2.371.165 € 2.094.031 € 1.783.800 -/- € 200.000
(conceptcijfers)
(conceptcijfers) (conceptcijfers)

Risicomanagement:
Risico is de realisatie van de nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.

Haverleij BV
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

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

€ 11.200.000 € 11.400.000 € 2.000.000

€ 1.600.000

€ 240.000
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Risicomanagement:
De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig
plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh. Het kasteel Heesterburgh is inmiddels in aanbouw en omvat 49
woningen en 24 appartementen. De verkoop van de woningen is gestart medio mei 2019. De eerste woningen worden voorjaar 2021 opgeleverd. Het kasteel
Oeverhuyze is ontwikkeld en omvat 57 woningen en 14 appartementen. De geplande start verkoop is voorjaar 2021. De vennootschap heeft einde 2020
overeenstemming bereikt over de verkoop van de golfbaan.
De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke
eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa € 11 miljoen.

BV Paleiskwartier
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 226.890 (aandelenkapitaal BIM)

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 16,0 miljoen € 18,6 miljoen € 10,2 miljoen € 6,6 miljoen € 2,6 miljoen

Risicomanagement:
Nieuwe deelplannen worden alleen verder in ontwikkeling gebracht, als er voldoende zekerheid is over de afzet van het programma, bijvoorbeeld door vooraf
afspraken met beleggers over de afname van huurappartementen te maken en door vooraf huurcontracten met afnemers van kantoren en andere commerciële
ruimtes te sluiten. Per ontwikkeling worden binnen de B.V. de mogelijke risico’s in beeld gebracht, zodat op basis daarvan een afgewogen besluit kan worden
genomen door directie en Raad van Commissarissen.
De BV is sinds eind 2018 in gesprek met een belegger voor de verkoop van deelplan J2. Het gaat daarbij om de tweede, nog te realiseren kantoortoren van
circa 9.500 m2 bvo naast het bestaande Ricoh kantoor. Zodra er overeenstemming is bereikt, gaat de B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier het
nieuwe kantoor op eigen risico bouwen. Het financiële risico dat de verbonden partij zou kunnen lopen wordt opgevangen door het huidige eigen vermogen en
de huidige liquiditeitspositie.
Bij in aanbouw zijnde deelplannen worden de risico’s zo veel mogelijk verkleind door maatregelen zoals het verhuren van gerealiseerde woningen en het zo
nodig in delen verhuren van kantoorruimte aan geïnteresseerde partijen. Ook het in verhuurde staat verkopen van appartementen aan een belegger is in de
huidige markt een reële optie.
In het directieverslag wordt sinds 2013 in een aparte paragraaf ingegaan op de door de vennootschap gebruikte financiële instrumenten. De risico’s op
uitstaande vorderingen alsmede de renterisico’s zijn op dit moment beperkt. Het management bewaakt nadrukkelijk de liquiditeitspositie van de vennootschap
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BV Willemspoort
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’sHertogenbosch)

-/- € 1.672

-/- € 6.872

€ 142.750

€ 144.505

-/- € 5.200

Risicomanagement:
In het jaarverslag van Willemspoort B.V. wordt niet ingegaan op het risicomanagement, omdat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling tot het opstellen van
een bestuursverslag. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een belangrijk onderdeel
van de besturing van Willemspoort.

CV Willemspoort
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

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

€ 5.833.492

€ 5.790.516

€ 1.499.749

€ 1.568.193

-/- € 43.000

Risicomanagement:
Het risico op het noordelijke plandeel is beperkt: Alle woningen zijn opgeleverd en de omliggende openbare ruimte is grotendeels ingericht. De
grondexploitatie Willemspoort Noord van de B.V. is sluitend. De grondverkoop van de overige twee locaties is afgerond. Voorjaar 2021 start de bouw van
beide vlekken.
In het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort Zuid zijn ongeveer 500 appartementen voorzien. Opgeteld bij de 300 appartementen in Noord levert dat
een totaal van ongeveer 800 appartementen. Onderdeel van het stedenbouwkundig plan is een bezoekersgarage ten behoeve van bezoekers van zowel het
JBZ als van Willemspoort. Voor deze garage is nog geen exploitant gevonden.
In dit stadium kan nog geen zekerheid worden gegeven over de gemeentelijke grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV.
Bovenstaande betekent, dat de kans groot is, dat de historische boekwaarde van € 5.6 miljoen, die zwaar op de het plan drukt, niet (volledig) terugverdiend kan
worden.
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In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen
getroffen. Als gevolg van onder andere lagere rentekosten is deze voorziening inmiddels bijgesteld naar € 2,9 miljoen. De B.V. en het grondbedrijf blijven de
risico’s van het project kritisch beoordelen.

Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid, bijdrage bij toetreding € 1.203.517
€ 30.000, jaarlijkse bijdrage € 40.000

Vreemd vermogen

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

€ 1.224.837 € 29.065.694 € 37.439.350

Resultaat
2020
€ 21.320

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

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch N.V.
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal), € 1,6 miljoen (rekening-courant), € 0,9 miljoen
(jaarlijkse kapitaalstorting)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 639.208

-

€ 10.405

-

-

Risicomanagement:
Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 30 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.
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Verhuurmaatschappij De Vliert
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 234.604 (aandelenkapitaal Sport en Vrije Tijd NV), € 343.640 (dotatie voorziening
kosten vervanging technische installaties Sportiom)

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 600.182

-

€ 29.171

-

-

Risicomanagement:
Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 20 april 2020 uitgeschreven bij de KvK.
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Gemeenschappelijke regelingen
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Veiligheidsregio GHOR
Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€0

€ 753.000

€ 961.000

€0

€ 753.000

Vreemd vermogen

Resultaat

1.88 per inwoner
Risicomanagement:
Geen

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)
Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

1,42 per inwoner ( 2019)

€ 1.136.000

€0

€ 335.000

€0

€0

Risicomanagement:
Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie.

Veiligheidsregio Brandweer
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 54,21 per inwoner

€ 9.295.000 € 10.224.000 € 26.268.000 € 38.518.000 -/- € 632.000

Risicomanagement:
Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de
status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor
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brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie
kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Heesch-West
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

Vreemd vermogen

31-12-2020

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

2020

-/- € 116.325 -/- € 166.607 € 2.862.608

€ 2.836.593

-/- € 50.282

Risicomanagement:
De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en
Oss) het tekort aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van begin 2019
sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal bij
overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het budget
bouw- en woonrijp maken opgenomen (post onvoorzien).

GGD Hart voor Brabant
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,

Financieel belang
Eigen vermogen
31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 33,22 per inwoner

€ 8,5 miljoen € 7,8 miljoen € 8,4 miljoen € 31,1 miljoen € 0,25 miljoen

Risicomanagement:
De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden
vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2020 is er een risicobedrag van € 1,5
miljoen (ondergrens) tot 5,1 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve gedekt zou moeten worden.
Het gaat dan met name om;
*risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (hoog risico € 0,8 miljoen)
Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de
dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op
de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook.
GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden).
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*indexering gemeentelijke bijdrage (hoog risico)
Deze indexering krijgt elk jaar een correctie over de twee vorige jaren, die kan afwijken van de indexering die al vast staat.
*Vraaguitval reizigersadvisering (hoog risico 1,5 miljoen)
Dit risico wordt gebaseerd op de terugval in opbrengsten van de afdeling reizigersadvisering en reizigersvaccinaties in 2020. Ook voor 2021 blijft dit risico als
gevolg van nog geldende mondiale vliegbeperkingen actueel. Daarboven wordt een structurele terugval in deze opbrengsten verwacht, als gevolg van een
verwachte structurele daling op de middellange termijn in het aantal reizen naar landen waar reizigersvaccinaties voor nodig zijn. Het risico is hoog: een
verwachte vraaguitval van 70% van de opbrengst in 2021, gebaseerd op de realisatie in 2020. Het risico wordt gemitigeerd, omdat deze vraaguitval in het
kader van de compensatieregeling, die door GGD is getroffen met het ministerie van VWS, is bestempeld als indirecte gevolgkosten van de coronacrisis. Deze
kosten worden door het ministerie gecompenseerd. Bovendien wordt een groot aantal van de medewerkers van deze afdeling nu ingezet voor de beheersing
en bestrijding van het coronavirus.
De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de
meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam en die ook in 2021 doorloopt.
Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen
worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren
ter dekking heeft.
Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is de stand van de reserves:
Algemene reserve € 1,9 miljoen
Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen
De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Hoewel de ondergrens van de algemene
reserve vanaf 2020 in beeld komt, blijven we binnen de afgesproken bandbreedte en behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2021 vooralsnog niet
aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Heesch-West
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

2020

-/- € 116.325 -/- € 166.607 € 2.862.608

€ 2.836.593

-/- € 50.282

Risicomanagement:
De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en
Oss) het tekort telkenmale aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van
begin 2019 sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal
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bij overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het
budget bouw- en woonrijpmaken opgenomen (post onvoorzien).

Omgevingsdienst Brabant-Noord
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
Totaal bijdrage 2019 € 1,5 miljoen

Financieel belang
Eigen vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Vreemd vermogen
01-01-2020

31-12-2020

Resultaat
2020

€ 10,6 miljoen € 8,6 miljoen € 12,7 miljoen € 11,5 miljoen € 0,4 miljoen
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)
(2019)

Risicomanagement:
Wij ondersteunen het initiatief van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) om te komen tot een nog adequater geborgd risicomanagement. Belangrijk
risico is het adequaat kunnen uitvoeren van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MJOP), een plan dat is opgesteld om de bedrijfsvoering binnen de ODBN
structureel te verbeteren. Dientengevolge zou een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch kunnen (gaan) optreden tussen de eisen/wensen van
opdrachtgevers en de mate waarin de ODBN aan deze eisen/wensen kan voldoen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het aanwezige opleidingsbudget.
Hierover worden zo nodig nog aanvullende afspraken gemaakt met de partners. Ander risico betreft het onvoldoende kunnen terugdringen van het
ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt die het erg moeilijk maakt om vacatures binnen het werkterrein van de ODBN te vervullen. Daarnaast wordt het
risico onderkend wat zich voor kan doen bij het in onvoldoende mate beschermen van aanwezige digitale gegevens.
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Overige verbonden partijen
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Regionaal samenwerkingsverband Noordoost Brabant/AgriFoodCapital
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 3,00 per inwoner per jaar

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€ 60.000

€ 60.000

€ 822.262

€ 1.094.509

€0

Risicomanagement:
De bestuurlijke regionale samenwerking kent beperkte risico’s omdat zij alleen participeert in overheidsprojecten. De regio staat breed bekend als Agrifood
Capital . Agrifood Capital is zelf geen opdrachtgever maar dit zijn de gezamenlijke deelnemende gemeenten.
Het samenwerkingsverband Agrifood Capital geeft jaarlijks een opdracht aan Agrifood Capital B.V. De BV participeert in publieke en private projecten. De
hoogte van het totale bedrag is echter gelimiteerd tot de opdrachtwaarde van € 1 miljoen. De Stichting Agrifood Capital houdt 100% van de aandelen en het
stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, de regionale opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van
werkgeversverenigingen.
Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op Agrifood Capital B.V. Het risico is dat de stichting AgriFoodCapital en de BV AgrifoodCapital in financiële
problemen kunnen komen. In dat geval is de regio Noordoost Brabant als deelnemer in het stichtingsbestuur en daarmee de gemeenten als deelnemers in de
regionale samenwerking (mede) verantwoordelijk. Het financiële risico is echter beperkt tot het aandelenkapitaal van € 60.000.

Brabantstad
Geplaatst aandelenkapitaal,
Rekening courant, leningen,
garanties, subsidies e.d.
€ 54.806 bijdrage per partner

Financieel belang
Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Risicomanagement:
Het bestuurlijke netwerk Brabantstad is een samenwerking van de B5-steden en de provincie. Er is geen sprake van een afzonderlijke rechtspersoon.
Besluitvorming in het netwerk, gebeurt door de vijf gemeenten en de provincie. Gezamenlijke projecten en lobby zijn samenwerkingen tussen de partners in
het netwerk, op basis van gelijkwaardigheid. De risico’s zijn beperkt.
De afspraak is dat de gemeentelijke bijdragen bedoeld om het netwerk te laten draaien en het programma in de steigers te zetten, binnen de maximale afdracht
van € 65.000 per stad blijft.
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Grondbeleid
Inleiding

Voor u ligt de paragraaf Grondbeleid 2020 waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde
en te voeren grondbeleid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De opbouw van de paragraaf is
vergelijkbaar met die van vorig jaar.
In de voorliggende paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:
1. Grondbeleid
In het eerste deel is de visie op het grondbeleid beschreven in relatie tot de doelstellingen van de
programma's die zijn opgenomen in de begroting. Daarbij is aangegeven op welke wijze de gemeente
het grondbeleid uitvoert. Ook is aandacht besteed aan de beleidsuitgangspunten en het geheel van
beleidskaders omtrent de reserves, rente en overige aspecten die voor het grondbeleid en grondbedrijf
van belang zijn.
2. Bespiegelingen op de grond- en vastgoedmarkt
De grond- en vastgoedmarkt is behoorlijk in beweging. In het tweede deel wordt een korte
bespiegeling gegeven van de ontwikkelingen op de grond- en vastgoedmarkt in 2020 en wordt ook een
analyse voor de nabije toekomst gegeven.
3. Financiële Positie van het grondbedrijf
Dit deel start met een samenvatting op hoofdlijnen van het financieel resultaat van het grondbeleid.
Vervolgens wordt nader ingezoomd op de gerealiseerde resultaten in 2020. Hierbij wordt ingegaan op
de verschillen tussen datgene wat is begroot en wat werkelijk is gerealiseerd. Daarnaast worden de
mutaties op de algemene reserve grondbedrijf toegelicht, waaronder de winstnemingen en de
bijstelling van de verliesvoorziening.
Rekening houdend met de werkelijke resultaten over 2020, wordt de prognose van de te verwachten
resultaten geactualiseerd van alle grondexploitaties, de kostenverhaalsprojecten, de overige gronden
en panden (materieel vast actief) en de stand van de voorbereidingskredieten (immaterieel vast actief).
Deze prognose is opgesteld per 01-01-2021 en wordt ook wel aangehaald als de FPG2021 (Financiële
Positie van het Grondbedrijf).
Bijlagen
In de bijlage bij deze jaarrekening is per afzonderlijke gemeentelijke grondexploitatie enerzijds een
verantwoording over 2020 afgelegd en anderzijds zijn de relevante gegevens van de geactualiseerde
prognose voor de toekomst (vanaf 01-01-2021) samengevat.

1. Grondbeleid

1.1 Algemeen
Het grondbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch is vastgelegd in de Nota Grondbeleid die door de
gemeenteraad 30 januari 2018 is vastgesteld. In deze Nota zijn de beleidskaders vastgelegd voor de
wijze waarop de gemeente de gewenste verandering van het grondgebruik en de beleidsdoelen wil
realiseren. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de beleidsvelden volkshuisvesting, economie
& werkgelegenheid, maatschappelijke ontwikkelingen en verkeer en vervoer. Met de keuze tussen
actief grondbeleid en faciliterend grondbeleid geeft de gemeente aan, hoe zij de regie op de gewenste
ruimtelijke invulling wil bereiken.
1.2 Doel grondbeleid
In de Nota Grondbeleid is het doel van het gemeentelijk grondbeleid als volgt geformuleerd: het voor
de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening creëren van ruimte voor wonen,
werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het
oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven. Het grondbeleid wordt daarbij tevens
ingezet voor het stimuleren van duurzaamheid.
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1.3 Keuze voor grondbeleid
De vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of mogelijk een mengvorm) wordt afhankelijk van de
situatie gekozen. Uitgangspunt is hierbij actief grondbeleid, tenzij dit op basis van factoren als
grondposities, gemeentelijke doelstellingen, mogelijkheid tot sturing, risicoprofiel, verwacht financieel
resultaat en/of benodigde deskundigheid onwenselijk of niet goed mogelijk is. Het grondbeleid
doorloopt qua proces de volgende stappen:

Voor complexe gebiedsontwikkelingen of herstructureringen die een groot tijdsbeslag kennen en
waarvoor de gemeente een sterke sturende rol noodzakelijk vindt, wordt met private partijen
onderzocht of samenwerking via een Publiek Private Samenwerking (grond en/of vastgoedexploitatie)
tot de mogelijkheden behoort. Voorbeelden binnen onze gemeente zijn de PPS Paleiskwartier en
Haverleij.
In het geval van faciliterend grondbeleid streeft de gemeente ’s-Hertogenbosch naar het afsluiten van
anterieure overeenkomsten. Het uitgangspunt hierbij is om de door de gemeente te maken kosten te
verhalen en het stellen van locatie-eisen waarmee gemeentelijke doelstellingen worden geborgd.
1.4 Financieel beleid Grondbedrijf
Het voeren van (actief) grondbeleid brengt risico’s met zich mee. Door een voorzichtig en behoudend
financieel beleid te voeren wordt de kans op negatieve financiële verrassingen zo klein mogelijk
gehouden. Ook de crisis van een aantal jaar geleden hebben we daardoor goed kunnen doorstaan.Dit
financieel beleid wordt dan ook voor de komende jaren voortgezet Grondexploitaties voor nieuwe
ontwikkelingen dienen minimaal sluitend te zijn, waarbij tijdens de realisatie het eindresultaat verder
wordt geoptimaliseerd.
1.5 Financiële grondslagen bij faciliterend grondbeleid
Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente zelf geen grond in haar bezit. De grondexploitatie wordt
in deze gevallen voor rekening en risico van een private initiatiefnemer gevoerd. Uitgangspunt voor het
faciliterend grondbeleid -de zogenaamde kostenverhaalsprojecten- is dat de gemeente de door haar
gemaakte kosten volledig verhaald op de initiatiefnemer.
1.6 Grondprijsbeleid
Grondprijzen worden, rekening houdend met de specifieke gebruiksfunctie- en mogelijkheden,
marktconform vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met lagere, marktconforme prijzen bij
specifieke gebruiksfuncties (sociale huur en koop en niet-commerciële voorzieningen van algemeen
belang).
Het grond(prijs)beleid wordt tevens ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren, waaronder
beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid, wonen en economie. Met het vragen van
marktconforme grondprijzen wordt tevens een vermeende staatssteun voorkomen.
1.7 Dotaties aan bestemmingsreserve Grote Werken (voor bovenwijkse voorzieningen)
Onder bovenwijkse voorzieningen wordt verstaan: werken, maatregelen en voorzieningen die van
belang zijn voor een groot deel van de stad. Deze voorzieningen hebben vaak betrekking op het
stedelijk weefsel van infrastructuur die niet alleen van belang is voor de verkeersdoorstroming en
afwikkeling, maar ook voor de ontsluiting van bestaande én nieuwe wijken. Alle toekomstige werken
zijn in beeld gebracht aan de hand van het investeringsplan en het structuurfonds. Gemeentelijke
projecten met een verwacht positief resultaat en particuliere initiatieven dragen bij aan de bovenwijkse
voorzieningen. In de berekening van de bijdrage wordt het draagkrachtbeginsel toegepast, dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld duurdere woningen in verhouding meer moeten bijdragen dan sociale
woningen. De gemeente heeft hiervoor een Nota Bovenwijkse Voorzieningen waarin deze methodiek
en onderbouwing is vastgelegd. Deze Nota wordt periodiek geactualiseerd.
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1.8 Risicomanagement
Bij grondexploitaties lopen gemeenten risico’s. Het financiële risico voor gemeenten is bij actief
grondbeleid over het algemeen groot omdat dit gemoeid gaat met omvangrijke gemeentelijke
(voor)investeringen die pas later door de inkomsten uit grondverkoop worden afgedekt. Het financiële
risico is voor de gemeente bij faciliterend grondbeleid relatief beperkt omdat de gemeente uitsluitend
kosten verhaalt op particuliere ontwikkelaars. Het regelmatig en systematisch onderzoeken en
kwantificeren van de risico’s die de financiële haalbaarheid van een project bedreigen en het
formuleren en toepassen van maatregelen, waarmee deze risico’s zo doeltreffend mogelijk beheerst
kunnen worden, noemen we risicomanagement. Binnen het grondbedrijf wordt een buffer
aangehouden om deze risico’s te kunnen opvangen indien deze zouden optreden (de benodigde
weerstandscapaciteit).
1.9 Algemene reserve grondbedrijf
Door de financiële resultaten uit het verleden van afgesloten grondexploitaties en de genomen
tussentijdse winsten is inmiddels een algemene reserve grondbedrijf gevormd. Het doel van deze
reserve is meervoudig:
· Het afdekken van conjuncturele- en projectrisico’s
· Het opvangen van de eindresultaten van af te sluiten grondexploitaties en jaarresultaten van
de kostenverhaalsprojecten en overige gronden en panden (Materieel Vast Activa)
· Het afwaarderen van strategische gronden voor zoveel de boekwaarde hoger is dan de
verwachte marktwaarde
De reserve wordt gevoed door:
· Voordelige saldi bij het sluiten van grondexploitaties en incidentele verkoopwinsten bij het
afstoten van gemeentelijk onroerend goed (gronden en panden)
· Tussentijdse winstnemingen uit grondexploitaties
1.10 Afdracht aan het Structuurfonds
Voor zover de algemene reserve grondbedrijf een grotere omvang kent dan op basis van de risicoinventarisatie noodzakelijk is, wordt het meerdere afgedragen aan het structuurfonds.
Indien echter de benodigde weerstandscapaciteit het saldo van de reserve overstijgt, dan moet het
saldo van de algemene reserve eerst worden aangevuld uit toekomstige resultaten dan wel uit de
algemene middelen.
Onderstaand is dit schematisch weergegeven.

1.11 Verantwoording over het gevoerde grondbeleid
Voor het afleggen van verantwoording over het grondbeleid en de financiële effecten ervan is
aangesloten met de reguliere planning en control momenten van de gemeente.
Jaarrekening
In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de resultaten en effecten van het gevoerde
grondbeleid van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt de prognose van de projecten (inkomsten en
uitgaven) geactualiseerd.
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Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (MARAP)
Tussentijds worden de grondexploitaties en kostenverhaalsprojecten geactualiseerd, met het doel om
te bezien in welke mate de prognoses omtrent inkomsten en uitgaven in de diverse complexen naar
verwachting gerealiseerd gaan worden. Deze “peilstok” wordt in het derde kwartaal er in gestoken, op
basis waarvan de rapportage wordt opgesteld. In december worden deze bevindingen opgenomen in
de Managementrapportage en aan de raad voorgelegd.

2. Bespiegelingen op de grond- en vastgoedmarkt

2.1
Landelijk en regionaal
Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de stikstofproblematiek, PFAS, en de druk op de
woningmarkt. Extra onderzoeken vertraagden de planontwikkelingen en de druk op de woningmarkt
leek alsmaar hoger te worden. Sinds maart 2020 staat het sociaal en economisch leven echter in het
teken van de coronapandemie. Met vooral in het tweede kwartaal een ongekende krimp van de
economie.
Wat de woningmarkt betreft zijn in 2020 de effecten van de coronacrisis nauwelijks terug te zien in de
cijfers en is er nog steeds sprake van een hoge druk op de woningmarkt. Het aantal woningen dat
verkocht wordt is niet teruggelopen en de huizenprijzen zitten nog steeds in de lift. De verwachting is
wel dat in 2021 de stijging van de huizenprijzen zal afvlakken. Experts verwachten dat de coronacrisis
tot een hogere werkloosheid zal leiden. Dit zorgt voor meer onzekerheid en dit zal deels leiden tot een
vraaguitval onder potentiele kopers.
Door de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers is de verwachting dat ook hier de vraag
iets zal inzakken.
Een opwaartse prijsdruk ontstaat door de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers jonger
dan 35 jaar, de ruimere leennormen, het grote woningtekort en de aanhoudende lage hypotheekrente.
Ramingen en trends zijn in deze tijden echter lastig te maken vanwege de grote onzekerheden door de
coronacrisis.
In tegenstelling tot de woningmarkt voelt de commerciële vastgoedmarkt meer direct de gevolgen van
de coronacrisis. Met name voor winkels geldt dat veranderingen die er al aan zaten te komen nu in een
stroomversnelling komen. Mede door de coronacrisis kopen we nu nog meer online ten koste van
fysieke winkels in de straat.
Op de kantorenmarkt voltrekt zich, anders dan men zou verwachten, een toenemende vraag naar
verspreid gelegen kleinere kantoorruimten. Vastgoedmakelaars melden in de eerste helft van 2020 een
trend waarbij de vraag naar kantoorruimte toeneemt vanwege de extra ruimte voor personeel en voor
de flexibele schil van zzp-ers. Bijkomend voordeel van een grotere spreiding van kleinere kantoren op
meerdere plekken in het land is verder de beperking van de reisafstand en -tijd. De vraag voor grote
kantoren lijkt daarmee af te nemen.
Voor bedrijventerreinen is de verwachting dat er de komende jaren een dip zal volgen in transacties,
gronduitgifte en aanvragen voor verbouwing. De overheid komt bedrijven volop tegemoet maar ze
blijven in onzekerheid over de vraag en afzet van hun producten en bijvoorbeeld ook over hun
personeel (vertrek arbeidsmigranten). Indien herstel van de economie uitblijft zullen bedrijven minder
geneigd zijn te verhuizen of uit te breiden. Daarnaast zien we dat er ook bedrijven zijn die juist een
boost krijgen door de corona uitbraak. Dit zijn met name de bedrijven in de sectoren ICT, logistiek en
bouw en pakket-/thuisbezorging.
2.2
Lokaal
De gevolgen van de coronapandemie lijken in het afgelopen jaar vooralsnog geen invloed te hebben
gehad op de uitgifte van bouwkavels voor woningen. In 2020 is bouwgrond verkocht (in de
gemeentelijke grondexploitaties) voor de bouw van 520 woningen, terwijl wij in de prognose uitgingen
van 351 woningen. Voor de (nabije) toekomst blijft de kaveluitgifte voor woningen, wel in sterke mate
afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis.
Naast deze gemeentelijke gronduitgifte voor woningbouw ontwikkelen en bouwen ook de
woningcorporaties en particuliere initiatiefnemers woningen in onze gemeente.
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De markt voor bedrijventerreinen en kantoren heeft zich de afgelopen jaren gunstig ontwikkeld.
In ’s-Hertogenbosch is er sprake van een lage leegstand van kantoren en bedrijfshuisvesting.
Dit is onder andere te danken aan de transformatie van langdurig leegstaande panden naar met name
woningen. Tegelijkertijd zien we dat de vraag naar kantoorruimte is aangetrokken. Hierdoor dreigt in
bepaalde segmenten een zekere krapte te ontstaan. Dit geldt met name voor locaties nabij station en
binnenstad. Om aan de vraag naar kantoorruimte in de toekomst te kunnen voorzien ontwikkelen wij
nieuwe locaties in de Spoorzone Noord (o.a. Grasso-Grenco en EKP-Zuid).
Het is nog niet duidelijk wat het meer thuiswerken door de coronacrisis betekent voor de vraag naar de
omvang en aard van kantoren in ’s-Hertogenbosch.
In totaal hebben we in onze grondexploitaties per 01-01-2021 nog circa 46 hectare grond voor
bedrijventerreinen beschikbaar, waarvan bijna 28 hectare direct uitgeefbaar is. Dat wil zeggen dat de
grond bouwrijp is en de ruimtelijke procedure is doorlopen. De vraag naar en afzet van
bedrijventerreinen ligt de laatste jaren hoger dan datgene wat gemiddeld voor de langere termijn wordt
aangehouden (2,5 hectare per jaar).
In 2020 is er circa 10,4 ha aan bedrijventerreinen uitgegeven op gemeentelijke locaties.
Voor de resterende beschikbare bedrijfskavels geldt dat er voor diverse kavels gesprekken lopen met
geïnteresseerde bedrijven en is er sprake van een (betaalde) reservering.
Kortom, op basis van het bovenstaande marktbeeld en de voorspoedige uitgifte van grond in 2020
concluderen we dat de coronacrisis voor het grondbedrijf in 2020 nauwelijks effect heeft gehad.
Nog onduidelijk is welke effecten de coronapandemie, en de daarmee gepaard gaande maatregelen, op
de langere termijn gaan hebben. De verwachting is dat de echte klap van de coronapandemie zich nog
grotendeels moet laten voelen. Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis.
Over hoe groot het effect gaat zijn verschillen deskundigen van mening.

3. Financiële positie grondbedrijf

3.1
Inleiding
Om het feitelijke (eind)resultaat van het grondbedrijf over 2020 te kunnen bepalen is het nodig dat
voor de onderstaande vier groepen projecten/gronden wordt stilgestaan bij de afzonderlijke resultaten
van deze categorieën:
A. Bouwgronden in Exploitatie (BIE)
Dit zijn gronden die het grondbedrijf actief transformeert naar bouwgrond. Uw raad heeft hiervoor
een grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een grondexploitatiebegroting vastgesteld. Voor
deze jaarrekening hebben wij alle lopende grondexploitatiebegrotingen weer geactualiseerd.
B. Overige gronden en panden (Materieel Vast Actief (MVA)
Dit gaat om gronden die niet of nog niet in ontwikkeling worden gebracht. Dit bezit wordt jaarlijks
beheerd.
C. Kostenverhaalsprojecten
Hierbij gaat het om kosten die de gemeente in rekening brengt bij particuliere ontwikkelingen. Hier
gaat het om faciliterend grondbeleid. De gemeente heeft hier geen eigendom.
D. Projecten in voorbereiding (Immaterieel Vast Actief: IVA)
Dit zijn projecten waarvoor uw raad voorbereidingskredieten heeft beschikbaar gesteld en waarvan
de verwachting is dat voor deze projecten op termijn grondexploitaties worden geopend.
3.2
Bouwgronden in Exploitatie (gemeentelijke grondexploitaties, ofwel BIE’s)
Per 31-12-2020 kende het grondbedrijf in totaal 34 BIE’s. In 2020 zijn er 8 nieuwe complexen
toegevoegd, zoals deze in de Marap reeds aangekondigd zijn:
· Noordoosthoek DGW
· Gaasterland 10
· Chopinstraat 10
· Klokkenlaan 2
· Jan Olieslagerstraat 3
· Seringenstraat 2
· Maliskamp 53
· Henri Bayensstraat 3
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Door het openen van deze grondexploitaties wordt de voorraad aan bouwgrond voor woningen
uitgebreid met circa 2.300 woningen. Naast de prognose van de kosten en opbrengsten is ook het
risicoprofiel in beeld gebracht (zie onderdeel 3.8).
Per 31-12-2020 is het complex Bokhoven afgesloten.
Van deze 34 BIE’s sluiten 19 BIE’s naar verwachting met een positief resultaat. De andere sluiten met
een voorgecalculeerd tekort. Hiervoor hebben we reeds eerder een verliesvoorziening gevormd.
De boekwaarde van de BIE’s heeft zich het afgelopen jaar als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000):
Boekwaarde per 31-12-2019
Saldo kosten 2020
Saldo opbrengsten 2020
Winstname 2020
Afdracht aan reserve bovenwijks
Resultaat afgesloten complexen
Boekwaarde per 31-12-2020

63.800
38.273
-56.938
21.748
853
249

4.184
67.984

De ontwikkeling van de boekwaarde van de BIE’s wordt hierna nader toegelicht.
3.2.1 Kosten en opbrengsten 2020
In onderstaand overzicht zijn de totale kosten en opbrengsten van alle gemeentelijke grondexploitaties
opgenomen, uitgesplitst naar de geraamde kosten en opbrengsten en de werkelijk gerealiseerde
inkomsten en uitgaven voor 2020 (bedragen x € 1.000).

Bouw- en woonrijp maken
Plankosten
Overige excl. bo vo & winstname
Kosten
Woningbouw
Bedrijventerrein
Overige opbrengsten
Opbrengsten
Saldo

Geraamd
14.035
2.090
2.135
18.260
21.705
14.550
3.445
39.700
21.440

Gerealiseerd
8.480
3.415
3.725
15.620
32.135
17.415
7.335
56.885
41.265

Geconcludeerd wordt dat de kosten zijn achtergebleven bij de raming, maar de gerealiseerde
opbrengsten in 2020 hoger uitvielen dan was geraamd.
De belangrijkste verklaring van de hogere grondopbrengsten is de uitgifte van bouwgrond in 2020 voor
de bouw van circa 520 woningen in plaats van de geraamde 351. In Paleiskwartier is in 2020 reeds
gestart met de bouw van 170 woningen (project Terrazzo) die pas in 2021 voorzien waren.
Ook de uitgifte van de bedrijfskavels verliep zeer voorspoedig in 2020: er is circa 10,4 ha uitgegeven,
terwijl in de raming uitgegaan werd van 9,3 ha.
De uitgaven daarentegen zijn achtergebleven bij de oorspronkelijke ramingen.
Het resultaat is dat het verschil van saldo van kosten en opbrengsten tussen de raming en werkelijke
cijfers verschillen van elkaar (€ 21,4 miljoen versus € 41,3 miljoen).
3.2.2 Winstneming
Tussentijdse winstneming is in twee gevallen aan de orde:
A. De BBV schrijft voor dat in sommige situaties, eerder dan bij het afsluiten van grondexploitaties,
tussentijds winst genomen moet worden. Indien met voldoende zekerheid vaststaat dat er sprake is
van een positief resultaat ofwel winst, moet deze worden genomen. Hierbij wordt ook rekening
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gehouden met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en
opbrengsten van de individuele grondexploitaties.
In 2020 zijn er binnen de grondexploitaties kosten en opbrengsten gerealiseerd en zijn de ramingen
van toekomstige kosten en opbrengsten geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat er op diverse projecten
een positief resultaat dient te worden genomen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen
van de belangrijkste (tussentijdse) winstnemingen per 31-12-2020.
Onderstaand totaalbedrag van € 22,0 miljoen is ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf
gebracht.
Complex
Groote Wielen
De Hoef
Empel Oost
De Brand
Paleiskwartier
Overige projecten
Totaal

Winstname
(x € 1.000)
5.379
4.969
4.114
3.959
953
2.624
21.997

B. Als binnen een grondexploitatie met een verwacht positief eindresultaat grond wordt verkocht dan
draagt het project bij aan de reserve grote werken. Binnen de projecten De Groote Wielen, Empel
Oost, Empel Noord, Empel Zuid/Rosmalense Plas, De Brand, De Hoef en Treurenburg is in 2020
bouwgrond verkocht. Om die reden is het bij deze projecten mogelijk tussentijds een positief
resultaat te nemen ten gunste van de reserve grote werken.
Het gaat in 2020 om een bedrag van afgerond € 0,85 miljoen.
Naast de BIE’s dragen ook particuliere initiatieven bij aan de reserve grote werken. In 2020 ging
het om een bedrag van € 0,35 miljoen.
3.2.3 Resultaat afgesloten projecten
Per 31-12-2020 is het complex Kom Bokhoven afgesloten, met een positief eindresultaat van
€ 249.000. Dit bedrag is bij het afsluiten ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht, en
is opgenomen in het overzicht zoals hiervoor is gepresenteerd onder 3.2.2.
3.3
Getroffen verliesvoorziening BIE’s
Als we op een BIE een tekort verwachten, dan treffen wij direct een voorziening ter grootte van het
verwachte tekort. Op 3 november 2020 (regr nr. 10487251) heeft de gemeenteraad besloten om de
verliesvoorziening op eindwaarde te bepalen (wanneer het betreffende project is afgerond), in plaats
van op startwaarde. Hierdoor hoeft er niet langer jaarlijks een rentecorrectie plaats te vinden.
Ten opzichte van vorig jaar kan de omvang van de verliesvoorziening naar beneden worden bijgesteld
met afgerond € 3,1 miljoen en komt per 31-12-2020 uit op € 30,0 miljoen. Per 1 januari 2020 bedroeg
de stand van de voorziening € 33,1 miljoen.
De belangrijkste verklaring voor het verschil is de actualisatie van het complex Empel Zuid /
Rosmalense Plas. Dit project sluit nu een positief exploitatieresultaat, waardoor de eerder getroffen
verliesvoorziening is komen te vervallen.
Heesch West
Los van de voorzieningen op de BIE’s kennen we ook een op zichzelf staande voorziening Heesch
West. Deze is gevormd ter afdekking van het aandeel van onze gemeente in het verwachte verlies bij
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Dit verlies is bepaald op basis van de voorlopige
grondexploitatie van deze ontwikkeling. Deze grondexploitatie is in 2020 geactualiseerd en sluit nog
steeds met een exploitatietekort van € 43,7 miljoen. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch blijft de
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voorziening derhalve gehandhaafd op een niveau van € 25,3 miljoen (aandeel in Heesch West bedraagt
58%).
Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in 2021 aan de betreffende gemeenteraden ter
vaststelling aangeboden.
3.4
Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 dient onze gemeente vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen over de fiscale winsten bij
ondernemingsactiviteiten, zoals het grondbedrijf.
Voor 2019 komt de aangifte op basis van de inkomsten en uitgaven uit op een negatieve aangifte en
hoeft er over 2019 geen Vpb afgedragen te worden.
Voor 2020 verwachten we dat het belastbare bedrag van de lopende grondexploitaties verrekenend
kan worden met de opgebouwde verliescompensatie van voorgaande jaren. Het resultaat dient echter
nog definitief te worden bepaald.
De € 0,2 miljoen die in 2020 gestort is in de reserve grondbedrijf betreft de verrekening van de Vpb
over de afvalstoffendienst.
3.5
Overige gronden en panden (MVA)
De overige gronden en panden kenden per 1 januari 2020 een boekwaarde van € 85,7 miljoen. Deze
gronden en panden maken geen onderdeel uit van een BIE. Dit onroerend goed wordt op termijn in
ontwikkeling gebracht dan wel verkocht of geruild. Eind 2020 is deze boekwaarde € 66,6 miljoen.
De belangrijkste verklaring voor de lagere boekwaarde ten opzichte van het begin van het jaar is de
overheveling van de gronden ad. € 20,0 miljoen gelegen in de Noordoosthoek naar de BIE
Noordoosthoek.
Gronden en panden die in het verleden verworven zijn, moeten volgens de BBV voortaan uitgesplitst
worden in:
§ Zogenaamde “warme gronden”, waarvan wordt voorzien dat deze binnen afzienbare termijn tot
ontwikkeling worden gebracht (bijvoorbeeld als nieuw woningbouwgebied) en waarvoor een
operationele grondexploitatie zal worden opgesteld. Deze gronden mogen gewaardeerd worden
tegen toekomstige bestemming.
§ Overige gronden en panden, deze moeten gewaardeerd worden tegen de (markt)waarde in het
economische verkeer volgens de huidige bestemming.
In de volgende tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van de boekwaarden en oppervlakten
van de gronden en panden, zoals hiervoor omschreven.
Boekwaarde
ha
(x € 1.000)
Warme gronden
52.663 160
Overige gronden en panden
13.938 348
Totaal
66.601 508
Het resultaat over 2020 van de MVA gronden bedraagt € 0,12 miljoen en het resultaat
erfpachtgronden € 0,63 miljoen. Tegenover de gerealiseerde boekwinsten voor de grondverkopen (De
Omloop 3 en grond aan de Gestelseweg) staan onder andere kosten en afschrijvingen op enkele
panden. Het gaat om binnenstadspanden, gebouwen Tramkade, het Grasso-complex en gemeentelijke
eigendommen in het winkelcentrum Boschveld.
3.6
Kostenverhaalsprojecten
Particuliere initiatiefnemers kunnen de gemeente verzoeken tot medewerking bij planrealisatie op hun
eigen grond. De grondexploitatie wordt in deze gevallen voor rekening en risico van deze private
initiatiefnemer gevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de door haar gemaakte kosten
volledig verhaald op de initiatiefnemer. Bij een kostenverhaalsproject zijn er vaak eerder inkomsten dan
uitgaven. In dat geval is de boekwaarde negatief.
Toch is de huidige boekwaarde van deze kostenverhaalsprojecten ruim positief. Per 31 december 2020
is dit € 6,2 miljoen. Deze hoogte van de boekwaarde wordt met name verklaard door kosten van het
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project Heesch West ad. € 7,1 miljoen. Dit gaat niet om de kosten van de gronden, maar om onder
andere plan-, beheer en rentekosten van dit project. Deze mogen volgens afspraak worden ingebracht
in de GR Heesch West.
De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van het resultaat 2020 (bedragen x € 1.000).
Gerealiseerd
Boekwaarde per 01-01-2020
6.347
Saldo kosten 2020
2.785
Saldo opbrengsten 2020
-2.818
Resultaat 2020
-95
Boekwaarde per 31-12-2020
6.219
In 2020 komt het totale resultaat van de kostenverhaalsprojecten uit op een bedrag van € 0,95
miljoen. De belangrijkste verklaring voor dit resultaat is de resultaatneming van gerealiseerde
kostenverhaalsprojecten en het afboeken van kosten in het projecten Heesch West. Het resultaat
wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.
3.7
Projecten in voorbereiding (Immaterieel Vast Actief: IVA)
Op 9 juni 2020 heeft de raad 9 ontwikkellocaties en een aantal kleinere locaties aangewezen voor
het vergroten van de plancapaciteit van de woningbouwprojecten. Daarvoor is tevens een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 2,8 miljoen.
De verwachting is dat deze locaties leiden tot (toekomstige) grondexploitaties waarmee deze
planvoorbereidingskosten kunnen worden opgenomen in de nog te openen grondexploitatie.
Op het resultaat van het Grondbedrijf 2020 hebben deze projecten dan ook geen invloed.
Een uitzondering hierop vormt De Bossche Stadsdelta, waarvoor de gemeenteraad heeft besloten
om de voorbereidingskosten ad. € 0,5 miljoen direct ten laste te brengen van de algemene
reserve grondbedrijf. In 2020 is er bedrag uitgegeven van € 0,15 miljoen, vandaar dat nog rekening
gehouden wordt met een bedrag van € 0,35 miljoen wat nog ten laste van de algemene reserve
grondbedrijf komt.
In onderstaand overzicht is een samenvatting van dit voorbereidingskrediet opgenomen.
In paragraaf 3.10.7 is een gedetailleerder overzicht per project opgenomen.
Beschikbaar gesteld krediet
Vervallen krediet vanwege openen nieuwe BIE's
Besteed overige nieuwe projecten
Restant krediet

€ 2.800.000
€ 810.000
€ 237.532

€ 1.047.532
€ 1.752.468

3.8
Stand algemene reserve grondbedrijf en weerstandscapaciteit
Het voeren van actief grondbeleid brengt risico’s met zich mee. De algemene reserve grondbedrijf
dient ter afdekking van de risico’s die resteren, ondanks goed onderbouwde ramingen en nadat een
reële waardering van de boekwaardes heeft plaatsgevonden.
In 2020 hebben diverse mutaties plaatsgevonden, die een effect hebben gehad op de stand van de
algemene reserve grondbedrijf. De bedragen zijn in eerdere paragrafen toegelicht, en in onderstaand
overzicht samenvattend opgenomen (bedragen x € 1.000).
Stand algemene reserve Grondbedrijf per 01-01-2020
Mutaties 2020 Bij:
- Winstnemingen BIE's 2020
- Bijstelling verliesvoorziening
- Resultaat MVA en erfpachtgronden
- Bijdrage Reserve Grote werken
- Saldo resultaat Vpb

24.044
21.997
3.088
1.120
853
190
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27.249
Mutaties 2020 Af:
- Resultaat kostenverhaalprojecten
- Resultaat voorbereidingskredieten (Bossche Stadsdelta)
- Storting in Reserve Grote werken
Stand algemene reserve Grondbedrijf per 31-12-2020
Benodigd weerstandsvermogen
Afdracht aan Structuurfonds 2020
Eindsaldo algemene reserve per 31-12-2020

-95
-342
-843
-1.290
50.003
35.200
-14.803
35.200

Het saldo van de algemene reserve grondbedrijf is in 2020 toegenomen van € 24,04 miljoen (per 0101-2020) naar een stand van € 50,0 miljoen per 31-12-2020.
De afdracht aan het structuurfonds van € 14,8 miljoen is het saldo tussen de hoogte van de algemene
reserve grondbedrijf en de minimaal benodigde weerstandsbuffer. Daar wordt onder het volgende
onderdeel nader ingegaan.
3.9
Weerstandscapaciteit
De algemene reserve grondbedrijf is bedoeld om risico’s te kunnen opvangen. Deze risico’s kunnen
conjunctureel van aard zijn, of specifiek voor één of meerdere projecten gelden.
Onder conjuncturele risico’s vallen:
§ Stagnatie in de gronduitgifte
§ Lagere grondopbrengsten door bijvoorbeeld macro-economische omstandigheden of stijgende
bouwkosten,
§ De rente stijgt
§ Hogere kosten bouw- en woonrijp maken als gevolg van tegenvallende aanbestedingen en
onvoorziene gebeurtenissen
§ Hogere kostenstijging (indexering) investeringen openbare ruimte
Het totaal aan conjuncturele en projectrisico’s voor de BIE’s zijn begroot op € 30,2 miljoen per 31-122020. Naast deze risicobuffer voor de BIE’s houden wij rekening met nadelen op de exploitatie van de
overige gronden en panden. Hiervoor achten we het noodzakelijk binnen de algemene reserve een
buffer aan te moeten houden van € 5 miljoen. De benodigde algemene reserve komt hiermee op een
stand van € 35,2 miljoen. De risico’s zijn in vergelijking met paragraaf grondbeleid jaarrekening 2019
voornamelijk toegenomen door de in 2020 nieuw geopende grondexploitaties en dan met name de
Noordoosthoek (€ 10,1 miljoen). In de risicoanalyse houden wij ook rekening met de mogelijke
negatieve effecten van risico’s als stikstof, PFAS en de Coronapandemie op de projecten binnen het
grondbedrijf.
De stand van de algemene reserve grondbedrijf is per 31-12-2020 € 50,0 miljoen, op basis waarvan
wordt geconcludeerd, dat de reserve meer dan toereikend is om de risico’s te kunnen opvangen.
Het verschil tussen de benodigde weerstandscapaciteit (€ 35,2 miljoen) en de aanwezige reserve
(€ 50,0 miljoen) van € 14,8 miljoen is in 2020 afgedragen aan het structuurfonds.
Tot slot wijzen wij u nog op onze samenwerkingsverbanden met private partijen. Dit betreft de BV/CV
Willemspoort, Haverleij B.V. en B.V. Paleiskwartier. Op basis van de meest recente financiële cijfers
van deze vennootschappen zien wij geen aanleiding om daarvoor een aparte risicobuffer aan te
houden.
3.10

Prognose voor 2021 en volgende jaren

3.10.1 Inleiding
In dit deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het grondbedrijf, resulterend in de prognose van
de financiële positie van het grondbedrijf.
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Nadat de uitgangspunten zijn toegelicht worden vervolgens de resultaten en ontwikkelingen van de
grondexploitatieresultaten en reserves uiteengezet, om “het bedrijfsresultaat” van het grondbedrijf te
kunnen bepalen.
3.10.2 Uitgangspunten
Parameters
§ Kostenstijging
Kijkend naar het verleden, dan komt het gemiddelde langjarig kostenstijgingspercentage voor
grond-, weg- en waterbouw uit op circa 1,5%. Ook voor de toekomst zijn de verwachtingen dat en
de gemiddelde indicies in de buurt van 2% uitkomen.
Gelet op het vorenstaande en de onzekerheid in de ontwikkeling van de diverse indices, wordt in
de gemeentelijke grondexploitaties uitgegaan van een gemiddelde index van 2% als kostenstijging
voor de komende tien jaar.
§ Opbrengstenstijging
De grondprijzen die in de grondexploitaties zijn opgenomen zijn actueel en marktconform.
Gelet op de verwachte ontwikkelingen op de woning- en vastgoedmarkt, wordt mede uit het
voorzichtigheidsprincipe geen rekening gehouden met een toekomstige opbrengststijging van de
bouwgrond. De grondprijzen die in 2021 gehanteerd, zijn wel geïndexeerd ten opzichte van de
prijzen van 2020.
§ Rente
De grondexploitaties van de gemeente ‘s-Hertogenbosch worden doorgerekend met een
toekomstige rentepercentage van 0,5%.
De disconteringsvoet, ofwel de rente waarmee het exploitatieresultaat op eindwaarde naar de
waarde per heden wordt gebracht (=startwaarde), is conform de landelijke BBV regelgeving 2,0%.
Looptijd
Om risico’s die samenhangen met een zeer lange looptijd te beperken, is het uitgangspunt dat de
looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal 10 jaar bedraagt. Gemotiveerd kan hiervan
worden afgeweken. Van de gemeentelijke BIE’s hebben Empel Zuid / Rosmalense plas, De Brand en
Treurenburg de op één na langste resterende looptijd, namelijk tot eind 2029.
De grondexploitatie voor de Noordoosthoek kent een looptijd tot en met 2034 (bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte). Omdat deze looptijd langer is dan 10 jaar zijn volgens de BBV regels de nodige
risicobeperkende beheersmaatregelen getroffen met de gedachte dat opbrengsten en kosten in de
verdere toekomst steeds minder goed te voorspellen zijn en dat daarvoor de waarde van de
schattingen over het eindsaldo (het resultaat) van een grondexploitatie steeds beperkter wordt.
3.10.3 Programma
De gezamenlijke grondexploitaties (BIE’s en kostenverhaalsprojecten) voorzien in de uitgifte van
gronden voor woningen, bedrijven en overige functies.
Hierna wordt ingegaan op de programmering van de uitgifte van bouwterreinen bedoeld voor
woningbouw respectievelijk bedrijventerreinen.
Prognose uitgifte gemeentelijke woningbouwkavels
In totaal voorzien de huidige gemeentelijke grondexploitaties in de bouw van bijna 4.500 woningen,
waarvan circa 38% in de sociale sector. In onderstaande tabel en grafiek is de verwachte uitgifte over
de jaren weergegeven. Het betreft de uitgifte van bouwgrond, de oplevering van de woningen is
gemiddeld één jaar later.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het hier de woningaantallen in de huidige gemeentelijke
grondexploitaties betreft. De toevoeging van nieuwe locaties zoals Herpenseweide (Weener XXL),
vrijkomende schoollocaties, de Bossche Stadsdelta, Station Oost/De Vliert, etc. zijn hierin nog niet
opgenomen (zie hiervoor ook het projectenoverzicht in paragraaf 3.10.7).
Ook de particuliere initiatieven (kostenverhaalsprojecten) maken hier geen onderdeel van uit.
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Sociale huur & sociale koop
Middeldure huur & beleggershuur
Vrije sector koop
Totaal

2021
377
0
180
557

2022
205
150
422
776

2023
199
100
280
578

2024
126
23
137
287

>2025
794
442
1.066
2.301

Totaal
1.699
715
2.084
4.499

Prognose uitgifte bedrijventerreinen (periode 2021 t/m 2024)
In totaal hebben we in onze grondexploitaties een voorraad van 45,6 hectare grond voor
bedrijventerreinen. Voor de uitgifte van de bedrijventerreinen is voor de korte termijn uitgegaan van de
verwachte uitgifte op basis van reserveringsovereenkomsten en lopende gesprekken met
marktpartijen. Voor de periode na 2022 is uitgegaan van een gemiddelde van 1,5 per jaar en één keer
in de drie jaar een “grote vis” van 3,0 ha.
De verwachte uitgifte aan bedrijventerreinen ziet er op basis van deze uitgangspunten er voor de
komende jaren als volgt uit.
2021
2022
2023
2024
>2025
Totaal
Totaal
4,83 ha
3,27 ha
2,60 ha
2,36 ha
32,17 ha
45,23 ha

3.10.4 Resultaat Grondexploitaties met een winstverwachting en voorzienbaar tekort
In onderstaand overzicht zijn de (eind)resultaten van de gezamenlijke grondexploitaties vermeld,
waarbij een onderscheid is gemaakt tussen grondexploitaties met een verwacht positief en een
verwacht negatief eindresultaat.
De grondexploitaties met een verwacht positief resultaat hebben een gezamenlijk geprognosticeerd
resultaat van afgerond € 27,0 miljoen op eindwaarde. Dit bedrag zal in de loop der jaren via
tussentijdse winstneming ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf worden gebracht.
Voor de Bouwgronden in Exploitatie (BIE) met een verwacht negatief resultaat hebben wij ultimo 2020
een verliesvoorziening getroffen op contante waarde ter grootte van € 30,0 miljoen (2019: 33,1
miljoen). Deze voorziening is op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de BIE.
Jaarlijks zal de hoogte van de verliesvoorziening eventueel worden afgestemd op het dan berekende
exploitatietekort.
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(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 01-01-2021
Nog te maken kosten
Nog te realiseren opbrengsten
Resultaat op eindwaarde
Resultaat op startwaarde

Grondexploitaties
met positief
exploitatieresultaat
27.579
195.515
-250.115
27.020
23.389

Grondexploitaties
met negatief
exploitatieresultaat
40.701
28.178
-38.889
-29.990
-26.618

Totaal

68.280
223.693
-289.004
-2.969
-3.229

3.10.5 Resultaat Materieel Vaste Activa (overige gronden en panden)
Het resultaat van het MVA complex laat zich moeilijk voorspellen, aangezien het resultaat veelal
afhankelijk is van de incidentele verkopen en aankopen in een jaar.
De MVA gronden kennen een boekwaarde van € 66,6 miljoen per 31-12-2020.
Het leeuwendeel is toe te schrijven aan de grondaankopen in Heesch West (€ 36,2 miljoen). In de loop
van 2021 zullen deze gronden worden overgedragen naar de GR (Gemeenschappelijke Regeling
Heesch West).
Voor de overige gronden geldt dat bij het openen van een grondexploitatie deze gronden worden
overgeheveld naar het betreffende complex. In zijn algemeenheid geldt, dat de boekwaarde is
afgestemd op de waarde in het huidige economische verkeer (MVA) of tegen rendabele
inbrengwaarden in geval van een toekomstige grondexploitatie (warme gronden).
3.10.6 Resultaat Kostenverhaalsprojecten
Voor deze categorie geldt het uitgangspunt dat de door de gemeente gemaakte kosten (voor
planvoorbereiding en eventueel bouw- en woonrijp maken) op de initiatiefnemer wordt verhaald.
Vaak maakt de gemeente eerst de kosten, waarna deze verhaald gaan worden op de begunstigde
initiatiefnemer.
Het geïnvesteerd vermogen in de kostenverhaalsprojecten bedraagt € 6,27 miljoen per 31-12-2020.
Samen met nog te maken kosten in de toekomst is de verwachting dat deze boekwaarde en
aanvullende kosten verhaald gaan worden op de initiatiefnemers.
Voor Heesch West bedragen de gemaakte kosten € 7,18 miljoen. Deze kosten zullen door de
gemeenschappelijke regeling Heesch West worden vergoed om het moment dat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld (verwachting in de loop van 2021).
3.10.7 Projecten in voorbereiding (Immaterieel Vast Actief: IVA)
Op 9 juni 2020 heeft uw raad 9 ontwikkellocaties en een aantal kleinere locaties aangewezen voor het
vergroten van de plancapaciteit van de woningbouwprojecten. Daarvoor is tevens een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 2,8 miljoen.
Zoals in paragraaf 3.7 is uiteengezet zijn in 2020 voor 8 projecten een grondexploitaties geopend.
Voor de nu nog resterende projecten is een restant krediet beschikbaar van € 1,75 miljoen.
De verwachting is dat ook deze locaties leiden tot (toekomstige) grondexploitaties waarmee deze
planvoorbereidingskosten kunnen worden opgenomen in de nog te openen grondexploitatie.
In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de afzonderlijke ontwikkelingslocaties opgenomen
en de invloed op het krediet.
Project

NoordOosthoek
Station Oost/De Vliert
WXL van Herpensweide
EKP Zuid

Totaal
krediet
460.000
350.000
240.000
250.000

BIE geopend
in 2020/
besteed

Restant
krediet

Toelichting

In 2020 grondexploitatie geopend
11.178
2.735
22.555

338.822
237.265
227.446
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Grenco en omgeving
Bossche stadsdelta

150.000
500.000

42.995
158.069

107.005
341.931

Jeroen Bosch College
Rodenborch college
Jan Olieslagerstraat
Gaasterland
Diverse kleine ontwikkelingen:
- Klokkenlaan 2
- Seringenstraat
- Mozartsingel
- Chopinstraat
- Henri Bayensstraat
- Nog niet benoemd
TOTAAL

200.000
200.000
100.000
100.000

-

200.000
200.000

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
100.000
2.800.000

Bestedingen komen t.l.v. de
reserve

In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
In 2020 grondexploitatie geopend
-

100.000
1.752.468

3.10.8 Stand en ontwikkelingen reserve grondbedrijf
De huidige stand van de algemene reserve grondbedrijf is € 50,0 miljoen per 31-12-2020.
Na dotatie van € 14,8 miljoen aan het structuurfonds in 2020, is het eindsaldo van de algemene reserve
per 31-12-2020 € 35,2 miljoen
Door toekomstige winstnemingen en overige mutaties (resultaat kostenverhaalsprojecten en overige
gronden en panden), is de verwachting dat het saldo van de algemene reserve grondbedrijf zich positief
zal ontwikkelen.
De verwachte ontwikkeling is gebaseerd op de verwachte winstnemingen in de toekomst van de
huidige grondexploitaties en is dus exclusief het verwachte exploitatieresultaat van nieuw te openen
grondexploitaties en resultaten van de kostenverhaalsprojecten en MVA’s.
Weerstandscapaciteit
De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om eventuele risico’s te kunnen afdekken.
De omvang van de ingeschatte risico’s wordt ook wel weerstandsvermogen genoemd.
Een substantieel deel van deze reserve is benodigd om de risico’s van het grondbedrijf te kunnen
afdekken. Dit risicoprofiel neemt (zonder toevoeging van nieuwe grondexploitaties) de komende jaren
gestaag af. Maar door politieke, economische en (inter)nationale ontwikkelingen kan dit perspectief
omslaan.
Nog steeds verkeren we in onzekerheid over de gevolgen en nasleep van de Coronapandemie.
De economische effecten hiervan zijn op dit moment nog niet in te schatten, maar zullen zeker hun
weerslag gaan hebben op de toekomstige resultaten van het grondbedrijf. De omvang van de stikstofen PFAS risico’s laten zich op dit moment ook moeilijk kwantificeren, maar dat er sprake is van een
reëel risico lijkt evident.
Verschil tussen algemene reserve grondbedrijf en weerstandsvermogen
Het verschil tussen de stand van de algemene reserve grondbedrijf en datgene wat als
weerstandsvermogen vereist is om de mogelijke risico’s te kunnen opvangen, kan vrij vallen.
Jaarlijks zal de exacte hoogte van deze vrije middelen worden bepaald en worden afgedragen aan het
structuurfonds.
Dotaties reserve Grote Werken (bovenwijkse voorzieningen)
Vanuit de grondexploitaties die een positief exploitatieresultaat kennen voorzien in een afdracht aan
het fonds grote werken. De komende jaren verwachten we een dotatie van in totaal € 6,2 miljoen te
kunnen doen vanuit de gemeentelijke grondexploitaties aan de reserve grote werken.
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Conclusie
1. De financiële positie van het grondbedrijf verbetert zich net als vorig jaar als gevolg van de
gunstige marktontwikkelingen. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten positief, maar er zijn
een aantal signalen die duiden op onzekere financiële ontwikkelingen. Dit zijn onder andere de
stijgende woningprijzen, de stikstofproblematiek, de sterk stijgende bouwkosten en het gebrek aan
materiaal en personeel binnen de bouwsector. Ook zijn de gevolgen van de Coronapandemie nog
altijd niet duidelijk. Met deze risico’s dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de
financiële positie van het grondbedrijf. Het huidige positieve financiële beeld van het grondbedrijf
is terug te zien in de verwachte winstnemingen en de afnemende hoogte van de boekwaarde en
weerstandsvermogen.
2. De algemene reserve is het afgelopen jaar met bijna € 26,0 miljoen gegroeid als gevolg van
gunstige marktontwikkelingen tot een niveau van ruim € 50,0 miljoen. Dit is met name het gevolg
van een tussentijdse winstneming in de grondexploitaties per 31-12-2020. Voor het kunnen
opvangen van de conjuncturele- en projectrisico’s van het grondbedrijf is een bedrag benodigd van
€ 35,2 miljoen, het zogenaamde weerstandsvermogen. Het verschil van € 14,8 miljoen, tussen de
benodigde weerstandscapaciteit (€ 35,2 miljoen) en de aanwezige reserve (€ 50,0 miljoen) is in
2020 afgedragen aan het structuurfonds.
3. Bij een grondbedrijf gaan de investeringen voor de baat uit. De boekwaarde van het grondbedrijf
gecorrigeerd voor de getroffen voorzieningen bedraagt circa € 88,1 miljoen. Wij gaan ervan uit dat
we deze boekwaarde op termijn volledig gaan terugverdienen met de verkoop van gronden binnen
onze lopende grondexploitaties en het in ontwikkeling nemen dan wel de verkoop van onze
overige gronden en panden.
4. Door politieke, economische en (inter)nationale ontwikkelingen kan het positieve perspectief van
het grondbedrijf omslaan. Zeker bij de bedrijventerreinen blijft er sprake van onzekerheid. Bij het
ramen en waarderen van de grondexploitaties houden we rekening met deze risico’s. Binnen de
algemene reserve grondbedrijf houden we een buffer aan om deze risico’s op te kunnen vangen.
In onderstaande tabel zijn de cijfers van het grondbedrijf opgenomen (bedragen x € 1,0 miljoen).
Boekwaarde en voorzieningen
Boekwaarde
Voorzieningen tekortplannen
Voorziening Heesch West

2018
155,6
33,1
25,3

2019
154,6
33,1
25,3

2020
143,4
30,0
25,3

Algemene reserve grondbedrijf
Stand van de reserve
-/- Gewenste stand vanwege risicoprofiel
Saldo / afdracht aan structuurfonds

2018
22,8
23,9
-1,1

2019
30,0
24,0
6,0

2020
50,0
35,2
14,8

Geraamd eindresultaat
Verwachting positieve resultaten BIE's

2018
21,4

2019
24,9

2020
27,1
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Duurzaamheid
Ambitie

Onze ambitie is een duurzaam ‘s-Hertogenbosch in 2050. Hierop investeren we meer en met het
programma duurzaamheid zetten we hier op in. Het klimaat verandert. Ook in de gemeente ’sHertogenbosch bereiden we ons hierop voor en passen ons aan. We geven uitvoering aan de visie
Duurzaam ’s-Hertogenbosch en we gaan samenwerken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch met inzet
op de ambities:
1.
2.
3.
4.

Gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving,
CO2-neutrale gemeente,
Waardebehoud van grondstoffen en
Duurzame mobiliteit

Verantwoording

Recht op ons doel af en stap voor stap voegen we telkens nieuwe successen toe aan het duurzamer
worden van onze gemeente. Daarin zijn we goed en we zetten erop in iedere stap beter te worden, wat
past in onze traditie van duurzaam handelen. We zijn op weg naar een duurzaam 's-Hertogenbosch.
Als uitgangspunt hebben we vastgesteld dat lucht, water en bodem schoon moeten zijn. Onze
energievoorziening op termijn ook. Dat is van belang voor onze inwoners en we zetten ons hiervoor in,
deze verduurzamingsopgave vergt langjarige vasthoudendheid in onze inzet. We willen in 2030
voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie en we zorgen hierbij voor
een goede balans met de (economische) ontwikkeling en bereikbaarheid van onze gemeente. Wij
nemen onze verantwoordelijkheid en geven opvolging aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo leveren
we een bijdrage aan het tegengaan van extreme klimaatverandering. Als gevolg hiervan verandert het
landschap binnen onze gemeente. Aan de ene kant gaan we de energieopwekking zien, aan de andere
kant de fysieke vergroening van de gemeente door onze inzet op groen & klimaatbestendig.
Om tempo te maken, is een actieve rol van de gehele lokale samenleving nodig. Samen met inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties staan we voor een grote opgave. Bijvoorbeeld om woningen
aardgasvrij te maken, energiebesparende maatregelen te nemen en om duurzame energie op te
wekken. Gezamenlijk geven we vorm en inhoud aan deze transitie opgave en verliezen het belang van
de bewoners niet uit het oog. Zo hebben we aandacht voor inclusiviteit, talentontwikkeling en het
kunnen meedoen van iedereen. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Enerzijds nemen
de mogelijkheden die de aarde ons biedt af en anderzijds zien we een toenemende behoefte van de
mens. Zo komen we steeds meer in een beperkende trechter terecht. De situatie is urgent.
Uit onze acties blijkt dat we duurzaamheid serieus nemen. Recent hebben we nieuwe stappen gezet,
onder andere met het vaststellen van het Groen & Klimaatbestendig beleid, de concept RES en besluit
Duurzame polder. Waarmee de ambities uit de Visie duurzaam ’s-Hertogenbosch steeds verder
uitgewerkt worden. We gaan hiermee door. We werken de komende jaren hard aan het werkelijk
realiseren van een duurzame gemeente. Vele resultaten boeken we al op deze weg en deze publiceren
we op het duurzaam loket, in het voortgangsbericht duurzaamheid en hierop wordt voortgebouwd ter
activering van de gemeente voor duurzaamheid. We bewegen ons steeds meer van opstellen naar het
uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid en zullen hierin moeten versnellen om de ambities uit de visie
Duurzaam 's-Hertogenbosch te gaan halen. Met de reeds vastgesteld beleid en plannen heeft ’sHertogenbosch duurzaamheid alvast stevig op de agenda voor de komende jaren gezet.
Leren doen we hierbij volop van elkaar. In de interne organisatie, van partners in de stad en van andere
steden en de regio. Onze inzet leidt tot steeds meer duurzaam initiatief in de stad en dorpen. We
werken met de stad samen, aan het nieuwe Duurzaam Netwerk bijvoorbeeld. Of in diverse buurten aan
het vergroenen ervan. De uitdagingen zijn groot. De benodigde investeringen zijn zo groot dat de lokale
overheid dit niet alleen kan dragen. We werken en versterken voortdurend de gezamenlijke aanpak
met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. In die zin is iedereen probleemeigenaar.
Voor de gemeente en onze partners is een stimulerende en regierol weggelegd. Zo proberen we ook
kansen te pakken, bijvoorbeeld door te combineren met de inzet op de verbinding tussen
duurzaamheid en datastad.
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De verduurzaming versnellen we door een sterkere en meer integrale aanpak en de dialoog met de stad
hierover. Op de thema’s Gezond, groen & klimaatbestendig, CO2-neutraal (waaronder de
energietransitie), waardebehoud van grondstoffen en duurzame mobiliteit versterken we het sturen op
deze strategische opgave in het Programma Duurzaam.
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DEEL II: JAARREKENING
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Overzicht van baten en lasten
Lasten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de lasten 2020. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden
in de financiële hoofdlijnen.
Werkelijk
Programma
Bestuursorganen en -ondersteuning

2019

(Bedragen x
€ 1.000)
Begroting Begroting na
Werkelijk
primitief
wijziging
2020
2020
2020

14.271

15.730

17.551

16.919

6.051

4.911

4.939

5.035

Gezondheid

64.502

56.984

71.132

72.138

Veiligheid

20.872

19.110

27.869

27.475

Cultureel klimaat

18.549

20.594

22.750

22.071

232.547

189.409

190.421

186.383

Wonen en zorg

36.116

37.005

39.285

36.452

Participatie en daginvulling

14.002

13.796

16.525

16.431

Wonen en werkomgeving

75.251

79.997

95.464

128.000

Bereikbare stad

27.915

25.940

27.033

26.436

Sport en recreatie

20.499

17.775

17.656

18.082

Milieu respecterende ontwikkelingen

64.191

61.344

67.609

71.025

6.090

2.183

2.768

2.257

13.238

15.540

15.812

13.954

101.902

116.063

121.126

142.207

Armoede en schulden

13.207

12.636

12.501

12.585

Beleggingen en overige baten en lasten

12.359

20.229

11.977

12.711

4.810

5.322

5.306

5.148

0

0

0

0

746.373

714.567

767.722

815.308

0

225

225

0

44.384

62.051

44.578

46.356

0

0

0

0

790.757

776.843

812.525

861.664

59.845

10.355

45.742

89.443

850.602

787.197

858.267

951.107

Dienstverlening

Opgroeien en talentontwikkeling

Cultuurhistorische kwaliteit
Ruimte voor economie en voorzieningen
Werk en inkomen

Gemeentelijke belastingen
Algemene uitkering gemeentefonds
Subtotaal programma's
Onvoorzien
Overhead
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Totaal saldo lasten voor bestemming

Toevoegingen aan reserves
Totaal saldo lasten
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Baten

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de baten 2020. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden
in de financiële hoofdlijnen.
Werkelijk
Programma

2019

(Bedragen x
€ 1.000)
Begroting Begroting na
Werkelijk
primitief
wijziging
2020
2020
2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

3.316

1.720

1.758

1.887

Dienstverlening

3.533

1.939

1.939

1.981

14.075

1.930

14.040

16.441

1.898

1.101

6.718

7.238

771

975

1.139

605

168.509

126.474

129.946

125.427

2.063

1.000

1.580

2.567

294

30

30

110

Wonen en werkomgeving

44.215

48.841

59.962

126.957

Bereikbare stad

21.607

17.692

16.976

14.818

7.978

5.099

4.887

5.344

64.828

66.198

66.514

72.319

1.187

205

205

111

Ruimte voor economie en voorzieningen

11.521

10.669

17.139

17.534

Werk en inkomen

78.559

85.300

88.903

112.499

797

911

946

910

Beleggingen en overige baten en lasten

24.154

24.773

28.244

25.458

Gemeentelijke belastingen

43.319

43.945

43.535

43.806

Algemene uitkering gemeentefonds

292.017

297.370

316.001

317.716

Subtotaal programma's

784.641

736.172

800.463

893.728

0

0

0

0

7.271

24.518

5.743

7.149

0

0

0

0

791.912

760.690

806.206

900.877

60.133

26.507

52.061

48.702

852.045

787.197

858.267

949.579

Gezondheid
Veiligheid
Cultureel klimaat
Opgroeien en talentontwikkeling
Wonen en zorg
Participatie en daginvulling

Sport en recreatie
Milieu respecterende ontwikkelingen
Cultuurhistorische kwaliteit

Armoede en schulden

Onvoorzien
Overhead
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Totaal saldo baten voor bestemming

Onttrekkingen aan reserves
Totaal saldo baten

249
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Saldo

Onderstaand ziet u een uitsplitsing van het saldo van baten en lasten 2020. Een toelichting op de
verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen.
Werkelijk
Programma
Bestuursorganen en -ondersteuning

2019

(Bedragen x
€ 1.000)
Begroting Begroting na
Werkelijk
primitief
wijziging
2020
2020
2020

-10.955

-14.010

-15.793

-15.032

-2.518

-2.973

-3.001

-3.054

Gezondheid

-50.427

-55.053

-57.092

-55.697

Veiligheid

-18.975

-18.009

-21.151

-20.237

Cultureel klimaat

-17.778

-19.619

-21.611

-21.466

Opgroeien en talentontwikkeling

-64.038

-62.935

-60.475

-60.957

Wonen en zorg

-34.053

-36.005

-37.705

-33.885

Participatie en daginvulling

-13.708

-13.766

-16.495

-16.321

Wonen en werkomgeving

-31.035

-31.156

-35.502

-1.043

-6.309

-8.248

-10.056

-11.618

-12.521

-12.676

-12.769

-12.738

636

4.854

-1.095

1.294

Cultuurhistorische kwaliteit

-4.903

-1.977

-2.562

-2.145

Ruimte voor economie en voorzieningen

-1.717

-4.871

1.327

3.580

Werk en inkomen

-23.342

-30.762

-32.222

-29.707

Armoede en schulden

-12.410

-11.725

-11.555

-11.675

Beleggingen en overige baten en lasten

11.795

4.544

16.267

12.747

Gemeentelijke belastingen

38.509

38.623

38.230

38.658

292.017

297.370

316.001

317.716

38.268

21.605

32.741

78.420

0

-225

-225

0

-37.113

-37.533

-38.835

-39.207

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

Totaal saldo voor bestemming

1.155

-16.153

-6.319

39.214

288

16.153

6.319

-40.741

1.443

0

0

-1.527

Dienstverlening

Bereikbare stad
Sport en recreatie
Milieu respecterende ontwikkelingen

Algemene uitkering gemeentefonds
Subtotaal programma's
Onvoorzien
Overhead

Mutatie reserves
Totaal saldo
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Balans
ACTIVA
Vaste activa
1. Immateriële vaste activa
2. Materiële vaste activa
3. Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
4. Voorraden
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
6. Liquide middelen
7. Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal generaal
PASSIVA
Vaste passiva
8. Eigen vermogen
9. Voorzieningen
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer
dan één jaar
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
12. Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva
Totaal generaal
Borgstellingen en garantstellingen

31-122020

Bedragen x € 1 miljoen
01-0131-122020
2019

5,8
804,1
186,7
996,6

6,1
802,4
168,9
977,4

6,1
802,4
168,9
977,4

39,0
46,9

31,4
48,9

31,4
48,9

34,6
120,5
1.117,1

5,7
31,5
117,5
1.094,9

5,7
31,5
117,5
1.094,9

31-122020

01-012020

31-122019

622,8
56,5
316,7

583,6
58,2
313,8

583,6
58,2
313,8

996,0

955,6

955,6

24,3

62,0

62,0

96,8
121,1
1.117,1

77,3
139,3
1.094,9

77,3
139,3
1.094,9

75,6

77,6

77,6

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen de
toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.
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Toelichtingen op de balans
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), de Kadernota rechtmatigheid en de financiële verordening (artikel 212
Gemeentewet).
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd onder de voorwaarde dat het bij de
bijdrage gaat om een investering die bijdraagt aan de publieke taak, dat de gemeente de derde partij
kan verplichten daadwerkelijk te investeren én dat bij het in gebreke blijven de gemeente de middelen
terug kan vorderen of (mede)eigenaar wordt van de investering. De afschrijvingsduur van bijdragen aan
activa in eigendom van derden is gelijk aan de afschrijvingsduur die gehanteerd zou zijn indien de
gemeente het actief zelf gerealiseerd zou hebben.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden geactiveerd voor zover de aanschafwaarde groter is dan € 10.000 en/of
de gebruiksduur langer is dan drie jaar. Investeringen met economisch nut, waarvoor al dan niet ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, worden gewaardeerd op de
aanschaffingskosten verminderd met bijdragen van derden en afschrijvingen. In de aanschaffingskosten
zijn opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de
vervaardiging van het actief is toegerekend. Met restwaarde wordt geen rekening gehouden.
Voor investeringen met een maatschappelijk nut gelden dezelfde waarderingsregels waarbij tot en met
2016 tevens dekkingen uit reserves in mindering worden gebracht op de aanschaffingskosten.
De afschrijvingen worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur, die in het
merendeel van de gevallen voor inventaris 10 jaar bedraagt en voor bedrijfsgebouwen 40 jaar. Op
gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus
berekende boekwaarde, vinden aanvullende afwaarderingen plaats.
De berekening van de kapitaallasten voor de Stadswalzone (parkeergarage St-Jan en activiteitenpark)
vindt op basis van annuïteiten plaats.
Overige gronden zijn gronden die (nog) niet in een transformatieproces zitten en daarmee een vaste
bestemming hebben. Op deze gronden mogen daarom geen kosten, zoals rente, worden bijgeschreven.
Activering van deze gronden geschiedt tegen (historische) verkrijgingsprijs en bijkomende kosten dan
wel tegen de (duurzaam) lagere marktwaarde. Deze gronden worden in beginsel op de balans
opgenomen onder de materiële vaste activa. De jaarlijkse exploitatiebaten en –lasten van deze gronden
worden verrekend met de algemene reserve van het grondbedrijf.
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs.
Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde.
De erfpachtcanon is aanvankelijk in beginsel gelijk aan het product van de actuele grondwaarde (die
middels een taxatie bepaald wordt) en de actuele marktrentevoet voor Hypotheekrente voor nieuwe
contracten (zoals die de laatste twee jaren gemiddeld bedroeg).
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen aan derden verstrekte leningen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. De belangen in
deelnemingen en verbonden partijen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde.
Voorraden
Bouwgrond in exploitatie (BIE) betreft de gronden van het grondbedrijf die in een transformatieproces
zitten en waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex (ruimtelijk plan) met een
grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Op deze gronden kunnen de daaraan bestede
vervaardigingskosten worden toegerekend, zoals bedoeld in artikel 6.2.4 van het Besluit Ruimtelijke
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Ordening, inclusief de rente over het vreemd vermogen. Onder een grondexploitatiebegroting wordt
verstaan de financiële vertaling van een grondexploitatiecomplex waarbij de kosten en opbrengsten
gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van maximaal 10 jaar (voortschrijdend).
De overige voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of netto-opbrengstwaarde, indien deze
lager is. Voor incourante voorraden worden voorzieningen getroffen.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Algemene reserve
Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot en met het verslagjaar.
Bestemmingsreserves
Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het
verslagjaar.
Voorzieningen
Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen, verliezen en bestaande risico’s waarvan de
omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Voorzieningen worden tevens
getroffen voor kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten
zijn oorsprong mede vindt in het boekjaar of voorgaande jaren en de voorziening strekt tot gelijkmatige
verdeling van lasten over een aantal jaren. Ook van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden behoren tot de voorzieningen, met uitzondering van de van Europese
overheidslichamen, het Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale dan wel contante waarde.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling grondbedrijf
Overeenkomstig de in een jaar binnen een grondexploitatie gerealiseerde grondverkopen vindt jaarlijks
een winstneming plaats ter grootte van de berekende bijdrage aan de reserve Grote Werken. De
hoogte van de afdracht wordt berekend conform de in de nota Bovenwijks vastgelegde wijze van
toerekening van kosten bovenwijks. Indien en voor zover de betreffende grondexploitatie een negatief
verwacht eindresultaat laat zien, is geen sprake van een afdracht aan de reserve Grote Werken.
Voor het overige vindt winstneming plaats naar rato van de voortgang van het project op basis van de
Percentage of completion-methode, rekening houdend met de risico’s die specifiek samenhangen met
de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de individuele grondexploitaties.
Als uit de kostprijsberekening blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, wordt hiervoor een
voorziening getroffen die direct ten laste van de algemene reserve grondbedrijf wordt gebracht. Het
treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter
grootte van dit volledige verlies. Als sprake is van een voorziening, ingericht ter bestrijding van de
(verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan wordt die gepresenteerd als een waarde correctie op de
post Bouwgrond in exploitatie.
Het geraamd eindresultaat van het grondbedrijf is het totaal van de verwachte eindresultaten van de in
exploitatie genomen complexen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle, op het moment van
berekening bekende omstandigheden en met zo goed mogelijke aannames over de toekomstige kosten
en opbrengsten en onder aftrek van de nog verwachten winstafdrachten aan de reserve Grote Werken.
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Incidentele en structurele baten en lasten

Ons uitgangspunt is dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt
in de begroting. De gemeentelijke begroting is reëel en structureel in evenwicht. Afwijkingen van de
begroting zijn incidenteel tenzij wij verwachten dat die afwijkingen langer dan 3 jaar aanhouden. In de
bijlage Incidentele baten en lasten splitsen we het resultaat op hoofdlijnen op basis van dit
uitgangspunt naar een incidentele en structurele component.

254
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

1. Immateriële vaste activa
31-12-2020
0,3
5,5
5,8

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2019
6,1
6,1

01-01-2020
6,1
6,1

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

Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling voor
een bepaald actief

Bijdragen aan
activa in
eigendom van
derden

Totaal

0,6
0,5
-0,2
0,9

21,2
0,4
-0,3
-0,3
21,0

21,8
0,9
-0,5
-0,3
21,9

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020

-

0,6
0,6

15,1
0,7
-0,3
15,5

15,7
0,7
-0,3
16,1

Boekwaarde 1 januari 2020
Boekwaarde 31 december 2020

-

0,3

6,1
5,5

6,1
5,8

Aanschafwaarde 1 januari 2020
Investeringen
Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december 2020
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2. Materiële vaste activa
a. Investeringen met een economisch nut
b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een
heffing kan worden geheven
c. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

31-12-2020
537,6
93,6

01-01-2020
543,8
97,1

172,9
804,1

161,5
802,4

Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2019
543,8
97,1
161,5
802,4

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:

Aanschafwaarde 1 januari 2020
Investeringen
Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct
gerelateerd aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december
2020
Cumulatieve afschrijvingen 1
januari 2020
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering (-)
Duurzame
waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31
december 2020
Boekwaarde 1 januari 2020
Boekwaarde 31 december
2020

Gronden en
terreinen

Woon
ruimten

Bedrijfs
gebouwen

Vervoer
middelen

573,3
26,7
-9,4
-1,1

Grond-, weg-,
en waterbouw
kundige werken
8,3
-2,7
-

Overige
materiële
vaste activa
21,3
1,2
-0,8
-

Totaal

5,7
1,0
-0,1
-

Machines,
apparaten en
installaties
50,0
3,7
-8,2
-

128,2
10,4
-23,6
-0,1

2,3
-

114,9

2,3

589,5

5,6

6,6

45,5

21,7

786,1

6,7

1,8

188,2

2,2

4,1

34,8

7,5

245,3

0,5
-0,9
-

0,1
-

16,8
-9,2
-

-0,2
-

0,4
-0,1
-

3,7
-8,2
-

1,1
-0,8
-

22,4
-19,2
-

6,3

1,9

195,8

2,0

4,4

30,3

7,8

248,5

121,5
108,6

0,5
0,4

385,1
393,7

6,1
3,6

1,6
2,2

15,2
15,2

13,8
13,9

543,8
537,6
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789,1
40,3
-42,1
-1,2
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De bruto investeringen bedragen € 40,3 miljoen, hierop is € 1,2 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen
betreffen:
ICT werkplekken 2020
Sportiom: renovatie zwembassin Aqua Fun
Vervangingsinvesteringen Sportiom 2020
Sporthal Schutskamp Energiebesparing
Dageraadsweg 1-3 verduurzaming
Helftheuvelpasssage 111-117 energiebesparende maatregelen
Ridderspoorstraat 2 verduurzaming
TAP; vernieuwbouw
Verkadefabriek verduurzaming
De Lanen kindcentrum nieuwbouw
De Lanen kindcentrum grond
Sancta Maria MAVO
Ertveldweg; bouwhal Oeteldonk
Drakenfontein; restauratie
Heesch-West
Kop van 't Zand
Grond nieuwbouw Michelin terrein
Diverse applicaties SIM
Nieuwbouw WeenerXL

0,5
2,9
0,7
0,5
0,6
0,6
0,7
4,0
0,7
3,0
0,9
3,0
0,7
0,6
0,9
1,1
4,7
0,5
1,5

De desinvesteringen bedragen € 42,1 miljoen. Het betreffen met name gebouwen die gesloopt zijn in verband met vervanging en reeds volledig waren
afgeschreven. Daarnaast zijn de gronden Noord-Oost hoek Groote Wielen overgegaan naar bouwgrond in exploitatie.
De gemeente heeft diverse gronden waaronder de Brabanthallen in erfpacht gegeven. De totale boekwaarde van in erfpacht gegeven activa bedraagt € 7,6
miljoen.
2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven, is als volgt:

Aanschafwaarde 1 januari
2020
Investeringen

Gronden en
terreinen

Woon
ruimten

Bedrijfs
gebouwen

Vervoer
middelen

17,1

Grond-, weg-,
en waterbouw
kundige werken
110,0

9,3

-

-

-

Overige
materiële
vaste activa
-

Totaal

22,2

Machines,
apparaten en
installaties
14,0

-

1,4

0,7

0,4

-

2,5
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Desinvesteringen (-)
Bijdragen van derden direct
gerelateerd aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december
2020

-1,1
-

-

-4,5
-

-1,4
-

-

-1,6
-

-

-8,6
-

8,2

-

12,6

110,0

22,9

12,8

-

166,5

Cumulatieve afschrijvingen 1
januari 2020
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering
(-)
Duurzame
waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31
december 2020

1,1

-

7,5

41,2

17,7

8,0

-

75,5

-1,1

-

1,8
-4,5

2,5
-1,4

0,9
-

0,8
-1,6

-

6,0
-8,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,8

42,3

18,6

7,2

-

72,9

8,2
8,2

-

9,6
7,8

68,8
67,7

4,5
4,3

6,0
5,6

-

97,1
93,6

Overige
materiële
vaste activa
2,0

Totaal

-0,1
-

22,2
-1,4
-

Boekwaarde 1 januari 2020
Boekwaarde 31 december
2020

De bruto investeringen bedragen € 2,5 miljoen. De belangrijkste investeringen betreffen:
Afkoppelen hemelwater

0,6

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

Aanschafwaarde 1 januari
2020
Investeringen
Desinvesteringen (-)
In mindering gebrachte
reserves (-)

Gronden en
terreinen

Woon
ruimten

Bedrijfs
gebouwen

Vervoer
middelen

0,2

Grond-, weg-,
en waterbouw
kundige werken
250,6

-

Machines,
apparaten en
installaties
-0,2

-

0,4

-

-

0,4
-

21,8
-1,3
-

-

-
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Bijdragen van derden direct
gerelateerd aan een actief (-)
Aanschafwaarde 31 december
2020

-

-

-

-3,0

-

-

-

-3,0

-

0,4

0,6

268,1

-

-0,2

1,9

270,8

Cumulatieve afschrijvingen 1
januari 2020
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering
(-)
Duurzame
waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen 31
december 2020

-

0,2

-

90,6

-

-0,1

0,8

91,5

-

-

-

6,5
-0,1

-

-

0,1
-0,1

6,6
-0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

97,0

-

-0,1

0,8

97,9

Boekwaarde 1 januari 2020
Boekwaarde 31 december
2020

-

0,2
0,2

0,2
0,6

160,0
171,1

-

-0,1
-0,1

1,2
1,1

161,5
172,9

De bruto investeringen bedragen € 22,2 miljoen, hierop is € 3 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:
Vervangen en versterken kunstwerken
Openbare verlichting- vervanging lichtmasten
Openbare verlichting- vervanging armaturen
Projecten Vitaliseringsplan
Verkeersmanagement
Binnenstadsring: Kanaalpark
Aanpak onveilige infrastructuur
Aanpak onveilige infrastructuur 2020-2022
Fietspaden

0,7
0,8
0,7
3,9
0,9
1,4
1,4
1,2
0,9

De belangrijkste bijdragen van derden zijn:
Orthenseweg-Aartshertogenlaan
Fietspaden
Aanpak onveilige infrastructuur

0,8
0,9
0,5
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3. Financiële vaste activa
31-12-2020
Kapitaalverstrekking aan:
a. Deelnemingen
b. Gemeenschappelijke regelingen
c. Overige verbonden partijen
Leningen aan:
a. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale
overheden
b. Woningbouwcorporaties
c. Deelnemingen
d. Overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019

5,1
-

5,8
-

5,8
-

6,8

6,6

6,6

3,1
47,3
117,8
6,6
186,7

3,4
41,2
111,5
0,4
168,9

3,4
41,2
111,5
0,4
168,9

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen
In 2020 is de ontbinding van de Verhuurmaatschappij en de Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch afgewikkeld. De resterende
liquidatie-uitkering was gelijk aan de resterende boekwaarde.
Tevens heeft de gemeente 's-Hertogenbosch haar aandelen in de NV MEI verkocht aan Libéma. De overnamesom van € 7,35 miljoen wordt voldaan in 10
gelijke jaarlijkse termijnen, tegen een jaarlijkse rente van 2% over het nog niet voldane deel van de totale koopsom. In de balans is deze vordering opgenomen
onder de overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >1 jaar.
Als gevolg van de verkoop is de NV MEI niet langer een verbonden partij. De aan de NV MEI verstrekte geldleningen (€ 17,7 miljoen) zijn daarom omgezet van
Leningen aan deelnemingen naar Overige langlopende leningen.
De volgende nieuwe leningen zijn verstrekt:
Stadsgewest
0,3 miljoen
Enexis
18,7 miljoen
BIM tbv Jamfabriek 2.0 1e tranche
6,0 miljoen
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De nieuwe lening aan Enexis is verstrekt ten behoeve van de financiering van de energietransitie (reg.nr.1025269). Het betreft een converteerbare hybride
lening. De lening kan, indien nodig voor het op niveau houden van de financiële rating van Enexis, op basis van objectieve gebeurtenissen die vooraf zijn
vastgesteld, omgezet worden in eigen vermogen.
De volgende, grootste, aflossingen werden ontvangen:
MEI
Kadans
Libéma
Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

0,8 miljoen
11,4 miljoen
0,7 miljoen
0,5 miljoen

In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds
(reg.nr.5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. In 2020 is additioneel € 1,85 miljoen verstrekt. Het gehele
bedrag is voorzien door het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is
de lange looptijd van de lening en de grote mate van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.
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4. Voorraden
31-12-2020
38,4
0,6
39,0

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

01-01-2020
30,9
0,5
31,4

Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2019
30,9
0,5
31,4

Het verloop van de bouwgronden in exploitatie is als volgt:
Stand 1 januari 2020
Vermeerderingen
Verminderingen
Stand 31 december 2020

30,9
67,0
-59,5
38,4

Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt:
De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie 31 december 2020
De geraamde nog te maken kosten
De geraamde nog te realiseren opbrengsten
Het geraamde eindresultaat

38,4
223,6
289,0
27,0

Ultimo 2020 kent de gemeente 's-Hertogenbosch 34 grondexploitatiecomplexen. Per complex is een grondexploitatiebegroting opgesteld. Ten behoeve van
deze jaarrekening zijn deze grondexploitatiebegrotingen wederom geactualiseerd. Dit leidt tot actuele inschattingen van de te verwachten kosten en
opbrengsten. De hier aangegeven geraamde opbrengsten en geraamde nog te maken kosten zijn een optelling van de geraamde bedragen van de 34
grondexploitatiecomplexen tezamen.
Hierbij passen wij de financiële grondslagen toe die elders in deze jaarrekening zijn opgenomen. Deze grondslagen zijn in lijn met het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) en de interpretatie hiervan door de commissie BBV. Ter beperking van het risico gaan wij uit van voorzichtige inschattingen van de nog
te realiseren opbrengsten en nog te maken kosten. Hoofdmoot van de nog te maken kosten zijn de kosten van bouw- en woonrijpmaken. Hierbij hanteren wij
actuele civieltechnische ramingen en beoordelen wij periodiek of deze ramingen nog steeds actueel zijn of herzien dienen te worden. Voor de toekomstige
mogelijke kostenstijging rekenen we met een inflatiepercentage van 2% op jaarbasis. In de grondexploitatiebegrotingen voor deze jaarrekening hanteren wij het
gemiddelde rentepercentage over 2020, zijnde 0,50%.
De geraamde opbrengsten uit grondverkopen baseren wij op het te realiseren bouwprogramma in het plangebied. Ten aanzien van de industrieterreinen
hanteren we hierbij een gemiddelde afzet van 1,5 ha per jaar en eens per 3 jaar een "grote vis" van 3 ha. De geplande woningbouw in onze grondexploitaties
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maakt onderdeel uit van de totale woningbouwcapaciteit binnen onze gemeente. Deze capaciteit is benodigd om te voldoen aan de voorziene woningbehoefte
binnen 's-Hertogenbosch. Hierbij houden wij o.a. rekening met de binnen de gemeente door de raad vastgestelde uitgangspunten inzake te realiseren aandelen
sociale huur en koop. Onze opbrengsten indexeren wij uit voorzichtigheid niet.
Per grondexploitatiebudget wordt het saldo van de kosten en opbrengsten op eindwaarde bepaald. Dit is het verwachte resultaat aan het eind van het project.
Conform de Nota Bovenwijks wordt een deel van dit resultaat op termijn afgedragen aan de reserve Grote Werken. Op dit moment ramen wij deze afdracht op
€ 7,3 miljoen (eindwaarde).
De verwachte einddatum per project verschilt. Daarom becijferen wij de contante waarde van alle geraamde eindresultaten tezamen. Dit berekenen wij op
basis van een disconteringsvoet van 2%. Dit is overeenkomstig de disconteringsvoet die de Commissie BBV voorschrijft voor het berekenen van de contante
waarde voor negatieve grondexploitaties.
Voor de Bouwgronden in Exploitatie (BIE) met een verwacht negatief resultaat hebben wij ultimo 2019 een verliesvoorziening getroffen op contante waarde
ter grootte van € 30,0 miljoen (2019: 33,1 miljoen). Deze voorziening is op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de BIE.
Zie ook de paragraaf Grondbeleid.
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5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet
financiering decentrale overheden
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courantverhouding met het Rijk
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

Bedragen x € 1 miljoen
31-12-2019
22,1
-

31-12-2020
23,6
-

01-01-2020
22,1
-

1,0
-

0,9
-

0,9
-

5,9
16,4
46,9

0,2
6,2
19,5
48,9

0,2
6,2
19,5
48,9

Vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit een vordering op de belastingdienst van € 21,1 miljoen. (2019: € 19,5 miljoen) in het kader van het
BTW-compensatiefonds (BCF). Daarnaast zijn opgenomen een vordering op het ministerie van BZK inzake de algemene uitkering van € 0,5 miljoen (2019: € 0,7
miljoen), een vordering op de belastingdienst inzake de VPB van € 0,7 miljoen (2019: € 1,6 miljoen) en een vordering op de belastingdienst vanwege het nog te
ontvangen lage-inkomensvoordeel van € 0,6 miljoen. De overige vorderingen betreffen belastingdebiteuren € 5,9 miljoen (2019: € 6,2 miljoen).
De overige uitzettingen bevatten de debiteuren ten bedragen van € 24,5 miljoen (2019: € 27,4 miljoen). Op het saldo van de debiteuren is een bedrag van € 8,1
miljoen (2019: € 7,9 miljoen) uit hoofde van voorzichtigheid voor oninbaarheid in mindering gebracht.
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6. Liquide middelen
Liquide middelen

31-12-2020
-

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019
5,7
5,7
5,7
5,7
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7. Overlopende activa
31-12-2020
Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel van:
a. Europese overheidslichamen
b. het Rijk
c. overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020 31-12-2019

0,7
3,6
0,2
30,1

1,7
3.,6
0,2
26,0

1,7
3,6
0,2
26,0

34,6

31,5

31,5

De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2020 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2020, maar
welke pas in 2021 zullen worden afgewikkeld. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de van Europese overheidslichamen, het Rijk en overige
Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt verwezen naar de bijlagen
behorende bij deze jaarrekening.
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8. Eigen vermogen
31-12-2020
25,3
599,0
-1,5
622,8

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

01-01-2020
25,3
558,3
583,6

Bedragen x € 1 miljoen
Mutaties
31-12-2019
1,4
23,9
558,3
-1,4
1,4
583,6

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Algemene reserve
25,3
25,3

Stand 1 januari 2020
Toevoegingen ten laste van de exploitatie
Onttrekkingen ten gunste van de exploitatie
Onttrekkingen in verband met afschrijvingen op activa
Gerealiseerd resultaat 2020
Stand 31 december 2020

Bestemmingsreserves
558,3
82,0
-36,8
-4,5
599,0

Gerealiseerd resultaat
-1,5
-1,5

Totaal
583,6
82,0
-36,8
-4,5
-1,5
622,8

Het verloop van de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit:
Omschrijving reserve
Essent dividend compensatie

Stand per 01-012020
290,9

Toevoegingen

Onttrekkingen
-

-

Stand per 31-122020
290,9

Structuurfonds

99,5

14,3

7,2

106,6

Reserve activa

46,0

2,7

4,5

44,2

Reserve Sociaal & Zorgfonds

15,3

19,6

11,2

23,7

Toelichting
Bestemd voor structurele
compensatie weggevallen
Essent dividend
Bestemd voor door de raad
vastgestelde projecten
Bijdragen m.b.t. investeringen
met economisch nut om
afschrijvingslasten te dekken
van deze investeringen.
Dit fonds zetten we in als buffer
om lokaal de ongewenste
effecten van rijksbeleid op te
vangen, als reserve voor
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Bestemmingsreserve
Onderwijshuisvesting
Reserve Screening

17,3

2,1

3,7

15,7

6,6

-

0,8

5,8

frictiekosten en ter bekostiging
van de innovatiemaatregelen in
het sociaal zorgdomein en de
maatregelen versterking
taalaanpak. Het is daarmee een
breed fonds voor het gehele
sociale domein (zorg en
participatie).
In 2020 zien we een toename
van € 8,4 miljoen. Hiervan is €
6,6 miljoen toe te rekenen aan
de regiovisie Beschermd
Wonen en € 2,6 miljoen aan de
participatiewet. Voor jeugd,
Wmo en financiële
dienstverlening is per saldo €
0,8 miljoen onttrokken.
De stijging kent verschillende
oorzaken. Allereerst zijn er door
het Rijk maatregelen genomen
om de gevolgen van Corona op
te vangen. Deze middelen zijn
nog niet allemaal ingezet in
2020, dat zal in 2021 gebeuren.
Daarnaast is er BTW terug
ontvangen inzake de wijkteams
over de jaren 2016-2019. Voor
de rest zijn er reguliere
mutaties, zoals bijvoorbeeld
afrekeningen van vorige jaren
en hogere rijksbijdragen.
Reserve ter dekking van
uitgaven onderwijshuisvesting.
Bestedingsplan op basis van
IHP.
Bestemd voor de dekking van
incidenteel nieuw beleid
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Reserve Maximakanaal

6,2

-

0,2

6,0

Reserve openbare verlichting

2,0

0,1

-

2,1

Reserve Energiebesparing

5,4

-

2,6

2,8

Reserve GSB, gem. middelen

6,3

-

-

6,3

Reserve ICT

3,2

2,8

2,2

3,8

Reserve Bodemsanering

4,9

0,2

-

5,1

24,4

26,3

-

50,7

Reserve Uit te voeren werken

6,0

4,9

4,1

6,8

Reserve Grote werken

4,4

1,2

-

5,6

19,9
558,3

7,9
82,1

4,9
41,4

22,9
599,0

Algemene reserve Grondbedrijf

Overige

Reserve afkoopsom Rijk
eeuwigdurend beheer en
onderhoud openbare ruimte
Maximakanaal.
Reserve ter dekking van
toekomstige
vervangingsinvesteringen
lichtmasten en armaturen
Financiering van activiteiten
m.b.t. energiebesparende
maatregelen.
Gemeentelijke middelen ter
financiering van GSB projecten
volgens LTP GSB
Egalisatiereserve om de kosten
van ICT te dekken
Projecten die nog in uitvoering
zijn, maar waarvan de
inkomsten al gerealiseerd zijn.
Afdekking van algemene
bedrijfsrisico's van het
grondbedrijf
Budgetoverheveling
management rapportage
Financiering van bovenwijkse
infrastructurele werken als
gevolg van stadsvernieuwing en
uitbreiding

Voor een gedetailleerd overzicht van de reserves wordt verwezen naar de staat van reserves die is opgenomen in de bijlagen. Deze staat toont het verloop per
reserve gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke reserve vermeld.
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9. Voorzieningen
31-12-2020
56,5
56,5

Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019
58,2
58,2
58,2
58,2

Het verloop ziet er als volgt uit:
Totaal

Stand 1 januari 2020
Toevoegingen ten laste van de exploitatie
Vrijval ten gunste van de exploitatie
Aanwendingen
Stand 31 december 2020

58,2
38,1
-0,1
-39,7
56,5

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze
jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.
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10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
d. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
c. Binnenlandse bedrijven
d. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale
overheden
e. Overige binnenlandse sectoren
f. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen

31-12-2020
160,0

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019
120,0
120,0

45,0
109,7
-

45,0
127,1
20,0

45,0
127,1
20,0

1,1
0,9
316,7

1,1
0,6
313,8

1,1
0,6
313,8

In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze waarop de gemeente is gefinancierd.
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
a. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
c. Binnenlandse bedrijven
d. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden
e. Overige binnenlandse sectoren
f. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen
Totaal
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1,0
0,8
3,0
0,1
4,9
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11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet
financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden

31-12-2020
-

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019
-

6,0
18,3
24,3

40,0
22,0
62,0

40,022,0
62,0

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 6,7 miljoen (2019: € 10,4 miljoen), af te dragen loonbelasting € 8,3 miljoen (2019: € 7,0 miljoen), af te
dragen pensioenpremie € 1,7 miljoen (2019: € 2,9 miljoen) en overige schulden € 1,6 miljoen (2019: € 1,7 miljoen).
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12. Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van baten en lasten van volgende begrotingsjaren van:
e. Europese overheidslichamen
c. het Rijk
d. overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

31-12-2020
61,6

Bedragen x € 1 miljoen
01-01-2020
31-12-2019
52,5
52,5

0,4
21,3
5,8
7,7
96,8

1,4
8,0
12,6
2,8
77,3

1,4
8,0
12,6
2,8
77,3

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

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2016 een lening verstrekt aan het Bossche Investerings-Fonds (BIF) van nominaal € 8 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen
verstrekt. Deze verstrekte lening is volledig afgewaardeerd. De gemeente heeft uiterlijk 31 december 2038 het recht op terugbetaling van de lening te
vermeerderen of te verminderen met een eventueel gerealiseerd positief respectievelijk negatief rendement en onder aftrek van door het BIF gemaakte kosten.
Op jaarbasis bedragen onze inkoopverplichtingen ongeveer € 378 miljoen. De grootste inkooppakketten zijn WMO en jeugdzorg, nieuwbouw en renovatie,
aanleg en onderhoud wegennetwerk en realisatie en onderhoud kunstwerken.
Ook kennen we jaarlijkse subsidieverplichtingen voor een bedrag van ongeveer € 40 miljoen.
Voor het opnemen van individuele niet uit de balans blijkende verplichtingen in de jaarrekening hanteren wij de volgende voorwaarden:
· Het zijn geen verplichtingen die betrekking hebben op going concern posten.
· De verplichtingen zijn niet op een andere plaats in het jaarverslag dan wel de jaarrekening opgenomen.
· De verplichtingen zijn bestuurlijk relevant.
De doordecentralisatieovereenkomst voor het voortgezet onderwijs gesloten tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en OMO voldoet aan deze voorwaarden. Het
gaat jaarlijks om een bedrag van € 2,2 miljoen.
Daarnaast hebben we borg- en garantstellingen verleend, die hier zijn toegelicht.
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14. Borg- en garantstellingen

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 75,6 miljoen bestaat uit:
· Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de
gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beide voor 1/3e deel van de bovenstaande
borgstelling aansprakelijk gesteld;
· Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 59,7 miljoen.
Omschrijving

Haverleij B.V. rekening-courant krediet
Opm: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans
Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden
voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.

Oorspronkelijk bedrag Door gemeente
Stand 1 januari
Stand 31 december
gegarandeerd 2020 (gemeentelijk 2020 (gemeentelijk deel)
deel)
15.882.308

100%

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

920053 Roeivereniging De Hertog

260.000

50%

52.065

45.132

920056 Atletiek- en triathlonvereniging OSS-VOLO

128.000

50%

28.160

25.600

6.000.000

100%

4.650.000

4.500.000

50.000

50%

15.000

13.750

920067 Tennisclub Maaspoort

100.000

50%

1.266

6.268

920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen

200.000

50%

40.000

30.000

87.500

100%

61.250

56.875

260.417

100%

243.682

243.682

920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis
920065 Tennisvereniging Oosterplas

920070 Rugbyclub The Dukes
920073 t/m 920074 HVO
920075 Tennisvereniging Maliskamp

90.000

50%

15.750

15.750

920076 Schietvereniging COW

120.000

50%

47.500

47.500

920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch

500.000

50%

195.000

186.667

57.500.000

100%

55.583.333

53.666.667

220.000

50%

95.333

88.000

Bossche Windmolen West

85.000

100%

85.000

0

Watersportvereniging Engelermeer

70.000

50%

35.000

0

920082 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
920083 Sportvereniging BLC
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RKVV Maliskamp

20.000

50%

10.000

9.000

Bastion Baselaar

250.000

100%

250.000

250.000

Golfclub Rosmalen Fase 1

500.000

50%

250.000

250.000

Golfclub Rosmalen Fase 2

500.000

50%

90.000

50%

TV Hambaken
Totaal

250.000
45.000

45.000

67.030.917

61.703.340

59.729.890

82.913.225

77.585.648

75.612.198

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan
het waarborgfonds.
Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 426 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor ongeveer €
232 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.
In 2020 is de gemeente niet aangesproken op door haar verstrekte borgen en garanties.
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Aansluiting beginbalans met jaarverslag 2019

In de balanscijfers per 1 januari 2020 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:
· De bestemming van het rekeningresultaat (€ 1,4 miljoen). Het rekeningresultaat 2019 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,00
(algemeen bezoldigingsmaximum).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Ploeg van der B.

Amesz W.

Secretaris

Griffier

1/1-31/12

1/1-31/12

1,0

1,0

ja

ja

140.471

124.000

21.116

20.480

Subtotaal

161.587

144.480

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

N.v.t. .

N.v.t. .

161.587

144.480

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
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Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t. .

N.v.t. .

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t. .

N.v.t. .

Woestenberg I.

Ploeg van der B.

Amesz W.

Secretaris

Secretaris

Griffier

1/1-31/12 *

1/8-31/12

1/1-31/12

1,0

1,0

1,0

ja

ja

ja

162.165

56.740

119.890

Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

20.150

8.447

19.667

Subtotaal

182.315

65.187

139.557

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

194.000

81.321

194.000

N.v.t. .

N.v.t. .

N.v.t. .

182.315

65.187

139.557

N.v.t. .

N.v.t. .

N.v.t. .

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
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Toelichting op de vordering wegens
N.v.t. .
N.v.t. .
N.v.t. .
onverschuldigde betaling
*met ingang van 18 april 2019 is secretaris Woestenberg op eigen verzoek uit haar functie ontheven en heeft tot en met 31 december 2019 haar nog niet
genoten vakantiedagen opgenomen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.284.356. In het kader van het drempelbedrag zijn de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist
aangehouden:
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4

€ 2.125.551
€ 2.485.580
€ 3.269.401
€ 2.821.373
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Voor een nadere toelichting op het overzicht van baten en lasten verwijzen wij u naar de financiële hoofdlijnen.
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Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
Omschrijving
Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie
begroting 2020

Baten en
lasten

Mutaties
reserves

Gerealiseerd
resultaat

-4,0

-

Algemene uitkering (Diverse reserves)

0,6

-0,1

Decentralisatie-uitkeringen (Diverse reserves)

1,2

-1,0

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Reserve
Sociaal en Zorgfonds)

3,8

-3,8

-0,1

0,1

1,1

-1,1

Wmo 2007 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

-0,2

0,2

Wmo 2015 (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,6

-0,6

Begeleide participatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

0,4

-0,4

Sociaal Medische Indicaties

-0,5

-

Onderwijshuisvesting (Reserve Onderwijshuisvesting)

-1,5

0,3

BUIG (Reserve Fonds Werk en inkomen)

-0,2

0,2

Jeugdhulp (Reserve Sociaal en Zorgfonds)
BTW Wijkteams (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

-4,0 Opgenomen in de actualisatie van de begroting 2020
(Raadsvoorstel 10058287), aangenomen door de raad op 7
juli 2020.
0,5 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
0,2 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
-0,5 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
-1,2 De reserve Onderwijshuisvesting maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
- De reserve Fonds Werk en Inkomen maakt deel uit van
een gesloten circuit, opgenomen in de financiële
verordening (artikel 212 Gemeentewet).
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Voorziening Groene Schil

-0,8

-

Grondexploitatie (Algemene bedrijfsreserve)

29,2

-29,2

Leges omgevingsvergunningen

2,4

-

Nog niet gerealiseerde projecten (Diverse reserves)

4,2

-4,2

Restauratievoorziening kunst stadhuis

-1,6

-

Parkeren

-2,1

-

Onroerende Zaak Belasting

0,5

-

Theater aan de Parade (Structuurfonds)

2,7

-2,7

Veiligheidsregio

0,3

-

Verhardingen

0,4

-

Kapitaallasten (Diverse reserves)

3,4

-0,6

Personeelskosten

1,3

-

-0,8

-

Financieringsresultaat

-0,8 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
- De reserve Grondbedrijf maakt deel uit van een gesloten
circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel
212 Gemeentewet).
2,4 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
- Het betreft hier projecten waarvoor de raad kredieten
beschikbaar heeft gesteld. Deze worden in latere jaren
gerealiseerd, de middelen worden gereserveerd via
reserves die deel uit maken van een gesloten circuit,
opgenomen in de financiële verordening (artikel 212
Gemeentewet). Derhalve geen
begrotingsonrechtmatigheid.
-1,6 Deze voorziening is getroffen voor uitvoering van het
bestaande beleid en blijft binnen het budget voor dit
betreffende programma.
-2,1 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
0,5 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
- Het betreft hier projecten waarvoor de raad kredieten
beschikbaar heeft gesteld. Deze worden in latere jaren
gerealiseerd, de middelen worden gereserveerd via het
structuurfonds.
0,3 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
0,4 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
2,8 De Reserves bijdrage activa maken deel uit van een
gesloten circuit (artikel 212 Gemeentewet).
1,3 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
-0,8 Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
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Arbeidsparticipatie (Reserve Sociaal en Zorgfonds)

2,0

-1,8

Diverse ICT-kosten (Reserve ICT)

0,7

-0,9

Cultuurfondsen (Reserve nog uit te voeren werken)

0,3

-0,3

Overige verschillen (Diverse reserves)

2,2

-1,1

45,5

-47,0

Totaal

0,2 De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een
gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening
(artikel 212 Gemeentewet).
-0,2 De reserve ICT maakt deel uit van een gesloten circuit,
opgenomen in de financiële verordening (artikel 212
Gemeentewet).
- Opgenomen in de MARAP (raadsvoorstel 10487251),
aangenomen in de raad op 8 december 2020).
1,1 N.v.t.
-1,5
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Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie in het kader van single information, single audit (SiSa) vindt u bij de bijlagen.
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakveld
0.1 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea

Lasten
Baten
Saldo
16.919
1.887 -15.032
89.443 48.702 -40.741
4.777
1.760 -3.017
415
63
-352
46.356
7.149 -39.207
11.321 23.857 12.536
- 31.267 31.267
- 10.224 10.224
- 12.786 12.786
3.950
1.459 -2.491
- 317.716 317.716
1.391
1.601
210
13.445
5.387 -8.058
8.413
1.365 -7.048
27.980
3.738 -24.242
11.327
41 -11.286
13
6
-7
2.451
231 -2.220
379
325
-54
7.646 11.668
4.022
17.716 16.651
-1.065
412
294
-118
1.105
931
-174
694
3
-691
27.205 13.943 -13.262
18.867 12.183
-6.684
7.783
1.441 -6.342
10.046
3.808 -6.238
16.167
2.721 -13.446
2.550
196 -2.354
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5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Eindtotaal

4.440
983
3.513
11.653
394
26.413
1.895
8.646
1.275
98.760 91.466
41.312 18.726
11.044
1.522
5.429
44.728 14.667
136.091 98.496
42.907
3.766
2.384
2.018
8.482
488
8.398 11.425
52.594 58.116
10.032
2.778
258
221
5.607
1.455
70.732 98.129
8.913
8.356
951.107 949.579

-3.457
-3.513
-11.259
-24.518
-7.371
-7.294
-22.586
-9.522
-5.429
-30.061
-37.595
-39.141
-366
-7.994
3.027
5.522
-7.254
-37
-4.152
27.397
-557
-1.527
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Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma
Programma/Taakveld
0.1 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
11 Bestuursorganen en -ondersteuning
0.2 Burgerzaken
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
0.10 Mutaties reserves
13 Dienstverlening
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves
32 Gezondheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves
33 Veiligheid
3.4 Economische promotie
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves
35 Cultureel klimaat
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten
16.919
167
17.086
4.777
258
571
5.606
6.227
7.594
5.429
41.628
2.778
8.482
4.945
77.083
13.445
8.413
1.910
3.565
142
676
28.151
696
14.671
856
2.335
3.513
414
22.485
694
27.205

Baten
1.887
250
2.137
1.760
221
609
2.590
9
1.121
14.139
684
488
4.493
20.934
5.387
1.364
88
256
143
552
7.790
74
456
75
1.255
1.860
3
13.943

Saldo
-15.032
83
-14.949
-3.017
-37
38
-3.016
-6.218
-6.473
-5.429
-27.489
-2.094
-7.994
-452
-56.149
-8.058
-7.049
-1.822
-3.309
1
-124
-20.361
-622
-14.215
-856
-2.260
-3.513
841
-20.625
-691
-13.262
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 180.10 Mutaties reserves
39 Opgroeien en talentontwikkeling
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0.10 Mutaties reserves
40 Wonen en zorg
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
41 Participatie en daginvulling
2.1 Verkeer en vervoer
2.4 Economische havens en waterwegen
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves
51 Wonen en werkomgeving
0.63 Parkeerbelasting
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
0.10 Mutaties reserves
52 Bereikbare stad
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves
53 Sport en recreatie
7.2 Riolering

17.095 10.826
-6.269
2.084
28 -2.056
830
112
-718
136.091 98.496 -37.595
2.384
2.018
-366
6.974 11.625
4.651
193.357 137.051 -56.306
36.452
2.567 -33.885
7.490
549 -6.941
43.942
3.116 -40.826
16.431
110 -16.321
16.431
110 -16.321
11.694
2.143 -9.551
2.097
73 -2.024
17.715 16.651
-1.064
11.383
292 -11.091
5.607
1.455 -4.152
70.590 97.986 27.396
8.913
8.356
-557
35.424
8.830 -26.594
163.424 135.787 -27.637
- 12.786 12.786
14.376
1.507 -12.869
11.327
41 -11.286
355
159
-196
379
325
-54
2.295
2.295
26.437 17.113 -9.324
7.783
1.442 -6.341
10.046
3.808 -6.238
253
94
-159
276
1.147
871
18.358
6.491 -11.867
8.398 11.425
3.027
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7.3 Afval
52.594 58.116
5.522
7.4 Milieubeheer
10.032
2.778 -7.254
0.10 Mutaties reserves
693
4.883
4.190
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
71.717 77.202
5.485
5.4 Musea
964
-964
5.5 Cultureel erfgoed
1.292
111 -1.181
0.10 Mutaties reserves
254
599
345
55 Cultuurhistorische kwaliteit
2.510
710 -1.800
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
415
63
-352
2.3 Recreatieve havens
13
6
-7
3.1 Economische ontwikkeling
7.646 11.668
4.022
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
412
294
-118
3.4 Economische promotie
408
-408
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
26
52
26
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.496
2.265
769
5.4 Musea
730
196
-534
5.5 Cultureel erfgoed
812
797
-15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
17
8
-9
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.671
1.748
77
6.2 Wijkteams
93
42
-51
6.5 Arbeidsparticipatie
104
137
33
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
112
258
146
0.10 Mutaties reserves
276
3.278
3.002
71 Ruimte voor economie en voorzieningen
14.231 20.812
6.581
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.747
1.305
-442
6.3 Inkomensregelingen
88.208 91.084
2.876
6.4 Begeleide participatie
41.312 18.726 -22.586
6.5 Arbeidsparticipatie
10.940
1.385 -9.555
0.10 Mutaties reserves
8.318
1.977 -6.341
72 Werk en inkomen
150.525 114.477 -36.048
6.2 Wijkteams
129
-129
6.3 Inkomensregelingen
9.355
383 -8.972
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.101
527 -2.574
0.10 Mutaties reserves
45
706
661
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73 Armoede en schulden
12.630
1.616 -11.014
0.4 Overhead
46.356
7.149 -39.207
0.5 Treasury
11.320 23.857 12.537
0.8 Overige baten en lasten
1.390
1.601
211
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
21.631
5.654 -15.977
91 Beleggingen en overige baten en lasten
80.697 38.261 -42.436
0.61 OZB woningen
- 31.267 31.267
0.62 OZB niet-woningen
- 10.224 10.224
0.64 Belastingen overig
3.950
1.459 -2.491
3.4 Economische promotie
856
856
6.3 Inkomensregelingen
1.198
- -1.198
92 Gemeentelijke belastingen
5.148 43.806 38.658
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
- 317.716 317.716
0.10 Mutaties reserves
1.289
- -1.289
93 Algemene uitkering gemeentefonds
1.289 317.716 316.427
Eindtotaal
951.107 949.579 -1.527
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Afdeling Orthen

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

Begroting 2020
17
7
2
1
27

Rekening 2020
17
4
3
24

Baten
Beschikking algemene reserve
Rente beleggingen
Huren/pachten
Totaal baten

Begroting 2020
5
2
20
27

Rekening 2020
3
2
19
24

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
Kapitaalreserve
Saldi-reserve
Algemene reserve
Totaal

1-1-2020
248
117
240
605

Vermeerderingen
1
1

Verminderingen
3
3

31-12-2020
248
117
238
603
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Controleverklaring accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening van de gemeente 's-Hertogenbosch
gecontroleerd en beoordeeld. PwC baseert haar bevindingen op een niet-bewerkbare versie van deze
website. Deze gewaarmerkte versie van de jaarrekening kunt u vinden op de agenda van de
gemeenteraadsvergadering van 16 juni 2021.
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Overzicht personeelskosten jaarrekening 2020
FORMATIE
Begroting 2020
Jaarrekening 2020
Verschil
Verklaring verschil:
kleine mutaties budgetair neutraal
reorganisatie/ondernemingsplan
toename/vervallen bestaande taken
omzetten flexibel budget
invoeren WAB
Totaal
KOSTEN AMBTELIJKE FORMATIE
Personeelsbudgetten totaal in Euro's begroting 2020
Actualisatie begroting 2020
mutaties in de formatie
Bijgesteld begrotingsbedrag 2020
Jaarrekening 2020
Verschil
Verklaring verschil:
Bijzondere vergoedingen
Vacatures
Totaal
Inhuur ten laste van vacatureruimte begroting 2020
Inhuur ten laste van vacatureruimte jaarrekening 2020
Totaal
Verschil in vacatureruimte

Totaal
1.586,7
1.664,9
78,2
-5,2
46,0
10,0
21,5
5,9
78,2

Griffie &
Rekenkamer
7,0
7,0
-

-

BAZ
187,1
114,5
-72,6

M&D
228,0
241,5
13,5

MO
289,6
293,1
3,5

SO
225,2
233,9
8,7

WXL
261,1
274,7
13,6

SB
388,8
500,3
111,5

0,9
-86,8
1,0
11,4
1,0
-72,5

-0,5
13,6

-4,1
0,6
7,1

1,8
2,0
1,9
2,6
0,3
8,6

1,6
0,2

-4,9
116,4

-4,2
4,6
13,5

3,6

11,7
13,5

111,5

WXL
3.830.459
2.615.563
1.214.896

SB
8.749.476
9.412.776
-663.300

Totaal
120.829.370
-120.829
7.649.880
128.358.420
119.474.332
8.884.088
449.254
8.434.834
8.884.088
-124.000
7.172.854
-7.296.854
1.587.234

Griffie &
Rekenkamer
INHUURBUDGETTEN
Totaal
BAZ
M&D
MO
Begroting 2020
16.120.392
123.800
521.840
2.489.567
Jaarrekening 2020
16.433.153
146.710
941.106
1.472.830
Verschil*
-312.761
-22.910
-419.266
1.016.737
*Het nadeel op inhuurbudgetten van € 0,3 miljoen wordt gecompenseerd door het voordeel op verschil in vacatureruimte van € 1,6 miljoen.

SO
405.250
1.844.168
-1.438.918
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Incidentele baten en lasten
De jaarrekening van 2020 sluit met een negatief saldo van € 1,5 miljoen.
Het resultaat over 2020 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten:
Programma
Veiligheid

Onderwerp
Veiligheidsregio

Totaal Incidenteel Structureel Toelichting
0,3
0,3
De bekostiging van het functioneel
leeftijdsontslag is geregionaliseerd maar was
in 2020 nog wel begroot.
-0,5
-0,5
Het aantal toegekende indicaties stabiliseert.
Met een strengere toetsing op aanvragen en
toekenningen, strikter monitoren nieuwe
aanvragen en herindicaties, goed kijken welke
voorliggende voorzieningen gebruikt kunnen
worden en het aanpassen van de verordening
beschouwen we dit als incidenteel.

Opgroeien en talentontwikkeling

Sociaal Medische Indicaties

Opgroeien en talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting (Reserve
Onderwijshuisvesting)

-1,2

-

Wonen en werkomgeving

Voorziening Groene Schil

-0,8

-0,8

Wonen en werkomgeving

Leges omgevingsvergunningen

2,4

2,4

Bereikbare stad

Verhardingen

0,4

0,4

Bereikbare stad

Parkeren

-2,1

-2,1

Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie (Reserve
Sociaal en Zorgfonds)

0,2

0,2

Beleggingen en overige baten en lasten

Restauratievoorziening kunst
stadhuis

-1,6

-1,6

-1,2 Uw raad heeft er voor gekozen om de
schoolbesturen voor de helft te laten
bijdragen in de korting die het kabinet per 1
januari 2015 heeft opgelegd voor
onderwijshuisvesting. Door het ontbreken van
wetgeving om schoolbesturen mee te laten
betalen aan deze korting én door het
ontbreken van voldoende middelen voor
onderwijshuisvesting bij de schoolbesturen
kan hier geen gevolg aan gegeven worden.
Bij de herindeling in 2015 zijn lopende
projecten vanuit Maasdonk overgenomen
door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij de
Visie op de groene schil is het uitgangspunt
geweest dat de grondeigenaren in het gebied
uiteindelijk tot woningbouwontwikkeling over
zouden gaan. Afgelopen periode is een traject
van verhoogde intensiteit ingezet om dit te
bewerkstelligen. Op basis van de nu te
verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en
initiatieven is de conclusie dat mogelijk niet
alles zal worden gerealiseerd en is hiervoor
een voorziening gevormd.
-

-

De werkelijke inkomst leges
omgevingsvergunning is € 2,4 mln. hoger dan
geraamd. De hoge legesinkomsten zijn
ontstaan door meer bouwaanvragen in de
categorieën bouwsommen boven de € 2 mln.
en € 5 mln.
Verschillende onderhoudsprojecten zijn
uitgesteld om meer werk met werk te kunnen
maken.
Ten gevolge van Corona zijn er minder
bezoekers aan de stad geweest. De
parkeeropbrengsten zijn hierdoor € 5,2 mln
lager dan begroot. Vanuit het landelijke
steunpakket zijn wij voor € 2,1 mln hiervoor
gecompenseerd. De parkeeruitgaven zijn ca. €
1 mln lager dan begroot, hetgeen onder
andere wordt veroorzaakt door uitgestelde
investeringen (onderhoud) en lagere kosten
geldtransport
De coronacrisis heeft op meerdere vlakken de
werkzaamheden binnen de participatiewet
geraakt. Er is minder medische advisering
ingekocht, scholing en trainingen zijn
uitgesteld en er zijn minder plaatsingen
geweest waardoor minder loonkostensubsidie
is verstrekt. Daarnaast zijn bij de units Groen
en Post hogere omzetten gerealiseerd.

-

In het laatste kwartaal van 2020 startte de
herinrichting van het bestuurscentrum. Ter
voorbereiding op het vervolg, werkzaamheden
in het stadhuis, is de conditie van de
kunstwerken door experts onderzocht. Het
gaat hierbij om het goudleerbehang, interieuren plafondschilderingen, wandbespanningen,
schilderijen en stoelen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de conditie van verschillende
kunstwerken niet goed is. Restauratie op
korte termijn is noodzakelijk om verdere
achteruitgang dan wel onherstelbare schade
te voorkomen. Daarom is een
restauratievoorziening gevormd.
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Beleggingen en overige baten en lasten

Diverse ICT-kosten (Reserve ICT)

-0,2

-

-0,2 De coronacrisis zal een blijvend effect hebben
op de manier van werken en daardoor op de
wijze hoe ICT ingericht moet worden.

Beleggingen en overige baten en lasten

Financieringsresultaat

-0,8

-

Beleggingen en overige baten en lasten

Onbestemd resultaat conform
raadsvoorstel Actualisatie
begroting 2020

-4,0

-4,0

Gemeentelijke belastingen

Onroerende Zaak Belasting

Gemeentelijke belastingen

Toeristenbelasting

Algemene uitkering

-0,8 Het nadeel op de financiering wordt met
name veroorzaakt door een foutief begrote
rente-inkomst en lagere boekwaarden
waarover rente wordt berekend. Bij deze
laatste staan voordelen bij de sectoren
tegenover.
De actualisatie van de begroting 2020 leidde
tot een negatieve uitkomst van € 4,0 miljoen.
Dit resultaat had een voorlopig karakter en is
als onbestemd resultaat in de begroting
opgenomen.
0,5 De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt
door een hogere waardestijging van nietwoningen en afwikkeling van voorgaande
jaren
De minderopbrengst wordt veroorzaakt door
minder overnachtingen als gevolg van de
coronacrisis.
Aanpassingen in de verschillende maatstaven
die ten grondslag liggen aan de hoogte van de
algemene uitkering hebben een negatief
effect. Bijvoorbeeld het lager aantal
loonkostensubsidies zorgt voor een daling in
onze algemene uitkering. Daarnaast werken
ook de hogere WOZ-waarden negatief door in
de algemene uitkering.
Het rijk heeft verschillende maatregelen
genomen om de gevolgen van de coronacrisis
voor medeoverheden te compenseren. Onder
andere is de ontwikkeling van het accres
vastgezet om stabiliteit te garanderen. Ook is
de stijging van de opschalingskorting
uitgesteld.

0,5

-

-0,1

-0,1

Algemene uitkering (Diverse
reserves)

0,5

0,5

Algemene uitkering

Decentralisatie-uitkeringen
(Diverse reserves)

0,2

0,2

-

Diverse programma's

Kapitaallasten (Diverse reserves)

2,8

2,8

-

Diverse programma's

Personeelskosten

1,3

1,3

Diverse programma's

Overige verschillen (Diverse
reserves)

1,2

0,9

0,3

-1,5

-0,1

-1,4

Totaal

In de decembercirculaire zijn nog een aantal
uitkeringen verwerkt, waaronder coronamaatregelen. Indien het een gesloten circuit
betreft worden deze verrekend met
betreffende reserves.
Het voordeel op de kapitaallasten wordt
vooral veroorzaakt door het later uitvoeren
van investeringen dan gepland.
Voornamelijk niet of later ingevulde
vacatureruimte zorgt voor een overschot op
personeelskosten.

Conclusie

Uit bovenstaand overzicht blijkt een negatief structureel saldo. Het nadeel wordt meegenomen in de actualisatie van de begroting 2021.
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Subsidieoverzicht
Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
3.000
3.000

Programma
Bestuursorganen en ondersteuning

Doelstelling
Viering Koningsdag

Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling
Koningsdag Stg. SJV Rosmalen

Bestuursorganen en ondersteuning

Viering Koningsdag

Koningsdag Stg. Oranjecomité Empel

1.000

1.000

0

Bestuursorganen en ondersteuning

Viering Koningsdag

Koningsdag Stg. Oranjecomité Nuland

1.000

1.000

0

Bestuursorganen en ondersteuning

Viering Koningsdag

Koningsdag Stg. Oranjecomité Vinkel

1.000

1.000

0

Bestuursorganen en ondersteuning

Belangenbehartiging van bewoners in de
wijk.

Wijkraden

88.630

88.630

80.337

Bestuursorganen en ondersteuning

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

22.720

22.720

1.850

Bestuursorganen en ondersteuning

Viering dodenherdenking en
Bevrijdingsdag

Bevrijdingsfestival

33.290

33.290

24.968

Bestuursorganen en ondersteuning

Verstrekken subsidie Nationaal monument Nationaal monument kamp Vught
kamp Vught

10.530

20.530

20.530

Gezondheid

Voorkomen terugval van kwetsbare
mensen

Maatwerk natura immaterieel

0

203.010

203.010

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Kwetsbare bewoners

354.917

225.462

132.054

Gezondheid

Meedoen

Ambachtshoeve

11.818

11.818

8.655

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Bosch gehandicapten platform

69.145

69.145

69.145

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Flierefluiters, Open Venster,
Zonnebloem

1.296

1.296

1.296

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Steunpunt Zelfhulp

71.167

71.167

71.168

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Vereniging Arbeidsongeschikten
Rosmalen

24.292

24.292

24.292

Gezondheid

Gezond Leven

Hospice

25.000

25.000

25.000

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Stichting Door & Voor

24.104

24.104

26.920

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Witte tornado's

46.077

0

0

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Verslavingszorg

213.263

133.263

227.187

Gezondheid

Meedoen

Algemene voorzieningen WMO en
jeugd

11.379

11.379

19.000

Gezondheid

Gezond Leven

Gezondheidsbeleid

17.496

17.496

3.180

Gezondheid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

0

0

12.480

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Dierenwelzijn

0

6.500

10.500

Veiligheid

Het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood

Bossche Reddingsbrigade

9.880

9.880

9.595

Veiligheid

Re-integratie van ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden: Stichting
Exodus

18.000

18.000

22.000

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Buurtbemiddeling

67.836

67.836

60.407

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Halt regio Zuid

54.975

54.975

51.000

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Polarisatie en radicalisering

91.608

75.264

44.960

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Dierenasiel

136.955

136.955

46.436

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Dierenambulance

16.956

16.956

20.500

Veiligheid

Het verstrekken van bed, bad en brood
aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Vreemdelingenbeleid

0

43.380

40.880

Veiligheid

Gedragsverandering voor risico- en
criminele jongeren

Wijkversterking

0

0

10.000
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Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
7.720
7.720

Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling
Nazorg ex-gedetineerden

Programma
Veiligheid

Doelstelling
Re-integratie van ex-gedetineerden

Cultureel klimaat

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

Amateurkunsten

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur

Cultureel klimaat

Verleende
subsidie
0

309.030

309.030

307.843

Beeldende kunsten

3.319.410

3.395.410

3.378.106

Een levendig en dynamisch cultureel
klimaat

Beleid Kunst en Cultuur

1.024.340

1.387.647

1.064.431

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur

Culturele evenementen

1.052.690

1.052.690

930.073

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur
Meemaken (presentatie van kunst)

Buurtbibliotheken

31.728

31.728

31.728

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur
Meemaken (presentatie van kunst)

Bibliotheek informatievoorziening

3.246.610

3.246.610

3.269.435

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur
Meemaken (presentatie van kunst)

Erfgoed

856.520

1.433.520

1.433.472

Cultureel klimaat

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur
Meemaken (presentatie van kunst)

Kunstzinnige vorming

2.119.550

2.119.550

2.107.500

Cultureel klimaat

Publiek in aanraking brengen met cultuur

Podiumkunsten

4.075.930

4.553.930

4.553.724

Cultureel klimaat

Meemaken

Volkscultuur

31.300

31.300

22.901

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Innovatie en uitvoering Jeugdwet

0

120.000

120.000

Opgroeien en
talentontwikkeling

City Boost

0

30.000

51.969

Opgroeien en
talentontwikkeling

Het stimuleren van jongerenparticipatie
door eenmalige projecten te
ondersteunen, georganiseerd door
jongeren
Kinderen en jongeren moeten de ruimte
krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Jongerenaccommodaties
Nuland/Vinkel

108.415

108.415

112.171

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Jongerencultuur/Cultureel
jongerencentrum

117.952

45.862

46.300

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Preventief jeugdbeleid

59.401

0

0

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

't Heike

66.329

66.329

66.329

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

205.982

182.982

147.300

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Organisatiekosten Klup-up

95.936

0

0

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Regionale aanpak VSV

544.287

544.287

868.533

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

RMC registratie en trajectbegeleiding

555.847

655.847

1.078.452

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Actieplan leerbanen

149.148

119.168

0

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Innovatie Leren en Werken

118.261

46.261

25.000

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Onderwijsinnovatiefonds

250.000

250.000

125.000

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Projecten VVE

2.921.171

3.396.375

3.016.723

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Schakelklassen, nieuwkomers en
zomerscholen

1.144.628

609.450

524.625

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Jongerenactiviteiten

5.455

5.455

3.230

Opgroeien en
talentontwikkeling

Een samenleving waarin de jeugd zich
geborgen en geaccepteerd weet.

Risicojongeren

345.830

511.321

566.066

Opgroeien en
talentontwikkeling

Opgroeien en Opvoeden.

Collectief en preventief aanbod jeugd

483.093

280.000

56.000

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Lokaal Onderwijs kansenbeleid

126.284

109.141

69.019
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Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
44.720
0

Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling
Brede scholen

Programma
Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Onderwijs arbeidsmarkt

Opgroeien en
talentontwikkeling

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

Passende arrangementen binnen
kindcentra

Wonen en zorg

Terugdringen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan
beperken en zo de cirkel van geweld van
generatie op generatie doorbreken.

Vrouwenopvang

Wonen en zorg

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

Beschermd Wonen

Participatie en
daginvulling

Voorkomen en tegengaan eenzaamheid

Eenzaamheid

Participatie en
daginvulling

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

Fonds Burger Initiatieven

Participatie en
daginvulling

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

Seniorenraad

Participatie en
daginvulling

Verleende
subsidie
0

0

0

119.883

853.907

860.698

752.964

0

0

137.209

120.000

468.000

448.860

0

5.000

5.000

213.893

186.893

184.000

18.762

18.762

3.666

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan Wijk-, buurt- en dorpsbudget
met elkaar

741.290

0

0

Participatie en
daginvulling

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan Goed voor elkaar
met elkaar

135.192

118.181

81.631

Participatie en
daginvulling

Wij dragen bij aan de (financiële)
zelfredzaamheid van mensen.

Sociale programma's

26.785

26.785

0

Participatie en
daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

Sociale activering

769.111

963.913

962.760

Participatie en
daginvulling

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Maatschappelijk werk

68.781

68.781

39.615

Participatie en
daginvulling

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

Ouderenbeleid

114.853

104.897

94.957

Participatie en
daginvulling

Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan Accommodatiebeleid
met elkaar

2.076.456

972.525

1.114.513

Participatie en
daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

Vrijwilligerswerk

45.026

45.026

44.770

Participatie en
daginvulling

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

Mantelzorg

47.900

47.900

109.600

Participatie en
daginvulling

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

32.811

59.812

55.789

Participatie en
daginvulling

Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

Emancipatiebeleid

105.007

84.228

81.470

Participatie en
daginvulling

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

Maatschappelijke begeleiding

43.016

15.426

13.395

Wonen en
werkomgeving

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

Bai gemeentelijke bijdrage

50.000

50.000

50.000

Wonen en
werkomgeving

Bijdrage voor onderhoudskosten van
dierenverblijven

Exploitatiebijdragen dierenverblijven

42.710

42.710

42.696

Wonen en
werkomgeving

Bijdrage aan het realiseren van de JADS
Jheronimus Academy of Data Science
bedrijvenassociatie alsmede het uitvoeren
van aanvullende valorisatie-activiteiten.

200.000

0

0

Bereikbare stad

Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

105.000

105.000

92.173

Sport en recreatie

Uitvoeringsbudget ter bevordering van de Uitvoeringsbudget Bosch
uitvoering van de actiepunten uit het
Sportakkoord 2020
Bosch Sportakkoord

0

65.000

65.000

Sport en recreatie

Mogelijk maken van Sportevenementen in Sportevenementen
de stad

101.000

1.000

35.000

Subsidieregeling Verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
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Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
100.000
100.000

Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling
De Plek

Programma
Sport en recreatie

Doelstelling
Incidentele aflopende subsidie aan
Stichting Flik-Flak

Sport en recreatie

Bijdrage voor de organisatie van
beweegactiviteiten voor senioren
(bewegingscentrum 50+)

'S-PORT PLUS

Sport en recreatie

Openstelling van een openbaar
toegankelijk zwembad

Sport en recreatie

Verleende
subsidie
99.996

5.600

5.600

5.567

Exploitatiebijdrage Combibad
Kwekkelstijn BV

605.340

605.340

811.200

Stimuleren van instandhouding en groei
jeugdleden en vrijwilligers bij
sportverenigingen

Verenigingssubsidie (jeugdleden en
vrijwilligers)

315.800

315.800

315.800

Sport en recreatie

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

Subsidie gehandicaptensport

5.730

5.730

5.730

Sport en recreatie

Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde
kleedaccommodaties

20.870

20.870

20.988

Sport en recreatie

Bijdrage in de huurlasten van de
Subsidie handboogvereniging Prins
accommodatie van de handboogvereniging Bernhard

5.210

5.210

5.555

Sport en recreatie

Bijdrage in de exploitatielasten van de
gehuurde skatehal

Exploitatiebijdrage World Skate
Center

95.100

95.100

95.100

Sport en recreatie

Mogelijk maken van begeleide
beweegactiviteiten voor senioren

Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor
Ouderen (MBVO)

2.750

2.750

3.368

Sport en recreatie

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

2.150

2.150

2.150

Sport en recreatie

De subsidie dient ter ondersteuning van de Stichting Landschapsbelang Maasdonk
activiteiten op het gebied van educatie,
beheer en ontwikkeling van natuur en
landschap in de gemeente 'sHertogenbosch

1.880

1.880

1.880

Sport en recreatie

Inzet van buurtsportcoach en
combinatiefunctionaris

152.630

152.630

162.182

Milieu respecterende
ontwikkelingen

Eigenaar-bewoners, Verenigingen van
Energiegesprekken aan huis
Eigenaren (VvE's), organisaties en
bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van
projecten op het gebied van
energiebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage
aan de uitvoering van het Energietransitieprogramma 2016-2020 van de
gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners,
bedrijven en organisaties aan een
klimaatneutrale gemeente
Stimuleringsbijdrage voor natuur- en
Het Groene Pad
milieueducatie voor basisscholen

0

187.041

111.124

36.380

36.380

36.380

51.960

51.960

38.970

110.000

110.000

85.473

Milieu respecterende
ontwikkelingen

Combinatiefunctionarissen

Milieu respecterende
ontwikkelingen

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

Milieu respecterende
ontwikkelingen

Schoon hemelwater van bestaande
Subsidieregeling aanleg groene daken
particuliere daken afkoppelen via groene
daken. Door hemelwater af te koppelen
stort het riool minder over, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit verbetert.
Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot
vuilwaterriool en rioolwaterzuivering
nodig, wat efficiency in de gehele
waterketen betekent. Afkoppelen vormt
een onmisbaar onderdeel van doelmatig
waterbeheer en van de ambitie om te
komen tot een klimaatbestendig, robuust
en mooi watersysteem in ’sHertogenbosch. Groene daken bieden een
grote bijdrage aan zowel het vasthouden
van water als de verbetering van de
biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.
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Geraamde
subsidie Geraamde
verstrekking
subsidie
primitieve verstrekking
begroting na wijziging
350.000
350.000

Subsidieregeling of gesubsidieerde
instelling
Subsidieverordening Monumenten

Programma
Cultuurhistorische
kwaliteit

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

Cultuurhistorische
kwaliteit

Bijdrage in onderhoud Sint Jan

Onderhoud Sint Jan

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Gastvrij onthalen van bezoekers aan 'sHertogenbosch

Blauwe engelen

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Subsidies aan evenementenorganisatoren
die bijdragen aan de doelstellingen van
citymarketing

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Verleende
subsidie
312.050

155.000

155.000

155.000

50.500

50.500

52.500

Citymarketing

255.490

255.490

85.000

Versterken economische structuur

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij

343.450

343.450

343.450

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Organisatie van de nieuwjaarsreceptie
voor alle ondernemers uit 'sHertogenbosch en omstreken

Stichting nieuwjaarsreceptie

10.000

10.000

10.000

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Om in het kader van corona perspectief te De Bossche Zomer
bieden voor alle inwoners wordt is in 2020
de Bossche Zomer georganiseerd samen
met diverse partners uit de stad. Op een
kwalitatieve en coroanaproof manier is een
gevarieerd programma aangeboden met
aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

0

300.000

278.000

Ruimte voor economie
en voorzieningen

Om in het kader van corona perspectief te De Bossche Winter
bieden voor alle inwoners wordt is in 2020
de Bossche Winter georganiseerd samen
met diverse partners uit de stad. Op een
kwalitatieve en coronaproof manier is een
gevarieerd programma aangeboden met
aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.

0

300.000

300.000

Werk en inkomen

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

Volwasseneneducatie Risicogroepen

1.138.030

476.819

333.347

Werk en inkomen

Het menselijk kapitaal in de regio ’sHertogenbosch wordt beter benut en
ontwikkeld

Subsidie Taalnetwerk

138.690

332.464

313.180

Werk en inkomen

Voorkomen sociaal isolement en vergroten Subsidie Vluchtelingenwerk
zelfredzaamheid

330.000

330.000

346.545

Werk en inkomen

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

loonkostensubsidie Begeleid Werken
SW

440.000

440.000

415.604

Werk en inkomen

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

loonkostensubsidie
werkbeurs/indiensttredingsvergoeding

65.000

65.000

8.032

Werk en inkomen

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

loonkostensubsidie participatiewet

4.361.160

4.894.600

4.238.383

Armoede en schulden

Iedereen is economisch zelfstandig en kan Gemeentelijk minimabeleid
deelnemen

740.799

740.799

699.821

Armoede en schulden

Iedereen is economisch zelfstandig en kan Schuldhulpverlening
deelnemen

142.830

0

0

Totaal

40.788.750 41.121.476 39.470.606
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Subsidieregister Jaarrekening 2020
Subsidie-ontvanger

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

A Podjan hodn Boxing Podjan

3.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

A Podjan hodn Boxing Podjan

2.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Accordeonvereniging Blij Leven

2.242 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
2.100 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
54 Milieu respecterende
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch ontwikkelingen
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 20162020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

ADC Nederland B.V.

AiR Het Wilde Oosten
All Women

Armeense-Nederlandse vriendschappelijke Stichting Urartu

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
22.640 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
852 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
24.292 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.400 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

41 Participatie en daginvulling

Artemis
Atelier beheerstichting
Atelier beheerstichting
Atelier beheerstichting
Atelier van Dongen
Atletiekvereniging O.S.S.- VOLO 's-Hertogenbosch

81.790
23.670
6.129
31.410
1.999
1.751

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

ATO Basisschool Caleidoscoop

3.450 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
2.160 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.960 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
13.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

Amantius /Muziekkorps
Amateur Fotografen Club 68
Arbeidsongeschikten vereniging

ATO BS Merlijn
ATO OBS Meander
ATO-kindcentrum De Groote Wielen

Publiek in aanraking brengen met cultuur
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid

52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
53 Sport en recreatie

Badminton Club 's-Hertogenbosch

1.124 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Badmintonvereniging De ''Maasshuttles''

1.060 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Badmintonvereniging Sparrenburg ''B.V.S''

1.895 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Basisschool de Bron

1.870 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.850 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.470 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.720 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
5.943 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

52 Bereikbare stad

Basisschool De Hoogakker
Basisschool De Masten
Basisschool Het Rondeel
Basketbalvereniging The Black Eagles

Bevrijdingsfestival
Bewegingscentrum 50+
Bewegingscentrum 50+

Bewegingscentrum 50+
Bewonerscomm.De Commissaris
Bewonersvereniging "Het Groote Hart"

24.968 Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag
2.026 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.567 Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten
voor senioren (bewegingscentrum 50+)

52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
53 Sport en recreatie

11 Bestuursorganen en ondersteuning
32 Gezondheid
53 Sport en recreatie

1.619 Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten
53 Sport en recreatie
voor senioren
715 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
532 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
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Subsidie-ontvanger

Bewonersvereniging Wilgenstruweel
Big Band 'sHOT
Biljartvereniging De Kruiskamp
Binnendiezekoor (Vereniging Kring Vrienden van 'sHertogenbosch
Bosch Architectuur Initiatief

Bosch Decor Collectief
Bosch Meezingkoor Enjoy
Bosch Parade
Bosch Requiem
Bossche Kunstrij Vereniging

Bossche Reddings Brigade

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

540 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.731 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
207 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
50.000 Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en
de regio via een brede publieke discussie over
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en
beeldende kunst
5.050 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
100.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur
50.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur
31.535 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

Programma

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
51 Wonen en werkomgeving

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

9.595 Het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood
4.371 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

33 Veiligheid

Bossche Tennis Club "De Pettelaer"

2.731 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Bossche Zwemvereniging

2.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Bossche Reddings Brigade

Bossche Zwemvereniging

Bowlingvereniging Den Bosch

BS Maria Vinkel
BS Wittering.nl
Buurtbiebfunctie HDR
Buurtbiebfunctie Kruiskamp
Buurtbiebfunctie Nieuw Zuid
Cabaretfirma
Cada Lunes
Capella Ducis
Cathrieux
Concordia SVD-Hertogstad-Combinatie

Cooperatie Samen Doen UA
Cooperatieve Vereniging Bossche Windmolen West

Dameskorfbalvereniging ''BE Quick''

De Bossche Winter (ZNTM)

De Bossche Zomer (ZNTM)

De Korenaer Deurne
De Schutterij
De Zorgoppas BV

Den Bosch Zingt
Design Museum

53 Sport en recreatie

14.679 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

1.340 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
2.650 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
8.637 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
15.000 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
8.091 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
92.590 Publiek in aanraking brengen met cultuur
2.019 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.008 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
5.145 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.430 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

15.770 Een passend activiteiten-, diensten- en
41 Participatie en daginvulling
voorzieningenaanbod.
5.000 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen
4.433 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

300.000 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten; 71 Ruimte voor economie en
In het kader van corona perspectief te bieden voor
voorzieningen
alle inwoners
278.000 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten; 71 Ruimte voor economie en
In het kader van corona perspectief te bieden voor
voorzieningen
alle inwoners
12.745 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
530 Meemaken
35 Cultureel klimaat
60.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
41 Participatie en daginvulling
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
2.069.420 Publiek in aanraking brengen met cultuur
35 Cultureel klimaat
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Subsidie-ontvanger

Dierenartsenpraktijk 's-Hertogenbosch BV
Dierenasiel (transitorisch)
Dieze College
Diverse werkgevers

Diverse werkgevers

Diverse werkgevers

Drumfanfare Amantius
Drumfanfare Exempel
Ds Pierson College
DTV Den Bosch
Duketown Barbershop Singers
Duketown Ladies
EBBC

EC 't Sparrenbos
Engelens Belang
Engelens Kadekoor
Exploitatiemij Combibad Kwekkelstijn BV

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

6.500 Veilige woon- en leefomgeving
46.436 Veilige woon- en leefomgeving
15.399 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
415.604 Het bevorderen van de participatie op de
arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie,
door het verstrekken van loonkostensubsidie aan
werkgevers voor het realiseren van een Begeleid
Werken plaats.
8.032 Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst
nemen van mensen die op de reguliere markt niet het
minimumloon kunnen verdienen.

Programma

33 Veiligheid
33 Veiligheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

72 Werk en inkomen

4.238.383 De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt
72 Werk en inkomen
betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf
in het inkomen te kunnen voorzien.
15.709 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
14.715 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
230.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.756 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.797 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.152 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat

3.710 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
270 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.860 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
811.200 Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad

52 Bereikbare stad

35 Cultureel klimaat
52 Bereikbare stad
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

F Moradi Voorlichting Training Begeleiding
FC Engelen

44.960 Veilige woon- en leefomgeving
7.774 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

33 Veiligheid
53 Sport en recreatie

Festival Cement
Fiets Cross Club Nuland

27.670 Publiek in aanraking brengen met cultuur
691 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

Florijnz Corporate Finance B.V.
Fotoclub Nuland
Fujiyama Gym

Gemeente Bernheze

Gemeente Boekel

Gemeente Boxmeer
Gemeente Boxtel
Gemeente Boxtel

Gemeente Cuijk
Gemeente Grave
Gemeente Haaren

Gemeente Heusden
Gemeente Landerd

5.000 Organisatie MKB Data Science Top 50 Event

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
852 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
1.124 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen

30.540 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen 72 Werk en inkomen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
7.973 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen 72 Werk en inkomen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
7.592 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
11.680 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
23.600 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen 72 Werk en inkomen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
6.501 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
3.218 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
15.600 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen 72 Werk en inkomen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
136.663 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
4.063 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
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Gemeente Landerd

Gemeente Meierijstad
Gemeente Meijerijstad

Gemeente Mill en Sint Hubert
Gemeente Oss
Gemeente Oss

Gemeente Sint Anthonis
Gemeente Sint Anthonis

Gemeente Sint Michielsgestel

Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeente Uden
Gemeente Uden

Gemeente Vught
Gemeente Vught

Gemengd Koor Jeroen Bosch
Gemengd Koor 's-Hertogenbosch
Gilde St. Antoinus Abt
Golf Club BurgGolf Haverleij

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

5.611 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
31.855 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
77.031 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
2.832 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
1.132.369 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
93.216 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
3.022 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
7.688 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
24.100 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
293.311 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.899 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
29.532 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
6.862 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
18.456 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken
2.980 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.915 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
530 Meemaken
723 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

Programma

72 Werk en inkomen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

72 Werk en inkomen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

Golfclub Bois le Duc

434 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Golfclub Rosmalen

289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Grafisch Atelier
Groot Oeteldonks Koor
Gryphons

Handbal Vereniging ''Blauw-Wit''

Handboogschutterij Nimrod

Handboogver. Prins Bernhard
Harmonie ODIO
Harmonie Union
Heineken Fanfare
Hengelsportvereniging De Meer

Het Bossche Palet

39.100 Publiek in aanraking brengen met cultuur
35 Cultureel klimaat
1.902 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
1.446 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen
2.698 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

5.555 Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van
de handboogvereniging
10.152 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
11.918 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
5.126 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
434 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

5.350 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
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Het Groene Pad
Het Koor
Het Noordbrabants Museum
Het Nulands Gemengd Koor
Het Paardrijk VOF

''HMC Den Bosch''

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

36.380 Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie
voor basisscholen
2.288 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
14.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.978 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
4.955 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
386 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

Hobby en Activiteitenvereniging 't Hobbyhuis

20.467 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Hockeyclub 's-Hertogenbosch

18.520 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

HUB Noord Brabant

2.450 Het bevorderen van verkeerseducatie en
52 Bereikbare stad
verkeersveiligheid
10.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

HUB Noord Brabant
HUB stedelijk VSO
Huurdersvereniging De Regenboogtoren
Huurdersvereniging Eikenhorst
IJshockey Vereniging Red Eagles 's-Hertogenbosch

Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap
Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap
Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap
Indigo Brabant BV
IVC
IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch

53 Sport en recreatie

2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
564 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
580 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
11.999 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

52 Bereikbare stad

1.900
1.999
1.999
38.000

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
184.840 Publiek in aanraking brengen met cultuur
500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij inwoners

32 Gezondheid
32 Gezondheid
53 Sport en recreatie

35 Cultureel klimaat
54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch

2.500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch

3.545 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

Jacco Wijnia Music
Jazz in Duketown
JB Dweilfestival
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeugd Onderwatersport Vereniging Flipper

Jheronimus Art Centre
Just for Fun
Kabeve Investments BV

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Nuland
Katholieke Bond van Ouderen afdeling Nuland

Katholieke Vereniging voor EHBO 's-bosch
KBO afd Den Bosch-Groot-West
KBO afdeling Vinkel
KBO afdeling Vinkel

KBO Brabant afd Noord-Maaspoort

1.999
35.334
-10.190
5.000

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

1.690 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

59.730 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken 35 Cultureel klimaat
(presentatie van kunst)
1.835 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
55 Cultuurhistorische kwaliteit
6.590 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken
2.783 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
4.686 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
41 Participatie en daginvulling
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
8.438 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
2.223 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
1.472 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
3.981 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.734 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling

32 Gezondheid
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KBO 's-Hertogenbosch afd Centrum-Zuid
KC De Duizendpoot
KC de Groote Wielen
KC De Haren
KC De Kameleon
KC de Kameleon
KC De Kwartiermaker
KC De Troubadour
KC de Vlindertuin
KC Sterrenbosch
KC 't Ven
KC 't Wikveld
KC Westerbreedte
Kerk en Kroeg
Kindcentrum de Matrix
Kindcentrum de Troubadour
Kindcentrum 't Boschveld
Kinderboerderij 't Veldje
Koning Willem I College
Koningstheateracademie
Koningstheateracademie
Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor
Koninklijke Erkende Harmonie OUDE POST 's-Hertogenbosch
Koninklijke Harmonie
Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch
Koninkrijk van Muziek B.V.
Koor Voluum
Koor3Klank
Korfbalvereniging STIP

Kunstbende
L.W. Beekmanschool
Lawntennisvereniging "Nuland"

Leermakers Zorggroep BV

Marokkaans Comite de Kruiskamp
Matzer
Memoriaal bijdrage EZ (SO)
Memoriaal boeking jongeren Zuid Oost P. Langedijks
Memoriaal huur De Den
Memoriaal huur Hazenkamp
Memoriaal huur SMJH P Langedijksingel
Mixed Hockeyclub Rosmalen

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

2.431 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.570 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.840 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.280 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.970 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.750 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.130 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.070 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.830 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.430 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
2.320 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
5.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
3.650 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
-800 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
2.490 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
5.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.090 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven
55.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
4.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
56.560 Publiek in aanraking brengen met cultuur
1.663 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
4.867 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
13.213 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
9.569 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
2.130 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
642 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
5.530 Publiek in aanraking brengen met cultuur
3.820 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
257 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
2.000 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
33.140 Publiek in aanraking brengen met cultuur
-7.500 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
40.322 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
34.292 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
77.879 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
9.649 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
14.055 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

32 Gezondheid
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
35 Cultureel klimaat
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
52 Bereikbare stad
51 Wonen en werkomgeving
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

35 Cultureel klimaat
52 Bereikbare stad
53 Sport en recreatie

40 Wonen en zorg

39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
53 Sport en recreatie

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Moluks Comite Tenaga
Motorclub Les Vites

Muziek Collectief Engelen
Muziekvereniging St. Cecilia
Muziekvereniging VK-HMK
Mytylschool Gabriel
Nationaal Monument Kamp Vught
Nationale Vereniging De Zonnebloem afd Vinkel
Nederlandse Katholieke Vrouwenbond Empel

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

2.870 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
498 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

4.904 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
14.434 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
3.829 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
10.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

35 Cultureel klimaat

20.530 Verstrekken subsidie Nationaal Monument Kamp
Vught
211 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
100 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie
11 Bestuursorganen en ondersteuning
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling

Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders

4.192 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
54 Milieu respecterende
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch ontwikkelingen
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 20162020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

Nederlandse Vereniging voor Autisme

2.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Noord Brabants Museum
November Music
Opera aan de Parade
Operettevereniging Rosmalen
Orgelkring Hendrik Niehof
Orkest "De Laatbloeiers"
Orthense Harmonie
Orthense Sport Club '45

Ouderenvereniging De Westhoek
Ouderenvereniging Vlethof
Overig
Panama Pictures
Parklane Properties BV

Parochie H. Antonius Abt
Parochie Heilige Johannes Evangelist

Parochie Heilige Johannes Evangelist
Parochie St. Lambertus Engelen

1.297.420 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
36.610 Publiek in aanraking brengen met cultuur
7.216 Publiek in aanraking brengen met cultuur
2.209 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
4.430 Publiek in aanraking brengen met cultuur
2.671 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
7.075 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.201 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
19.618 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
16.740 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.740 Publiek in aanraking brengen met cultuur
32.120 Publiek in aanraking brengen met cultuur
19.836 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

32 Gezondheid
32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
55 Cultuurhistorische kwaliteit

134 Publiek in aanraking brengen met cultuur
35 Cultureel klimaat
3.987 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
54 Milieu respecterende
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch ontwikkelingen
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 20162020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

155.000 Bijdrage in onderhoud Sint Jan
55 Cultuurhistorische kwaliteit
12.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het 55 Cultuurhistorische kwaliteit
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie
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Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

Particulier

178.818 Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken 54 Milieu respecterende
afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te ontwikkelingen
koppelen stort het riool minder over, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn
zo ook een minder groot vuilwaterriool en
rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele
waterketen betekent. Afkoppelen vormt een
onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en
van de ambitie om te komen tot een
klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’sHertogenbosch. Groene daken bieden een grote
bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de
verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in
de stad.

Particulier

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

Particulieren
Particulieren
Particulieren

Particulieren

Particulieren
Ponyclub De Paardenvriendjes

Popkoor Family & Friends
Popsoulkoor-Rosmalen
Praktijkschool De Rijzert
Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

R.K. Voetbalvereniging Emplina

63.362 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
4.788 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
26.163 Het stimuleren van jongerenparticipatie door
eenmalige projecten te ondersteunen, georganiseerd
door jongeren
5.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
9.344 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling

40 Wonen en zorg

41 Participatie en daginvulling

161 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

1.745 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.247 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
6.485 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
52 Bereikbare stad
55 Cultuurhistorische kwaliteit

11.340 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

R.K.V.V. Nulandia

4.289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

R.K.V.V. Wilhelmina

8.047 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Redding Brigade Rosmalen

7.409 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Rederijkerskamer Moyses Bosch

1.529 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering 53 Sport en recreatie
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

Refugee Team BV

Regeling: Heemkundekringen
Rijvereniging Prinses Margriet (rv Vinkel)

RK Basisschool 't Schrijverke
RK Parochie H. Maria

RK Voetbalvereniging Eerste Vinkelse Voetbalclub

RK Voetbalvereniging Maliskamp
Rodenborch College

8.852 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
209 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

3.210 Het bevorderen van verkeerseducatie en
52 Bereikbare stad
verkeersveiligheid
17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het 55 Cultuurhistorische kwaliteit
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie
2.281 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen
4.900 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden
2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

53 Sport en recreatie
52 Bereikbare stad
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Rodenborch College
Rosmalens Mannenkoor
Rosmalens Pop-&Rockkoor
Rosmalense Judo Club

Rosmalense Komedie
Rugbyclub The Dukes

Ruitersport Vereniging Rosmalen

Sancta Maria Mavo
Schermclub den Bosch

Senioren vereniging Empel
Seniorenorkest Da Capo Big Band
Seniorenvereniging Engelen Bokhoven
Seniorenvereniging HEVO Rosmalen
Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

's-Hertogenbosch Vocaal Ensemble
s-Hertogenbosche Watersportvereniging ''Viking''

's-Hertogenbossche beiaardierstichting
's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging
S-Hertogenbossche Lawn Tennis Club "Bastion Baselaar"

's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

63.734 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie
1.839 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
2.087 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
3.437 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen
1.466 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
2.795 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen
771 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
514 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
1.293 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.001 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
28.903 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
3.900 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
867 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
5.510 Publiek in aanraking brengen met cultuur
626 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.458 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

52 Bereikbare stad
53 Sport en recreatie

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling

35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
53 Sport en recreatie

369 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

's-Hertogenbossche Watervrienden

8.958 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Smartlappenkoor "Déheurdevaneiges"

1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.091 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.734 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
7.500 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 20162020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor Amor
Smartlappenkoor Rond en Blond
Smartlappenkoor 't Is nie te geleuve
Smartlappenkoor Warempel
Smartlappenkoor ZingMaar LekkerMee
SOCB onroerend goed beheer B.V.

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten
Soundtreks
Sportacademie Van Gent VOF

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
5.000 Voorkomen en tegengaan eenzaamheid
5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

41 Participatie en daginvulling
53 Sport en recreatie
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Sportclub Bossche Voetbal Vereniging B.V.V.

3.871 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Sportvereniging Beatrix Lukas Combinatie (SV B.L.C.)

7.806 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

55.220 Publiek in aanraking brengen met cultuur
3.302 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
71.168 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
15.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
13.500 Het verstrekken van bed, bad en brood aan
uitgeprocedeerde asielzoekers
300.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
85.557 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat

St. Josephstraat (NOVA ZEMBLA)
Stedelijk Kinderkoor en Jeugdkoor Fermaatjes
Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch
Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch
Stg ASKV steunpunt Vluchtelingen
Stg Babel 's-Hertogenbosch en omstreken
Stg Babel 's-Hertogenbosch en omstreken
Stg De Biechten Actieve Senioren

32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling
33 Veiligheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling
73 Armoede en schulden

Stg Gemeenschapsblad De Klepel

19.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
41 Participatie en daginvulling
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
874 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
1.540 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Gemeenschapshuis De Meent

7.677 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Gezondheidscentrum 's-Hertogenbosch Noord

3.650 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

Stg De Maasdonkse Flierefluiters

Stg het roze huis 's-Hertogenbosch
Stg Jeugdbelangen Nuland
Stg Jeugdwerk Maaspoort - De Poort
Stg Kentalis Ambulante Dienst regio Zuid
Stg Leergeld 's-Hertogenbosch
Stg Maatsch Beursvloer 's-Hertogenbosch e.o.
Stg Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch eo

Stg Marokkaanse Jongeren 's-Hertogenbosch
Stg RADAR Reg Anti Discriminatie Actie Raad
Stg RADAR Reg Anti Discriminatie Actie Raad

53 Sport en recreatie

570 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
2.821 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
246.548 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
23.111 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
179.150 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.
15.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
118.000 Terugdringen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en
zo de cirkel van geweld van generatie op generatie
doorbreken.
15.748 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
1.831 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
73 Armoede en schulden
41 Participatie en daginvulling
40 Wonen en zorg

39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling

Stg Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel

66.210 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
52.500 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Stg Sociaal culturele Centra 's-bosch

47.422 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg SWV PO de Meierij regio Zuid

95.600 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
15.000 Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

39 Opgroeien en talentontwikkeling

27.380 Het verstrekken van bed, bad en brood aan
uitgeprocedeerde asielzoekers
9.878 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
1.956 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
60.174 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.

33 Veiligheid

Stg RK Zeeverkennersgroep st Joris
Stg Samenwerkingsverband De Meierij

Stg Veldrit Grote Prijs van Brabant
Stg VluchtelingenWerk Zuid Nederland
Stg VluchtelingenWerk Zuid Nederland
Stg Voedselbank Nederland afd Den Bosch
Stg Voedselbank Nederland afd Den Bosch

41 Participatie en daginvulling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling

53 Sport en recreatie

39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling
73 Armoede en schulden

Stg Wijkraad Rosmalen Centrum Hondsberg

5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stg. Vanzelfsprekend 's-Hertogenbosch e.o

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

40 Wonen en zorg
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Stg. Vanzelfsprekend 's-Hertogenbosch e.o

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

Stichting "Trefpunt" De Slinger

49.600 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
660 Meemaken
1.445 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
48.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Stichting "Weekje Weg"

14.940 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting 1629
Stichting 2-Stage jeugdmusical

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
4.474 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.466 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
98.889 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat

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

41 Participatie en daginvulling

Stichitng Kafland
Stichting WitLof

Stichting 7OP
Stichting ABC Leer Mee

Stichting Actieve Senioren

Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente 'sHertogenbosch
Stichting Alianco

Stichting Ambachtshoeve
Stichting Antishit
Stichting ATO
Stichting Autismecafe073
Stichting Avans Hoge School
Stichting Avans Hogeschool

Stichting Babel 's-Hertogenbosch e.o.

120.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
8.655 Meedoen
40.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
120.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
2.631 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
2.500 Publiek in aanraking brengen met cultuur
5.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
82.846 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

41 Participatie en daginvulling

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling

39 Opgroeien en talentontwikkeling
72 Werk en inkomen

32 Gezondheid
40 Wonen en zorg

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling
35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
72 Werk en inkomen

Stichting Babel 's-Hertogenbosch en omstreken
Stichting Bach Cantates
Stichting Basketball Academy Den Bosch

1.380 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
6.240 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
3.850 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

Stichting BBDB Het Brabants Jazz Orkest
Stichting BBDB Het Brabants Jazz Orkest

1.968 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
2.524 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Beestenboel
Stichting Bijna Baantjes

Stichting BLUV
Stichting Bosch Parade
Stichting Bossche Amateur Schilderdag
Stichting Bosse Nova
Stichting Buddyhulp
Stichting Buurtbemiddeling073
Stichting Cappella Pratensis
Stichting Carnaval 't Slotgat
Stichting Carnavalsorganisatie Nuland
Stichting Cement
Stichting Clubtools Nederland

Stichting Coach2Change
Stichting Cor Unum
Stichting Creatieve Handvaardigheid Empel
Stichting Dave Menkenhorst
Stichting De Bossche Hoeve
Stichting De Buurtverbinder
Stichting de Buurtverbinder
Stichting De Echo Vinkel

33.750 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.466 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
100.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
40 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
5.530 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
60.407
50.000
1.610
660
21.080
3.789

Veilige woon- en leefomgeving
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Meemaken
Meemaken
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

41 Participatie en daginvulling

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling
33 Veiligheid
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

6.415 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
21.400 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
710 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
11.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
51 Wonen en werkomgeving

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
4.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
968 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
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Stichting De Groeiring Vinkel

Stichting Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West
Stichting dierenambulance 's-Hertogenbosch
Stichting Dierenpark 't Wikkie
Stichting Dierenwei Geitenbrij
Stichting Door & Voor
Stichting Door & Voor

Stichting Door en Voor
Stichting Dorpshuis Engelen

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

4.390 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
32.000 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
20.500 Veilige woon- en leefomgeving
2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

Programma

41 Participatie en daginvulling

32 Gezondheid
33 Veiligheid
51 Wonen en werkomgeving

2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving
26.920 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
9.600 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
40 Wonen en zorg
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
1.510 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Dorpshuis t Zijl

21.312 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Dukebox
Stichting Dukebox

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
21.400 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
2.750 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij inwoners

Stichting Eendenkooi Maaspoort

35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting Ekartweide

2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Engelens Belang
Stichting Events JCI 's-Hertogenbosch

164 Meemaken
5.000 Organisatie BOV trofee Futureproof

Stichting Exodus Zuid-Nederland
Stichting EYE
Stichting Farent
Stichting Farent
Stichting Farent

Stichting Farent

35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
33 Veiligheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling

22.000 Re-integratie van ex-gedetineerden
19.000 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
10.000 Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren 33 Veiligheid

5.500 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
39 Opgroeien en talentontwikkeling
geaccepteerd weet.
630 Het stimuleren van jongerenparticipatie door
39 Opgroeien en talentontwikkeling
eenmalige projecten te ondersteunen, georganiseerd
door jongeren
6.717 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Farent

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

Stichting Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch

3.272 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen 35 Cultureel klimaat
en cultuur dóór meer mensen.
1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting FlamencOlé
Stichting Flik-Flak
Stichting Flik-Flak

5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

72 Werk en inkomen

53 Sport en recreatie

Stichting Flik-Flak

25.860 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Stichting Flik-Flak

99.996 Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak

53 Sport en recreatie

Stichting Gabriel

12.196 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
52.500 Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch 71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
69.145 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
72.950 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
41 Participatie en daginvulling
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch
Stichting Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch
Stichting Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch

Stichting Gemeenschapshuis Orthen
Stichting Generatie Zuid
Stichting Generatie Zuid

Stichting Graasland
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch
Stichting Halt

6.770 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
3.230 We willen dat jongeren nu en in de toekomst
39 Opgroeien en talentontwikkeling
maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te ontplooien.
8.900 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
18.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
51.000 Veilige woon- en leefomgeving
33 Veiligheid
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

315

Subsidie-ontvanger

Stichting Halt

Stichting Hambaken Connect
Stichting Hartveilig Den Bosch
Stichting Haspel
Stichting Haspel
Stichting Het Brabants Kamerkoor
Stichting het Heike
Stichting Het Kader
Stichting Het Noordbrabants Landschap

Stichting HUB Noordoost Brabant
Stichting Huis 73 en omstreken
Stichting Huis 73 en omstreken
Stichting Huis 73 en omstreken
Stichting Huiskamer Bij Katrien
Stichting Huiskamer Bij Katrien

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

356 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
147.984 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
9.000 Gezond leven
120.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
63.750 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
2.013 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
66.329 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
40.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
2.150 De subsidie dient ter ondersteuning van de
activiteiten voor de voorlichting en educatie van de
Brabantse bevolking met als doel het in stand houden
van natuur en landschap
93.647 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
3.246.610 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
2.107.500 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
22.825 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
458 Gezond leven
45.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

53 Sport en recreatie

39 Opgroeien en talentontwikkeling
32 Gezondheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling

Stichting Hulp Waduwa, Sri Lanka

4.350 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Imkerij Stad en Streek

4.575 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

Stichting in Samenwerking
Stichting ISMES
Stichting IVN Tilburg

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
21.500 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij inwoners

35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg

4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg

4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg

1.200 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van 54 Milieu respecterende
een duurzaam milieugedrag bij inwoners
ontwikkelingen

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Engelen
Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects
Stichting Jeugdbelangen Nuland
Stichting Jeugdsoos Vinkel
Stichting Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch
Stichting Jong Actief

Stichting Jong Actief
Stichting Jongeren op Gezond Gewicht
Stichting Jongerencentrum Number One
Stichting Jongerencentrum Number One
Stichting Jongerensoos Ons Honk
Stichting Kameraden
Stichting Kansarmen Sri Lanka

1.400 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
4.941 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
21.812 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
17.140 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
580 Meemaken
1.280 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
250.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.
10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
81.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
2.917 Gezond leven
15.700 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
24.300 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
2.960 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
5.604 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
73 Armoede en schulden
40 Wonen en zorg

41 Participatie en daginvulling
32 Gezondheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling

Stichting Kolibrie

3.010 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Komitas

2.145 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

316

Subsidie-ontvanger

Stichting KTA Producties
Stichting KTA producties

stichting KuBra
stichting KuBra
stichting KuBra
Stichting Kumbatio Nederland
Stichting Kunstprojecten / Ongekend
Stichting Landschapsbelang Maasdonk

Stichting Loods
Stichting Loods
Stichting Loods
Stichting Loos
Stichting Loos
Stichting Lostdogs Collective
Stichting Manik
Stichting Matzer Theaterproducties
Stichting MCA Brabant
Stichting MiNC

Stichting Minitopia
Stichting MINOUX
Stichting MINOUX
Stichting Museum Slager
Stichting Muziekschool Den Bosch
Stichting NAHkracht Brabant
Stichting Nederlandse Breaking League
Stichting Netwerk tegen Armoede

Stichting Netwerk tegen Armoede
Stichting niet normaal
Stichting Nieuwjaarsreceptie 's-Hertogenbosch

Stichting November music
Stichting Oeteldonks Gemintemuzejum
Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH
Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH
Stichting Onderwijs
Stichting One Worldcitizens
Stichting Ons Poppetje

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

1.950 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
10.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
1.999
1.750
1.999
7.000

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.880 De subsidie dient ter ondersteuning van de
activiteiten op het gebied van educatie, beheer en
ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente
's-Hertogenbosch
30.000 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
616.350 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
95.100 Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde
skatehal
10.000 Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Subsidie voor de verbetering van de multimodaliteit
van onze stad en regio
4.500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij inwoners

35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
53 Sport en recreatie
53 Sport en recreatie

14.000
14.999
57.500
5.000

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

10.000
22.500
1.965
62.980

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat

Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)
24.119 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
990 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
19.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
1.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

105.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden
65.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur
10.000 Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle
ondernemers uit 's-Hertogenbosch en omstreken
100.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
5.190 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
25.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
59.141 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
15.216 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling

Stichting Oosterhoeve

10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
4.908 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
32 Gezondheid
zelfstandig en zelfredzaam.
9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Opus
Stichting Oranje comité Empel
Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel
Stichting Oranjecomité Nuland
Stichting Organisatie Wielergala

15.000
381
600
266
10.000

Stichting Ouders en Jeugdzorg

56.000 Opgroeien en Opvoeden.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven

4.550 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
1.995 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
29.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
50.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing;
betreft subsidie aan de Opera 3 daagse.

52 Bereikbare stad

Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen

Stichting Paleis voor Volksvlijt
Stichting Panama Pictures
Stichting Philharmonie Zuid-Nederland

Publiek in aanraking brengen met cultuur
Meemaken
Meemaken
Meemaken
Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Subsidie-ontvanger

Stichting Popkoor 3x3
Stichting Radio Glas

Stichting Reinier van Arkel
Stichting Reinier van Arkel

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

2.517 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
17.500 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten;
In het kader van corona perspectief te bieden voor
alle inwoners
168.510 Voorkomen terugval van kwetsbare mensen
15.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris

35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
32 Gezondheid
53 Sport en recreatie

Stichting Resto VanHarte

5.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Resto VanHarte

13.384 Een passend activiteiten-, diensten- en
41 Participatie en daginvulling
voorzieningenaanbod.
5.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting Resto VanHarte
Stichting ROC De Leijgraaf
Stichting ROC Nijmegen eo
Stichting Rompert Dierenpark
Stichting Scouting Columbus
Stichting Scouting Groep Petrus en Paulus
Stichting Scouting Rosmalen
Stichting Scouting 's-Hertogenbosch Noord
Stichting Seniorengilde
Stichting Seniorengilde

Stichting Seniorenraad

Stichting SGH
Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad

Stichting Signum
Stichting Signum

49.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
20.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
39 Opgroeien en talentontwikkeling
hun talenten te ontwikkelen.
2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
30.050 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
6.720 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
4.000 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
32 Gezondheid
72 Werk en inkomen

3.666 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
41 Participatie en daginvulling
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
4.195 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling
2.500 Subsidies aan evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen

22.140 Publiek in aanraking brengen met cultuur
180.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
24.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
39.615 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
64.472 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen

742.129 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting SIMON
Stichting Slachtofferhulp Nederland

Stichting Sociaal Restaurant

Stichting SOLOS
Stichting SOLOS
Stichting Soundtreks
Stichting Sparkling Plastic

Stichting Sportalliantie Rosmalen
Stichting Sportalliantie Rosmalen

Stichting Sportalliantie Rosmalen Nuland Vinkel
Stichting SSPOH
Stichting SSPOH
Stichting Stadspijpers
Stichting Stadspijpers 's-Hertogenbosch
Stichting Stip

Stichting Strive & Struggle

6.060 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
17.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
4.900 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling
41 Participatie en daginvulling

41 Participatie en daginvulling

35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

-20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie
5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

30.448 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie
3.018.348 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
752.964 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
2.720 Meemaken
1.975 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
40.000 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld
2.313 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
72 Werk en inkomen

53 Sport en recreatie

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Subsidie-ontvanger

Stichting Talentis voor Kath Prot Christ en Alg Bijz Pirimair
Onderwijs
Stichting TAPTOE
Stichting Theaterparticipatie
Stichting Topsport Brabant
Stichting Transfarmers
Stichting van de Vrije Meisjes Club VMC
Stichting VEADS

Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost

Stichting Verkadefabriek
Stichting Vicky Brown
Stichting Vier Het Leven
Stichting Vijfsterren Logistiek

Stichting Vivent De Hooghe Clock
Stichting Vivent Zorgt
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid Nederland
Stichting Vocaal Ensemble Markant
Stichting Voedseltuin Villenueva
Stichting Voetbalcomplex OJC De Groote Wielen

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

24.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.000 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.200 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris
40.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
4.022 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
9.450 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
19.209 Terugdringen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en
zo de cirkel van geweld van generatie op generatie
doorbreken.
34.700 Publiek in aanraking brengen met cultuur
25.000 Gezond leven
2.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
27.500 Bijdrage voor realisatie van het meerjarenprogramma
Vijfsterren Logistiek
2019-2021
199 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
34.500 Voorkomen terugval van kwetsbare mensen
346.545 Voorkomen sociaal isolement en vergroten
zelfredzaamheid
2.288 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
3.900 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie
41 Participatie en daginvulling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
40 Wonen en zorg

40 Wonen en zorg

35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
32 Gezondheid
32 Gezondheid
72 Werk en inkomen
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling

Stichting Werkwarenhuis
Stichting Wijkbelangen Maliskamp

12.887 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden
29.410 Publiek in aanraking brengen met cultuur
4.560 Meemaken
85.128 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
1.995 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven

Stichting Wijkcentrum De Stolp

38.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Wijkraad Molenhoek

4.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Wijkraad Zuid

1.043 Het bevorderen van verkeerseducatie en
52 Bereikbare stad
verkeersveiligheid
2.860 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Vrienden Kamermuziek
Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval
Stichting Werkcarrousel

Stichting Wijkwerkplaats Oost
Stichting WILLEM TWEE
Stichting WILLEM TWEE
Stichting Willem Twee
Stichting WILLEM TWEE (flexibel budget programmering)

69.500
983.750
10.000
52.689

Publiek in aanraking brengen met cultuur
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Publiek in aanraking brengen met cultuur
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat

53 Sport en recreatie
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
35 Cultureel klimaat
51 Wonen en werkomgeving

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat

Stichting WILLEM TWEE Cultureel Jongerenfestival
Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst
Stichting Windkracht5 wijkcentrum

24.150 Publiek in aanraking brengen met cultuur
35 Cultureel klimaat
27.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
15.218 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Windkracht5 wijkcentrum

45.210 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Zebra

25.712 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.
10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
14.301 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
5.653 Veilige woon- en leefomgeving
12.500 Publiek in aanraking brengen met cultuur
10.700 Publiek in aanraking brengen met cultuur
12.480 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.461 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

Stichting Zorgbelang Brabant

Stichting Zuiderbos
Stichting zwerfkat
STOK
STOK
Straatpastoraat
Taekwondo-School Ertekin

Tafeltennisvereniging "De Kruiskamp 1981"

225 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

39 Opgroeien en talentontwikkeling
40 Wonen en zorg

39 Opgroeien en talentontwikkeling
33 Veiligheid
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Subsidie-ontvanger

Tao of Care

Team van Roosmalen

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

116.966 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
2.891 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

40 Wonen en zorg

53 Sport en recreatie

Tennisclub De Groote Wielen

129 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Maaspoort

707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Maliskamp

273 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

32 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

1.317 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Engelen

996 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Oosterplas

466 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Rosmalen

2.136 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

The All Peoples Music Band

2.524 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
450.300 Publiek in aanraking brengen met cultuur
2.019 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.577 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.750 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
2.084 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.169 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.445 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
2.041 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.655 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.565 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.092 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat

Turnvereniging Odi en Juliana Combinatie

6.778 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

TV Asmunt

3.261 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Vinkel

Tennisvereniging De Hambaken

Theaterfestival Boulevard
Theatergroep "De Feeks"
Theatergroep Impla
Theaterkoor Tot & Met!
Theaterkoor Tot & Met!
Theaterkoor Voice Sensation
Theatersportver. Niet bepaald Doorsnee
Theatersportvereniging Zoetelieve
Tieners van Toen Nuland
Toneelgroep MaandaG
TTV Never Despair

Van Neynselstichting
Van Neynselstichting

Van Neynselstichting

Van Neynselstichting
Vereniging Bossche Opera
Vereniging BVG afd Den Bosch
Vereniging COC Noordoost Brabant
Vereniging fietsersbond
Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris
Vereniging Heemkundekring Rosmalen

6.647 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
63.034 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
6.603 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.749 Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten
voor senioren
3.099 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
602 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
15.260 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
500 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid
50 Meemaken
4.490 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

32 Gezondheid
40 Wonen en zorg

41 Participatie en daginvulling

53 Sport en recreatie
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
41 Participatie en daginvulling
52 Bereikbare stad
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Subsidie-ontvanger

Vereniging Jinc
Vereniging Klokkengroep 's-Hertogenbosch
Vereniging Koor Capella Brabant
Vereniging KPJ JN Nuland
Vereniging Musicerende Culturele Contactgroep
Vereniging Netwerk Praktijkonderwijs Noord-Oost NoordBrabant
Vereniging Nos Baranka
Vereniging Oeteldonkse Club
Vereniging Ouderensocieteit Maaspoort
Vereniging Scouting Hintham
Vereniging Scouting Lucas
Vereniging Sport Voor Gehandicapten

Vereniging Vughtse Sportclub Prins Hendrik

Verkadefabriek
Viering Koningsdag
Vincentiusverening 's-Hertogenbosch
Vincentiusverening 's-Hertogenbosch

Vincentiusverening 's-Hertogenbosch
Visio Onderwijs Grave
Vocaal Ensemble "Dubbel-Zes"
Vocaal Ensemble Pur Sang
Voetbalvereniging Maliskamp

Voetbalvereniging OJC Rosmalen

Voetbalvereniging OJC ROSMALEN

Voetbalvereniging RKKSV
Voetbalvereniging RKKSV

Voetbalvereniging The Goalgetters T.G.G.

VOF Land van Coudewater

VOF Land van Coudewater

Volleybalvereniging Spirit

Vrienden van de Schola Cantorum 's-Hertogenbosch
Vrouwenkoor "Ongehoord"
Vrouwenkoor Sirenen
VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij
Watersport Vereniging Engelermeer

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

20.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
334 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.096 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
5.115 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
2.629 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
94.562 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
4.292 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
9.590 Meemaken
516 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
5.730 Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve
activiteiten van de vereniging Sport Voor
Gehandicapten
5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

39 Opgroeien en talentontwikkeling
32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
39 Opgroeien en talentontwikkeling
41 Participatie en daginvulling
35 Cultureel klimaat
32 Gezondheid
39 Opgroeien en talentontwikkeling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

1.058.660 Publiek in aanraking brengen met cultuur
1.850 Viering Koningsdag

35 Cultureel klimaat
11 Bestuursorganen en ondersteuning
3.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

7.335 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.
1.700 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
10.824 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.
1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.842 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
3.614 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen
500 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

41 Participatie en daginvulling

41 Participatie en daginvulling
39 Opgroeien en talentontwikkeling
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

20.014 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

3.201 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden
1.173 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

53 Sport en recreatie

17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het 55 Cultuurhistorische kwaliteit
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie
17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het 55 Cultuurhistorische kwaliteit
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie
3.534 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
53 Sport en recreatie
en vrijwilligers bij sportverenigingen
3.855 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
343.450 Versterken economische structuur
1.751 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen
53 Sport en recreatie
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Subsidie-ontvanger

Verstrekte
subsidie

Doelstelling

Programma

Watersportvereniging De Groote Wielen

1.253 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Watersportvereniging De Pettelaer

1.269 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Wereld van Bosch
WijDoenMee BV
Wijkraden

-23.697 Publiek in aanraking brengen met cultuur
108.242 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.
80.337 Belangenbehartiging van bewoners in de wijk.

Wijktheater
Woningexploitatie Weegels van Hoof BV

-37.933 Publiek in aanraking brengen met cultuur
16.529 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

Ypse BV

157.187 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
2.857 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.902 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.
1.478 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

Zangkoor Derplu
Zangkoor Eigen Wijs
Zangvereniging Just Between
Zeilvereniging Oosterplas

Ziekenvereniging Het Open Venster
Zien
ZNTM bv
Zwem- en Polovereniging De Treffers

211 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.
5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
3.129.980 Publiek in aanraking brengen met cultuur
21.532 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

35 Cultureel klimaat
41 Participatie en daginvulling
11 Bestuursorganen en ondersteuning
35 Cultureel klimaat
55 Cultuurhistorische kwaliteit

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie

32 Gezondheid
35 Cultureel klimaat
35 Cultureel klimaat
53 Sport en recreatie
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Begroting en Realisatie 2020
Bijlage leveringen en diensten basisinfrastructuur

Programma
Omschrijving programma
32 32 Gezondheid

FCL

Fcl Omschrijving

Doelstelling/omschrijving deelopdracht

bedrag
begroot

Ecl Omschrijving

66702000 deelopdr 1 Informatie en advies

Door middel van informatie en advies vinden inwoners hun weg in
Leveringen en diensten
mogelijkheden voor maatschappelijke hulp en ondersteuning.

1.107.992

741.669

66702010 deelopdr 2 Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

Ondersteuning, scholing en stimulering van vrijwilligerswerk en
mantelzorg waardoor inwoners zich voor elkaar, voor activiteiten, Leveringen en diensten
diensten, voor verenigingen en voorzieningen inzetten.

3.097.759

3.081.012

954.582

58.800

66702030 deelopdr 4 Positieve gezondheid /collectieve preventie
6671440 deelopdr 4 Positieve gezondheid /collectieve preventie

Door gezondheidswerk, trainingen, preventieactiviteiten en
signalering in de wijken en op de scholen hebben inwoners het
vermogen om eigen regie te voeren over hun gezondheid.

Dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten waardoor eenzaamheid
Leveringen en diensten
wordt voorkomen of afneemt.

66702050 deelopdr 6 Talentontwikkeling / persoonlijke ondersteuning
6671440 deelopdr 6 Talentontwikkeling / persoonlijke ondersteuning
6671470 deelopdr 6 Talentontwikkeling / persoonlijke ondersteuning

Zowel individuele als collectieve ondersteuning die vrij
toegankelijk is op sociale vragen van inwoners om hun
zelfredzaamheid en talenten te ontwikkelen.

Leveringen en diensten

64806611 deelopdr 6 Talentontwikkeling / persoonlijke ondersteuning
66702060 deelopdr 7a Jeugd- en jongerenwerk stedelijk PowerUp073
66702070 deelopdr 7b Jeugd- en jongerenwerk in Noord, onderdeel PowerUp 073

Leveringen en diensten
Leveringen en diensten

Totaal 41

Totaal 73 Armoede en schulden
Totaal 73
Eindtotaal

66702040 deelopdr 5 Aanpak armoede en schulden

Zowel individuele als collectieve ondersteuning om inwoners
financieel zelfredzaam te maken.

Humanitas

124.188

bedrag
Totaal
1.107.987

16.752
895.781

3.097.764
954.581

25.000

5.185.333
5.185.333

3.881.481
3.881.481

1.257.241

1.157.412

5.608.449

3.231.432

1.880

1.880

46.400

25.600

242.130
242.130

1.044.969
1.044.969

1.700.158

180.157

Leveringen en diensten

1.826.360

25.000
16.752
16.752

5.185.332
5.185.332

99.828

1.257.240

496.704

5.608.451
1.880

20.800

19.760
Jongerenwerk die zich inzet om jongeren gelijke kansen te geven
en hierdoor in staat stellen om zich in persoonlijk en
maatschappelijk opzicht te ontwikkelen.

Totaal 41 Participatie en daginvulling
73 73 Armoede en schulden

242.130

25.000

Totaal 32
66702020 deelopdr 3 Voorkomen en aanpak eenzaamheid/dagbesteding en ontmoeting

bedrag realisatie
MEE
GGD

Leveringen en diensten

Totaal 32 Gezondheid
41 41 Participatie en daginvulling

Farent

46.400

19.760

19.760

1.826.360

472.500

472.500

9.232.590
9.232.590

6.715.184
6.715.184

216.600

75.000

216.600
75.000
216.600
75.000
14.634.523 10.671.665

1.826.360
472.500
1.700.158
1.700.158

0
0
1.942.288

220.717
220.717

0
0
1.265.686

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

596.532
596.532

9.232.591
9.232.591

141.600

216.600

141.600
141.600
754.884

216.600
216.600
14.634.523
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Verloop van kapitaaluitgaven 2020

Programma
Bestuursorganen en -ondersteuning

Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning
Dienstverlening
Totaal Dienstverlening
Gezondheid

Totaal Gezondheid
Wonen en zorg
Totaal Wonen en zorg
Opgroeien en talentontwikkeling

Totaal Opgroeien en talentontwikkeling
Participatie en daginvulling
Totaal Participatie en daginvulling
Veiligheid
Totaal Veiligheid
Cultureel klimaat

Totaal Cultureel klimaat
Sport en recreatie

Totaal Sport en recreatie
Wonen en werkomgeving

Totaal Wonen en werkomgeving
Bereikbare stad

Totaal Bereikbare stad
Cultuurhistorische kwaliteit

Totaal Cultuurhistorische kwaliteit
Milieu respecterende ontwikkelingen

Concernproduct Omschrijving concernproduct
202 Informatie/automatisering
207 Geo-informatie
213 Grote Stedenbeleid
216 Overige bestuursadvisering en ondersteuning

Som van
Som van
Oorspronkelijk Uitgaven tot en
krediet
met 2019
514.500
412.124
718.530
1.453.047
3.098.201

6.121
78.905
588.475
673.501

649.536
521.163
150.000
1.320.698
639.450
639.450
1.730.029
31.368.873
149.382
33.248.284
792.674
180.465
973.138
103.380
9.912.001
10.015.381
530.000
264.739
145.500
940.239
3.800.000
283.395
4.222.908
2.739.080
7.836.644
447.905
19.329.932
128.641.540
25.589.887
183.750
748.000
35.000
188.519.978
343.718.155
124.179.749
6.032.613
9.619.935
5.298.698
28.019.841
173.150.836
2.187.720
350.003
9.978.915
201.117
12.717.755
5.109.613
3.293.557
39.365.872
2.398.678
254.866
-

649.536

301 Burgerlijke stand
66701 Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)
67101 Eerstelijnsloket
71401 Gezondheidsbeleid
66301 Beschermd wonen
42101 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (o+b)
48007 Onderwijshuisvesting
67003 Jeugd- en jongerenwerk
67004 Accommodatiebeleid
67011 Algemene voorzieningen op wijkniveau
14001 Openbare veiligheid
21004 Openbare verlichting
51001
54003
54007
56003

Bibliotheek informatievoorziening
Beeldende kunsten
Amateurkunst
Volkscultuur

53002
53003
53005
53007
53101
56001

Sportiom (tv sportaccommodaties)
Maaspoort Sport & Events
Binnensportaccommodaties
Zwembad Kwekkelstijn
Groene sportvelden en terreinen
Openluchtrecreatie

21001
56004
81001
81002
82001
82102
82204
83002

Inrichting openbaar gebied
Parken, plantsoenen en bossen
Algemeen beleid ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen
Beleid wonen
Buurtbeheer
Bouw- woning- en welstandstoezicht
Grondzaken

21003
21007
21008
21201
21401

Wegen en viaducten
Verkeer en vervoer
Verkeersregulering
Openbaar vervoer
Parkeren

54104
54107
54108
54109
54110

Monumentenzorg
Stadsarchief
Ontwikkeling en advies (erfgoed)
Beheer (erfgoed)
Onderzoek (erfgoed)

72101
72102
72201
72312
72315
72317
72318

Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen bewoners
Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen
Riolering
Voorlichting c.a., energiebesp.c.a., duurz. bouwen
Bodem/Water/Lucht
Energie
Bedrijvigheid/Geluid/Veiligheid

649.536

168.892
7.948.433
8.117.324
485.105
485.105
1.708
8.535.247
8.536.955
77.526
77.526
427.825
176.642
675.414
2.508.323
6.655.510
49.109
10.492.823
100.018.688
14.751.776
37.010
14.961
30.330
149.692.105
264.544.869
106.616.520
4.902.112
6.780.009
4.700.928
25.672.388
148.671.956
154.079
321.292
4.943.189
7.388
5.425.949
1.905.825
2.991.847
25.335.226
1.850.758
200.366
-

Som van
Beschikbaar
krediet per 1
januari 2020
508.379
333.219
130.055
1.453.047
2.424.701
521.163
150.000
671.163
639.450
639.450
1.561.137
23.420.440
149.382
25.130.959
307.569
180.465
488.034
101.672
1.376.753
1.478.425
452.474
264.739
145.500
862.713
3.372.175
106.753
3.547.494
230.757
1.181.134
398.796
8.837.109
28.622.852
10.838.111
146.740
733.039
4.670
38.827.873
79.173.285
17.563.230
1.130.501
2.839.926
597.771
2.347.453
24.478.880
2.033.641
28.711
5.035.726
193.729
7.291.806
3.203.788
301.709
14.030.646
547.920
54.500
-

Som van
Correctie
-25.879

Som van Som van Totaal
Verleende
beschikbare
Som van
Som van
kredieten
kredieten Uitgaven 2020 Overschrijding
2.445.600

-13
-25.892

1.197.000
3.642.600
122.350
122.350
269.114

269.114

-24.480
7.259.332
35.000
7.269.852
73.000
-180.465
-180.465

73.000
1.309.000
1.309.000
-175.000
1.500.000

-2.130.834
-240.630
-0
0
-19.630.493
-22.001.957
11.593.197
2.038.554
2.485.274
47.999
16.165.024
-84.760
0
299.999
-2.359
212.881

-0
-0
-

1.325.000
3.800.000
26.570
2.682.110
34.430
745.539
542.080
7.830.729
2.135.500
643.500

10.226.565
13.005.565
20.978.794
825.000
773.500
1.558.000
24.135.294
1.532.000
250.000
2.198.500

3.980.500
1.275.000
800.000
4.258.000
-25.000

2.928.100
333.219
130.042
2.690.048
6.081.409
122.350
122.350
269.114
521.163
150.000
940.277
639.450
639.450
1.536.657
30.679.772
184.382
32.400.811
380.569
-1
380.569
101.672
2.685.753
2.787.425
277.474
264.739
1.500.000
145.500
2.187.713
7.172.175
133.323
6.229.604
265.187
1.926.673
940.876
16.667.838
28.627.518
11.240.981
146.740
733.039
4.670
29.423.945
70.176.893
50.135.220
3.994.055
6.098.700
645.770
3.905.453
64.779.198
3.480.881
278.711
7.534.225
191.370
11.485.187
4.478.788
1.101.709
18.288.646
522.920
54.500
-

2.137.941

1.090.435

-182.677
761.042
2.716.305
88.525
88.525
76.738
12.876

1.405
1.091.840

89.614

314.447
9.309.589

135.957

9.624.037
81.208

135.957
825

81.208
49.510
1.519.085
1.568.595
234.457
9.247
145.500
389.204
3.663.757
155.211
1.274.048
60.990
462.827
100.229
5.717.064
1.776.994
933.822

825

41.490
28.133
-55.704
13.919

13.145

8.532.901
11.256.862
12.291.947
1.656.501
1.047.282
61.145
642.681
15.699.556
1.309.708
24.630
989.343
6.912
2.330.593
1.493.641
1.357.122

-0
-0
14.384

14.384
-899.825
899.825

Som van
Restant
1.880.594
333.219
312.719
1.930.411
4.456.943
33.825
33.825
192.376
508.287
150.000
850.663
639.450
639.450
1.222.210
21.506.139
184.382
22.912.731
300.186
-1
300.186
52.162
1.166.669
1.218.830
43.017
255.493
1.500.000
1.798.509
3.508.418
19.602
4.955.556
232.330
1.408.142
840.647
10.964.693
26.850.524
10.307.159
146.740
719.894
4.670
20.891.044
58.920.031
37.843.273
2.337.554
5.051.418
584.625
3.262.772
49.079.642
2.185.558
254.081
6.544.882
184.458
9.168.978
3.578.964
507.893
16.931.524
522.920
-0
-
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Som van
Afboeking
2020

Som van
Overboeking
2021

23.193

1.857.401
333.219
312.719
1.895.411
4.398.750
31.801
31.801
192.376
508.287
700.663
635.733
635.733
1.222.190
21.465.967
184.382
22.872.539
300.127
-1
300.126
52.162
1.166.669
1.218.830
43.017
255.493
1.500.000
1.798.509
3.508.418
30.010
4.945.148
232.330
1.419.014
840.647
10.975.566
26.850.524
10.307.159
146.740
719.894
4.670
19.839.238
57.868.225
37.800.331
2.337.554
5.051.418
584.625
3.243.986
49.017.914
2.185.558
254.081
6.544.882
184.458
9.168.978
3.578.964
507.893
16.931.524
522.920
-0
-

35.000
58.193
2.024
2.024

150.000
150.000
3.717
3.717
20
40.172
40.192
59
59

-10.408
10.407
-0
-10.872
-10.873

1.051.806
1.051.806
42.942

18.786
61.728
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Programma
Milieu respecterende ontwikkelingen

Totaal Milieu respecterende ontwikkelingen
Ruimte voor economie en voorzieningen

Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen
Werk en inkomen
Totaal Werk en inkomen
Gemeentelijke belastingen
Totaal Gemeentelijke belastingen
Eindtotaal

Concernproduct Omschrijving concernproduct
72319 Duurzaam bouwen
72321 Leefbaarheid
72322 Milieucommunicatie, LA 21
31004 Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)
31005 Economische ontwikkeling
56002 Toerisme (tv economische promotie)
61102 Sociale werkvoorziening

Som van
Som van
Oorspronkelijk Uitgaven tot en
krediet
met 2019
3.210.000
53.632.585
78.980.656
2.343.424
166.604
81.490.684
1.905.922
1.905.922

181.475
32.465.497
6.160.843
2.180.964
66.794
8.408.602
1.496.574
1.496.574

736.181.260

490.046.215

94001 Lasten heffing en invordering gemeent.belastingen

Som van
Beschikbaar
krediet per 1
januari 2020
3.028.525
21.167.089
72.819.813
162.460
99.810
73.082.083
409.348
409.348
246.135.045

Som van
Correctie
0
-0
0
0
0

-5.830.409

Som van Som van Totaal
Verleende
beschikbare
Som van
Som van
kredieten
kredieten Uitgaven 2020 Overschrijding
1.010.000
7.318.000
3.882.505
1.500.000
5.382.505
43.069.969
43.069.969
70.000
70.000
118.803.478

4.038.525
28.485.089
76.702.318
162.460
1.599.810
78.464.588
43.479.317
43.479.317
70.000
70.000
359.148.114

357.914
3.263.178
9.750.220
6.606
170.515
9.927.341
7.051.071
7.051.071
26.312
26.312
69.829.465

-1
88.468
-190
88.278
13.201
13.201

1.358.402

Som van
Restant
3.680.611
25.221.912
67.040.565
155.854
1.429.485
68.625.905
36.441.447
36.441.447
43.688
43.688
290.677.434
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Som van
Afboeking
2020

281.852

281.852
128.766
128.766

1.767.464

Som van
Overboeking
2021
3.680.611
25.221.912
66.758.714
155.854
1.429.485
68.344.053
36.312.681
36.312.681
43.688
43.688
288.909.969
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Verloop van kapitaalinkomsten 2020

Programma
Bestuur
Totaal Bestuur
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Economische ontwikkeling
Totaal Economische ontwikkeling
Geëscaleerde zorg 18+
Totaal Geëscaleerde zorg 18+
Musea
Totaal Musea
Onderwijshuisvesting
Totaal Onderwijshuisvesting
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Parkeren
Totaal Parkeren
Sportaccommodaties

Totaal Sportaccommodaties
Verkeer en vervoer

Taakveld
Bestuursorganen en -ondersteuning

Eindtotaal

Omschrijving concernproduct
213 Grote Stedenbeleid

Cultureel klimaat

54002 Podiumkunsten

Ruimte voor economie en voorzieningen

31004 Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)

Wonen en zorg

66301 Beschermd wonen

Cultuurhistorische kwaliteit

54104 Monumentenzorg

Opgroeien en talentontwikkeling

48007 Onderwijshuisvesting

Sport en recreatie

56001 Openluchtrecreatie

Bereikbare stad

21401 Parkeren

Sport en recreatie

53003
53005
53007
53101

Maaspoort Sport & Events
Binnensportaccommodaties
Zwembad Kwekkelstijn
Groene sportvelden en terreinen

Bereikbare stad

21003
21007
21008
21001

Wegen en viaducten
Verkeer en vervoer
Verkeersregulering
Inrichting openbaar gebied

Wonen en werkomgeving
Totaal Verkeer en vervoer

Concernproduct

Som van
Som van
Som van Totaal
Som van
Som van
Som van
Beschikbaar
Overboeking
beschikbare
Som van
Som van
Som van
Som van
Verleende
Oorspronkelijk Inkomsten tot
krediet per 1
Som van
kredieten
Inkomsten 2020 Overschrijding Restant
Afboeking 2020 2021
en met 2019
kredieten
krediet
januari 2020
Correctie
28.500
37.000
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
28.500
37.000
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
4.130.000
4.072.247
57.753
57.753
57.753
57.753
4.130.000
4.072.247
57.753
57.753
57.753
57.753
7.779.544
2.062.223
5.717.321
1.841.711
7.559.032
4.160.217
38.257
3.437.072
105.068
3.332.004
7.779.544
2.062.223
5.717.321
1.841.711
7.559.032
4.160.217
38.257
3.437.072
105.068
3.332.004
287.686
283.969
3.717
3.717
3.717
3.717
287.686
283.969
3.717
3.717
3.717
3.717
323.000
323.000
83.375
10.000
249.625
249.625
323.000
323.000
83.375
10.000
249.625
249.625
2.476.194
871.208
1.604.986
430.653
2.035.639
343.749
39.737
1.731.627
5.016
1.726.611
2.476.194
871.208
1.604.986
430.653
2.035.639
343.749
39.737
1.731.627
5.016
1.726.611
82.740
82.740
8.607
74.133
74.133
82.740
82.740
8.607
74.133
74.133
8.000.000
10.250.298
-2.250.298
-2.250.298
-2.250.298
-2.250.298
8.000.000
10.250.298
-2.250.298
-2.250.298
-2.250.298
-2.250.298
14.110
1.875
12.235
330
12.565
2.632
-9.917
16
-182
198
313.100
653
312.447
384.950
697.397
356.993
340.404
182
340.222
72.150
35.895
36.255
5.980
42.235
2.265
360
40.330
-0
40.330
662.450
589.413
73.037
185.449
258.486
70.693
-9.670
178.123
-10.873
188.996
1.061.810
627.836
433.974
576.709
1.010.683
432.583
-19.227
558.873
-10.872
569.746
71.636.969
62.292.554
9.344.414
-1
5.193.523
14.537.936
2.425.619
1.500
12.113.817
15.680
12.098.137
5.212.027
2.308.721
2.903.306
431.275
3.334.581
3.334.581
3.334.581
6.363.231
4.917.131
1.446.100
-1
504.181
1.950.280
640.449
1.309.831
1.309.831
145.075.525
130.172.222
14.903.303
-3.517.287
3.489.096
14.875.112
24.998.973
-10.123.862
23.405.294
13.281.432
228.287.751
199.690.628
28.597.123
-3.517.290
9.618.075
34.697.909
28.065.041
1.500
6.634.367
23.420.974
30.023.981
252.051.486

217.895.410

34.156.076

-3.517.290

12.872.888

43.511.674

33.093.572

70.267

10.488.369

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

23.523.903

33.775.055
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Staat van reserves 2020
Soort

Programma

Omschrijving reserve

Sector

Algemene reserve
Totaal algemene reserve
Bestemmingsreserves

Diversen

Algemene reserve CP

CP

Bestuursorganen en ondersteuning
Bestuursorganen en ondersteuning

Reserve inventaris stadskantoor
79100124
Reserve decentrale
arbeidsvoorwaardenruimte
79100107
Reserve vervanging
fitnessapparatuur 79100120
Reserve meubilair stadhuis
79100133
Reserve ICT

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

Stand per 01-012020

Toevoegingen

BAZ

290.000

BAZ

167.683

96.500

161.583

BAZ

227.698

31.780

40.492

BAZ

10.602

2.300

M&D

3.201.746

2.806.204

2.217.253

Reserve verkiezingen
Reserve openbare verlichting

M&D
SB

684.847
2.031.565

571.185
139.130

600.000

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

Veiligheid

Reserve Veiligheid Regio

SB

Bestemmingsreserves

Opgroeien en
talentontwikkeling

Bestemmingsreserve
onderwijshuisvesting (79103030)

MO

17.282.227

Bestemmingsreserves

Cultureel klimaat

Reserve bijdrage activa cultureel
klimaat 79108060

BAZ

407.028

Bestemmingsreserves

Cultureel klimaat

2.087.557

Bestemmingsreserves

Gezondheid

Reserve
SB
Onderhoud/Renovatie/Nieuwbou
w TAP SB
Reserve bijdrage activa Participatie MO
(79108050)

Bestemmingsreserves

Wonen en zorg

Reserve GSB 40+ Wijken
Hambaken (79105076)

MO

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Reserve Maximakanaal

CP

6.233.598

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Vaste activa (Reserve) maat.nut 51 SO

2.585.218

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Reserve Spoorzone

SO

847.375

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Reserve omgevingswet

SO

763.754

504.548

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Algemene reserve Grondbedrijf

SO

24.394.172

26.301.237

Bestemmingsreserves

Onttrekkinge Stand per 31-12- Toelichting aard en reden reserve
n i.v.m.
2020
afschrijvingen
op activa
6.536
25.323.810 Betreft weerstandsvermogen
6.536
25.323.810
169.725
837.266 Vervanging inventaris stadskantoor

25.330.346
25.330.346
716.990

Bestuursorganen en ondersteuning
Bestuursorganen en ondersteuning
Bestuursorganen en ondersteuning
Dienstverlening
Veiligheid

Bestemmingsreserves

Onttrekkingen

54.593

102.600 In overleg met GO in te vullen tbv personeel

-

39.110
2.129.000

3.672.420

-

-

125.333

702.475

2.971

47.553

249.000

5.984.598
156.953

356.992

218.986 Aanschaf/vervanging/onderhoud
fitnessapparatuur
12.902 Vervanging en/of onderhoud meubilair
representief gedeelte stadhuis
3.790.697 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te
dekken
656.032 Egalisatiereserve kosten verkiezingen
2.170.695 Reserve ter dekking van toekomstige
vervangingsinvesteringen lichtmasten en
armaturen
15.483 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot
veiligheidsregio.
15.738.807 Reserve ter dekking van uitgaven
onderwijshuisvesting. Bestedingsplan op basis
van IHP.
407.028 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut
om afschrijvingslasten te dekken van deze
investeringen.
2.212.890 De reserve is gevormd tbv (incidenteel)
onderhoud/renovatie/nieuwbouw van het
theater.
699.505 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut
om afschrijvingslasten te dekken van deze
investeringen.
47.553 Gelden voor de 40+ wijk Hambaken zijn in 2010
ontvangen van het Rijk. Hiervoor is een
egalisatiereserve ingesteld: de uitvoering voor de
wijk Hambaken vindt plaats over meerdere jaren.
Voor het bewonersbedrijf Noorderpoort worden
uitgaven gedaan voor kwartiermaker, coördinator
en huisvestingskosten. Het bewonersbedrijf is
gestart in 2014. De aanjaagfunctie ligt nu bij de
kwartiermaker, bewoners zullen steeds meer de
rol van coördinator overnemen. Ook in 2016
gaan we verder met de overige programma
onderdelen.
Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer
en onderhoud openbare ruimte Maximakanaal.

2.428.265 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut (progr Woon en
werkomgeving)
490.383 Financiering uitgave met betrekking tot
exploitatiepost Spoorzonegebied
1.268.302 Afdekking van kosten voor invoering van de
omgevingswet
PricewaterhouseCoopers
50.695.409 Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het
Accountantsgrondbedrijf
N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Programma

Omschrijving reserve

Sector

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Reserve Bomenfonds

SB

386.507

Bestemmingsreserves

Wonen en werkomgeving

Reserve speeltuinen

SB

76.832

Bestemmingsreserves

Bereikbare stad

Vaste activa (Reserve) maat.nut 52 SO

683.702

Bestemmingsreserves

Bereikbare stad

SO

305.148

Bestemmingsreserves

Bereikbare stad

Reserve Spoorbrug Dieze (alg.
uitkering)
Reserve Hustenweg

SO

750.000

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

Sport en Recreatie
Milieurespecterende
ontwikkelingen
Milieurespecterende
ontwikkelingen

Herstructureringsreserve S&R
Reserve Natuurbouwprojecten

SB
SO

21.428
1.119.389

21.428
56.813

Reserve Energiebesparing

SO

5.435.435

2.632.167

Milieurespecterende
ontwikkelingen
Milieurespecterende
ontwikkelingen

Reserve Bodemsanering

SO

4.949.256

Bedrijfsrisicoreserve
Afvalstoffendienst

SB

1.149.268

Bestemmingsreserves

Cultuurhistorische kwaliteit

Vaste activa (Reserve) maat.nut 55 SO

135.923

Bestemmingsreserves

Cultuurhistorische kwaliteit

SO

378.234

43.188

Bestemmingsreserves

Cultuurhistorische kwaliteit

SO

73.857

23.850

Bestemmingsreserves

Cultuurhistorische kwaliteit

Reserve uitvoer.projecten
Archeologie&Bouwhistorie
Reserve excessieve
onderzoekskosten Archeologie
Reserve acquisitie en publicaties
Stadsarchief

SO

65.159

53.350

Bestemmingsreserves

Fysiek diversen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

Stand per 01-012020

SO

584.405

Fysiek diversen

Reserve GSB/ISV middelen (alg.
uitkering)
Reserve GSB, gem.middelen

SO

6.322.065

Bestemmingsreserves

Fysiek diversen

Reserve Grote werken

SO

4.376.043

Bestemmingsreserves

Ruimte voor economie en
voorzieningen

Reserve Bezoekerscentrum
(Gem.deel) 79100301

BAZ

38.430

Bestemmingsreserves

Ruimte voor economie en
voorzieningen
Ruimte voor economie en
voorzieningen

Reserve Themajaren citymarketing BAZ
79100300
Reserve evenementenbeleid
BAZ
79100200

101.035

Bestemmingsreserves

450.000

Toevoegingen

Onttrekkinge Stand per 31-12- Toelichting aard en reden reserve
2020
n i.v.m.
afschrijvingen
op activa
72.555
313.951 conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve
bomenfonds ingesteld welke wordt gevoed met
compensatiegelden en schade uitkeringen ten
aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de
bijdrageregeling monumentale bomen en het
aanplanten van extra bomen.
76.832 De in een bepaald jaar niet of teveel bestede
gelden van de lopende exploitatie ten behoeve
van onderhoud en vervanging van
speeltoestellen worden met deze reserve
verrekend.
683.702 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut (progr Bereikbare Stad)

Soort

Onttrekkingen

305.150

167.054
355.987

15.433

1.207.118
-

77.950

22.950

178.000
450.000

2- Financiering van de aanleg van de Spoorbrug
over de Dieze.
750.000 Reserve ter dekking van herinrichting en
onderhoud van de Hustenweg
1.062.576 Financiering natuurbouwprojecten, welke niet
zijn opgenomen in een grondexploitatie gebied
2.803.268 Financiering van activiteiten m.b.t.
energiebesparende maatregelen.
5.116.310 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar
waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
793.281 Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke)
financiering van de (onrendabele) top van
investeringen; egalisatie van calculatieverschillen
in ziekte en verlof, tarieven personeel,
tegenvallende omzet en incidentele kosten
151.356 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met maatschappelijk nut (progr
Cultuurhistorische kwaliteit)
335.046 Projecten die nog in uitvoering zijn, maar
waarvan de inkomsten al gerealiseerd zijn.
50.007 Financiering van excessieve onderzoekskosten
Archeologie
11.809 Mogelijk maken om onverwacht bijzondere
collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief
aan te schaffen óf om een publicatie uit te
brengen.
584.405 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB
projecten volgens LTP GSB
6.322.065 Gemeentelijke middelen ter financiering van GSB
projecten volgens LTP GSB
5.583.161 Financiering van bovenwijkse infrastucturele
werken als gevolg van stadsvernieuwing en
uitbreiding
15.480 Financiering van voorzieningen voor het
verstrekken van toeristiche informatie aan
(potentiële) bezoekers aan Gemeente 'sHertogenbosch.
985 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of
grootschalig evenement mogelijk te maken
- Verzorgen van evenementen
PricewaterhouseCoopers

Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Soort

Programma

Omschrijving reserve

Sector

Stand per 01-012020

Toevoegingen

Bestemmingsreserves

Ruimte voor economie en
voorzieningen

Bedrijfsrisicoreserve SO

SO

500.000

278.905

Bestemmingsreserves

Werk en inkomen

Bestemmingsreserve WSW

WXL

318.387

Bestemmingsreserves

Werk en inkomen

WXL

347.518

Werk en inkomen

Bestemmingsreserve
herstructurering WSW
Reserve FWI werkdeel

Bestemmingsreserves

WXL

10.559

Bestemmingsreserves

Werk en inkomen

Reserve FWI inkomensdeel

WXL

4.263.741

Bestemmingsreserves

Beleggingen en overige baten
en lasten
Beleggingen en overige baten
en lasten
Beleggingen en overige baten
en lasten
Beleggingen en overige baten
en lasten

Essent dividend compensatie

CP

290.887.036

Reserve afkoopsom HNG

CP

19.604

Reserve herindeling

CP

274.385

Reserve ombuigingen 2016 spoor
3

CP

400.862

Bestemmingsreserves

Diverse

Structuurfonds

CP

99.464.134

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve screening

CP

6.571.282

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve nog uit te voeren werken

CP

6.010.911

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve reguliere investeringen

CP

845.258

Bestemmingsreserves

Diverse

Bestemmingsreserves

Diverse

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve nieuw beleid investeringen CP
2020
Reserve activa BAZ overig
BAZ
79100125
Reserve activa
M&D

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve Sociaal & Zorgfonds
(79105051)

MO

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve Parallelweg

SO

617.066

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve bijdrage activa

SO

1.120.393

Bestemmingsreserves

Diverse

Grote projecten (reserve)

SO

1.027.636

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

-

3.973.135

Onttrekkinge Stand per 31-12- Toelichting aard en reden reserve
2020
n i.v.m.
afschrijvingen
op activa
778.905 Ter afdekking van prijs-, bezettings- en
hoeveelheidsverschillen op personeelskosten
sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in
brede zin.
318.387 Algemene reserve van de Sociale
werkvoorziening
347.518 Co-financiering voor de herstructurering van de
WSW
10.559 Egalisatiemiddel voor de gesloten financiering
voor de kosten van regievoering, de uitvoering
van de regeling en de salariskosten over de jaren
heen.
878.131
7.358.745 Reserve om toekomstige tegenvallers met
betrekking tot de sociale uitkeringen op te
vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van
het jaarbudget.
290.887.036 Bestemd voor structurele compensatie
weggevallen Essent dividend
19.604
- Reserve afkoopsom HNG

Onttrekkingen

58.890

14.342.081

7.191.909

Herindelingsuitkering AU

341.972

JRR 2017: Screening reserves en voorzieningen
voor ombuigingen 2016
Begr 2018: Vrijval spoor 3 screening reserves en
voorzieningen ten gunste van Grand Initiative
Data Science Mariënburg, storting in sociaal &
zorgfonds en dekking tekort 2017 en 2018

106.614.305 Bestemd voor door de raad vastgestelde
projecten
5.748.714 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw
beleid
6.849.303 Budgetoverheveling management rapportage

822.568
4.934.534

274.385

4.096.142
6.912

838.346

1.172.977

1.172.977

3.698.364

274.268

526.909

3.445.723

5.462.159

2.244.949

2.150.304

5.556.804

15.297.905

19.563.502

11.183.218

600.000

150.000

23.678.189

Bestemd voor door de raad vastgestelde
projecten
Bestemd voor de door de raad vastgestelde
projecten nieuw beleid 2020
Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut
Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut
Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een een
deel van de bedrijfsreserve WXL) zetten we in als
buffer om lokaal de ongewenste effecten van
rijksbeleid op te vangen, als reserve voor
frictiekosten en ter bekostiging van de
innovatiemaatregelen in het sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking
taalaanpak. Het is daarmee een breed fonds voor
het gehele sociale domein (zorg en participatie).

17.066 Bestemd voor door de raad vastgestelde
projecten
1.120.393 Financiering van de afschrijvingslasten van activa
met economisch nut.
PricewaterhouseCoopers
877.636 Bestemd voor door de raad vastgestelde
Accountantsprojecten
N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Soort

Programma

Omschrijving reserve

Sector

Bestemmingsreserves

Diverse

Reserve activa

SB

31.256.730

150.862

Bestemmingsreserves

Diverse

Bedrijfsreserve SB

SB

14.777

655.642

558.257.504
583.587.850

82.055.627
82.055.627

Totaal bestemmingsreseves
Totaal reserves

Stand per 01-012020

Toevoegingen

Onttrekkinge Stand per 31-12- Toelichting aard en reden reserve
2020
n i.v.m.
afschrijvingen
op activa
1.693.299
29.714.294 Reserve ter afdekking afschrijvingen van
investeringen met economisch nut
48.294
622.125 Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen
ziekte en verlof, tarieven personeel,
tegenvallende omzet en incidentele kosten
36.777.680
4.530.436
599.005.015
36.784.216
4.530.436
624.328.825

Onttrekkingen

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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Structurele mutaties reserves
Uitgangspunt conform BBV notitie over incidentele baten en lasten: 'Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om
Omschrijving
Reserve Maximakanaal

CP

Sector

Toevoeging

Reserve afkoopsom HNG
Reserve ombuigingen 2016 spoor 3

CP
CP

Structuurfonds
Reserve screening
Reserve nog uit te voeren werken
Reserve reguliere investeringen
Reserve nieuw beleid investeringen 2020

CP
CP
CP
CP
CP

Reserve inventaris stadskantoor 79100124
Reserve decentrale arbeidsvoorwaardenruimte 79100107
Reserve vervanging fitnessapparatuur 79100120
Reserve meubilair stadhuis 79100133

BAZ
BAZ
BAZ
BAZ

Reserve Bezoekerscentrum (Gem.deel) 79100301

BAZ

-

Reserve Themajaren citymarketing 79100300

BAZ

77.950

Reserve activa BAZ overig 79100125

BAZ

274.268

Reserve evenementenbeleid 79100200
Reserve ICT
Reserve verkiezingen
Reserve activa

BAZ
M&D
M&D
M&D

Reserve bijdrage activa Participatie (79108050)

MO

Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (79103030)

MO

2.129.000

Reserve Sociaal & Zorgfonds (79105051)

MO

19.563.502

Vaste activa (Reserve) maat.nut 51

SO

Reserve Spoorzone

SO

Reserve omgevingswet
Algemene reserve Grondbedrijf
Reserve Spoorbrug Dieze (alg. uitkering)
Reserve Natuurbouwprojecten

SO
SO
SO
SO

Reserve Energiebesparing

SO

Reserve Bodemsanering

SO

167.054

Vaste activa (Reserve) maat.nut 55

SO

15.433

Reserve uitvoer.projecten Archeologie&Bouwhistorie

SO

43.188

Reserve excessieve onderzoekskosten Archeologie
Reserve acquisitie en publicaties Stadsarchief

SO
SO

23.850
53.350

Reserve Grote werken

SO

1.207.118

Bedrijfsrisicoreserve SO

SO

278.905

Reserve Parallelweg
Grote projecten (reserve)
Reserve openbare verlichting

SO
SO
SB

Reserve Bomenfonds

SB

Bedrijfsrisicoreserve Afvalstoffendienst

SB

Reserve activa

SB

150.862

Bedrijfsreserve SB

SB

655.642

Herstructureringsreserve S&R
Reserve Onderhoud/Renovatie/Nieuwbouw TAP SB

SB
SB

125.333

14.342.081
4.934.534
1.172.977
290.000
96.500
31.780
2.300

2.806.204
571.185
2.244.949

504.548
26.301.237

Onttrekking
Toelichting
249.000 Reserve afkoopsom Rijk eeuwigdurend beheer en onderhoud
openbare ruimte Maximakanaal.
19.604 Reserve afkoopsom HNG
58.890 JRR 2017: Screening reserves en voorzieningen voor ombuigingen
2016
Begr 2018: Vrijval spoor 3 screening reserves en voorzieningen ten
gunste van Grand Initiative Data Science Mariënburg, storting in
sociaal & zorgfonds en dekking tekort 2017 en 2018
7.191.909 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
822.568 Bestemd voor de dekking van incidenteel nieuw beleid
4.096.142 Budgetoverheveling management rapportage
6.912 Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Bestemd voor de door de raad vastgestelde projecten nieuw beleid
2020
169.725 Vervanging inventaris stadskantoor
161.583 In overleg met GO in te vullen tbv personeel
40.492 Aanschaf/vervanging/onderhoud fitnessapparatuur
Vervanging en/of onderhoud meubilair representief gedeelte
stadhuis
22.950 Financiering van voorzieningen voor het verstrekken van toeristiche
informatie aan (potentiële) bezoekers aan Gemeente 'sHertogenbosch.
178.000 Financiering om elke 3 jaar een themajaar of grootschalig
evenement mogelijk te maken
526.909 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met
economisch nut
450.000 Verzorgen van evenementen
2.217.253 Egalisatiereserve om de kosten van ICT te dekken
600.000 Egalisatiereserve kosten verkiezingen
2.150.304 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met
economisch nut
2.971 Bijdragen mbt investeringen met economisch nut om
afschrijvingslasten te dekken van deze investeringen.
3.672.420 Reserve ter dekking van uitgaven onderwijshuisvesting.
Bestedingsplan op basis van IHP.
11.183.218 Dit fonds (ontstaan uit de Reserve Wmo een een deel van de
bedrijfsreserve WXL) zetten we in als buffer om lokaal de
ongewenste effecten van rijksbeleid op te vangen, als reserve voor
frictiekosten en ter bekostiging van de innovatiemaatregelen in het
sociaal
zorgdomein en de maatregelen versterking taalaanpak. Het is
daarmee een breed fonds voor het gehele sociale domein (zorg en
participatie).
156.953 Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
maatschappelijk nut (progr Woon en werkomgeving)
356.992 Financiering uitgave met betrekking tot exploitatiepost
Spoorzonegebied
Afdekking van kosten voor invoering van de omgevingswet
Afdekking van algemene bedrijfsrisico's van het grondbedrijf
305.150 Financiering van de aanleg van de Spoorbrug over de Dieze.
56.813 Financiering natuurbouwprojecten, welke niet zijn opgenomen in
een grondexploitatie gebied
2.632.167 Financiering van activiteiten m.b.t. energiebesparende
maatregelen.

600.000
150.000
139.130
72.555

Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al
gerealiseerd zijn.
Financiering van de afschrijvingslasten van activa met
maatschappelijk nut (progr Cultuurhistorische kwaliteit)
Projecten die nog in uitvoering zijn, maar waarvan de inkomsten al
gerealiseerd zijn.
Financiering van excessieve onderzoekskosten Archeologie
Mogelijk maken om onverwacht bijzondere collecties
archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief aan te schaffen óf om een
publicatie uit te brengen.
Financiering van bovenwijkse infrastucturele werken als gevolg van
stadsvernieuwing en uitbreiding
Ter afdekking van prijs-, bezettings- en hoeveelheidsverschillen op
personeelskosten sector SO. En kosten organisatie-ontwikkeling in
brede zin.
Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Bestemd voor door de raad vastgestelde projecten
Reserve ter dekking van toekomstige vervangingsinvesteringen
lichtmasten en armaturen
conform raadsvoorstel 09.1299 is de reserve bomenfonds ingesteld
welke wordt gevoed met compensatiegelden en schade uitkeringen
ten aanzien van bomen en wordt gebruikt voor de bijdrageregeling
monumentale bomen en het aanplanten van extra bomen.

355.987 Egalisatie van bedrijfsrisico's; (gedeeltelijke) financiering van de
(onrendabele) top van investeringen; egalisatie van
calculatieverschillen in ziekte en verlof, tarieven personeel,
tegenvallende omzet en incidentele kosten
1.693.299 Reserve ter afdekking afschrijvingen van investeringen met
economisch nut
48.294 Egalisatie/afdekking van calculatieverschillen ziekte en verlof,
tarieven personeel, tegenvallende omzet en incidentele kosten
21.428
De reserve is gevormd tbv (incidenteel)
onderhoud/renovatie/nieuwbouw
PricewaterhouseCoopers van het theater.
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Omschrijving
Reserve Veiligheid Regio
Reserve FWI inkomensdeel

Sector
SB
WXL

Toevoeging
3.973.135

Onttrekking
Toelichting
39.110 Bijdragen veiligheidsaspecten in relatie tot veiligheidsregio.
878.131 Reserve om toekomstige tegenvallers met betrekking tot de sociale
uitkeringen op te vangen. De hoogte is gemaximeerd op 7,5% van
het jaarbudget.

Totaal

82.055.627

41.308.116

Structureel
Incidenteel
Totaal

20.486.130
61.569.497
82.055.627

17.861.018
23.447.098
41.308.116
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Staat van voorzieningen 2020

BAZ

Stand per 01-012020
2.876.761

Toevoegingen t.l.v.
exploitatie
392

Vrijval t.g.v.
exploitatie

Aanwendingen

BAZ

2.891.136

474.230

838.877

BAZ

1.552.754

237.150

344.814

1.445.089 Dekken onderhoudskosten bestuurscentrum

BAZ

328.093

63.760

8.241

383.612 Dekken onderhoudskosten Wolvenhoek 2-4

Programma

Omschrijving voorziening

Sector

Bestuursorganen en -ondersteuning

Voorziening pensioenen wethouders
79100181
Voorziening onderhoud stadskantoor
79100191
Voorziening onderhoud
bestuurscentrum 79100193
Voorziening onderhoud Wolvenhoek
2-4 79100194
Voorziening restauratie kunst
stadhuis
Voorziening bewerking archief
79100171
Voorziening wet arbeidsmarkt in
balans 79100201
Voorziening onderhoud
Brandweerkazerne 79100198
Voorziening ohd BBS'en, MFA's en
KDV's zelfstandig

SB

50.728

Cultureel klimaat

Voorziening kunst openb ruimte SB

SB

235.628

74.231

Cultureel klimaat

Voorziening schade derden TAP SB

SB

606.200

606.200

Opgroeien en talentontwikkeling

Voorziening verplichting voorgaande MO
jaren OHV (79105059)

Wonen en werkomgeving

Voorziening Heesch-West

SO

25.370.076

Wonen en werkomgeving

Voorziening Openbaar Vervoer
Provincie
Onderhoudsfonds R&B OR

SO

193.214

SB

253.701

253.701

Voorziening beschoeiingen
Waterschap
Voorziening bestratingswerken

SB

935.790

204.111

SB

200.429

Voorziening ontmanteling
gronddepot Kloosterdonk
Voorziening sporttechnische
inventaris

SB

126.251

SB

118.856

Sport en Recreatie

Voorziening Sport en Bewegen

SB

438.996

Sport en Recreatie

SB

290.518

1.857.350

1.658.382

SB

1.442.615

1.359.520

1.108.105

SB

590.000

745.042

Milieurespecterende ontwikkelingen
Milieurespecterende ontwikkelingen

Voorziening bouwkundig onderhoud
sportaccomm.
Voorz cultuur- en civieltechn onderh.
sportacc
Voorziening groot onderhoud
Sportiom
Voorziening riolering
Voorziening vuilstort Meerendonk

SB
SB

1.322.280
3.331.365

11.303.019
114.350

11.003.781
101.612

Milieurespecterende ontwikkelingen

Voorziening afvalstoffenheffing AFV SB

4.005.834

15.681.282

17.558.256

Milieurespecterende ontwikkelingen

Voorziening stadsgewest (Vlagheide) SB

3.100.000

Bestuursorganen en -ondersteuning
Bestuursorganen en -ondersteuning
Bestuursorganen en -ondersteuning
Bestuursorganen en -ondersteuning
Bestuursorganen en -ondersteuning
Bestuursorganen en -ondersteuning
Veiligheid
Cultureel klimaat

Wonen en werkomgeving
Wonen en werkomgeving
Bereikbare stad

Bereikbare stad
Sport en Recreatie

Sport en Recreatie
Sport en Recreatie

BAZ
BAZ
BAZ
BAZ

-

204.463

1.573.593

1.573.593 Dekken onderhoudskosten Kunst Stadhuis

25.821
-

205.654

50.055

769.655

16.310

769.655
490.945

-

Stand per 31-12- Toelichting aard en reden voorziening
2020
2.672.690 Uitbetaling pensioenen (APPA-uitkering) aan wethouders <65
jaar door Loyalis
2.526.489 Dekken onderhoudskosten stadskantoor

520.279

-

-

61.500

334.669

13.375

529.970

563.284
37.110

25.821 Bewerking archief ivm verhoogd aanbod en gewijzigde wet- en
regelgeving
155.599
0- Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud brandweerkazerne
21.394 Voorziening voor meerjarig groot onderhoud Brede Bossche
Scholen, Multifuncitonele accommodaties en
Kinderdagverblijven
161.397 Kunstprojecten in de openbare ruimte ontwikkelen
-

Vergoeding schadeclaims derden als gevolg van asbest in het
gebouw Theater aan de Parade
16.310 Voorziening dient ter betaling van verplichtingen uit het
verleden op onderwijshuisvesting gebied die niet in 1 jaar
afgehandeld worden. Denk o.a. aan OZB. Tot 3 jaar na dato
kunnen aanslagen opgelegd worden. Voorziening wordt in 2021
afgeboekt.
25.370.076 Ter afdekking van ons aandeel in tekort ontwikkeling
bedrijventerrein Heesch-West
131.714 Ter dekking van exploitatie openbaar vervoer.
-

Egalisatie van de jaarlijkse stortingen en onttrekkingen t.b.v.
civiel- en cultuurtechnisch onderhoud in de openbare ruimte

731.679 Voorziening afkoop achterstallig onderhoud beschoeiingen door
Waterschap
521.723 Voorziening ter afdekking van de degeneratiekosten van
bestratingen, tengevolge kabels en leidingen in de ondergrond
en ter egalisatie van de kosten en opbrengsten van
rioolaansluitingen
126.251 Voorziening voor de ontmanteling van het gronddepot
Kloosterdonk
85.541 Afdekken kosten van regulier onderhoud en aanschaf van
sporttechnische inventaris op de accommodaties van Sport en
Recreatie.
401.886 Voorziening gevormd i.v.m. ontvangen subsidies en bijdragen
derden voor sportstimuleringsactiviteiten en invoering van
combinatiefuncties.
489.485 Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en
installaties in eigendom van Sport en Recreatie.
1.694.029 Afdekken kosten van regulier onderhoud van sportvelden en
terreinen in eigendom van Sport en Recreatie.
1.335.042
1.621.517 Voorziening kosten rioleringen en opbrengsten rioolrecht
3.344.103 Financiering afdichting voormalige stortplaats; financiering
eeuwigdurende nazorg voormalige stortplaats; financiering
nazorg voormalige stortplaats voor het moment van definitieve
afdichting.
2.128.861 Verevening van inkomsten uit afvalstoffenheffing en daaruit
gefinancierde uitgaven. Egalisatie van de verschillen tussen
begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven als gevolg van
autonome ontwikkelingen bij het inzamelen van afvalstoffen bij
eigen inwoners.
3.100.000 Dekking van eventueel tekort stadsgewest
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Programma

Omschrijving voorziening

Milieurespecterende ontwikkelingen

Voorziening onderhoud gebouwen
SB
AFV
Voorziening onderhoud Stadsarchief SO

Cultuurhistorische kwaliteit

Sector

Cultuurhistorische kwaliteit

Stand per 01-012020
1.277.717

Toevoegingen t.l.v.
exploitatie
271.000

122.026

24.220

Aanwendingen
150.144

179.074

316.440

234.044

3.989.871

2.454.101

3.255.958

Werk en inkomen

Voorziening gesubsidieerde arbeid
(afbouw WIW/ID)

WXL

1.427.012

Werk en inkomen

Voorziening Innovatie WWBuitstroom

WXL

113.439
58.240.408

13.680

171.884

38.036.688

Stand per 31-12- Toelichting aard en reden voorziening
2020
1.398.573 Voorziening onderhoud gebouwen AFV
146.246 Gelijkmatige jaarlasten tbv onderhoud stadsarchief

Voorziening Stedelijk Historische
SO
Presentatie
Cultuurhistorische kwaliteit
Voorziening onderhoud
SB
monumenten
Ruimte voor economie en voorzieningen Onderhoudsfonds Gebouwenbeheer SB

Totaal voorzieningen

58.260

Vrijval t.g.v.
exploitatie

75.180

39.730.562

44.580 Beleidsuitvoering van de Stedelijk Historische Presentatie welke
past binnen de vastgestelde programma begroting
261.470 Voorziening Monumenten voor meerjarig groot onderhoud aan
monumenten die in eigendom zijn.
3.188.014 Afdekken kosten van regulier onderhoud van gebouwen en
installaties van alle bij het onderhoudsfonds deelnemende
afdelingen binnen de gemeente.
1.255.128 In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om gesubsidieerde
arbeid af te bouwen. De subsidie aan werkgevers voor oud
ID’ers en oud Wiw’ers worden daarvoor beëindigd. Het college
heeft op haar beurt besloten om het financieel mogelijk te
maken de oud ID’ers en Wiw’ers die bij de gemeente werkzaam
zijn, tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst te
houden. Deze kosten worden samen met de kosten voor
financiële ondersteuning aan werkgevers die wél mensen
moeten ontslaan gedekt uit deze voorziening.
113.439 Voorziening is gevormd om innoverende producten te
ontwikkelen met als doel een hogere uitstroom vanuit de WWB
te realiseren.
56.471.354
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Verloop voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Specificatie van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel
Omschrijving
31-12-2020
Toevoeging
Ontvangst
1-1-2020
Mutaties
31-12-2019
Europese subsidies
682.314
992.138
1.674.452
1.674.452
Totaal
682.314
992.138
1.674.452
1.674.452
Specificatie van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Omschrijving
31-12-2020
Toevoeging
Ontvangst
1-1-2020
Mutaties
31-12-2019
TPnto rijk.Overeenk. Omlegging kanaal 7210299-3104
3.469.500
3.469.500
3.469.500
Bijdrage BBZ
92.148
92.148
109.987
109.987
109.987
Overig < € 100.000
50.206
50.206
50.206
Totaal
3.561.648
92.148
160.193
3.629.693
3.629.693
Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel
Omschrijving
31-12-2020
Toevoeging
Ontvangst
1-1-2020
Mutaties
31-12-2019
Overig < € 100.000
240.839
240.839
212.399
212.399
212.399
Totaal
240.839
240.839
212.399
212.399
212.399
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen

4.484.801

332.987

1.364.730

5.516.544

-

5.516.544

Specificatie van Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren
Omschrijving

31-12-2020

Vooruitontv. gelden Leonardo TOI europese (79109123)
Vooruitontv. gelden Jeugdwerkloosheid ESF TRIJN EU
(79109130)
Vooruitontv. gelden PS Jeugdwerkloosheid EU (79109139)
Vooruitontv. gelden Sectorplan (79109149)
Voorschot project van Dieze naar Dommel, van goed naar goud

119.993
-

Voorschot project Move Beyond Erasmus+
Overig < € 100.000
Totaal

25.361
11.679
363.228

0206.195

Ontvangst

Vrijval of
terugbetaling
109.933
13.535
255.656
23.577

133.510

1-1-2020

Mutaties

31-12-2019

23.595
255.656

23.595
255.656

568.872
3.675
168.794

568.872
19.902374.989

568.872
-19.902
374.989

100.669
59.693
1.170.894

126.030
71.372
1.400.612

126.030
71.372
1.400.612

-

Specificatie van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
Omschrijving
31-12-2020
Ontvangst
Vrijval of
1-1-2020
Mutaties
31-12-2019
terugbetaling
Vooruitontv. gelden Onderwijsachterstanden (79109108)
2.272.866
1.793.748
460.878
939.996
939.996
Vooruitontv. gelden REGIO TAXI (79109145)
126.522
11.046
115.476
115.476
Vooruitontv. gelden RMC (79109140)
906.293
261.211
130.984
776.066
776.066
Vooruitontv. gelden Personalised learning (79109152)
57.413
57.413
57.413
Vooruitontv .gelden Play Equal(79109154)
39.655
63.059
102.714
102.714
Vooruitontv. gelden ESF NINA 1.0-2.0 (79109131)
2.323.819
2.323.819
2.323.819
Vooruitontv. gelden ESF ARNO 1.0-3.0 (79109132)
585.200
585.200
585.200
VO Provincie subs rotonde Postweg FCL 7210263
322.734
322.734
322.734
TP uitkoopregeling hoogspanningsleidingen
353.974
353.974
353.974
VO Provincie aanleg fietsp boschmeersingel
132.647
132.647
132.647
VO Provincie aanleg rotonde Haverlij-Beverspijke
175.030
175.030
175.030
VO Provincie subs.bijdr wegvakken SFR Den Bosch
234.165
234.165
234.165
VO Sprout
171.657
171.657
171.657
Beschikking MIPP Zuiderwaterlinie
232.165
232.165
232.165
Green deal gelden laadpalen fase B
330.000
330.000
330.000
VO Rijksbijdr. Proeftuin aardgasvrije wijken
4.251.619
4.251.619
TP uitkoopregeling woningen
433.086
433.086
Nul op de meter renovatie
54.500
54.500
VO Perspectiefrijk Brabant
849.182
849.182
849.182
Terug te betalen bedrag BBZ
89.212
89.212
Vooruitontvangen specifieke uitkering educatie
616.045
616.045
Voorschot TOZO
12.280.759
12.280.759
Decentralisatie-uitkering pilots veranderopgave inburgering
79.461
79.461
Overig < € 100.000
102.417
102.094
305.426
305.749
305.749
Totaal
21.252.435
19.972.781
6.728.333
8.007.987
8.007.987
Specificatie van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Omschrijving
31-12-2020
Ontvangst
Vrijval of
1-1-2020
Mutaties
31-12-2019
terugbetaling
171.528
26.585
144.943
144.943
Overlopende passiva Veiligheidshuis (saldo exploitatie
veiligheidshuis).
Provincie subsidie groen
551.255
551.255
551.255
VO Jheronimus Academy of Data Science
3.177.712
8.460.754
11.638.466
11.638.466
VO 30707 Luchtkwaliteit ultimo 2017
145.787
145.787
145.787
SOK 2020
600.000
600.000
TPvo subsidie Prov. Samen op weg naar 2029
232.167
232.167
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregele
855.886
855.886
Spoedzoekers
501.759
501.759
Overig < € 100.000
301.398
232.930
49.942
118.410
118.410
Totaal
5.840.450
2.449.327
9.207.738
12.598.861
12.598.861
Totaal ontvangen voorschotbedragen

27.456.112

22.555.618

17.106.965

22.007.459
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Afdoening onderzoeksresultaten rekenkamercommissie 2020
De rekenkamercommissie heeft in 2020 een onderzoek afgerond: de quick scan Wat mag, doet en wil de
raad? Dit betreft een het onderzoek naar de rol van de gemeenteraad ten tijde van (corona)crisis. Ons
college heeft in november 2020 schriftelijk op dit onderzoeksrapport gereageerd. Het
onderzoeksrapport kwam in dezelfde periode als de discussienotitie van het college: Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19. Het college vroeg uw raad dan ook om de uitkomsten van het onderzoek te
betrekken bij de bespreking van deze discussienotitie. Via deze bespreking werd uw raadscommissie
gevraagd om de burgemeester vooraf kaders mee te geven voor de mogelijke ontheffingen van de
maatregelen in het kader van pandemiebestrijding.
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Overzicht wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole
In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeente ‘s-Hertogenbosch te betrekken
relevante wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom wordt een algemene omschrijving gegeven die
overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van programma´s en/of producten. In de tweede kolom wordt e.e.a. nader uitgewerkt naar de
specifieke activiteiten welke onder zo´n programma/product kunnen vallen. In de kolom wetgeving extern wordt de te toetsen algemene wet- en
regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. Veelal zal de
gemeenteraad ter verdere implementatie van de uitvoering van deze algemene wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opstellen
waarmee een nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. In de laatste kolom zijn de
gemeentelijke verordeningen en besluiten opgenomen die de accountant in zijn oordeel over de rechtmatigheid dient te betrekken.
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Specifieke activiteit
Programma's/Producten
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Algemeen Bestuur en
Algemeen financieel
Grondwet
Verordening ex art. 212:
ondersteunende processen
middelenbeheer
financiële verordening
Burgerlijk wetboek
Gemeentewet
Besluit Begroting en
Verantwoording
Regeling Informatie voor
derden
Wet gemeenschappelijke
regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht

Subsidies

Treasurybeheer

Arbeidsvoorwaarden en
personeelsbeleid

Wet Markt en Overheid
Gemeentewet

Verordening ex art. 213:
controle

Sector
M&D

M&D

Uitvoeringsprotocol verbonden M&D
partijen 2016
Raadsbesluit Kaders verbonden M&D
partijen, 2011
M&D
Verordening op de geldelijke
voorziening commissieleden
Verordening op de geldelijke
voorziening raadsleden

M&D

Verordening
kostenvergoedingen
wethouders

M&D

M&D
Algemene subsidieverordening BAZ
Subsidieregelingen 2019
Beleidsregels ASV

Treasurystatuut
Wet financiering decentrale
overheden
Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale
overheden
Uitvoeringsregeling financiering
decentrale overheden

M&D

Besluit leningvoorwaarden
decentrale overheden
Ambtenarenwet
Fiscale wetgeving
Sociale verzekeringswetten
CAO Gemeenten
Personeelsreglement
PensioenWet
Pensioenreglement
APPA (Algemene Pensioenwet
Politieke Ambtsdragers)

BAZ

Wet normering topinkomens
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Inkopen en contractbeheer

EU-aanbestedingsregels
(Aanbestedingswet 2012)
Agreement on Government
Procurement (GPA)
EG-Verdrag
EU Richtlijn 2014/24 van het
Europeese Parlement voor het
plaatsen van
overheidsopdrachten
EU Richtlijn 2014/23 van het
Europeese Parlement voor het
plaatsen van
concessieopdrachten
Nationale aanbestedingsregels

Richtlijn 2014/55/EU van het
Europeese Parlement inzake
elektronische facturering bij
overheidsopdrachten
(ingangsdatum 01-01-2017)
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Specifieke activiteit
Programma's/Producten
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Burgerlijke stand en afgifte
Algemeen financieel
Burgerlijk wetboek
documenten
middelenbeheer

Sector

Gemeentewet
Wet BRP
Wet rechten burgerlijke stand,
Legesbesluit akten burgerlijke
stand

Belastingen
OZB

(Water)Toeristenbelasting
Grafrechten

Hondenbelasting
Reclame en precariorechten
Reinigingsheffingen
Rioolheffing
RZB
Haven- en liggeld
Markt- en plaatsengeld
Parkeerbelastingen

Gemeentewet
Wet waardering Onroerende
Zaken
Gemeentewet
Gemeentewet
Wet op lijkbezorging

Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet
Gemeentewet

Legesverordening
Belastingvoorstellen

M&D
M&D

Belastingverordening

M&D

M&D
Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaatsen
belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
Belastingverordening
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M&D
M&D
M&D
M&D
M&D
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Algemene plaatselijke
Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Gemeentewet
verordening
Drank- en horecawet
Vergunningverlening

Gemeentewet

Omgevingsvergunning
brandveiliggebruik
Woonwagens
Digitaal Opkopersregister
Veiligheidsregio

Overlastpanden

SB
SB

Drank- en horecawet
Wet Bibob

SB
Bibob beleidsregel subsidies ’s- SB
Hertogenbosch 2019
Beleidsregel voor de
toepassing van de Wet Bibob ’sHertogenbosch 2019

Wet op kansspelen

Verordening van de gemeente SB
’s-Hertogenbosch houdende
regels voor
speelautomatenhallen 2018

Beleidsnota standplaatsen
1995
Winkeltijdenwet

Brandweer en
rampenbestrijding

Horecaverordening ’sHertogenbosch 2017
APV en bijbehorende
uitvoeringsregels
Evenementenbeleid 2020,
legesverordening,
Horecaverordening ’sHertogenbosch 2017 en
bijbehorende
Uitvoeringsregeling Horeca

Sector
SB

SB
Marktverordening en
uitvoeringsregeling
Verordening winkeltijden

SB
SO

Wet veiligheidsregio's
Wet gemeenschappelijke
regelingen
WABO
Gemeentewet
Wetboek van Strafrecht
Wet op de Veiligheidsregio's

Gemeentewet

SB
APV
Gemeenschappelijke regeling SB
Veiligheidsregio Brabant-Noord
2017
SB
APV
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Vreemdelingenzaken en
Vreemdelingenzaken
Vreemdelingenwet
integratie

Integratie

Wet inburgering

Verordening Wet Inburgering
2012

Sector

WXL

Gemeentewet
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Verkeer en Vervoer
Wegenbeheer
Wegenverkeerswet 1994
Parkeerverordening
Wegsleepverordening
Reglement ontheffingen en
vergunningen motorvoertuigen

Havenbeheer

Besluit administratieve
bepalingen wegverkeer
Wet personenvervoer
Binnenschepenwet
Besluit administratieve
bepalingen wegverkeer
Taxiwet

Verordening keurmerk taxi's
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SB
SB

SB
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Groen en milieubeheer
Groenbeheer
Wet Natuurbescherming
Bomenverordening
Afvalstoffenbeheer
Gemeentewet
Verordening afvalstoffen
Wet gemeenschappelijke
Verordening afvalstoffen
regelingen
uitvoeringsbesluit
Verordening reinigingsheffing

Rioolbeheer en reiniging
Werfbeheer

Dierenparken
Milieubeheer

Bodemsanering

Wet milieubeheer
ARBO regelgeving
Gemeentewet
Waterwet
Verordening rioolheffing
Wet Milieubeheer
Activiteitenbesluit
milieubeheer
NRB (Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming)
Wet dieren
Wet geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en
veehouderij
Wet milieubeheer
Meststoffenwet
Wet geluidhinder
Wet inzake de
luchtverontreiniging
Wet bodembescherming
Ontgrondingenwet
Waterwet
Besluit Bodemkwaliteit
Grondwaterwet
Besluit financiële bepalingen
Verordening op de
bodemsanering
bodemsanering
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Sector
SB/SO
SB
SB

M&D, SB

SB

SO
SB

SO
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Sector
Stedelijke ontwikkeling, wonen Stedelijke ontwikkeling
Gemeentewet
en economie
SO
Wet ruimtelijke ordening
Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in
planschade
Wet ruimtelijke ordening

Coördinatieverordening WRO 's- SO
Hertogenbosch

Crisis en herstelwet

Telecommunicatie

Wonen, economie en beheer
gemeentelijke panden en
accommodaties

Telecommunicatiewet

Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur
per 1-1-2016

SB

Woningwet
Bouwbesluit

Bouwverordening
Bossche Energie Convenant

SO
SB

Huisvestingswet

Huisvestingsverordening
Verordening Bossche
Startersleningen 2012
Erfgoedverordening 'sHertogenbosch 2018
Reglement
Monumentencommissie
(Bijlage 9 van de
Bouwverordening over de
gecombineerde welstands‑ en
monumentencommissie)

SO
SO

Subsidieverordening
Restauratie Gemeentelijke
Monumenten en
Beeldbepalende Panden ’sHertogenbosch 2010
Verordening / reglement
Reclamecriteria
’s‑Hertogenbosch
(Welstandsnota)
Dit is een procedurewet voor
ongeveer 25 wetten. De
hieraan gekoppelde wet- en
regelgeving is elders
ondergebracht (APV,
bouwverordening,
legesverordening etc.)

SO

Leegstandswet

Erfgoedwet
Erfgoedwet en Woningwet

Erfgoedwet en Woningwet

WABO

Economie

Telecommunicatie verordening SB

ARBO-wet
ARBO-Besluit
Regiodeal Noord-oost Brabant Subsidieregeling Regio Deal
Noord Oost Brabant
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Zorg, Welzijn en Sport
Algemeen welzijn en sport
Wet Kinderopvang
Verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzalen

SECTOR
MO

Gehandicaptenzorg

Wet maatschappelijke
ondersteuning

MO
Verordening
cliëntenparticipatie
gehandicaptenbeleid
Verordening maatschappelijke MO
ondersteuning WMO

Kinderopvang
Vrouwenopvang

Wet kinderopvang

Verordening kinderopvang
Verordening eigen bijdrage
maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang
Verordening inrichting
antidiscriminatie-voorziening
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Sector
Jeugd, onderwijs en cultuur
Verzorgen basis- en speciaalWet primair onderwijs
onderwijs
Wet op de basiseducatie
Verordening leerlingenvervoer MO
Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
Verzorgen voortgezet
onderwijs

Cultuur en lokale media

MO

Wet op het voortgezet
onderwijs
Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Wet educatie- en
beroepsonderwijs
Leerplichtwet 1969
Mediawet
Wet op het specifiek
cultuurbeleid
Archiefwet 1995
Jeugdwet
Kermisverordening

Verordening jeugdhulp
MO
Kermisverordening gemeente 's- SB
Hertogenbosch 2018
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Volksgezondheid
Ambulance vervoer
Wet ambulancevervoer
Wet gemeenschappelijke
regelingen
Ongediertebestrijding
Gemeentewet
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Overzicht Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole gemeente 's-Hertogenbosch
Programma's/Producten
Specifieke activiteit
Wetgeving extern
Regelgeving intern
Werk en inkomen
Sociale inkomensvoorzieningen Participatiewet

Werkgelegenheid
Schuldhulpverlening

Sector

Verordening
cliëntenparticipatie
participatiewet
Verordening participatie
Participatiewet /IOAW /IOAZ

WXL

Verordening individuele
inkomenstoeslag
Verordening individuele
studietoeslag
Re-integratieverordening
Participatiewet
Verordening Handhaving
Particpatiewet, IOAW en IOAZ

MO

WXL

WXL
WXL
WXL

WSW
Wet op het
consumentenkrediet
Wet schuldsanering natuurlijke
personen
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
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Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator
Verwijzingen Halt

eenheid
per 10.000 jongeren

periode regio / dimensie
2015 's-Hertogenbosch

waarde
230 Stichting Halt

Verwijzingen Halt
Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren
per 10.000 jongeren

2015 Nederland
2016 's-Hertogenbosch

135 Stichting Halt
221 Stichting Halt

Verwijzingen Halt
Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren
per 10.000 jongeren

2016 Nederland
2017 's-Hertogenbosch

138 Stichting Halt
218 Stichting Halt

Verwijzingen Halt
Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren
per 10.000 jongeren

2017 Nederland
2018 's-Hertogenbosch

131 Stichting Halt
166 Stichting Halt

Verwijzingen Halt
Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren
per 10.000 jongeren

2018 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

119 Stichting Halt
197 Stichting Halt

Verwijzingen Halt
Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 10.000 jongeren
per 1.000 inwoners

2019 Nederland
2020 's-Hertogenbosch

132 Stichting Halt
6,2 CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners

2020 Nederland
2020 's-Hertogenbosch

4,6 CBS - Criminaliteit
7,8 CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte)
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Misdrijven - Winkeldiefstallen
Misdrijven - Winkeldiefstallen
Functiemenging

per 1.000 inwoners

2020 Nederland

6,3 CBS - Criminaliteit

per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners
per 1.000 inwoners
%

2020
2020
2020
2020
2019

Functiemenging

%

2019 Nederland

Vestigingen (van bedrijven)
Vestigingen (van bedrijven)
Absoluut verzuim

per 1.000 inw.15 t/m 64jr
per 1.000 inw.15 t/m 64jr
per 1.000 leerlingen

2019 's-Hertogenbosch
2019 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

Absoluut verzuim
Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen
per 1.000 leerlingen

2019 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch
Nederland
's-Hertogenbosch
Nederland
's-Hertogenbosch

x
x
x
x
59,4

bron

CBS - Diefstallen
CBS - Diefstallen
CBS - Diefstallen
CBS - Diefstallen
CBS BAG/LISA - bewerking ABF
Research

53,2 CBS BAG/LISA - bewerking ABF
Research
154,4 LISA
152 LISA
1,2 DUO/Ingrado

2,4 DUO/Ingrado
23 DUO/Ingrado

omschrijving
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht
strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een
passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het
Openbaar Ministerie.
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht
strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een
passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het
Openbaar Ministerie.
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht
strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een
passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het
Openbaar Ministerie.
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht
strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een
passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het
Openbaar Ministerie.
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht
strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een
passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het
Openbaar Ministerie.
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals
moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven
bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0
(alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een
school of instelling staat ingeschreven.
De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een
bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019 Nederland

26 DUO/Ingrado
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Indicator
Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

eenheid
%

periode regio / dimensie
2019 's-Hertogenbosch

waarde
2,1 DUO/Ingrado

bron

Voortijdige schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)
Niet-sporters

%

2019 Nederland

%

2016 's-Hertogenbosch

Niet-sporters

%

2016 Nederland

Omvang huishoudelijk restafval
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit
Gemiddelde WOZ waarde

kg per inwoner
kg per inwoner
%
%
x €1.000

2019
2019
2018
2018
2016

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2016 Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017 's-Hertogenbosch

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017 Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2018 's-Hertogenbosch

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2018 Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019 's-Hertogenbosch

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019 Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2020 's-Hertogenbosch

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2020 Nederland

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020 's-Hertogenbosch

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020 Nederland

Demografische druk

%

2020 's-Hertogenbosch

63,8 CBS - Bevolkingsstatistiek

Demografische druk
Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
éénpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden
Banen

%
€

2020 Nederland
2021 's-Hertogenbosch

70 CBS - Bevolkingsstatistiek
568 COELO, Groningen

€

2021 Nederland

€

2021 's-Hertogenbosch

€

2021 Nederland

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2019 's-Hertogenbosch

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2019 Nederland

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2019 's-Hertogenbosch

Jongeren met een delict voor de rechter
Achterstand onder jeugd - Kinderen in
uitkeringsgezin

%
%

2019 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

1 CBS Jeugd
5 CBS Jeugd

Achterstand onder jeugd - Kinderen in
uitkeringsgezin

%

2019 Nederland

6 CBS Jeugd

's-Hertogenbosch
Nederland
's-Hertogenbosch
Nederland
's-Hertogenbosch

2 DUO/Ingrado
46,5 Gezondheidsmonitor volwassenen (en
ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en
ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
203 CBS statistiek Huishoudelijk afval
163 CBS statistiek Huishoudelijk afval
3,7 Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
17,6 Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
228 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
209 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
238 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
217 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
256 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
230 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
278 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
248 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
295 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
270 CBS - Statistiek Waarde Onroerende
Zaken
7,6 Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research

omschrijving
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen
zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder
dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

8,9 Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65
jaar.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Geen data COELO, Groningen
624 COELO, Groningen

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

Geen data COELO, Groningen
1025,9 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA bewerking ABF Research
794,1 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA bewerking ABF Research
1 CBS Jeugd

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als
uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn
de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016
zijn afkomstig van het CBS.
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand
wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de
Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015
zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf
2016 zijn afkomstig van het CBS.
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Indicator
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

eenheid

periode regio / dimensie
2019 's-Hertogenbosch

waarde
2 CBS Jeugd

bron

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

2019 Nederland

Netto arbeidsparticipatie

%

2019 's-Hertogenbosch

71,4 CBS - Arbeidsdeelname

Netto arbeidsparticipatie
Personen met een bijstandsuitkering

%
per 10.000 inwoners

2019 Nederland
2020 's-Hertogenbosch

68,8 CBS - Arbeidsdeelname
379,6 CBS - Participatiewet

Personen met een bijstandsuitkering
Lopende re-integratievoorzieningen
Lopende re-integratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp

per 10.000 inwoners
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar

2020
2020
2020
2019

459,7
210,2
202
11,6

Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar
%

2019 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

12,3 CBS Jeugd
1,4 CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering

%
%

2019 Nederland
2019 's-Hertogenbosch

1,2 CBS Jeugd
0,5 CBS Jeugd

omschrijving
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd
geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator
afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

2 CBS Jeugd

Nederland
's-Hertogenbosch
Nederland
's-Hertogenbosch

CBS - Participatiewet
CBS - Participatiewet
CBS - Participatiewet
CBS Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering
%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

2019 Nederland
2020 's-Hertogenbosch

0,4 CBS Jeugd
660 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

2020 Nederland

640 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

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

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de
Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn
niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp
en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun
ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of
opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een
maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de
rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt
bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of
onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23
jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun
18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de
persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden
toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding
van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan
worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de
Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de
jongere 23 jaar wordt.
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van
specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het
referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

www.waarstaatjegemeente.nl
dinsdag 13 april 2021
Indicator

Eenheid

Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner
Kosten als % van de totale loonsom +
totale kosten inhuur externen

Overheadkosten

% van de totale lasten

waarde
2020
10,0
9,9
€
810 €
5,7%

4,0%

waarde 2019
10,5
10,4
832
11,3%

Omschrijving
Het gaat hier om de formatie conform het formatieplan per 31 december.
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel,
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private
organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of
aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

4,3% Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
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Meerjarige contracten boven de Europese aanbestedingsnorm
2014
048-2013 - Aankoop veegmachines
057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 1
057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 2
057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 3
057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 4
057-2013 - Raamovereenkomst Ingenieursdiensten partij 5
035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 1:Vrachtwagen
035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 2: Tractor groot
035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 3: Busje
035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 4: Tractor klein
035-2013 - Inhuur tractie winterdienst, Perceel 5: Onkruidborstelmachine
Ergonomisch (aangepaste) bureaustoelen en toebehoren (raamovereenkomst)
Het uitvoeren van een levensvatbaarheidsonderzoek en een vervolg rapport betrekking hebben op
bijstandverlening aan zelfstandigheden die een aanvraag voor BBZ of IAOZ hebben ingediend of
reeds uitkering ontvangen. Output is rapport met oordeel over levensvatbaarheid van de
onderneming (raamovereenkomst).
Verzekering gemeentelijke eigendommen en scholen
Nieuwbouw BBS Boschveld D&B&M
Levensvatbaarheidsonderzoeken Bbz
Architectenselectie Theater aan de Parade
Afsluiten verzekering tegen aansprakelijkheid
Print-, kopieer- en scanvoorzieningen
Regiotaxivervoer
Brandstoffen. Perceel 1: Tankpassen en home based levering diesel. Perceel 2: levering 2-takt en 4takt benzine.
2015
030-2014 Bestek derden onderhoud wijk 11 en 12
032-2014 Preventief en correctief onderhoud openbare verlichting gebied 2
044-2014 Reinigen kolken en lijngoten
045-2014 Reinigen en inspecteren riolering
027-2013 Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen
049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 1
049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 2
049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 3
049-2014 Onderhoud elementen verharding - Partij 4
Elektriciteit
Aardgas
Reprofaciliteiten
Motorische handgereedschappen (+ onderhoud en keuring) t.b.v. WXL en R&B
Raamovereenkomst 040-2015 Onkruidbeheersing op verharding wijk 11 en 12
Raamovereenkomst 039-2015 Onkruidbeheersing op verharding wijk 5, 6, 13 en 14
Raamovereenkomst 043-2015 Onderhoud openbare verlichting gebied 1
Onderhoud installaties E en W
Wagenpark verzekeringen
2016
055-2015 Reconstructie Zeeheldenbuurt fase 2
Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de
openbare ruimte in de wijk 8 en 10 (Empel en Maaspoort) op basis van beeldkwaliteit.
Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de
openbare ruimte in de wijk 9 (Noord) op basis van beeldkwaliteit.
Raamovereenkomst. Onkruidbeheersing op verhardingen in wijk 1 en 4 bestek 038-2015
Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de verkeersregelinstallaties(VRI’s) van de
gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Vervangen openbare verlichting, gebied 3,raamovereenkomst
Raamovereenkomst Besteknr. 048-2015 Perceel 1 Onderhoud Water en oevers
Raamovereenkomst Besteknr. 048-2015 Perceel 2 Onderhoud Water en oevers
016-2016 Preventief en correctief onderhoud openbare verlichting gebied 3 (raamovereenkomst)

570.100,00
9.760,00
13.280,00
10.090,00
11.380,00
14.440,00
57,50
33,90
29,75
29,75
38,85
180.000,00
998.000,00

2.189.000,00
4.059.000,00
998.240,00
90.000,00
600.000,00
542.750,00
5.000.000,00
225.000,00 per jaar
454.870,07
209.760,00
108.675,00
168.838,00
1.935.000,00
1.116.000,00
1.132.600,00
1.118.800,00
1.141.256,65
2.688.640,00
1.162.340,00
527.000,00
175.000,00
257.900,00
178.964,00
440.000,00
1.080.000,00
312.000,00
2.194.000,00
450.814,00
288.119,00
148.148,00
400.000,00
270.000,00
149.000,00
182.000,00
175.000,00

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

225.000,00

Raamovereenkomst. Het integraal wijkonderhoud (Groen- en reinigingswerkzaamheden) van de
openbare ruimte in de wijk 7 op basis van beeldkwaliteit.
Transferium Deutersestraat fase 1
Ontwerpopdracht architect Theater a/d Parade
Groepstaxivervoer (5 percelen)
Trapliften
Hulpmiddelen en bijbehorende diensten WMO
Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten
Technisch onderhoud stadskantoor
Europese aanbesteding voor drukwerk huisstijl uitingen
Bureaustoelen
Fysieke Beveiligingsdiensten
Inhuur parkeerservicemedewerkers voor parkeergarages en transferia
Groengereedschappen
Vervanging wagenpark
Bedrijfsrestauratieve voorzieningen

234.250,00
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Prijs per uur
Prijs per uur
Prijs per uur
Prijs per uur
Prijs per uur

500.000,00
180.000,00
10.100.000,00
2.412.800,00
5.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
360.000,00
240.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
65.000,00
1.600.000,00
600.000,00
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2017
Aanschaf Iveco wagens chassis met zijlader
Overkapping buitenzwembad Kwekkelstijn
Microsoft licenties
Aanschaf kraanaanhaakwagens
Oracle licenties
Accountantsdiensten
Schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke gebouwen
Catering
Full Suite HR software
Schoonmaakonderhoud WeenerXL
Bancaire diensten
2018
EU Post gemeente 's-Hertogenbosch
EU bouwkundig onderhoud gemeente 's-Hertogenbosch
EU Meststoffen voor bomengrond, natuurcompost en turf
042-2017 Onderhoudscontract E&W 2018-2021 Sluizen en beweegbare bruggen
Openbare aanbesteding levering, beheer en onderhoud fietsenstallingen bezettingssysteem
036-2018 Plaatsen ondergrondse containers in de gemeente 's-Hertogenbosch
2019
Gebiedsontwikkeling EKP-Noord
Aanleg 5 kunstgrasvelden en renovatie 3 kunstgrasvelden
Bedrijfscatering
Applicatie leerplicht-, RMC administratie en leerlingenvervoer
Kern Ontwerpteam Nieuwbouw Theater aan de Parade
Adviseur Akoestiek + bouwfysica + brandveiligheid vernieuwbouw Theater aan de Parade
Ontwerpteam m.b.t. Nieuwbouw Weener XL
Ambtelijke vervoersfaciliteiten voor dienstreizen
Openbare aanbesteding werkplekapparatuur
Bouwteampartner/-aannemer Nieuwbouw Theater aan de parade
2020
Bouwteampartner/-aannemer Nieuwbouw Nieuwbouw Weener XL
ROVK Areaalinspectie civiele kunstwerken en water 2020-2023
037-2019 Postweg, aanleg turborotonde en twee fietsbruggen
Bouwteampartner/-aannemer Herbestemming Grasso tot ICT community
Fysieke beveiligingsdiensten
Bouwteampartner/-aannemer vervanging Sluis O met spuikanalen
020-2020 Bouwteampartner "Realisatie van de restauratie en herbestemming van het
rijksmonument Kruithuis" in de gemeente 's-Hertogenbosch
Audiovisuele middelen Bestuurscentrum
022-2019 Onderhoud verkeersregelinstallaties
Raamovereenkomst Uitvraag herberekening riolering
Flexibele Arbeid overheden Noordoost-Brabant
Inkoop elektriciteit en aardgas regio Noordoost Brabant 2021 -2024
eHRM-systeem gemeente 's-Hertogenbosch
Reprofaciliteiten
Technische ondersteuning Stadstoezicht
Gladheidsbestrijding klein materieel
Integrale applicatie voor ondersteuning Regie, Wmo en Jeugd
Raamovereenkomst Onderhoud water en oevers
Vervanging kunstgrasmatten
Maatwerkmeubilair Bestuurscentrum
Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten
Drukwerk huisstijluitingen
Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Scansysteem mobiele handhaving
Bancaire dienstverlening
Merkonafhankelijke Tankpassen voor Brandstoffen en Elektrisch laden
Lichtmastreclame
003-2020 Onderhoud openbare verlichting - gebied 3
004-2020 Vervanging openbare verlichting gebied 2
015-2020 ROVK storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk
014-2020 ROVK Reinigen gemalen en tunnels

3.705.862,00
3.394.826,32
2.153.168,00
1.545.708,00
1.101.255,65
1.080.000,00
489.777,00
303.600,00
206.628,00
145.395,00
110.000,00
1.967.400,00
800.000,00
240.000,00
173.856,00
169.279,00
120.000,00
€ 18.000.000,00
€ 3.634.500,00
€ 1.200.000,00
€ 221.000,00
€ 1.900.000,00
€ 300.000,00
€ 1.100.000,00
€ 838.682,76
€ 2.222.000,00
€ 31.945.501,00
€ 21.509.325,00
€ 31.000,00
ingetrokken
€ 10.750.000,00
€ 681.700,00
PM 2% van de
bouwkosten
€ 3.430.000,00
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€ 300.000,00
€ 566.000,00
€ 23.750,00
€ 7.000.000,00
€ 567.000,00
€ 645.000,00
€ 214.000,00
€ 12.760,00
€ 840.000,00
€ 1.500.000,00
€ 293.700,00
€ 3.740.000,00
€ 218.000,00
€ 216.000,00
€ 287.500,00
€ 800.000,00
€ 415.000,00
€ 103.500,00
€ 1.339.000,00
€ 1.700.000,00
€ 278.000,00
€ 298.000,00
€ 448.000,00
€ 163.000,00
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BIJLAGE
PARAGRAAF GRONDBELEID
Behoort bij
Jaarrekening 2020

Financiële Positie Grondbedrijf 2021

Foto: Marc van Tilborg
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Bijlage Paragraaf Grondbeleid (FPG 2021: Financiële Positie Grondbedrijf 2021)

Leeswijzer algemeen
In deze bijlage wordt over het grondbedrijf als geheel alsook over de afzonderlijke grondexploitaties
verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en tevens inzicht geboden in de prognose voor de
toekomst.
De verantwoording is op een vergelijkbare manier als vorig jaar opgebouwd. Met deze opbouw en
indeling wordt een verdergaande verbetering van de informatievoorziening over het grondbedrijf
nagestreefd, en wordt tevens een betere aansluiting met de wettelijke verplichtingen die vanuit de
BBV ons opgelegd zijn bewerkstelligd.
Opbouw en indeling bijlage
Op hoofdlijnen kent deze bijlage drie onderdelen:
a. Een overzichtskaart van alle projecten c.q. grondexploitaties (BIE’s)
b. De resultaten van het grondbedrijf als geheel uitgesplitst in een verantwoording over het
afgelopen jaar en ook een prognose voor de toekomst (op basis van geactualiseerde
grondexploitaties)
c. Per afzonderlijke grondexploitatie een verantwoording over het afgelopen jaar (programmatisch en
financieel) inclusief een toelichting op de significante afwijkingen, en ook een actuele prognose
voor de toekomst.
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A. Overzichtskaart gemeentelijke grondexploitaties
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B. Resultaten grondbedrijf als geheel

naar de algemene reserve van het
grondbedrijf.
B.4. Reserve en weerstandsvermogen
De algemene reserve van het grondbedrijf is
mede bedoeld om de risico’s van het
grondbedrijf te kunnen opvangen. Inzicht wordt
gegeven in de huidige stand van de algemene
reserve en het benodigde
weerstandsvermogen (= minimale hoogte van
de algemene reserve grondbedrijf).
B.5. Programma
In deze tabel wordt het gerealiseerde
programma afgezet tegen datgene wat
geprognosticeerd was voor alle
grondexploitaties uitgesplitst naar woningbouw
en bedrijven.

A. Parameters
In dit onderdeel worden de parameters voor
rente, kosten- en opbrengstenstijging vermeld
die voor de verantwoording en prognose zijn
gehanteerd.

B.6. Kostenverhaalsprojecten
In deze tabel is een samenvatting opgenomen
van het resultaat van alle
kostenverhaalsprojecten.

B. Verantwoording 2020

B.7. Materieel Vast Actief (MVA)
In deze tabel is een samenvatting opgenomen
van het resultaat van alle materiaal vaste
activa.

B.1. Raming versus gerealiseerd 2020
In deze tabel wordt uitgesplitst naar
hoofdkostensoort de raming en werkelijke
uitgaven en inkomsten voor 2020 verantwoord.
B.2. Resultaten grondexploitaties
In deze tabel is samenvattend weergegeven
wat met de huidige boekwaarde en de
verwachte opbrengsten en uitgaven het
eindresultaat is na realisatie van alle
grondexploitaties. Om de resultaten van alle
grondexploitaties onderling vergelijkbaar te
maken is ook het saldo per 01-01-2021
bepaald (startwaarde).

B.8. Waardering Materieel Vast Actief (MVA)
De MVA zijn uitgesplitst naar zogenaamde
warme gronden en overige gronden conform
de vereiste van de BBV. Warme gronden zijn
gronden die binnen afzienbare tijd tot
ontwikkeling gebracht als woningbouwplan.
Deze gronden mogen gewaardeerd worden
tegen de waarde van de toekomstige
bestemming als woningbouwplan.

B.3. Complexen uitgesplitst naar
tekortplannen en grondexploitaties met een
winstprognose.
In deze tabel is een samenvatting opgenomen
van het verwachte resultaat van alle
grondexploitaties wanneer deze zijn afgerond.
Voor de tekort plannen is een
verliesvoorziening getroffen. Voor de
winstplannen is de verwachte winst vermeld.
Deze zullen tussentijds dan wel op het einde
van de exploitatieperiode worden overgeboekt
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Paragraaf Grondbeleid 2020
Parameters
Rente

0,50%

Disconteringsvoet

2,00%

Kostenstijging

2,00%

Opbrengstenstijging

0,00%

Verantwoording 2020
Bouwgronden in Exploitatie

Verkopen bouwgronden in exploitatie

x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

351

520

↑

Bedrijventerrein

76.393 m2

104.018 m2

↑

Overige opbrengsten

4.557 m2

29.350 m2

↑

Bouw- & woonrijp maken

€

14.035

€

8.480

↓

Woningbouw

Plankosten

€

2.090

€

3.415

↑

Overige excl. bovo & winstname

€

2.135

€

3.725

↑

Kosten

€

18.260

€

15.620

↓

Woningbouw

€

21.705

€

32.135

↑

Bedrijventerrein

€

14.550

€

17.415

↑

Overige opbrengsten

€

3.445

€

7.335

↑

Boekwaarde per 01-01-2020

€

Opbrengsten

€

39.700

€

56.885

↑

Saldo kosten 2020

€

2.785

Saldo

€

21.440

€

41.265

↑

Saldo opbrengsten 2020

€

2.818-

Resultaat 2020

€

Boekwaarde per 31-12-2020

€

Resultaten bouwgronden in exploitatie
x 1000

31-12-2019

Kostenverhaal
x 1000

Gerealiseerd
6.347

956.219

31-12-2020

Boekwaarde

€

95.500- €

112.300-

↓

Nog te realiseren kosten

€

105.100- €

223.700-

↓

Nog te realiseren opbrengsten

€

158.600

289.000

↑

Aankopen

Saldo op eindwaarde

€

12.000- €

2.900-

↑

Bouwkundige voorzieningen

€

140-

Saldo op startwaarde

€

11.100- €

3.200-

↑

Beheerslasten

€

3.020-

€

Positieve resultaten en tekorten bouwgronden in exploitatie
x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Materieel Vaste Activa
x 1000

Gerealiseerd
€

170-

Overige kosten

€

990-

Kosten

€

4.320-

Verkopen

€

2.080

Verliesvoorziening eindwaarde

€

37.000- €

30.000-

↑

Beheersopbrengsten

€

2.190

Verliesvoorziening startwaarde

€

33.100- €

26.600-

↑

Overige opbrengsten

€

130

Positief resultaat eindwaarde

€

25.000

€

27.100

=

Opbrengsten

€

4.400

Positief resultaat startwaarde

€

22.000

€

23.400

=

Saldo

€

80

Stand algemene reserve grondbedrijf
x 1000

Waardering MVA

31-12-2019

31-12-2020

x 1000

Boekwaarde

ha

€/m²

Benodigde reserve

€

24.000

€

35.200

↑

Warme gronden

€

52.663

160 ha €

Algemene reserve

€

24.000

€

50.000

↑

Voorraad

€

13.938

348 ha €

4

Totaal

€

66.601

508 ha €

13
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C. Prognose grondbedrijf als geheel

C.5. Prognose uitgifte woningbouw
In deze tabel wordt de verwachte uitgifte aan
bouwkavels voor woningen inzichtelijk
gemaakt. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt
naar de sociale sector (sociale huur en koop),
de klasse middelduur (huur en beleggers) en
dure woningen.
C.6. Prognose uitgifte bedrijventerreinen
In deze tabel is een prognose van de
verwachte uitgifte aan bedrijventerreinen
opgenomen. De modelmatige uitgifte van 2,5
ha per jaar inclusief de verwachte uitgifte van
bedrijfskavels op basis van de reserveringen
en grondaanbiedingen (voor 2021 en 2022)
vormen hiervoor het uitgangspunt.

C.1. Ontwikkeling weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan gezien worden
als het bedrag wat nodig is om de risico’s van
het grondbedrijf op te vangen. Dit bedrag zou
minimaal in de algemene reserve van het
grondbedrijf aanwezig moeten zijn.
De omvang van het weerstandsvermogen laat
-voor de huidige plannen- een dalende lijn
zien. Hierbij is nog geen rekening gehouden
met eventuele nieuwe grondexploitaties die de
komende jaren geopend worden.
C.2. Prognose winstnemingen
In deze grafiek is te zien wat de hoogte van de
verwachte tussentijdse winstnemingen is van
de grondexploitaties. Deze winstnemingen
komen ten gunste van de algemene reserve
grondbedrijf.
C.3. Toevoeging aan reserve Bovenwijks
In deze staafgrafiek is af te lezen wat naar
verwachting de dotatie is vanuit de
gemeentelijke grondexploitaties aan de
reserve bovenwijkse voorzieningen.
C.4. Prognose kosten en opbrengsten
gezamenlijke grondexploitaties
In deze lijngrafiek valt af te lezen wat de
verwachte investeringen en opbrengsten
binnen de gezamenlijke grondexploitaties is.
Zonder toevoeging van nieuwe
grondexploitaties nemen de kosten en
opbrengsten af tot nihil op het moment dat alle
grondexploitaties afgesloten zijn (2034).
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Paragraaf Grondbeleid 2020
Prognose
Prognose verloop kosten en opbrengsten
€ 40.000

Duizenden

Duizenden

Ontwikkeling weerstandsvermogen
€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000

€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000

€ 10.000
€-

€2021

2022

2023

KOSTEN

Duizenden

Prognose winstname

Prognose uitgifte woningbouw

€ 4.000

900

€ 3.500

800
700

€ 3.000

600

€ 2.500

500

€ 2.000

400

€ 1.500

300

€ 1.000

200

€ 500

100
0

€-

2021

2022

Sociale huur en koop

x 1000
Totaal

2021

2022

2023

2024

€ 3.200 € 3.400 € 1.300 € 1.100 €

> 2025
17.900 €

Totaal
26.900

Prognose toevoegingen fonds Bovenwijks
Duizenden

2024

OPBRENGSTEN

€ 700
€ 600
€ 500

2024
Vrije sector koop

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

377

205

199

126

794

1699

0

150

100

23

442

715

Vrije sector koop

180

422

280

137

1066

2084

Totaal

557

776

578

287

2301

4499

Sociale huur &
sociale koop
Middeldure huur &
beleggershuur

€ 800

2023

Middeldure huur en beleggershuur

Prognose uitgifte bedrijventerreinen

€ 400

6,0 ha

€ 300

5,0 ha

€ 200

4,0 ha

€ 100

3,0 ha

€-

2,0 ha
1,0 ha
0,0 ha
2021

x 1000
Totaal

2021
€

700

2022
€

600

2023
€

600

2024
€

600 €

> 2025
3.700 €

Totaal
6.200

Totaal

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

4,83 ha

3,27 ha

2,60 ha

2,36 ha

32,17 ha

45,23 ha
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C. Resultaten afzonderlijke
grondexploitaties

NVT er zijn geen ramingen of realisatiecijfers
B.2. In deze tabel wordt het gerealiseerde
programma afgezet tegen datgene wat
geprognosticeerd was.

C. Prognose 2021
In dit onderdeel wordt rekening houdend met
de feitelijke cijfers tot en met 31-12-2020, een
prognose opgesteld voor de kosten en
opbrengsten tot het einde van het project.
C.1. Prognose uitgifte kavels
Deze grafiek geeft inzicht in de geraamde
gronduitgifte voor woningen en bedrijven.
Voor de uitgifte van de woningbouwkavels is er
een verdere uitsplitsing gemaakt naar de
woningbouwcategorieën.

A. Projectbeschrijving
In de projectbeschrijving wordt ingegaan op de
projectinhoud. Onder andere komen aan de
orde een stukje achtergrond, de actuele stand
van zaken, met welke partijen er wordt samen
gewerkt en het te realiseren programma.
In de linker bovenhoek wordt aangegeven over
wat voor soort project het gaat:
Woningbouw
Bedrijventerrein
Rechts onderin is aangegeven wanneer het
project na verwachting is afgerond (eindjaar).
B. Verantwoording 2020
In dit onderdeel wordt verantwoording afgelegd
over het afgelopen jaar, door de werkelijk
realisatie (uitgaven, inkomsten en programma)
af te zetten tegen de eerdere prognoses.
Indien er sprake is van significatie afwijkingen
wordt er een toelichting gegeven. De bedragen
zijn weergegeven in duizenden euro’s.
B.1. Hier worden per kostensoort de eerdere
ramingen (vorige FPG) afgezet tegen de
werkelijk uitgaven en inkomsten. Met
“kleurenpijltjes” wordt aangegeven in hoeverre
er sprake is van een afwijking:
↓
afwijking is minder dan 10%
↑
afwijking is groter dan 10%
=
er is geen afwijking of minder dan 10%

C.2. Cashflow vanaf 2021
De toekomstige uitgaven en inkomsten zijn
met een lijndiagram weergegeven. Tevens is
rekening houdend met het saldo van
inkomsten en uitgaven tot dit moment
(boekwaarde) de toekomstige cashflow geduid.
C.3. Prognose uitgaven en inkomsten
In deze tabel is samenvattend weergegeven
wat met de huidige boekwaarde en de
verwachte opbrengsten en uitgaven het
eindresultaat is na realisatie van het project.
Om de resultaten van alle grondexploitaties
onderling vergelijkbaar te maken is ook het
saldo per 01-01-2021 bepaald (startwaarde).
Om de mutaties in de voortgang van het
project te kunnen doorgronden, is ook het
resultaat van vorig jaar vermeld.
Indien er sprake is van een tekort, zal hiervoor
een verliesvoorziening worden getroffen of
wordt de verliesvoorziening aangepast naar
het nieuwe saldo.
Bij projecten die naar verwachting met een
positief resultaat sluiten, zal dit uiteindelijke
resultaat naar de algemene reserve
grondbedrijf vloeien. Op basis van de
zogenaamde POC-methode, zal er in
voorkomende situaties, tussentijds winst
worden genomen

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

362

Nr.

Co mplex

122

Jan Sluyterstraat

125

B ruggen 36

20

M aaspo o rt

226

De Rietvelden M iddenterrein

232

Empel Oo st

233

Empel Zuid

234

Empel Zuid en Ro smalense P las

236

Empel No o rd

261

No o rdo o stho ek

263

Nuland Oo st P elgrimsche Ho eve

264

Nuland Oo st De Terp

265

Vinkelse Slagen

283

B o kho ven

301

Ko p van het Ertveld

314

P aleiskwartier

326

B o schveld

333

Ertveld-zuid

336

De Rietvelden

358

Willemspo o rt

359

B rabantbad

361

Gro o te Wielen

371

M aliskampsestraat 53

395

De Ho ef

412

Henri B ayenstraat (De Vlieger)

450

De B rand

452

De B rand 2e fase

610

Cho pinstraat 10

611

Klo kkenlaan 2

612

M o zartsingel

613

Seringenstraat 2

614

Zwartbro ekweg

617

Jan Olieslagerstraat 3

618

Gaasterland 10

90

Treurenburg
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090 Treurenburg
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
In Treurenburg kunnen bedrijven gevestigd worden in de bouwnijverheid,
groothandel, lichte industrie en dienstverlening in de milieucategorieën 1 tot en
met 3, categorie 4 met vrijstelling.
Inmiddels zijn 7 kavels uitgegeven, waaronder een kavel van ruim 5 ha voor de
afvalstoffendienst. Er zijn nog 7 kavels beschikbaar (23.500 m²).

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

Gerealiseerd
€

NVT

€

-

-

Plankosten

€

-

€

18

↑

Overige kosten

€

1

€

882

↑

Kosten

€

1

€

900

↑

Woningbouw

€

-

€

-

Bedrijventerrein

€

-

€

638

↑

Overige opbrengsten

€

-

€

9

↑

Opbrengsten

€

-

€

646

↑

NVT

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m²

3.446 m²

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

Het project staat modelmatig "in ruste". In 2020 is een bedrag aan winst
genomen (overige kosten) ten gunste van de algemene reserve
grondbedrijf

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 1.200

Duizenden

3.500 m²
3.000 m²

€ 1.000
€ 800
€ 600

2.500 m²

€ 400
€ 200

2.000 m²

€€ 200- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.500 m²

€ 400€ 600-

1.000 m²

Kosten

Opbrengsten

Saldo

2021
Totaal

2022

2023

2024

3.281 m² 3.174 m² 2.000 m² 2.000 m²

x 1000

> 2025

Totaal

13.222 m²

23.677 m²

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

140

€

390

Nog te realiseren kosten

€

650

€

620

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.530

€

2.100

Saldo op eindwaarde

€

740

€

1.090

Saldo op startwaarde

€

610

€

900

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

500 m²

Kosten

€

14.160

€

180

€

160

€

110

€

110

€

80

Opbrengsten

€

13.770

€

490

€

480

€

300

€

300

€

530

Saldo

€

80- €

230

€

430

€

620

€

1.090

390- €

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige
benadering. Het project Treurenburg is modelmatig niet benodigd voor
2030 ("in ruste"). Bij afronding van het project wordt een positief
resultaat geraamd van circa € 1,0 miljoen.
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122 Jan Sluyterstraat
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het projectgebied betreft het voormalige sportcomplex voor de jeugd van FC
Den Bosch waarop 91 woningen gerealiseerd zijn.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
940

€

530

↓

Woningbouw

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Plankosten

€

20

€

10

↓

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige kosten

€

140

€

660

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Kosten

€

1.090

€

1.200

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

1 won.

€ 140
€ 120
€ 100
€ 80
€ 60
€ 40
€ 20
€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kosten
Opbrengsten
Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.340- €

130-

Nog te realiseren kosten

€

1.090

€

100

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

-

Saldo op eindwaarde

€

240

€

30

Saldo op startwaarde

€

240

€

30

Kosten

€

7.160

€

100

Opbrengsten

€

7.290

€

-

Saldo

€

130

€

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

30

Het project wordt per 31-12-2021 afgesloten met een positief resultaat
van circa € 0,03 miljoen.
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125 Bruggen 36A
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het project betreft de verkoop van één kavel aan de Bruggen in Rosmalen. De
kavel is in 2020 verkocht en wordt in 2021 geleverd. Na de bouw van de woning
zullen er nog ondergeschikte werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. In 2021
vind aansluiting op het rioleringsnetwerk plaats.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
-

€

20

NVT

-

0

0

NVT

Woningbouw

10

↓

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

€

10

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

€

20

=

€

Overige kosten

€

Kosten

€

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

20

Gerealiseerd

€

Plankosten

-

Geraamd

De kavel is in 2020 per inschrijving verkocht. Levering vind plaats in
2021.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

2 won.

€ 500
€ 400
€ 300
€ 200

1 won.

€ 100
€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 100Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

1

0

0

0

0

1

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

20

Nog te realiseren kosten

€

130

€

120

Nog te realiseren opbrengsten

€

430

€

450

Saldo op eindwaarde

€

290

€

310

Saldo op startwaarde

€

270

€

300

Kosten

€

60

€

60

€

Opbrengsten

€

40

€

450

€

-

Saldo

€

20- €

370

€

310

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

60

Komend jaar zullen de laatste werkzaamheden door de gemeente
uitgevoerd gaan worden, de koper zal voor eigen rekening de woning
gaan realiseren.
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20 Maaspoort
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Maaspoort is grotendeels gerealiseerd. Er zijn nog enkele woningbouwkavels en
een kavel voor horeca beschikbaar.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

Gerealiseerd

NVT

€

-

€

-

Plankosten

€

130

€

60

↓

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

-

€

30-

↓

Overige opbrengsten

Kosten

€

130

€

20

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

40

↑

Opbrengsten

€

-

€

40

↑

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

0 m2

0 m2

NVT

1.800 m²

1.910 m²

↑

Woningbouw

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

2 won.

€ 350
€ 300
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100

1 won.

€ 50
€€ 50- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 100Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

1

0

0

0

1

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

70

€

50

Nog te realiseren kosten

€

370

€

240

Nog te realiseren opbrengsten

€

550

€

360

Saldo op eindwaarde

€

110

€

70

Saldo op startwaarde

€

100

€

70

Kosten

€

90.020

€

40

€

200

Opbrengsten

€

89.970

€

30

€

330

Saldo

€

60- €

70

50- €

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

Komende jaren zal ingezet worden op de uitgifte van de laatste
planonderdelen. Bij de verwachte afronding van het project in 2022 sluit
het project met een klein positief resultaat.
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226 Bedrijventerrein Rietvelden Middenterrein
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Bedrijventerrein Rietvelden Middengebied betreft een perceel van 2 ha. Dit
perceel is in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
(BOM) en Heineken geëxploiteerd. Het terrein wordt herontwikkeld tezamen
met het naastgelegen terrein van Heineken. In 2017 is het terrein verkocht aan
WDP.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
270

€

180

↓

Woningbouw

30

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Plankosten

€

€

17

↓

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige kosten

€

-

€

17

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Kosten

€

300

€

213

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

550

€

-

↓

Opbrengsten

€

550

€

-

↓

Op deze locatie heeft een grondwatersanering plaatsgevonden. Deze
sanering moet nog enkele jaren gemonitord worden. De subsidie wordt
in 2021 verwacht.

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 1.000

Duizenden

1 m²

€ 500
€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 500€ 1.000€ 1.500€ 2.000-

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.270

€

1.480

Nog te realiseren kosten

€

270

€

90

Nog te realiseren opbrengsten

€

550

€

650

Saldo op eindwaarde

€

990- €

920-

Saldo op startwaarde

€

970- €

900-

Kosten

€

15.920

€

80

Opbrengsten

€

14.430

€

650

Saldo

€

1.480- €

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

Saldo

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

Opbrengsten

< 2020

Kosten

920-

Na de ontvangst van de subsidie in 2021 wordt dit project afgesloten
met een negatief resultaat. Hiervoor is reeds een verliesvoorziening
gevormd ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.
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232 Empel Oost
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
In de laatste fase van Empel Oost worden in samenwerking met Van
Wanrooij/Zayaz en Hertogbouw plannen ontwikkeld voor de realisatie van 116
woningen.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd

1.020

€

590

↓

Woningbouw

Geraamd

Gerealiseerd

81

81

=

Plankosten

€

50

€

50

=

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige kosten

€

170

€

4.360

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Kosten

€

1.240

€

5.010

↑

Woningbouw

€

4.200

€

6.770

↑

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

80

↑

Opbrengsten

€

4.200

€

6.850

↑

Woonrijpmaken schuift door naar 2021/2022. Conform de methode van
winstneming is in 2020 circa € 4,1 miljoen winst genomen ten gunste
van de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 4.000

Duizenden

1 won.
1 won.
1 won.

€ 3.500
€ 3.000

1 won.

€ 2.500

1 won.

€ 2.000

1 won.

€ 1.500

0 won.

€ 1.000

0 won.

€ 500

0 won.

€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kosten
Opbrengsten
Saldo

0 won.
0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.920- €

3.760-

Nog te realiseren kosten

€

2.640

1.810

Nog te realiseren opbrengsten

€

6.550

€

-

Saldo op eindwaarde

€

5.830

€

1.950

Saldo op startwaarde

€

5.490

€

1.870

€

Kosten

€

37.980

€ 1.010

€

860

Opbrengsten

€

41.740

€

€

-

Saldo

€

3.760

-

€ 2.780

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

€ 1.950

In 2020 is grond uitgegeven voor de bouw van de resterende 81
woningen. Daarna ligt de focus op het woonrijp maken van het
openbare gebied. Bij afronding van het project in 2022 wordt nog een
positief resultaat verwacht van circa € 1,9 miljoen.
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233 Empel Zuid
Kaart / Projectgrenzen

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

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
150

€

20

↓

Woningbouw

30

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Plankosten

€

€

10

↓

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige kosten

€

-

€

20

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Kosten

€

180

€

50

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

10

↑

Opbrengsten

€

-

€

10

↑

Alle ontwikkelingen zijn gerealiseerd. In 2021 zal het woonrijp maken
afgerond zijn en wordt het project afgesloten.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 500

Duizenden

1 won.

€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 500€ 1.000€ 1.500€ 2.000€ 2.500Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.840

€

1.870

Nog te realiseren kosten

€

190

€

140

-

€

Nog te realiseren opbrengsten

€

Saldo op eindwaarde

€

2.030- €

2.020-

Saldo op startwaarde

€

1.990- €

1.980-

Kosten

€

21.510

€

130

Opbrengsten

€

19.640

€

-

Saldo

€

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

1.870- € 2.020-

Het project wordt in 2021 afgesloten met een verwacht negatief
resultaat van circa € 2,0 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening
getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf

-
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234 Bedrijventerrein Empel Zuid en Rosmalense Plas
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Op het bedrijventerrein Empel-Zuid en Rosmalense Plas kunnen bedrijven in de
milieucategorie 1 tot en met 3.2 gevestigd worden. Het totale terrein omvat
18,0 ha uitgeefbaar gebied.
Op het bedrijventerrein Empel-Zuid zijn 30 tijdelijke woningen gerealiseerd.

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd

1.480

€

600

↓

Woningbouw

80

Plankosten

€

€

200

↑

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

-

€

430

↑

Overige opbrengsten

Kosten

€

1.560

€

1.230

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

1.440

€

2.660

↑

Overige opbrengsten

€

-

€

30

↑

Opbrengsten

€

1.440

€

2.700

↑

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

7.260 m2

13.647 m2

↑

0 m²

0 m²

NVT

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige
uitgifte. In het verslagjaar is meer verkocht dan was geraamd, hetgeen
de hogere gerealiseerde opbrengst verklaard. Het bestemmingsplan
wordt thans aangepast hetgeen het verschil bij de plankosten verklaard.

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 6.000

Duizenden

25.000 m²

20.000 m²

€ 4.000
€ 2.000
€€ 2.000-

15.000 m²

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 4.000€ 6.000-

10.000 m²

€ 8.000€ 10.000-

2023

21.541 m² 15.769 m² 19.965 m² 17.608 m²

x 1000

> 2025

Totaal

76.140 m²

151.023 m²

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

9.160

€

7.690

Nog te realiseren kosten

€

10.610

€

10.270

Nog te realiseren opbrengsten

€

14.330

€

19.820

Saldo op eindwaarde

€

5.440- €

1.860

Saldo op startwaarde

€

4.460- €

1.530

> 2025

Kosten

€

14.260

€ 1.060

€ 2.410

€ 1.080

€

600

€

5.000

Opbrengsten

€

6.570

€ 4.920

€ 2.360

€ 2.940

€ 2.580

€

7.030

Saldo

€

7.690- € 3.910- € 4.000- € 2.180- €

230- €

1.860

x 1000

2024

2024

2023

Totaal

2022

2023

2022

2021

2022

Saldo

2021

2021

< 2020

0 m²

Opbrengsten

2024

Kosten

5.000 m²

De uitgifte van bedrijventerreinen verloopt voorspoedig. De kavels in
Empel Zuid fase zijn nagenoeg allen verkocht.
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236 Empel Noord
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Empel-Noord is een gemengd gebied voor woningbouw en bedrijvigheid. In dit
gebied bevindt zich tevens het kasteelpark.
Dit park is zodanig ingericht om de archeologische waarde van het kasteel
"Empel" te bewaren en het oude kasteelterrein zichtbaar te maken.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd
10

↓

Woningbouw

€

10

↓

Bedrijventerrein

€

530

↑

Overige opbrengsten

€

550

↑

350

€

330

=

570

€

610

=

€

-

€

-

€

920

€

940

Bouw- & woonrijp maken

€

40

Plankosten

€

20

Overige kosten

€

20

Kosten

€

70

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

Overige opbrengsten
Opbrengsten

€

Geraamd

Gerealiseerd

1

1

=

3.800 m2

3.800 m2

=

0 m²

0 m²

NVT

In 2020 heeft de verkoop van de laatste bedrijfskavel en de bestaande
woning aan de Kasteeldreef plaatsgevonden. Conform de methode van
winstneming is in 2020 circa € 0,5 miljoen winst genomen ten gunste
van de algemene reserve grondbedrijf (overige kosten).

NVT
=

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

4 won.

3 won.

€ 250
€ 200
€ 150
€ 100

2 won.

€ 50
1 won.
€< 2020 2021Kosten
2022 2023 2024
2025 2026 2027
2028 2029 2030
Opbrengsten
Saldo
0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

3

0

0

0

0

3

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

300

€

90-

Nog te realiseren kosten

€

130

€

90

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.130

€

210

Saldo op eindwaarde

€

690

€

200

Saldo op startwaarde

€

670

€

200

Kosten

€

44.290

€

100

Opbrengsten

€

44.380

€

210

Saldo

€

90

€

200

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

De verkoop van het perceel aan de Kasteeldreef heeft in 2020
plaatsgevonden.De uitfgifte van De Trub is voorzien in 2021. Bij
afronding van het project in 2021 wordt nog een positief resultaat
verwacht van circa € 0,2 miljoen.
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261 Noordoosthoek
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De laatste fase van ontwikkeling van De Groote Wielen betreft de Noordoosthoek.
Dit plan zal de komende jaren gaan voorzien in de woningbouwontwikkeling, met
in totaliteit een capaciteit van minimaal 1.800 woningen. De verdeling sluit aan bij
de gemeentelijke Woonvisie. Het grootste deel van het plangebied is in handen
van de gemeente waardoor, na het doorlopen van de vaststellingsprocedure van
het bestemmingsplan, relatief snel gestart kan worden met de voorbereidingen
voor de woningbouw.

Eindjaar exploitatie:

2034

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

€

-

Plankosten

€

-

€

380

↑

Overige kosten

€

-

€

110

↑

Kosten

€

-

€

490

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

930

↑

Opbrengsten

€

-

€

930

↑

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

In 2020 zijn alleen kosten gemaakt voor onderzoeken en het opstellen van
het (concept) ontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit
ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting nog dit jaar in
procedure gebracht.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

70 won.
60 won.

€ 20.000
€ 10.000
€-

50 won.
€ 10.00040 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 20.000€ 30.000-

30 won.

€ 40.000-

20 won.

€ 50.00010 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

Kosten

€

20.610

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

Opbrengsten

€

930

0

0

0

119

3093

3212

Saldo

€

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

20.120

€

19.680

Nog te realiseren kosten

€

-

€

114.410

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

134.090

Saldo op eindwaarde

€

-

€

-

Saldo op startwaarde

€

-

€

-

€ 5.430

€

8.510

€

€

40

40

> 2025

x 1000

Vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

€ 4.130

€ 7.040

€

61.260

€

€ 6.520

€

80.160

40

19.680- € 25.270- € 33.990- € 38.410- € 39.310- €

-

De start van de eerste woningen is voorzien in 2024. Momenteel wordt
ook de haalbaarheid onderzocht voor de realisatie van (maximaal 300)
tijdelijke woningen in de Noordoosthoek. De start van deze tijdelijke
woningen is wellicht al in 2022 mogelijk. Voor de Noordoosthoek wordt
uiteindelijk een sluitende grondexploitatie verwacht. In bovenstaande
grafiek is het verloop van de omzet (kosten en opbrengsten) voor de
eerste 10 jaar weergegeven.
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263 Pelgrimsche Hoeve
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
In Nuland wordt in 5 fasen de uitbreidingswijk Pelgrimsche Hoeve gebouwd. In
totaal worden hier nog circa 150 woningen gebouwd. In fase 1, 2 en 3 zijn de
gronden voor het grootste deel verkocht. Dit jaar worden fase 4 en 5 uitgewerkt
en in procedure gebracht.

Eindjaar exploitatie:

2026

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

210

€

110

↓

Woningbouw

Plankosten

€

120

€

100

↓

Overige kosten

€

260

€

70

↓

Kosten

€

590

€

280

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

De kosten bouw- en woonrijp maken schuiven door naar de komende
jaren.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 5.000

Duizenden

35 won.
30 won.

€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

25 won.
€ 5.000-

20 won.
15 won.

€ 10.000-

10 won.
€ 15.0005 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

31

31

43

58

163

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

12.770

€

13.050

Nog te realiseren kosten

€

6.120

€

6.440

Nog te realiseren opbrengsten

€

10.310

€

11.840

Saldo op eindwaarde

€

8.580- €

7.660-

Saldo op startwaarde

€

7.470- €

6.800-

> 2025

Kosten

€

19.700

€

700

€ 1.110

€ 1.150

€ 1.140

€

1.620

Opbrengsten

€

6.650

€

-

€ 2.270

€ 2.840

€ 1.860

€

4.870

Saldo

€

x 1000

vrije sector koop

2021

x 1000

2024

middeldure & beleggershuur

2023

Totaal

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

13.050- € 13.880- € 12.860- € 11.300- € 10.700- €

7.660-

Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat geraamd van
circa € 7,7 miljoen op eindwaarde. Hiervoor is reeds een voorziening
getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.
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264 Terp
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De Terp is een bedrijventerrein in Nuland. Op dit bedrijventerein zijn nog twee
kavels beschikbaar om uit te geven in de milieucategoriën 2 en 3.
Inmiddels zijn deze kavels onder optie.
Aan de rand van het plangebied resteerd de mogelijkheid om enkele woonkavels
te realiseren.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

140

€

10

↓

Woningbouw

Plankosten

€

150

€

40

↓

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

20

€

20

=

Overige opbrengsten

Kosten

€

320

€

60

↓

Woningbouw

€

-

€

-

Bedrijventerrein

€

860

€

420

Overige opbrengsten

€

-

€

-

Opbrengsten

€

860

€

430

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

2.896 m2

2.040 m2

↓

0 m²

0 m²

NVT

Afgelopen jaar zijn een aantal kavels verkocht, waardoor het terrein
nagenoeg is afgerond.
De uitgifte van een van de grotere kavels op het terrein heeft vertraging
opgelopen. Deze uitgifte wordt nu in 2021 alsnog verwacht.

NVT
↓
NVT
↓

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 1.500

Duizenden

4.500 m²
4.000 m²
3.500 m²

€ 1.000
€ 500

3.000 m²

€-

2.500 m²

€ 500-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2.000 m²

€ 1.000-

1.500 m²

€ 1.500Kosten

1.000 m²

Opbrengsten

Saldo

2021
Totaal

2022

1.270 m² 3.872 m²

x 1000

2023

2024

> 2025

Totaal

0 m²

0 m²

0 m²

5.142 m²

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.590

€

1.230

Nog te realiseren kosten

€

590

€

350

Nog te realiseren opbrengsten

€

1.420

€

1.510

Saldo op eindwaarde

€

770- €

70-

Saldo op startwaarde

€

720- €

60-

Kosten

€

18.460

€

240

€

Opbrengsten

€

17.230

€

210

€ 1.300

Saldo

€

1.230- € 1.270- €

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

500 m²

80

70-

De komende jaren ligt de focus op het verkooprijp maken van de laatste
kavels. Volgens verwachting vindt de verkoop van de laatste
bedrijfskavel plaats in 2021 en 2022. Het plan sluit met een klein tekort.
Hiervoor is reeds een verliesvoorziening getroffen ten laste van de
algemene reserve grondbedrijf.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

375

265 Vinkelse Slagen
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
In de Vinkelse Slagen zijn de afgelopen jaren in fase 1 gronden uitgegeven voor
woningbouw. Hiervan zijn nog 9 vrije kavels over. Voor de continuïteit en om alle
doelgroepen te kunnen bedienen is in 2020 het bestemmingsplan voor fase 2
vastgesteld. Hierin is ruimte voor ruim 60 woningen. Naar verwachting worden
eind 2021 de eerste kavels uitgegeven.

Eindjaar exploitatie:

2028

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

12

12

=

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

300

€

30

↓

Woningbouw

Plankosten

€

100

€

170

↑

Overige kosten

€

50

€

710

↑

Kosten

€

450

€

910

↑

Woningbouw

€

1.070

€

890

Bedrijventerrein

€

-

€

-

De kosten van het bouw- en woonrijpmaken schuiven door naar de
komende jaren. Plankosten zijn hoger vanwege het maken van het
bestemmingsplan voor fase 2.

↓
NVT

Overige opbrengsten

€

10

€

10

=

Opbrengsten

€

1.080

€

900

↓

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

16 won.
14 won.
12 won.

€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
€€ 1.000- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

10 won.

€ 2.000-

8 won.

€ 3.000€ 4.000-

6 won.

€ 5.000€ 6.000-

4 won.

€ 7.0002 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

9

9

14

17

31

80

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

5.200

€

5.210

Nog te realiseren kosten

€

1.650

€

5.650

Nog te realiseren opbrengsten

€

3.420

€

7.420

Saldo op eindwaarde

€

3.440- €

3.440-

Saldo op startwaarde

€

3.110- €

2.930-

€ 1.540

€

890

€

€

€

620

€ 1.610

Kosten

€

10.920

Opbrengsten

€

5.710

Saldo

€

5.210- € 6.090- € 6.420- € 5.780- € 5.310- €

710

900

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

490

€

1.410

€ 1.010

€

€

3.480
3.440-

Bij afronding van het project in 2028 wordt een negatief resultaat
geraamd van circa € 3,4 miljoen op eindwaarde. Hiervoor is reeds een
verliesvoorziening getroffen ten laste van de algemene reserve
grondbedrijf

PricewaterhouseCoopers
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Uitsluitend voor
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283 Bokhoven
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het project Bokhoven omvat de ontwikkeling van 5 gemeentelijke en 3
particuliere woningbouwkavels.
Van de 5 gemeentelijke kavels zijn alle kavels verkocht.

Eindjaar exploitatie:

2020

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

2

2

=

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

60

=

Woningbouw

€

10

↓

€

250

↑

€

320

↑

200

€

240

-

€

-

Bouw- & woonrijp maken

€

60

€

Plankosten

€

20

Overige kosten

€

10

Kosten

€

80

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

Overige opbrengsten

€

-

€

10

↑

Opbrengsten

€

200

€

250

↑

↑
NVT

Zowel de kosten voor het woonrijp maken als de verkoop van de laatste
kavels zijn zijn gerealiseerd in 2020.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

1 won.

€0
€0
€0
€0
€0
€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kosten
Opbrengsten
Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

70- €

-

Nog te realiseren kosten

€

80

€

-

Nog te realiseren opbrengsten

€

200

€

-

Saldo op eindwaarde

€

180

€

-

Saldo op startwaarde

€

180

€

-

Kosten

€

970

Opbrengsten

€

970

Saldo

€

-

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

Na verkoop van de laatste bouwkavels in 2020 is dit project met een
positief resultaat afgesloten.
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301 Kop van het Ertveld
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Kop van 't Ertveld is een bedrijventerrein gelegen aan de Ertveldplas waar
bedrijvigheid in de milieucatagorie 1 t/m 3 en eventueel met ontheffing
milieucatagorie 4 kan plaatsvinden.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
-

€

20

€

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

↑

Kosten

€

Woningbouw

€

-

€

-

Bedrijventerrein

€

-

€

150

Overige opbrengsten

€

-

€

-

Opbrengsten

€

-

€

150

NVT

-

€

0

30

€
€

20

0

Woningbouw

Overige kosten

€

Gerealiseerd

↑

Plankosten

-

Geraamd
60

↑

90

in 2020 zijn gesprekken gevoerd met gegadigden en is de sanering van
het gebied voorbereid.

NVT
↑
NVT
↑

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 3.000

Duizenden

12.000 m²

10.000 m²

€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500

8.000 m²

€ 1.000
€ 500

6.000 m²

€4.000 m²

€ 500-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kosten

Opbrengsten

Saldo

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

10.482 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

10.482 m²

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

Nog te realiseren kosten

€

1.930

460- €
€

2.600

520-

Nog te realiseren opbrengsten

€

700

€

2.030

Saldo op eindwaarde

€

770- €

60-

Saldo op startwaarde

€

640- €

50-

Kosten

€

870

€ 2.430

€

140

€

Opbrengsten

€

1.390

€ 1.730

€

300

€

Saldo

€

520

€

170- €

20- €

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

2.000 m²

40
60-

Bij afronding van het project wordt een negatief resultaat geraamd van
€ 0,05 mln. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten laste van de
algemene reserve van het grondbedrijf.
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314 Paleiskwartier
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De gemeente heeft eigendommen verworven, deze worden verkocht aan de B.V.
Paleiskwartier. De B.V. Paleiskwartier realiseert tot 2022 nog ongeveer 12.500 m²
BVO kantoren/commerciële ruimten en 320 woningen.
Het in de diepere lagen gelegen verontreinigd grondwater wordt in meerdere
jaren gesaneerd.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

1.050

€

20

↓

Woningbouw

Plankosten

€

-

€

170

↑

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

10

€

970

↑

Overige opbrengsten

Kosten

€

1.060

€

1.160

=

Woningbouw

€

-

€

2.910

↑

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

1.510

€

2.060

↑

Opbrengsten

€

1.510

€

4.970

↑

Geraamd

Gerealiseerd

0

170

↑

0 m2

0 m2

NVT

4.195 m²

4.195 m²

=

In 2020 zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. Dit doordat kosten
uitgesteld zijn naar de komende jaren. De opbrengsten zijn hoger als
geraamd, omdat deelplan H eerder is verkocht als geraamd.
De plankosten worden (deels) vergoed door de B.V.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 3.000

Duizenden

160 won.
140 won.
120 won.

€ 2.500
€ 2.000
€ 1.500

100 won.

€ 1.000

80 won.

€ 500
€-

60 won.

€ 500-

40 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 1.00020 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

150

0

0

0

150

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

2.560

€

1.250-

Nog te realiseren kosten

€

3.160

€

3.400

Nog te realiseren opbrengsten

€

6.220

€

2.610

Saldo op eindwaarde

€

500

€

470

Saldo op startwaarde

€

470

€

450

Kosten

€

35.320

€ 1.710

€ 1.700

Opbrengsten

€

36.570

€

€ 2.540

Saldo

€

1.250

€

70

370- €

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

470

Alleen deelplan F moet nog uitgegeven worden. Hiervoor is in 2020
besloten dat het deels bebouwing word en deels evenemtenterrein. De
B.V. is hiervoor bezig om het ontwerp aan te passen.
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Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

379

326 Boschveld woningbouw
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De uitgifte van de woningbouwkavels is in 2020 afgerond. De grond voor de
bouw van 44 woningen op de locatie van de voormalige school 't Boschveld is
uitgegeven. Op deze locatie worden 32 sociale appartementen door
BrabantWonen gerealiseerd en door Van Wanrooij 12 grondgebonden
koopwoningen in het betaalbare segment. Daarna zal met name het openbaar
gebied binnen het plangebied worden heringericht.

Eindjaar exploitatie:

2025

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

44

44

=

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

1.300

€

1.100

↓

Woningbouw

Plankosten

€

200

€

130

↓

Overige kosten

€

50

€

20

↓

Kosten

€

1.550

€

1.250

↓

Woningbouw

€

1.670

€

1.570

=

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

100

↑

Opbrengsten

€

1.670

€

1.680

=

De kosten vallen lager uit omdat het bouw- en woonrijp maken van het
plangebied minder snel verloopt dan ingeschat. Werkzaamheden vinden
de komende jaren plaats.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 3.000

Duizenden

1 won.
1 won.
1 won.

€ 2.000
€ 1.000

1 won.

€-

1 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 won.

€ 1.000-

0 won.
€ 2.000-

0 won.
0 won.

€ 3.000Kosten

0 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.910- €

2.330-

Nog te realiseren kosten

€

6.490

€

5.180

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.040

€

Saldo op eindwaarde

€

2.540- €

2.680-

Saldo op startwaarde

€

2.250- €

2.420-

> 2025

Kosten

€

30.550

€ 1.120

€ 1.180

€

660

€

730

Opbrengsten

€

32.890

€

€

€

-

€

180

Saldo

€

2.330

€

590- € 1.150- €

x 1000

vrije sector koop

-

€ 1.240

€

70

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

€

1.520

2.680-

De komende jaren zal met name het openbaar gebied heringericht
worden.

180
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333 Bedrijventerrein Ertveld Zuid
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Ertveld-Zuid is een bedrijventerrein waar bedrijvigheid in de milieucatagorie 1
t/m 3 kan plaatsvinden.

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

€

-

NVT

Woningbouw

Plankosten

€

-

€

-

NVT

Overige kosten

€

-

€

-

NVT

Kosten

€

-

€

-

NVT

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 600

Duizenden

1 m²
1 m²
1 m²

€ 400
€ 200

1 m²
€1 m²

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 200-

1 m²
0 m²

€ 400-

0 m²

€ 600Kosten

0 m²

Opbrengsten

Saldo

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

11.701 m²

11.701 m²

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

410

€

420

Nog te realiseren kosten

€

60

€

50

Nog te realiseren opbrengsten

€

470

€

470

Saldo op eindwaarde

€

-

€

-

Saldo op startwaarde

€

-

€

-

Kosten

€

2.100

€

-

€

-

€

-

€

-

Opbrengsten

€

1.680

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo

€

420- €

420- €

430- €

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

0 m²

430- €

€

440- €

470
-

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige
benadering. Het bedrijventerrein Ertveld Zuid is niet benodigd voor 2030
("in ruste").
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336 Bedrijventerrein De Rietvelden
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De Rietvelden is een bedrijventerrein met nog 88.000 m² uitgeefbaar terrein,
waar bedrijvigheid in de zwaarste milieucatagorie kan plaatsvinden.

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
620

€

240

↓

Woningbouw

70

Plankosten

€

€

120

↑

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

-

€

210

↑

Overige opbrengsten

Kosten

€

690

€

570

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

7.400

€

9.130

↑

Overige opbrengsten

€

-

€

390

↑

Opbrengsten

€

7.400

€

9.520

↑

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

45.177 m2

55.960 m2

↑

0 m²

0 m²

NVT

In 2020 is meer verkocht dan aanvankelijk was geraamd, hetgeen de
hogere gerealiseerde opbrengsten en tevens hogere plankosten
verklaard.

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 4.000

Duizenden

14.000 m²
12.000 m²

€ 2.000
€-

10.000 m²

€ 2.000-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 4.000-

8.000 m²

€ 6.0006.000 m²

€ 8.000€ 10.000-

4.000 m²

Kosten

Opbrengsten

Saldo

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

11.685 m²

2.093 m²

0 m²

0 m²

18.788 m²

32.566 m²

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

17.450

€

8.500

Nog te realiseren kosten

€

1.170

€

970

Nog te realiseren opbrengsten

€

12.240

€

3.340

Saldo op eindwaarde

€

6.390- €

6.130-

Saldo op startwaarde

€

5.900- €

5.030-

Kosten

€

50.770

€

410

€

Opbrengsten

€

42.260

€ 2.280

€

Saldo

€

20- €
310

€

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

2.000 m²

10- €
-

€

10- €
-

€

8.500- € 6.720- € 6.460- € 6.510- € 6.560- €

60750
6.130-

In 2021 is de uitgifte van 1 kavel gepland. Daarna resteert nog de uitgifte
van de Brouwketel. Bij afronding van het project wordt een negatief
resultaat verwacht van circa € 5,0 miljoen. Hiervoor is reeds een
voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.
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358 Willemspoort
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Heijmans Vastgoedontwikkeling, woningcorporatie Brabant Wonen en de
gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen in de CV/BV Willemspoort. De
gemeentelijke grondexploitatie omvat de kosten van het bouwrijpmaken en de
verkoop van de grond aan de CV/BV Willemspoort.
In het noordelijk deel van Willemspoort zijn in totaal 322 woningen gerealiseerd.
Voor het zuidelijk deel is momenteel een stedenbouwkundig plan in
ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van circa 500 woningen en voorzieningen
(zorg en commerciële voorzieningen).

Eindjaar exploitatie:

2025

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

340

€

140

↓

Woningbouw

Plankosten

€

150

€

130

↓

Overige kosten

€

250

€

230

=

Kosten

€

740

€

510

↓

70

€

-

↓

€

-

NVT

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

-

Overige opbrengsten

€

50

€

140

↑

Opbrengsten

€

120

€

140

↑

De verwachting was in 2020 te starten met het bouwrijpmaken met het
zuidelijke deel. Deze werkzaamheden schuiven door naar de komende
jaren.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 2.000

Duizenden

250 won.

200 won.

€ 1.000
€€ 1.000-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

150 won.
€ 2.000€ 3.000-

100 won.

€ 4.00050 won.

€ 5.000Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

229

229

0

0

458

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

2.900

€

3.270

Nog te realiseren kosten

€

3.140

€

2.790

Nog te realiseren opbrengsten

€

2.890

€

2.890

Saldo op eindwaarde

€

3.150- €

3.170-

Saldo op startwaarde

€

2.850- €

2.870-

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

Kosten

€

29.530

€

650

€

940

€

420

€

500

€

100

Opbrengsten

€

26.260

€

120

€ 1.050

€

600

€

280

€

830

Saldo

€

3.270- € 3.830- € 3.750- € 3.600- € 3.860- €

3.170-

Na afronding van de ruimtelijke procedure voor het zuidelijk deel zal
gestart worden met de bouw van dit deelgebied. Bij afronding van het
project in 2025 wordt voor het project een negatief resultaat verwacht
van circa € 2,9 miljoen. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen ten
laste van de algemene reserve grondbedrijf.
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359 Brabantbad
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De ambitie van het project is om drie ronde woontorens te realiseren met een
stedelijke en hoogwaardige woonkwaliteit inclusief een hoge
duurzaamheidsambitie. De huidige planning gaat uit van een startbouw van de
circa 177 appartementen in 2022.

Eindjaar exploitatie:

2024

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

Gerealiseerd

NVT

€

-

€

-

Plankosten

€

100

€

200

↑

Overige kosten

€

-

€

30

↑

Kosten

€

100

€

230

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

Vanwege het intensieve traject om tot een haalbaar plan te komen en
de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd (waaronder bodem en
energie) zijn de plankosten hoger uitgevallen dan voorzien.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 4.000

Duizenden

100 won.
90 won.
80 won.

€ 2.000
€-

70 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 2.000-

60 won.
50 won.

€ 4.000-

40 won.
€ 6.000-

30 won.
20 won.

€ 8.000Kosten

10 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

89

89

0

0

177

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

6.270

€

6.500

Nog te realiseren kosten

€

1.860

€

1.990

Nog te realiseren opbrengsten

€

5.210

€

4.750

Saldo op eindwaarde

€

2.920- €

3.740-

Saldo op startwaarde

€

2.700- €

3.450-

Kosten

€

6.600

€

300

€

Opbrengsten

€

90

€

-

€ 2.380

660

Saldo

€

570

€

220

€ 2.380

€

€

-

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

6.500- € 6.870- € 5.230- € 3.480- € 3.740-

Aan de kostenkant houden we rekening met het bouw- en woonrijp
maken van het gebied. Deze werkzaamheden staan gepland voor de
jaren 2022 t/m 2024. De uitgifte van de grond vindt plaats op het
moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de bouw
start.
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361 De Groote Wielen
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het projectgebied betreft de eerste fase van een vinex-lokatie bestemd voor ca.
4.500 woningen, scholen, een winkelcentrum, sport- en recreatiezone en een
bedrijventerrein. De zuidkant van De Groote Wielen Plas is voor het grootste
gedeelte gereed.
De noordkant van de Plas is in ontwikkeling. De bouw in De Lanen (voornamelijk
grondgebonden woningen) is in 2017 begonnen. Het Centrum krijgt naast een
winkelcentrum en een school, zowel appartementen als grondgebonden
woningen. Op de Groote Vliet zijn 32 tijdelijke woningen gerealiseerd.

Eindjaar exploitatie:

2027

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd

4.870

€

4.280

↓

Geraamd

Gerealiseerd

Woningbouw

165

104

↓

0 m2

0 m2

NVT

3.773 m²

3.650 m²

↓

Plankosten

€

550

€

880

↑

Bedrijventerrein

Overige kosten

€

1.200

€

6.430

↑

Overige opbrengsten

Kosten

€

6.620

€

11.590

↑

Woningbouw

€

12.820

€

12.390

=

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

970

€

1.260

↑

Opbrengsten

€

13.790

€

13.650

=

De verkoop van grond voor woningbouw is deels vertraagd en schuift
door naar 2021. Als gevolg hiervan zijn er in 2020 minder kosten
gemaakt voor het woonrijp maken van De Lanen. Onder andere door
externe onderzoeken voor het Centrum zijn de plankosten hoger.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

300 won.
250 won.

€ 20.000
€ 15.000

200 won.

€ 10.000

150 won.

€ 5.000
€-

100 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 5.000-

50 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.
2022

2023

2024

> 2025

2024

Kosten

€

255.440

€ 10.290

€ 10.410

€ 8.180

€ 7.780

€

14.080

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

Opbrengsten

€

253.740

€ 18.450

€ 13.740

€ 11.720

€ 6.060

€

14.790

273

243

215

192

315

1237

Saldo

€

1.700- € 6.440

€ 9.830

€ 13.480

€ 11.890

€

12.990

sociale huur & koop

Totaal

2023

2021

2022

< 2020

2021

middeldure & beleggershuur

x 1000

x 1000

vrije sector koop

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

3.760

€

1.700

Nog te realiseren kosten

€

52.130

€

50.070

Nog te realiseren opbrengsten

€

67.540

€

64.760

Saldo op eindwaarde

€

11.650

€

12.990

Saldo op startwaarde

€

9.940

€

11.310

Het verwacht eindresultaat van het project valt positiever uit als gevolg
van verwachte hogere grondopbrengsten (woningbouw) en door de
toeveoeging van 50 woningen aan het Centrum. Vanaf dit jaar
verwachten we een stijging in de uitgifte doordat dan in zowel De Lanen
als het Centrum gebouwd wordt en er ook 2 "kloosters" gebouwd
worden.
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371 Maliskampsestraat 53
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Aan de Maliskampsestraat 53 ligt een voormalig agrarisch bedrijf, wat in de jaren
'90 door de gemeente is opgekocht.
Momenteel wordt hier een boererf ontwikkeld, met daarop 4 kavels met diverse
ontwikkelmogelijkheden.
Rondom deze kavels wordt een natuurlijk landschap aangelegd, met daarin
wandelpaden, een poel en "slagen".
De kavels worden in 2021 op de markt gebracht.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

10

↑

Woningbouw

€

70

↑

€

580

↑

€

650

↑

-

€

-

NVT

-

€

-

NVT

€

-

€

-

NVT

€

-

€

-

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

Plankosten

€

-

Overige kosten

€

-

Kosten

€

-

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

Overige opbrengsten
Opbrengsten

€

In 2020 is het plan verder ontwikkels, zijn onderzoeken uitgevoerd en is
de verkoop voorbereid. Het bestemmingsplan is voorbereid en wordt
binnenkort ter inzage gelegd. Hierbij zal ook de verkoopprocedure
worden opgestart. De grex is in 2020 geopend.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

3 won.

€ 800
€ 600
€ 400
€ 200

2 won.

€€ 200-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 4001 won.

€ 600€ 800Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

2

2

0

0

0

4

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

650

Nog te realiseren kosten

€

-

€

560

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

1.140

Saldo op eindwaarde

€

-

€

70-

Saldo op startwaarde

€

-

€

70-

Kosten

€

650

€

500

€

30

€

Opbrengsten

€

-

€

640

€

500

€

Saldo

€

650- €

510- €

40- €

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

30
70-

In 2021 zal de verkoop worden opgestart, waarna eind dit jaar en in
2022 de kavels daadwerkelijk verkocht kunnen worden.
Na het vaststellen van het bestemmingsplan, zal ook gestart worden
met de inrichting van het omliggende terrein.
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395 De Hoef
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Op de locatie De Hoef zijn een nieuw ouderencentrum "De Annenborch", een
appartementencomplex voor senioren "Het Hofgebouw" en 77 grondgebonden
woningen gerealiseerd.
De planontwikkeling voor de realisatie van 88 woningen in het noordelijk deel
van de Hoef nabij het spoor is in volle gang.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

26

88

↑

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

200

↓

Woningbouw

€

80

=

€

5.220

↑

€

5.500

↑

1.270

€

7.030

↑

-

€

-

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

470

Plankosten

€

80

Overige kosten

€

80

Kosten

€

630

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

€

Overige opbrengsten

€

-

€

30

↑

Opbrengsten

€

1.270

€

7.070

↑

De uitgifte voor de bouw van 88 woningen is geheel in 2020
gerealiseerd. De kosten voor het woonrijp maken zijn opgeschoven naar
2021 en 2022. Conform de methode van winstneming is in 2020 circa € 5
miljoen winst genomen t.g.v. de algemene reserve grondbedrijf (overige
kosten).

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 1.800

Duizenden

1 won.
1 won.
1 won.

€ 1.600
€ 1.400
€ 1.200

1 won.

€ 1.000

1 won.

€ 800

1 won.

€ 600

0 won.

€ 400

0 won.

€ 200

0 won.

€< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Kosten
Opbrengsten
Saldo

0 won.
0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

Nog te realiseren kosten

€

3.710

70- €
€

1.640-

Nog te realiseren opbrengsten

€

4.050

€

-

Saldo op eindwaarde

€

410

€

460

Saldo op startwaarde

€

390

€

440

Kosten

€

19.690

€

590

€

620

Opbrengsten

€

21.330

€

-

€

-

Saldo

€

1.640

€

460

€ 1.070

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

Bij afronding van dit project wordt een positief resultaat verwacht van €
0,4 miljoen.

1.180
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412 Henri Bayensstraat De Vlieger
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het project Henri Bayensstraat ligt in Hintham. Het betreft de locatie van de
voormalige school de Vlieger. Door Zayaz worden hier 36 sociale
huurappartementen gerealiseerd waarvan 17 stuks voor Stichting Steengoed.
Start bouw in voorjaar 2021.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

90

↑

Woningbouw

€

70

↑

€

330

↑

€

490

↑

-

€

-

NVT

-

€

-

NVT

€

-

€

-

NVT

€

-

€

-

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

Plankosten

€

-

Overige kosten

€

-

Kosten

€

-

Woningbouw

€

Bedrijventerrein

€

Overige opbrengsten
Opbrengsten

€

De grondexploitatie is per 1-1-2020 een BIE.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 1.000

Duizenden

45 won.
40 won.
35 won.

€ 800
€ 600
€ 400

30 won.

€ 200

25 won.

€20 won.

€ 200-

15 won.

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 400-

10 won.

€ 600Kosten

5 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

39

0

0

0

0

39

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

490

Nog te realiseren kosten

€

-

€

340

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

850

Saldo op eindwaarde

€

-

€

20

Saldo op startwaarde

€

-

€

20

Kosten

€

490

€

160

€

180

Opbrengsten

€

-

€

850

€

-

Saldo

€

490- €

190

€

> 2025

x 1000

Vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

20

Naar verwachting kan het project eind 2022 budgetneutraal worden
afgesloten.

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

388

450 Bedrijventerrein de Brand
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Op het bedrijventerrein De Brand is nog 4,5 ha bedrijventerrein uit te geven in
de milieucatagorie 1 t/m 3 en in het middengebied milieucatagorie 4. Van de
entreekavels wordt uitgegegaan dat deze verkantoriseerd worden.

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

%

Bouw- & woonrijp maken

€

445

€

20

4%

Plankosten

€

75

€

20

20%

Overige kosten

€

35

€

4.140

12008%

Kosten

€

555

€

4.180

750%

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

4.270

€

6.890

161%

Overige opbrengsten

€

-

€

1.290-

0%

Opbrengsten

€

4.270

€

5.600

131%

Geraamd

Gerealiseerd

%

0

0

NVT

17.264 m2

23.670 m2

137%

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw
Bedrijventerrein
Overige opbrengsten

De uitgifte van bedrijventerreinen is gebaseerd op een modelmatige
uitgifte. In het verslagjaaris meer uitgegeven dan aanvankelijk is
geraamd. Conform de methode van winstneming is in 2020 circa € 5
miljoen winst genomen ten gunste van de algemene reserve
grondbedrijf (overige kosten).

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 4.000

Duizenden

9.000 m²
8.000 m²
7.000 m²

€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000

6.000 m²

€5.000 m²
€ 1.0004.000 m²

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

€ 2.000-

3.000 m²

€ 3.000Kosten

2.000 m²

Opbrengsten

Saldo

2021
Totaal

0 m²

2022

2023

2024

7.830 m² 4.000 m² 4.000 m²

x 1000

> 2025

Totaal

29.301 m²

45.131 m²

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

3.670

€

2.250

Nog te realiseren kosten

€

1.440

€

1.320

Nog te realiseren opbrengsten

€

8.470

€

6.790

Saldo op eindwaarde

€

3.350

€

3.220

Saldo op startwaarde

€

2.750

€

2.640

Kosten

€

44.480

€

10- €

Opbrengsten

€

42.230

€

20

Saldo

€

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

1.000 m²

190

€

100

€

100

€

890

€ 1.170

€

600

€

600

€

4.400

300- €

3.220

2.250- € 2.240- € 1.280- €

790- €

Bij afronding van het project wordt een positief resultaat verwacht van
2,6 miljoen.
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452 Bedrijventerrein De Brand 2
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Brand II is in procedure en
voorziet bedrijvigheid op een langgerekte kavel van 8,7 ha. aan het
Máximakanaal.

Eindjaar exploitatie:

2030

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Bouw- & woonrijp maken

€

Gerealiseerd
300

€

-

↓

Woningbouw

40

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Plankosten

€

€

100

↑

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige kosten

€

-

€

150

↑

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Kosten

€

340

€

250

↓

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

30

↑

Opbrengsten

€

-

€

30

↑

De bestemmingsplanprocedure is nog niet afgerond. De
voorbereidingen van het bouw en woonrijpmaken worden in 2021
opgestart.

Prognose
Prognose uitgifte bedrijventerrein

Verloop grondexploitatie
€ 6.000

Duizenden

1 m²
1 m²
1 m²

€ 4.000
€ 2.000
€-

1 m²
1 m²

€ 2.000-

1 m²

€ 4.000-

0 m²

€ 6.000-

0 m²

€ 8.000-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kosten

0 m²

Opbrengsten

Saldo

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

86.523 m²

86.523 m²

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

1.920

€

2.150

Nog te realiseren kosten

€

5.170

€

7.550

Nog te realiseren opbrengsten

€

8.020

€

14.060

Saldo op eindwaarde

€

930

€

4.360

Saldo op startwaarde

€

800

€

3.580

Kosten

€

2.180

Opbrengsten

€

30

Saldo

€

> 2025

x 1000

2024

2024

2023

2023

2022

2022

2021

2021

0 m²

< 2020

0 m²

€ 3.390

€

760

€

-

€

-

€

3.170

€

€

-

€

-

€

-

€

14.060

2.150- € 5.560- € 6.370- € 6.440- € 6.510- €

4.360

-

Het bestemmingplan is momenteel in procedure. De verwachting is dat
het bestemmingsplan in Q4 2021 onherroepelijk is. Bij afronding van het
project wordt een positief resultaat verwacht van circa € 3,5 miljoen.
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610 Chopinstraat 10
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
De voormalige schoollocatie Chopinstraat 10 wordt in de huidge staat
aangeboden aan een zorginstelling.
Zij zal op deze kavel zorgdoeleinden gaan uitoefenen.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

€

-

Plankosten

€

-

€

30

↑

Overige kosten

€

-

€

40

↑

Kosten

€

-

€

70

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

Het pand/de kavel zal in huidige vorm verkocht worden.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

2 won.

€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100

1 won.

€€ 100- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
€ 200€ 300Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

1

0

0

0

0

1

x 1000

31-12-2019

Kosten

€

260

€

40

€

260

Opbrengsten

€

-

€

550

€

-

Saldo

€

250- €

260

€

-

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

Verkoop wordt verwacht in 2021.

31-12-2020

Boekwaarde

€

190

€

250

Nog te realiseren kosten

€

-

€

300

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

550

Saldo op eindwaarde

€

-

€

-

Saldo op startwaarde

€

-

€

-
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611 Klokkenlaan
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Klokkenlaan 2 is de locatie van de voormalige Gabrielschool. Deze wordt
momenteel gesloopt, waarna Zayaz de ontwikkeling van 4
appartementencomplexen ter hand zal nemen.
In het meest noordelijke bouwblok zal St. Philadelphia een zorgcomplex
opstarten.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

€

140

↑

Woningbouw

Plankosten

€

-

€

150

↑

Overige kosten

€

-

€

880

↑

Kosten

€

-

€

1.170

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

In 2020 is de planvorming afgerond en het bestemmingsplan in
procedure gebracht. Ook zijn onderzoeken uitgevoerd en is begonnen
met de sloop van het huidige pand. In het pand bleek meer asbest
verwerkt te zijn dan voorzien. Dit heeft geleid tot forse meerkosten.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 2.500

Duizenden

100 won.
90 won.
80 won.

€ 2.000
€ 1.500

70 won.

€ 1.000

60 won.

€ 500

50 won.

€-

40 won.

€ 500-

30 won.

€ 1.000-

20 won.

€ 1.500-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kosten

10 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

95

0

0

0

0

95

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

1.170

Nog te realiseren kosten

€

-

€

770

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

1.910

Saldo op eindwaarde

€

-

€

40-

Saldo op startwaarde

€

-

€

30-

Kosten

€

1.170

Opbrengsten

€

-

Saldo

€

600

€

€

130

€ 1.910

€

€

-

€

-

€

100

€

1.170- €

130

30

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

40-

in 2021 wordt het pand verder geloopt. Na de sloop zal het gebied
bouwrijp gemaakt worden en verkocht aan Zayaz. Zij zullen het project
ontwikkelen en woonrijp maken.
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612 Mozartsingel 3
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Mozartsingel 3 is een (voormalig) schoolpand dat wordt herontwikkeld door
BrabantWonen. Het betreft een sloop-nieuwbouwproject waarbij de gemeente
bouwrijpe grond aan BrabantWonen heeft verkocht. Er worden 18 sociale
woningen (appartementen) gerealiseerd.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

20

20

=

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

↓

Woningbouw

10

↓

60

↑

70

↓

Bouw- & woonrijp maken

€

40

€

-

Plankosten

€

50

€

Overige kosten

€

50

€

Kosten

€

130

€

Woningbouw

€

400

€

-

↓

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

400

↑

Opbrengsten

€

400

€

400

=

In 2019 is het pand gesloopt en zijn de gronden bouwrijp gemaakt. In
2020 zijn de gronden geleverd aan BrabantWonen, zij gaan in 2021
starten met de bouw van het complex.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

1 won.
1 won.
1 won.

€ 180
€ 160
€ 140
€ 120

1 won.

€ 100

1 won.

€ 80

1 won.

€ 60

0 won.

€ 40

0 won.

€ 20

0 won.

€< 2020 2021Kosten
2022 2023 2024
2025 2026 2027
2028 2029 2030
Opbrengsten
Saldo

0 won.
0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

Kosten

€

240

€

€

120

Opbrengsten

€

410

€

-

20

€

-

Saldo

€

160

€

140

€

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

20

De verwachting is dat het plan bij afronding financieel licht positief sluit.

31-12-2020

Boekwaarde

€

170

€

160-

Nog te realiseren kosten

€

230

€

150

Nog te realiseren opbrengsten

€

400

€

-

Saldo op eindwaarde

€

-

€

20

Saldo op startwaarde

€

-

€

20

PricewaterhouseCoopers
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613 Seringenstraat 2
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Seringenstraat 2 betreft een voormalige schoollocatie, welke niet meer als
zodanig in gebruik is. De school is verplaatst naar basisschool 't Ven.
Deze kavel zal herontwikkeld worden tot een woonzorgcomplex. Hiervoor is
overeenstemming bereikt met St. JOOST.
De bouw van het complex zal in 2021 starten.

Eindjaar exploitatie:

2022

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

€

40

↑

Woningbouw

Plankosten

€

-

€

110

↑

Overige kosten

€

-

€

40

↑

Kosten

€

-

€

200

↑

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

In 2020 is het project verkocht aan St. JOOST. Verder is in 2020 het
gebied bouwrijp gemaakt en heeft er archeologisch onderzoek plaats
gevonden. De grex is in 2020 geopend.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 1.000

Duizenden

40 won.
35 won.
30 won.

€ 800
€ 600
€ 400

25 won.

€ 200

20 won.

€15 won.
€ 200-

< 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

10 won.
€ 4005 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

38

0

0

0

0

38

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

190

Nog te realiseren kosten

€

-

€

580

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

760

Saldo op eindwaarde

€

-

€

10-

Saldo op startwaarde

€

-

€

10-

Kosten

€

200

€

430

€

150

Opbrengsten

€

-

€

760

€

-

Saldo

€

190- €

140

€

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

10-

in 2021 zal St. JOOST hier starten met de bouw van het complex.
Na afronding van de bouw zullen nog werkzaamheden plaatsvinden om
het gebied woonrijp te maken.
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614 Zwartbroekweg 420(a)
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Zwartbroekweg 420 en 420A is een (voormalig) schoolpand dat herontwikkeld
wordt door Zayaz i.s.m. Vivent - Het Andere Wonen. Het betreft een sloop nieuwbouwproject waarbij de gemeente bouwrijpe grond aan Zayaz heeft
verkocht. Er worden 20 sociale woningen (appartementen) gerealiseerd.
In 2021 zal het project worden afgerond.

Eindjaar exploitatie:

2021

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd

Bouw- & woonrijp maken

€

20

€

Plankosten

€

40

€

Overige kosten

€

-

Kosten

€

Woningbouw
Bedrijventerrein

%
-

Geraamd

Gerealiseerd

%

0

0

NVT

0 m2

0 m2

NVT

0 m²

NVT

24%

Woningbouw

10-

0%

Bedrijventerrein

€

60

>100%

Overige opbrengsten

0 m²

-

€

60

105%

€

-

€

-

NVT

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
Duizenden

1 won.

€ 120
€ 100
€ 80
€ 60
€ 40
€ 20
€< 2020 2021Kosten
2022 2023 2024
2025 2026 2027
2028 2029 2030
Opbrengsten
Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

0

0

0

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

170- €

Nog te realiseren kosten

€

110

€

110-

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

Saldo op eindwaarde

€

50

€

50

Saldo op startwaarde

€

50

€

50

Kosten

€

280

€

Opbrengsten

€

390

€

Saldo

€

110

€

60
50

> 2025

x 1000

vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

€

-

€

-

€

50

Alle gronden in dit project zijn in 2019 aan Zayaz verkocht. Bij afronding
van het project in 2021 wordt een licht positief resultaat verwacht.

60
-
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617 Jan Olieslagerstraat
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het project Jan Olieslagersstraat ligt in stadsgedeelte De Kruiskamp
Het project wordt op de markt gebracht in vier verschillende delen, allen in de
vorm van CPO.
De ontwikkeling van dit project wordt vanaf 2024 voorzien.

Eindjaar exploitatie:

2028

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd
€

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

-

Plankosten

€

-

€

Overige kosten

€

-

€

Kosten

€

-

€

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

↑

10

NVT

-

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

↑

10

In 2020 is gestart met de voorbereiding van de verkoopprocedure.
Geconcludeerd is dat met dit project voorlopig niet de markt op wordt
gegaan totdat het project Gaasterland verder gevorderd is. Ook dit
betreft een CPO-project.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 2.000

Duizenden

12 won.
10 won.

€ 1.500
€ 1.000
€ 500

8 won.

€€ 500- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6 won.

€ 1.000€ 1.500-

4 won.

€ 2.000€ 2.500-

2 won.

Kosten

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

0

0

20

49

69

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

10

Nog te realiseren kosten

€

-

€

2.520

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

2.530

Saldo op eindwaarde

€

-

€

-

Saldo op startwaarde

€

-

€

-

Kosten

€

Opbrengsten

€

Saldo

€

10
-

> 2025

x 1000

Vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

€ 1.340

€

480

€

150

€

10

€

460

€

€

-

€

-

€

240

€

2.300

-

10- € 1.360- € 1.850- € 2.020- € 1.810- €

-

Voordat met dit project verder gegaan wordt, worden eerst de reacties
op een ander CPO-plan afgewacht. Naar verwachting komen de
woonvlekken in Jan Olieslagersstraat in 2024 op de markt.
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618 Gaasterland 10
Kaart / Projectgrenzen

Projectbeschrijving
Het project Gaasterland ligt in stadsgedeelte Maaspoort. Het betreft een
voormalig kinderdagverblijf, dat zijn functie heeft verloren.
Het project wordt als CPO-project ontwikkeld, wat inhoud dat er een groep
initiatiefnemers zelf aan de slag mag om hun eigen droomhuizen te ontwikkelen
en bouwen.
De marktverkenning en het opstarten van de biedprcedure is voorzien in 2021.

Eindjaar exploitatie:

2023

Verantwoording 2020
x 1000

Geraamd

Gerealiseerd
€

NVT

Bouw- & woonrijp maken

€

-

-

Plankosten

€

-

€

Overige kosten

€

-

€

Kosten

€

-

€

Woningbouw

€

-

€

-

NVT

Bedrijventerrein

€

-

€

-

NVT

Overige opbrengsten

€

-

€

-

NVT

Opbrengsten

€

-

€

-

NVT

↑

30

NVT

-

Geraamd

Gerealiseerd

0

0

NVT

Bedrijventerrein

0 m2

0 m2

NVT

Overige opbrengsten

0 m²

0 m²

NVT

Woningbouw

↑

30

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de verkoop en
marktconsultatie.

Prognose
Prognose uitgifte woningbouw

Verloop grondexploitatie
€ 1.200

Duizenden

20 won.
18 won.
16 won.

€ 1.000
€ 800
€ 600

14 won.

€ 400

12 won.

€ 200

10 won.

€€ 200- < 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8 won.

€ 400-

6 won.

€ 600-

4 won.

€ 800Kosten

2 won.

Opbrengsten

Saldo

0 won.

Totaal

2021

2022

2023

2024

> 2025

Totaal

0

19

0

0

0

19

x 1000

31-12-2019

31-12-2020

Boekwaarde

€

-

€

30

Nog te realiseren kosten

€

-

€

900

Nog te realiseren opbrengsten

€

-

€

930

Saldo op eindwaarde

€

-

€

-

Saldo op startwaarde

€

-

€

-

Kosten

€

Opbrengsten

€

Saldo

€

30
-

€

520

€

110

€

260

€

-

€

930

€

-

550- €

250

€

-

30- €

> 2025

x 1000

Vrije sector koop

2024

middeldure & beleggershuur

2023

2024
2022

sociale huur & koop

2023

2021

2022

< 2020

2021

In 2021 zal dit project op de markt komen. Kopersgroepen kunnen zich
dan inschrijven om zelf het plan te ontwikkelen. Afhankelijk van de
vraag zal naar verwachting in 2022 gestart worden met de ontwikkeling.
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Monitor fysieke projecten
Maart 2021

Projectaansturing

Van Olden

Hansum

G

3-7-2018

Met de geselecteerde bouwteampartner is, op basis van het Definitief Ontwerp, een
aanneemovereenkomst gesloten. Met betrekking tot de planning geldt dat de start van de constructieve
sloopwerkzaamheden staat gepland voor april 2021. De opening/ingebruikname van het nieuwe
Theater wordt vooralsnog voorzien bij de start van het theaterseizoen 2023/2024. Inhoudelijk sluit de
uitwerking van het ontwerp aan bij de ambities van zowel de gemeente als het Theater aan de Parade.
De omgevingsvergunning en de bestemmingsplanprocedure zijn verleend, wel is hiertegen beroep
ingediend bij de Raad van State. Lopend beroep (en voorlopige voorziening) bij Raad van State zorgt
voor extra kosten die niet langer binnen budget op te lossen zijn.
Door RvS-procedure loopt het project niet meer conform planning, met de aannemer wordt gezocht
naar mogelijke oplossingen.

Reconstructie Sluis 0

van der Geld

Jansen

O

13-11-2018

De aanbesteding van de bouwteamfase heeft plaatsgevonden en is in december 2020 gegund aan
aanemerscombinatie Strukton - van den Herik. Er is daarmee voor deze fase overeenstemming bereikt
met de aannemerscombinatie dat het project realiseerbaar is binnen het met de gemeenteraad
overeengekomen begrotingsbedrag. De ontwerpverantwoordelijkheid is nu overgegaan naar de
opdrachtnemer. Naar verwachting leidt de bouwteamfase tot een uitvoeringsovereenkomst met de
aannemerscombinatie, zodat najaar 2021 de eerste spa de grond in kan. Het projectteam hanteert
gedurende de bouwteamfase een actieve vorm van risicogestuurd projectmatig werken. De verwachting
daarbij is dat dit zal leiden tot vroege onderkenning van eventuele ongewenste gebeurtenissen, zodat
tijdig de benodigde beheersmaatregelen genomen kunnen worden. Bij de start van de bouwteamfase
onderkennen wij een hoog geprioriteerd risico, te weten de tijdige verkrijging van een
omgevingsvergunning. De oorzaak hiervan ligt in de in ontwikkeling zijnde stikstofdepostiewetgeving.
Vooralsnog doorlopen we hiervoor enkele kansrijke parallelle oplossingsrichtingen. De eerste is gericht
op het compenseren van de stikstofdepositie gedurende de bouwfase van het project. De kosten
hiervoor zijn voorzien in het project. Een tweede oplossingsrichting ziet op een compensatie-ontheffing,
die het gevolg kan zijn van de binnenkort te wijzigen wetgeving.

Restauratie Drakenfontein

Geers

Timmermans

G

13-11-2018

In november 2018 heeft de Raad ingestemd met de reservering van middelen voor de restauratie van de
Rijksmonumentale en iconische fontein. Er is een bouwteam geformeerd met specialisten en de
uitvoering is inmiddels gestart; de draak is verplaatst, de oude bak verwijderd en de nieuwe fundering en
techniek zijn zo goed als gereed en daarmee is fase I afgerond. Na wat hobbels i.v.m. Corona en de
Brexit is het nieuwe steen voor de fonteinrand inmiddels ingekocht. Het te restaureren steen is nu
grotendeels behandeld bij Ibach in Duitsland. De verwachting is dat de fontein in Q2 2021 weer
operationeel is. In week 17 t/m week 27 start de laatste fase buiten en wordt het project afgerond.

Uitvoering

Het nieuwe Theater aan de Parade

Aanbesteding

Ten aanzien van de financiële dekking zijn aanvullende acties uitgezet, e.e.a. cf. toezegging aan de Raad
hierover (planoptimalisaties en het verwerven van subsidies). Voor de Europese subsidie voor de HUB is
de accountantsverklaring ontvangen. Deze kan door Stimulus afgerond worden, evenals de
bijbehorende co-financiering vanuit de Provincie. De beschikking voor de infrastructuur (tunnels)
Deutersestraat is ontvangen en wordt gecontroleerd door de accountants. Een gedeelte van het
financiële tekort wordt met deze subsidies afgedekt. Definitieve financiële afsluiting van het project kan
pas plaatsvinden na finale toekenning en duidelijkheid over de subsidies. We verwachten het project in
de 2e helft van dit jaar af kunnen sluiten.

Bestek

26-1-2016

Ontwerp

O

Bestuurlijk
opdrachtgever

Prinsen

Tijd

Hoskam

Project

Organisatie

Transferium Deutersestraat (voorheen Transferium West)

Risico's

Datum raad
krediet
uitvoering

Geld

Ontwerpverantwoor
delijkheid(G)emeent
e, (O)pdrachtnemer

FASERING
Realisatie

Naam ambtelijk
opdrachtgever

Projectparameters

Toelichting afwijkingen en opmerkingen
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Nieuwbouw Weener XL

Van Olden

Van het Erve

G

7-5-2019

Voor het heiwerk en de bijbehorende werkzaamheden is in het 4e kwartaal 2020 aan de aannemer een
vooropdracht gegeven. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en het werk is opgeleverd. Het
Technisch Ontwerp bevindt zich in de afrondende fase. Met de aannemer wordt thans gesproken over
de nog af te sluiten aannemingsovereenkomst. Het risico op vertraging is ontstaan omdat de
totstandkoming van het technisch ontwerp meer tijd kost.

Nieuwbouw Campus aan De Lanen

Kahya

Raemaekers

O

14-11-2017
01-03-2021

Het bouwheerschap van de nieuwe school in de Groote Wielen, Campus aan De Lanen, ligt bij het
schoolbestuur Signum. De gemeente financiert het gebouw. Definitieve gunning heeft in augustus 2020
plaats gevonden. Helaas bleek er sprake van een afwijkende grondwaterstand. Dit is een probleem
omdat de luchtkanalen ondergronds zijn ontworpen. Dit betekent een ontwerpwijziging en een forse
greep uit de post onvoorzien van ca. € 300.000. Verwachte oplevering is gepland voor eind 2021.

Vervangende nieuwbouw KC Oosterplas

Kahya

Raemaekers

O

10-11-2015
13-11-2018
01-03-2021

Renovatie Sancta Maria Mavo

Kahya

Raemaekers

O

13-11-2018

ATO voert het bouwheerschap voor het nieuw te realiseren KC aan de Oosterplas, inclusief sportzaal.
De gemeente financiert het gebouw. Het project bevindt zich in de gunningsfase richting aannemer.
Voor de nieuwbouw is een afwijkingsprocedure doorlopen voor het bestemmingsplan. De school heeft
tijdelijke huisvesting in gebruik genomen. Q1 2021 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden, de
kosten van de sloop vallen tegen t.o.v. de raming, maar zijn op te vangen binnen bestaande budgetten.
Start bouw van KC Oosterplas is gepand voor Q2 2021. Ingebruikname van de school is gepland in de
zomer van 2022.
Het schoolbestuur van de Sancta Maria Mavo voert het bouwheerschap voor de renovatie van het
schoolgebouw aan de Aartshertogenlaan. De gemeente financiert de renovatie. Het gebouw is
gerenoveerd en verduurzaamd. Ondanks de corona-maatregelen heeft de oplevering conform planning
plaats gevonden. De leerlingen en het personeel hebben het gerenoveerde en verduurzaamde gebouw
in gebruik genomen na de zomervakantie 2020. De officiële opening was op 4 september 2020.

Renovatie Aqua Fun (subtropisch zwembassin), Ice Fun en
overige ruimten in Sportiom

Van Olden

Vrolijk

O en G

7-3-2017

Met ingang van 1 januari 2019 is Sportfondsen 's-Hertogenbosch B.V. de nieuwe huurder en exploitant
van het Sportiom voor een periode van 20 jaar. In de periode maart-december 2020 is het subtropisch
zwembassin Aqua Fun in Sportiom geheel gerenoveerd nadat is vastgesteld dat o.a. de rotsen onveilig
waren voor het zwempubliek. Het zwembassin is voorzien van een nieuw zwemthema en kan nu open
voor het publiek wanneer de coronarichtlijnen dat toestaan. De renovatiekosten zijn nagenoeg geheel
betaald door de gemeente. Het recreatief ijs (Ice Fun) in Sportiom is in 2020 op kosten van
Sportfondsen 's-Hertogenbosch omgebouwd tot een bowling en midgetgolf ruimte met foyer.
Daarnaast zijn vergaderzalen toegevoegd en worden nu (voorjaar 2021) de entree, receptie en sportcafé
geheel gerenoveerd tot een nieuwe open, gecombineerde receptie en foyer.

Kleine Winst (Huis van Bosch)

Van der Geld

Van Loosbroek

G

2-7-2019
01-03-2021

In juli 2019 heeft de gemeenteraad in gestemd met een een voorbereidings- en uitvoeringskrediet van €
1,6 miljoen voor de restauratie van het Huis van Bosch. Aannemingsbedrijf Nico de Bont is inmiddels
volop aan de slag met de restauratie. Het project ligt op planning, maar er is niet veel ruimte meer voor
onvoorziene uitgaven. Wij streven ernaar dit project september 2021 af te ronden.

Toren Sint Jan

Geers

Timmermans

G

13-11-2018
01-03-2021

Kruithuis (vesting- en watermuseum)

Van Olden

Timmermans

G

7-4-2020
01-03-2021

In 2014 is de ondergeleding van de toren aangepakt. Destijds is ook al gekeken naar de noodzaak om de
bovenkant van de toren te herstellen. Vanuit het onderhoud en specifiek vanwege één van de
afbrokkelende natuursteenbogen vorig jaar, is budget vrij gemaakt voor onderhoud/ restauratie. De
werkzaamheden zijn in uitvoering en liggen op schema. De verwachting is dat het project in week 27
van 2021 klaar is.
In april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het VO-plan dat is opgesteld voor de gemeente en
Kring Vrienden om van het Kruithuis een Vesting- en Watermuseum te maken. De aanbesteding voor
de bouwadviseur is afgerond (selectie Witteveen en Bos), de aanbesteding voor de aannemer voor de
TO-fase is ook afgerond, Binx Smartility/ Koninklijke Woudenberg heeft deze fase gegund gekregen. Op
basis van een door de stuurgroep vastgesteld DO wordt de TO-fase nu uitgewerkt. Als alles mee zit
kunnen wij rond de zomer de opdracht tot uitvoering gunnen en in het najaar 2021 starten met de
werkelijke uitvoering. De inhoudelijke uitwerking van het museaal concept ligt bij Kring Vrienden. Een
belangrijk aandachtspunt op dit moment is het geweermakershuisje. Daar ligt een kans om
installatievoorzieningen op te stellen, maar er gaat een fors budget gepaard met het herstel. Samen met
KringVrienden zoeken wij nu naar een oplossing.

Kapel Orthen

Geers

Leisink

G

1-3-2021

In februari 2021 is de restauratie van de kapel intern opgestart. Samen met Stichting Solamen is een
start gemaakt om de projectuitgangspunten af te stemmen. Inmiddels is de aanbesteding gespubliceerd.
Als alles mee zit verwachten wij in mei 2021 te kunnen starten met de uitvoering.
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Begroting en realisatie kostendekkendheid 2020

Belastingsoort
Afvalstoffenheffing

Reinigingsrecht
Rioolheffing
Haven- en liggelden
Begraafplaatsen
Markt- en plaatsengeld
Totaal

Geraamd
Werkelijk
dekkingsWerkelijke
Werkelijke
dekkingsGeraamde
Geraamde
percentage
lasten
baten
percentage
Toelichting op afwijking
lasten
baten
16.019.600
16.019.600
100,0%
17.497.863
15.738.637
89,9% Hogere kosten voor de verwerking van huishoudelijk restafval en met name meer grof
huishoudelijk afval (door Corona meer aanbod van afval op de milieustations) met een
hogere prijs. Ook de hoeveelheid GFT en dus de kosten voor verwerking is hoger (door
Corona). Hogere kosten voor het keuren en onderhouden van (meer) ondergrondse
containers. De opbrengst afvalstoffenheffing is lager door een lagere groei van het
aantal woningen. De vergoeding voor oud papier is lager door een lagere opbrengst per
ton, evenals de vergoeding voor oude kleding. Tegenover deze nadelen staan voordelen
door lagere kapitaallasten door uitstel van investeringen volgens Afvalstoffenplan 20152018 VANG. Het nadelig resultaat betekent een afname van de Voorziening
afvalstoffenheffing.
580.000
580.000
100,0%
600.310
539.917
89,9% Hogere kosten voor verwerking van restafval. Het nadelig resultaat resulteert in een
afname van de Voorziening Afvalstoffenheffing.
11.422.950
11.422.950
100,0%
11.003.781
11.303.019
102,7% Lagere kapitaallasten agv uitgestelde projecten. Voordeel zorgt voor een toename van de
egalisatievoorziening riolering.
249.870
95.690
38,3%
333.948
160.254
48,0% Hogere kosten o.a. ook in vernabd met nacht en weekend werkzaamheden,
Gecompenseerd door hogere inkomsten.
163.300
108.690
66,6%
158.722
118.109
74,4%
477.710
419.340
87,8%
396.560
350.740
88,4% Genoemde bedragen zijn inclusief kosten en opbrengsten mbt energiekosten en inclusief
corona-compensatie uit de algemene uitkering
28.913.430
28.646.270
99,1%
29.991.184
28.210.676
94,1%

Leges
Titel 1
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Algemene bescheiden:
a. foto-kopie (zwart-wit)
b. kleurafdruk
Bestuursstukken:
1. Begroting: de begroting exclusief bijlagenboek
2. Rekening: de rekening exclusief bijlagenboek
3. Verordeningen:
Burgerlijke stand
Identiteitsbewijzen/Reispapieren
Rijbewijzen
Verstrekking uit de BRP
Verstrekking op grond Wet bescherming persoonsgegevens
Vervallen
Verklaring / afgifte in het belang van de aanvrager
onderdeel a t/m e
Erfgoed:
Huisvestingswet
Leegstandwet
Vervallen
Wet op de kansspelen
Telecommunicatiewet
Verkeer- en vervoer:
a. Europese gehandicaptenparkeerkaart
b. Europese gehandicaptenparkeerkaart bij verminking/vermissing
c tm h Overige ontheffingen en vergunningen
c tm h Overige ontheffingen en vergunningen
Nasporing Milieugegevens
Diversen
- standplaatsen ideeel
b. Evenementen klein (alles tussen melding en groot evenement)
Subtotaal

Materieel
Materieel
Materieel
Materieel
Materieel
Materieel
Materieel
243.900
920.890
763.050
138.170

263.130
605.610
659.060
97.810

108%
66%
86%
71%

183.080
677.620
603.150
91.110

188.990
622.420
533.420
61.010

103%
92%
88%
67%
Materieel

24.170

17.230

71,3%

24.170

17.230

71,3%

2.061
629
1.572

1.210
436
687

58,7%
69,3%
43,7%

70
1.056

42
494

59,2%

2.976
206.170

1.482
204.000

49,8%
98,9%

241.702

217.454

16.170
2.000
27.560
30.470
13.702

43.730
2.000
16.990
11.653

55,8%
85,0%

28.021
2.500
25.000
43.793
27.209

25.810
2.500
23.500
24.413
21.904

7.420
35.425
2.436.335

520
7.100
1.932.648

7,0%
20,0%
79,3%

557
3.117
1.952.155

39
625
1.739.851

46,8%

90,0%

55,7% deze regel is ingevuld voor betreffende baten/ lasten bij Stadstoezicht
80,5%
7,0% minder opbrengsten ten gevolge van corona
20,0%
89,1%
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Titel 2
1
t/m
10
3
9
4

Titel 3
1
2
3
5
6
7

Diversen (m.u.v. hoofdstuk 4)

Omgevingsvergunning
3.502.316
Bestemmingsplan zonder wijziging
60.931
Verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)
34.813
Subtotaal
3.598.060

Drank- en Horeca
Evenementen en markten
Prostitutiebedrijven
Brandbeveiligingsverordening (vervallen per 1-1-2018)
Winkeltijdenwet
Diversen
c. Plaatsen goederen
d. Venten
e. Standplaatsvergunning bij evenementen
- commerciele standplaatsen
f..Aanvraag op grond van 2:39 APV
g. Wijziging aanvraag op grond van 2:39 APV
Subtotaal
Totaal

3.346.500
48.930
31.392
3.426.822

95,6%
80,3%
90,2%
95,2%

4.141.967
61.960
53.661
4.257.587

5.723.469
24.155
50.884
5.798.508

138,2%
39,0%
94,8%
136,2%

157.079
39.676
1.323

108.233
22.708
1.078

68,9%
57,2%
81,5%

58.099
425
-

43.900
170
-

477

452

94,8%

-

-

15.587
4.251
10.628
42.680
4.135
331
276.166

7.150
1.950
3.250
16.900
2.838
227
164.786

45,9%
45,9%
30,6%
39,6%
68,6%
68,6%
59,7%

4.676
2.126
850
11.876
78.051

2.145
975
260
7.150
54.600

70,0%

6.310.561

5.524.255

87,5%

6.287.793

7.592.959

120,8%

75,6% door Corona sterk achtergebleven
40,1% door Corona sterk achtergebleven

45,9%
45,9%
30,6%
60,2% minder opbrengsten ten gevolge van corona
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Inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners gemeente 's-Hertogenbosch
Rekening 2020
Bedragen € * 1.000

2019
Begroting

Opbrengsten
Opbrengst afvalstoffenheffing

2019
Rekening

2020
Begroting

2020
Rekening

2021
Begroting

14.342

14.224

16.084

15.803

16.138

Opbrengst totaal

500
14.842

595
14.819

580
16.664

540
16.343

600
16.738

Kosten
Voorziening voor oninbare afvalstoffenheffing

57

57

64

64

65

6.731
3.044
5.010
14.842

7.511
4.019
4.975
16.562

7.344
4.027
5.229
16.664

7.813
5.054
5.232
18.163

7.806
3.647
5.220
16.738

Opbrengst reinigingsheffing

Inzamelkosten*
Kosten verwerking afval*
Overige kosten*
Kosten totaal
(*: specificatie zie bijlage)
Resultaat
Resultaat op hulpkostenplaatsen

-

1.743120-

-

1.820-

-

Voorziening afvalstoffenheffing "beschikking"

-

1.863-

-

1.820-

-

Voorziening afvalstoffenheffing "toevoeging"

-

-

-

-

-

Toelichting Rekening 2020:
Het resultaat ten opzichte van de Begroting 2020 op Inzameling en afvoer huishoudelijk afval eigen inwoners
is nadelig € 1.820.000. Dit wordt veroorzaakt door met name de hogere kosten voor de verwerking van grof
huishoudelijk afval (hoger tarief en een veel hoger aanbod vanwege Corona), ook meer restafval en meer
GFT. De kosten voor het inzamelen van (meer) huishoudelijk afval zijn hoger dan begroot evenals de kosten
voor het keuren, onderhouden, reinigen en (ver)plaatsen van (meer) ondergrondse containers. De opbrengst
oud papier daalt door economisch mindere tijden, net zoals de vergoeding voor oude kleding. De opbrengst
afvalstoffenheffing is lager door minder nieuwe woningen dan begroot.
Structurele effecten zijn (deels) verwerkt in de Begroting 2021. De hogere kosten en lagere opbrengsten in
2020 komen conform bestaand beleid ten laste van de Voorziening Afvalstoffenheffing.
Toelichting Begroting 2021:
De kosten voor het verwerken van afval stijgen fors, m.n. voor het grof huishoudelijk afval, ook door de
wettelijke afvalstoffenbelasting. De aangeboden hoeveelheden afval nemen ook toe. Het tarief van € 0,05 per
kilo voor de "betaalde afvalstromen" wordt al lang gehanteerd en dekt maar een gering deel van de kosten. Via
de afvalstoffenheffing wordt de rest van de kosten voor verwerking van het afval "omgeslagen" over alle inwoners.
Voorgesteld wordt om dit tarief te verhogen naar € 0,15 per kilo waardoor het meer kostendekkend is en recht
doet aan "de vervuiler betaalt". Hiermee komt het tarief ook in lijn met de tarieven in de regio en weren we
mogelijk bedrijfsmatig afval. Het hogere tarief voor de betaalde afvalstromen heeft een kostenverlagend effect
op de afvalstoffenheffing. Ook zien we dat de opbrengst voor oud papier onder druk staat en resulteert de
aanbesteding voor het verwerken van GFT in een hogere prijs per ton. Deze laatste kostenverhogende effecten
worden deels gecompenseerd door het wegvallen van de kosten voor de post-collectie van het verpakkingsafval
(PMD). Al genoemde structurele effecten zijn verwerkt in Begroting 2021, de gemiddelde afvalstoffenheffing
2021 blijft hierdoor gelijk aan die van 2020.
Resultaat Werken voor derden
Bedragen € * 1.000
Resultaat

2019
Begroting
1.120

2019
Rekening
1.242

2020
Begroting
1.120

2020
Rekening
972

2021
Begroting
895

Resultaat bestemming
Winstafdracht
Saldo t.o.v. Winstafdracht
Vennootschapsbelasting, te betalen (VPB)
Resultaatbestemming raad
Bedrijfsrisicoreserve (Structuurreserve)

1.120
-

1.120
122
381
259-

1.120
-

1.120
148200
348-

895
175
175-

Opmerking:
* In dit overzicht wordt gezien de gevoeligheid van de informatie alleen het resultaat en de bestemming weergegeven.
* Het resultaat Werken voor derden 2021 is conform de taakstelling en verlaagd door hogere kosten overhead.
* Het resultaat Werken voor derden is ingaande 2016 Vennootschapsbelastingplichtig.
* Het resultaat Werken voor derden 2020 is lager dan begroot door economisch mindere tijden.
* De VPB 2020 bedraagt € 200.000,- (raming).
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Bijlage:
Specificatie inzamelkosten (€ * 1.000)
Restafval, kleding
Papier, glas en kunststof
Grof huishoudelijk afval
Exploitatie milieustations
Inzameling GFT
Klein chemisch afval en wit- en bruingoed
Overige kosten
Totaal
Specificatie Kosten verwerking afval
Restafval
Kleding (netto opbrengst)
Papier (opbrengst)
Glas (opbrengst)
Grof afval
Bijdrage 0,05 per kg plus voorrijkosten
Grof afval / puin / hout milieustations
Bijdrage 0,05 per kg
Groen afval milieustations
Papier milieustations
Oud ijzer milieustations
GFT
Klein chemisch afval

Begroting
2019
3.387
955
131
1.036
649
27
546
6.731
B'2019
2.805
5866620114
77966
55380
45100526
72

Totaal
Specificatie overige kosten
Incassokosten afvalstoffenheffing
Bijdrage kosten milieupolitie
Extra aandeel indirecte kosten (ombuiging)
Bijdrage kosten GCC en Meldpunt
Bijdrage kosten Reiniging openbare ruimte
Vergoeding recycling Weener XL
Af te dragen compensabele BTW
Effect verlaging rente niet in afvalstoffenheffing
Totaal

Rekening
2019
3.607
1.227
141
995
673
23
845
7.511
Rekening
2019
3.303
4655744170
911.541
69560
60175534
79

Begroting
2020
3.690
1.089
148
1.049
676
22
670
7.344
B'2020
3.391
4063030169
781.289
60278
45100552
73

Rekening
2020
4.133
828
113
1.096
725
28
890
7.813
Rekening
2020
3.554
3044746147
582.345
94070
60179610
88

Begroting
2021
4.013
754
160
1.119
807
26
927
7.806
B'2021
3.307
48839224
1581.797
1.70274
45105708
74

3.044

4.019

4.027

5.054

3.647

B'2019
435
210
490
25
1.465
279
1.809
297
5.010

Rekening
2019
392
210
490
33
1.465
279
1.809
297
4.975

B'2020
403
214
490
25
1.494
284
2.022
297
5.229

Rekening
2020
403
214
490
33
1.494
279
2.022
297
5.232

B'2021
406
221
490
26
1.541
293
2.044
199
5.220
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CONCEPT

IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer (SiSa
tussen medeoverheden)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T)
Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot
beschikkingsnummer en in de
provinciale middelen
jaar T verantwoorde
jaar T verantwoorde overige
kolommen ernaast de
bestedingen ten laste van
bestedingen
verantwoordingsinformatie
provinciale middelen

Provinciale beschikking
en/of verordening

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

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

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

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01

Indicatornummer: E27B / 02

Indicatornummer: E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05

1 Openbaar vervoer provinciaal
deel
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

1 Openbaar vervoer provinciaal deel

€ 61.500

€0

Toelichting
Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)
van provinciale middelen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

€ 61.500

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€0

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

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer (SiSa
tussen medeoverheden)

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

Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening

Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde
jaar T verantwoorde overige
bestedingen ten laste van
bestedingen
provinciale middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

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

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01

Indicatornummer: E27B / 02

Indicatornummer: E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 04

Indicatornummer: E27B / 05

1 Openbaar vervoer
stadsgewestelijk deel
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06

€ 325.000

€0

Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige
Toelichting
van provinciale middelen
bestedingen tot en met (jaar T)
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

1 Openbaar vervoer stadsgewestelijk € 927.058

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€0

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

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee

deel
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FIN

B1

Regeling specifieke uitkering
gemeentelijke hulp
gedupeerden
toeslagenproblematiek

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Aantal gedupeerden (met
Besteding (jaar T) van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) van onderdeel Cumulatieve besteding (t/m jaar
overlegbare bevestigingsbrief
onderdelen a, b en d. (artikel 3) T) van onderdelen a, b en d
c (artikel 3)
T) van onderdeel c (artikel 3)
van Belastingdienst/Toeslagen
(artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: B1/01
BZK

C1

0
Totaal ontvangen bedrag
beschikking

Regeling specifieke uitkering
Reductie Energiegebruik

Aard controle R
Indicator: B1/02
€0
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/03

Aard controle R
Indicator: B1/04

€0

€0

Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan
afwijkingen.

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/05
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/06
Nee

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: C1/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/02

€ 325.000
Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project

Alleen invullen bij akkoord
ministerie.
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: C1/03
Indicator: C1/04
1 Kenmerk:2019-622734
€ 221.224
Ja
2
Kopie projectnaam/nummer
Cumulatieve totale bestedingen Toelichting
(t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/05

Aard controle R
Indicator: C1/06

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07
1 Kenmerk:2019-622734
€ 221.224

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/09
In maart 2020 is nav Corona het Nee
volgende gemeld: Om uw
plannen goed te kunnen
uitvoeren mag u uw RRE
plannen licht wijzigen. Zolang de
maatregel maar bijdraagt aan het
verstrekken van informatie aan
particuliere woningeigenaren of
het reduceren van
energiegebruik bij particuliere
woningen. De uitgevoerde acties
zijn hier allemaal op gericht.

2

SiSa-bijlage 2020

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
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BZK

C30

Specifieke uitkeringen
proeftuinen aardgasvrije
wijken 2e ronde

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
Aantal (t/m jaar T) aardgasvrijBesteding (jaar T) ten laste van Cumulatieve bestedingen (t/m
Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij
Aanvraag is volgens
readygemaakte bestaande
Rijksmiddelen
jaar T) te laste van Rijksmiddelen gemaakte bestaande woningen
plan/aanvraag uitgevoerd
woningen en andere gebouwen (Ja/Nee)
en andere gebouwen in de wijk
in de wijk
Indicator 06 verplicht als hier
Deze indicator is bedoeld voor
'Nee' wordt ingevuld
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Eventuele toelichting op niet
volgens plan/aanvraag
uitgevoerde projecten
Verplicht als bij indicator 05 'Nee'
is ingevuld

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: C30/01
€0
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/02
€0

Aard controle D2
Indicator: C30/03
0

Aard controle D2
Indicator: C30/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/05

0

Ja

Eventuele toelichting op niet
volgens plan/aanvraag
uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/07
BZK

C31

Regeling vaststelling regels
verstrekken eenmalige
specifieke uitkering aan
gemeenten huisvesting
kwetsbare doelgroepen

Nee
Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar Besteding (jaar T) aan projecten
T)
die niet zijn opgenomen in de
toezegging

Verplicht als bij indicator 03 een
bedrag is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R
Indicator: C31/01
OCW

D1

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contactgemeenten

€ 440.090
Besteding (jaar T)

Aard controlen n.v.t.
Indicator: C31/02
€ 440.090
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: D1/01
OCW

OCW

D1A

D8

€ 1.051.370
Besteding (jaar T)
Regionale maatregelen
voortijdig schoolverlaten 20162021
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contactgemeenten
Aard controle R
Indicator: D1A/01
€ 970.030
Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor voorschoolse
2019-2022 (OAB)
educatie die voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/03
€0
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D1/02
€0
Besteding aan contactschool
(jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/05
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: D1/03
Nee
Totale besteding (jaar T) van
educatie (automatisch)

Aard controle R
Indicator: D1A/02
€ 104.000
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/04

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle n.v.t.
Indicator: D1A/03

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D1A/04

€ 1.074.030
€ 115.448
Besteding (jaar T) aan afspraken Opgebouwde reserve ultimo
over voor- en vroegschoolse
(jaar T-1)
educatie met bevoegde
gezagsorganen van scholen,
houders van kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle n.v.t.
Indicator: D1A/05
Nee

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 33.194

Aard controle R
Indicator: D8/02
€ 3.063.891

Aard controle R
Indicator: D8/03
€ 320.611

SiSa-bijlage 2020

Aard controle R
Indicator: D8/04
€0
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Hieronder per regel één
Aan andere gemeenten (in jaar
Hieronder per regel één
Aan andere gemeenten (in jaar
gemeente(code) selecteren en in T) overgeboekte middelen
gemeente(code) selecteren en in T) overgeboekte middelen
de kolommen ernaast de
(lasten) uit de specifieke
de kolommen ernaast de
(baten) uit de specifieke uitkering
verantwoordingsinformatie voor uitkering
verantwoordingsinformatie voor onderwijsachterstandenbeleid
die gemeente invullen
onderwijsachterstandenbeleid
die gemeente invullen
Bedrag
Bedrag
Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/08

1
OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

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

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

Contactgemeenten
Aard controle R
Indicator: D10/01
OCW

D11

€ 1.726.983
Besteding (jaar T)
Regeling specifieke uitkering
extra financiële middelen RMCfunctie

Aard controle R
Indicator: D10/02
€ 1.346.455
Cumulatieve besteding (t/m jaar
T)

Aard controle R
Indicator: D10/03
€ 616.045
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D10/04
€0

Contactgemeenten
Aard controle R
Indicator: D11/01
OCW

D12

Regeling regionale aanpak
voortijdig schoolverlaten
2020–2024
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contactgemeenten

€0
Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: D11/02
€0
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: D12/01
OCW

D12A

Regeling regionale aanpak
voortijdig schoolverlaten
2020–2024
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contactgemeenten

€0
Besteding (jaar T)

E3

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D12/02
Besteding aan contactschool
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: D12A/01
IenW

Aard controle n.v.t.
Indicator: D11/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: D12/03
Nee
Totale besteding (jaar T) van
educatie (automatisch)

Aard controle R
Indicator: D12A/02
€0
Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/03
€0
Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D12A/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/05

Nee
€0
Besteding (jaar T) door
Correctie over besteding (t/m
meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet jaar T)
geluidshinder ten laste van het
Rijk komt

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

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
(Wgr)
Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/01
1 IenM/BSK-2014/216126
€0
IenM/BSK-2015/94618
2

Aard controle R
Indicator: E3/02

Aard controle R
Indicator: E3/03
€0

SiSa-bijlage 2020

Aard controle R
Indicator: E3/04
€0

Aard controle R
Indicator: E3/05
€0

Aard controle R
Indicator: E3/06
€0
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Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve bestedingen ten
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail (t/m Correctie over besteding kosten
ProRail (t/m jaar T)
laste van Rijksmiddelen (t/m jaar bestedingen (t/m jaar T)
jaar T) als bedoeld in artikel 25
T)
lid 4 van deze regeling ten laste
van Rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

IenW

E20

Regeling stimulering
verkeersmaatregelen 20202021

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

Eindverantwoording (Ja/Nee)

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

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07
Indicator: E3/08
Indicator: E3/09
Indicator: E3/10
1 IenM/BSK-2014/216126
€0
€0
€0
IenM/BSK-2015/94618
2
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle
T)
jaar T)
maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: E3/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/12
Nee

Provincies en Gemeenten
Aard controle R
Indicator: E20/01
€0
Naam/nummer per maatregel

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/02
€0
Per maatregel, maatregel
afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05
1 Saneren van verticale
Nee
stoepranden en
hoogteverschillen tussen
verharding en berm
2 Aanleg drempel op fietskruispunt Nee
GOW/ETW - fietsoversteek in
twee richtingen over zijweg

IenW

E38

3 Aanleg van een fietsoversteek
(middeneiland), alleen bij een
kruispunt
4 Aanleg van verticale elementen
voor korte rechtstanden
(rekening houdend met
landbouwverkeer)
5 Aanbrengen van kant- en
asmarkering op fietspaden
6 Aanleg van een rotonde binnen
de bebouwde kom
7 Het volwaardig afwaarderen van
een gebiedsontslutingsweg 50
km/uur naar een erftoegangsweg
30 km/uur
8
Tijdelijke stimuleringsregeling Besteding (jaar T-1) aan
veilig, doelmatig en duurzaam projectkosten voor het totale
gebruik verkeersinfrastructuur project

Alleen van toepassing in 2020
Aard controle R

Aard controle R
Indicator: E20/03
€0
De hoeveelheid van de op te
leveren en de opgeleverde
verkeersveiligheidsmaatregelen
per type maatregel (m1, m2,
aantallen )

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/04
Nee
Eventuele toelichting, mits
noodzakelijk

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/08

0

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Nee

0

Besteding (jaar T) aan
projectkosten voor het totale
project

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) aan projectkosten voor het
totale project

Zelfstandige uitvoering
Aard controle R

Aard controle n.v.t.

SiSa-bijlage 2020

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m
jaar T)

PricewaterhouseCoopers
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Indicator: E38/01
Indicator: E38/02
Indicator: E38/03
Indicator: E38/04
€0
€0
€0
€0
Projectnaam/nummer per project Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee) - per project

Indicator: E38/05

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/06
Indicator: E38/07
1 Project a: proeven met
Nee
maatregelen om kinderen en
jongeren veilig op de fiets naar
schoolkunnen gaan
2
Volledige zelfstandige uitvoering Correctie besteding (Jaar T-1)
Eindverantwoording totale
(Ja/Nee)
ivm aan andere medeoverheden project (Ja/Nee)
overgeboekte middelen
Vanaf SiSa 2021 invullen
Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/08
EZK

F1

Aard controle R
Indicator: E38/09

Ja
Totale Besteding (jaar T) ten last
van Rijksmiddelen (automatisch
berekend)

Regeling aankoop woningen
onder een
hoogspanningsverbinding

Aard controle n.v.t.
Indicator: E38/10
Nee

Aard controle R
Indicator: F1/01
€ 275.091
Projectnaam/UWHS-nummer

1
2
3
4
5
6
7
SZW

G2

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentedeel
2020

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: F1/02
Orthen 174 - UWHS170088
Orthen 176 - UWHS170091
Orthen 178 - UWHS170113
Orthen 184 - UWHS 170092
Orthen 188 - UWHS170103
Orthen 186 - UWHS170183

€0
€0
€ 48.500
€0
€0
€ 226.591

Besteding (jaar T) algemene
bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden
I.1 Participatiewet (PW)
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr

Aard controle R
Indicator: F1/03

Aard controle R
Indicator: G2/01

Aard controle D1
Indicator: F1/04

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets (Ja/Nee)

Aard controle D1
Indicator: F1/05

Aard controle R
Indicator: G2/02

Aard controle R
Indicator: G2/03

€ 44.502.305
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

€ 764.737
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

€ 2.071.900
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

SiSa-bijlage 2020

Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen tot en met
(jaar T)

Aard controle D1
Indicator: F1/06

Aard controle R
Indicator: F1/07

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

€ 401.236
€ 289.701
€ 492.679
€ 327.837
€ 594.532
€ 226.591

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

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

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

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

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

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

Eindverantwoording per woning
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G2/04
€ 16.170
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet
Gemeente

Aard controle R
Indicator: G2/05

Aard controle R
Indicator: G2/06

€ 250.900
€ 1.542
Baten (jaar T)
Volledig zelfstandige uitvoering
PricewaterhouseCoopers
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
(Ja/Nee)
10d ParticipatiewetN.V.
(excl. Rijk)
Accountants
Gemeente
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I.4 Besluit bijstandverlening
I.4 Besluit bijstandverlening
I.6 Wet werk en inkomen
I.7 Participatiewet (PW)
I.7 Participatiewet (PW)
zelfstandigen 2004
zelfstandigen 2004
kunstenaars (WWIK)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/07
Indicator: G2/08
Indicator: G2/09
Indicator: G2/10
Indicator: G2/11
€ 733.419
€ 71.924
€0
€ 4.262.811
€0
Baten vanwege vóór 1 januari
Besteding (jaar T) Bob
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Besluit bijstandverlening
2020 verstrekt kapitaal (exclusief
kapitaalverstrekking
kapitaalverstrekking (exclusief
zelfstandigen 2004 (exclusief
Rijk)
Rijk)
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2020

Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/12
Ja
Besteding (jaar T) uitvoeringsen onderzoekskosten artikel 56,
eerste en tweede lid, Bbz 2004
(exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr.
Aard controle R
Indicator: G3/01
€ 92.148
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G3/02

Aard controle R
Indicator: G3/03

Aard controle R
Indicator: G3/04

Aard controle R
Indicator: G3/05

€ 6.481

€ 118.950

€0

€0

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

Aard controle R
Indicator: G3/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
SZW

G4

Ja
Welke regeling betreft het?

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2020

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over Tozo
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr
Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/01
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
€ 10.852.537
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 3.468.063
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Kopie regeling

Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03

Aard controle R
Indicator: G4/04

Aard controle R
Indicator: G4/05

€ 659.841
€ 253.582

€ 331.844
€ 34.852

€ 1.999.217

€ 94.910

€ 2.713

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen
Volledig zelfstandige uitvoering
levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (Ja/Nee)
(i.v.m. verstrekte voorschotten
op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn
ingediend vóór 22 april 2020)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
3.455

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09
132

SiSa-bijlage 2020

€0

€ 10.000

Aard controle R
Indicator: G4/06
€ 98

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/10 PricewaterhouseCoopers
Indicator: G4/11
Ja

Accountants N.V.
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2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 933
66
Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
814
26
Ja
december 2020)
Kopie regeling
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Baten (jaar T)
Uitvoeringskosten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
kapitaalverstrekking Tozo
kapitaalverstrekking Tozo
uitvoering Tozo buitenland
buitenland (gemeente Maastricht) buitenland (gemeente
buitenland (gemeente
(gemeente Maastricht)
Maastricht), aflossing
Maastricht), overig

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/12
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

VWS

H1

Ministeriële regeling
heroïnebehandeling

3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31
december 2020)
Feitelijke bezetting
behandelplaatsen (jaar T)
Afspraak

Aard controle R
Indicator: G4/13

Aard controle R
Indicator: G4/14

Feitelijke bezetting
behandelplaatsen (jaar T)
Realisatie

Aard controle R
Indicator: G4/15

Aard controle R
Indicator: G4/16

Besteding (jaar T)

Gemeenten
Aard controle D1
Indicator: H1/01
VWS

H4

Aard controle D1
Indicator: H1/02

Aard controle R
Indicator: H1/03

20
20
Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van
ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld

Regeling specifieke uitkering
stimulering sport

€ 579.439

Gemeenten
Aard controle R.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01
Indicator: H4/02
€ 2.272.649 € 574.099
Projectnaam/nummer
Totale aanvraag per project (jaar Verrekening (jaar T) Onroerende
T) ten laste van Rijksmiddelen
zaken (sportaccommodaties) per
project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03

Verrekening (jaar T) Roerende
zaken sportbeoefening en
sportstimulering per project ten
laste van Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/04

Aard controle R
Indicator: H4/05

Aard controle R
Indicator: H4/06

€ 1.698.550

€ 1.301.123

€ 213.577

Verrekening (jaar T) overige
kosten per project ten laste van
Rijksmiddelen

Aard controle R
Indicator: H4/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08
bij de meldingsplicht (brief
zaaknummer 10254173 dd. 26
oktober 2020) is onderrealisatie
€ 183.850 gemeld

1

SPUK20-803056

Toelichting

2
Kopie projectnaam/nummer

VWS

H7

Totale besteding (jaar T) per
project ten lasten van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Percentage besteed (jaar T) per
project ten opzichte van
aanvraag ten laste van
Rijksmiddelen (automatische
berekening)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/09
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
1 SPUK20-803056
€ 1.698.550
75%
2
Projectnaam/nummer
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding ten laste Project is volgens plan/aanvraag Toelichting
Regeling specifieke uitkering
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
uitgevoerd (Ja/Nee)
aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde
vanaf SiSa 2021

SiSa-bijlage 2020

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
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Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/01
Indicator: H7/02
Indicator: H7/03
Indicator: H7/04
Indicator: H7/05
1 SPUK GHNT Kennisnemen en
€ 28.898
€ 28.898
Ja

Gemeenten

implementeren van de visie
gefaseerde ketenzorg 2020 -2021 /
330878

2
Volledige zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden
afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/06
VWS

H8

Regeling Sportakkoord

Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/07

Ja
Besteding aanstellen
sportformateur (jaar T)

Nee
Besteding uitvoering
sportakkoord (jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/01

LNV

L5

Regiodeals 3e tranche

€0
Betreft pijler

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/07
LNV

L5B

e

Regiodeals 3 tranche

Nee
Hieronder per regel één code
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die medeoverheid invullen

Cumulatieve besteding
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R
Indicator: H8/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/03

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05

€ 75.908
Besteding per pijler (jaar T) ten
laste van Rijksmiddelen

€0
Cofinanciering per pijler (jaar T)

€ 75.908
Totale besteding per pijler (t/m
jaar T)

Nee
Totale cofinanciering per pijler
(t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering (excl.
SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl.
SiSa tussen medeoverheden)

Als er sprake is van SiSa tussen
medeoverheden. Vanaf SiSa
2021 indicatoren L5/02 + L5B/04
optellen

Als er sprake is van SiSa tussen
medeoverheden. Vanaf SiSa
2021 indicatoren L5/03 + L5B/05
optellen

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/01
1 nvt
2 nvt
3
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Cumulatieve besteding
aanstellen sportformateur (t/m
jaar T)

Aard controle R
Indicator: L5/02

Aard controle R
Indicator: L5/03

Aard controle R
Indicator: L5/04

€ 64.420
€0

€0
€0

€ 64.420
€0

Totale uitvoeringskosten (t/m
jaar T)
Inclusief uitvoering door derden

Totale compensabele BTW (t/m
jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/08
€ 64.420
Kenmerk/beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicator: L5/09

Aard controle R
Indicator: L5/05
€0
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/06
VAT-kassier
VAT-programmamanagement

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/10
Nee
Besteding per pijler (Jaar T)

€0
Betreft pijler

Toelichting

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Een pijler per regel
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/01
Indicator: L5B/02
1 060796 Gemeente 's10616427 (zaaknummer)
Hertogenbosch
2
Hieronder verschijnt de code
Totale cumulatieve besteding
conform de keuzes gemaakt bij
per pijler (t/m jaar T)
indicator L5B/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/03

Aard controle R
Indicator: L5B/04

Goed leven

€ 9.002

Totale cumulatieve
cofinanciering per pijler (t/m jaar
T)

Toelichting

SiSa-bijlage 2020

Aard controle R
Indicator: L5B/05
€0

PricewaterhouseCoopers
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In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/06
Indicator: L5B/07
Indicator: L5B/08
1 060796 Gemeente 's€ 9.002
€0
Hertogenbosch
2
Totale cumulatieve
Totale compensabele BTW (t/m Eindverantwoording (Ja/Nee)
uitvoeringskosten (t/m jaar T)
jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/10
LNV

L7B

Regeling specifieke uitkering
IBP-Vitaal Platteland

€0
Gebiedsnaam/nummer

Aard controle R
Indicator: L5B/11
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/12
Nee
Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding
(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/01
Indicator: L7B/02
060796 Gemeente 's1 Zuidoostelijke zandgronden
€0
Limburg Noord-Brabant
Hertogenbosch
2

Aard controle R
Indicator: L7B/03

SiSa-bijlage 2020

Aard controle R
Indicator: L7B/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/05

€0
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/06
Volgens beschikking pas vanaf
2021 verantwoording via SISA
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