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Voorwoord
Voor u ligt de Begroting 2010, bestaande uit de programmabegroting en paragrafen, van de gemeente
Valkenswaard voorzien van een aantal bijlagen. Componenten van de financiële begroting (Beheersbegroting) zijn – op hoofdlijnen – geïntegreerd in het document.
Het ontwerp heeft hoofdzakelijk betrekking op het komende jaar maar geeft ook een beeld van de drie
daaropvolgende jaren. ‘Ontwerp’ impliceert dat uw raad nog alle gelegenheid heeft om de kaderstellende rol ter hand te nemen.
Als vertrekpunt voor het samenstellen van de Begroting 2010 hebben gediend, het Coalitieprogramma
2008 – 2010, de Jaarbescheiden 2008, de Nota Kaders Begroting 2010 – 2013 en de resultaten van de
behandeling daarvan door uw raad op 18 mei 2009 (politieke uitgangspunten, beleidsaccenten en/of
speerpunten en moties).
Na afloop van het jaar kan uw raad beoordelen of wij in overeenstemming met de in de Begroting
2010 gestelde kaders geopereerd hebben (= Jaarverslag). Evenals een beoordeling van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.
Economische crisis (recessie)
De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 4,75% (prognoses CPB). Ook voor volgend jaar ligt een krimp in het verschiet, zij het dan beperkt.
De economische crisis waar wij nu in zitten, heeft ook een grote invloed op de gemeentelijke financiën, alleen de gevolgen daarvan zijn nog niet te concretiseren. Het Rijk heeft een voorjaarsnota opgesteld, die vervolgens weer de basis vormt voor het Gemeentefonds. De vertaling is kenbaar gemaakt in
de meicirculaire 2009. De normeringssystematiek (samen trap op, samen trap af) wordt in de jaren 2009 t/m
2011 losgelaten. Het reële accres wordt in 2010 en 2011 vastgelegd op 0% en het nominale accres
(lonen en prijzen) op 0,48% ongeacht de werkelijke situatie.
De ontwikkelingen in de accres zijn:
2008
6,49
3,66

2009
5,88
4,54

2010
0,48
0,00

2011
0,48
0,00

498.000.000,--

668.000.000,--

-,--

-,--

- Nominaal accres (%)
- Reëel accres (%)
- Reëel accres (€)

De toenemende werkloosheid heeft tot gevolg dat het beroep op de Wet werk en bijstand sterk zal
toenemen. De Werkloosheidsuitkering heeft een beperkte duur en dan is men op de Wet werk en bijstand aangewezen. Het uitkeringenbestand zou wel eens met 25% kunnen toenemen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons geïnformeerd hoe de gemeenten een
bijdrage zouden kunnen leveren aan het herstel van de economie. Gemeenten zouden:
− kunnen afzien van bezuinigingen
− de beleidsvoornemens uit de begroting 2009 ongewijzigd moeten uitvoeren
− verhogingen van belastingen achterwege kunnen laten
− geplande investeringen naar voren kunnen halen
In de Nota Kaders Begroting 2010 – 2013 zijn wij reeds ingegaan op de recessie. Kortheidshalve verwijzen wij hierna.
Het mag duidelijk zijn dat de economische situatie ook niet aan onze gemeente voorbijgaat en dat wij
daarom worden gedwongen om – ondanks het laatste jaar voor de verkiezingen – stevige (bezuinigings)maatregelen te nemen.
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Opbouw begroting
Wij hebben de begroting in een ‘nieuw jasje’ gestoken. Hierbij hebben wij getracht de drie w-vragen
explicieter tot uitdrukking te brengen (‘Wat willen wij bereiken?’, ‘Wat gaan wij daar voor doen?’ en
‘Wat gaat het kosten?’). Het accent is meer neergelegd bij de 1e w-vraag, gericht op de doelstellingen
en de beoogde maatschappelijke effecten. Daarnaast hebben wij het vastgestelde beleid met betrekking
tot de programmalijn, ontwikkelingen & trends, prestatie-indicatoren en prestatiegegevens/kengetallen
aangegeven. Het is een eerste aanzet (groeimodel).
Eén en ander mede in het kader van transparantie, herkenbaarheid en leesbaarheid.

Samenvatting
Om uw raad bij het lezen van de Begroting te ondersteunen, hebben wij een samenvatting1 opgenomen
in de begroting. Alle relevante informatie – zowel beleidsmatig als financieel – zijn beknopt en op een
logische wijze gegroepeerd.

Financieel toezicht
De gemeente Valkenswaard heeft in de jaren 2006 tot en met 2009 aan de proef financieel toezicht op
gemeenten van de provincie Noord-Brabant deelgenomen. Aangezien vanaf 2006 het repressieve (achteraf) toezicht van toepassing was hebben wij tot en met 2009 drie ‘toezichtsarme’ jaren gekregen. In
2010 wordt de proef geëvalueerd. De begroting 2010 wordt weer onderworpen aan de gebruikelijke
begrotingstoets, waarbij rekening gehouden wordt met het Gemeenschappelijk Toezichtskader, dat tot
stand is gekomen in het Inter Provinciaal Overleg (IPO). De provincie geeft nog een nadere uitleg in
relatie tot het toezicht door de economische situatie:
1. Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2011 – 2013 zijn voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010 dan niet
meer van belang. Met andere woorden er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht.
2. Wanneer de begroting 2010 niet reëel sluitend is, geldt preventief toezicht, tenzij (uiterlijk) het
laatste jaar van de meerjarenraming reëel in evenwicht is. Het in evenwicht brengen van de meerjarenraming door middel van (stelpost) taakstellende/richtinggevende bezuinigingen wordt niet als
reëel aangemerkt.
3. Wanneer een tekort ontstaat op de begroting 2010 en meerjarenramingen door louter het versnellen van investeringen, is er ook sprake van repressief toezicht. Daarover zijn afspraken gemaakt
(GS-dossier ‘Aangepast financieel toezicht op gemeenten tijdens de economische crisis’).
4. Bij een reëel sluitende begroting 2010 kunnen de meerjarenramingen 2011 – 2013 eventueel sluitend worden gemaakt met een (stelpost) taakstellende/richtinggevende bezuiniging. Dit is echter
facultatief voor de gemeenten, omdat dit voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010
geen invloed heeft. Volgend jaar dient dan de begroting 2011 of uiterlijk de laatste jaarschijf van de
meerjarenraming weer sluitend te zijn.
De term ‘reëel sluitend’ is hierbij essentieel. Reëel sluitend wil zeggen dat structurele uitgaven worden
gedekt door structurele inkomsten.
Het niet vallen onder het repressieve toezicht heeft vergaande consequenties, want dat betekent dat het
preventief (vooraf) toezicht gaat gelden. In dat geval moet de begroting door Gedeputeerde Staten
(GS) worden goedgekeurd en moeten alle begrotingswijzigingen ter goedkeuring aan GS worden ingezonden. Uitgaven mogen dan pas worden gedaan als de goedkeuring binnen is. Dat hierbij de handelingsvrijheid van de gemeente in het geding komt, behoeft geen betoog.
Valkenswaard, september 2009
De gemeentesecretaris,
P. Werkman
1

De burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Ederveen

I.p.v. de ‘Begroting In Eén Oogopslag’ (BIEO)
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Samenvatting begroting 2010 - 2013
INLEIDING
Deze samenvatting is opgebouwd uit:
I.
Het begrotingsproces
II.
De algemene uitgangspunten begroting
III. De specifieke uitgangspunten begroting

I. HET BEGROTINGSPROCES
De richting voor het beleid voor de jaren 2010 tot en met 2013 en in het bijzonder het komende begrotingsjaar 2010 is vertaald in de nota Kaders Begroting 2010 – 2013 (i.c. Perspectievenprogramma). De
uitgangssituatie is dat vooralsnog nauwelijks ruimte bestaat voor ‘nieuwe’ beleidsimpulsen.
Uw raad heeft de nota niet vastgesteld, alleen voor kennisgeving aangenomen. Wel is aan het college
groen licht gegeven om de Begroting – bestaande uit de Programma’s, Paragrafen, Financiële begroting en bijlagen – in te richten, zoals neergelegd in de (financiële) kaders in de nota Kaders Begroting
en de ingediende moties (zie bijlage 3).
In de raad van mei jl. hebben de fracties hun gewenste richtingen, speerpunten en/of dekkingsmaatregelen kenbaar gemaakt. De discussie in de raad heeft ons handvatten gegeven met betrekking tot het
terugdringen van het begrotingstekort.
Iedereen is zich bewust dat ombuigingen en/of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.
Direct na de raadsvergadering zijn wij – in samenwerking met de organisatie – aan de slag gegaan.
Eén en ander heeft geresulteerd in:
− Bestuurlijke maatregelen in de exploitatie
− Herprioritering van het Perspectievenprogramma
− Concrete beleids-/beheersmaatregelen ter realisatie van een sluitende (meerjaren)begroting
De griffier zal uw raad nader informeren over het bestuurlijk proces. Op 7 september 2009 is in het
presidium overeengekomen dat uiterlijk 16 oktober 2009 de (beleids)vragen met betrekking tot de
Begroting 2010 ingeleverd kunnen worden bij de griffier. Wij zullen de vragen van een antwoord
voorzien. Uiterlijk 23 oktober 2009 worden de antwoorden naar alle fracties toegezonden.
Samen met uw raad stelden wij ons ten doel om vóór 15 november 2009 een Begroting te kunnen
vaststellen, die op middellange termijn een sluitend resultaat heeft.

ONTWIKKELING BEGROTINGEN
Geleidelijk aan groeien wij toe naar een begroting, gericht op de (raads)doelstellingen en beoogde
maatschappelijke effecten. Verbeterstappen in de Begroting, zowel in de programma’s als paragrafen,
zijn gerealiseerd. De Productenramingen zijn nog niet ontwikkeld. De Financiële begroting is ingericht, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De begrotingen geven een zo getrouw mogelijk beeld.
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Programma-indeling / productenmatrix
Zoals bekend werken wij aan een begrotingsopzet, waarbij doelen, effecten en prestaties helder worden neergezet, bij elkaar het systeem van zero based budgeting.
Het tot stand brengen van de productenmatrix (college) moet uiteindelijk leiden tot een finale besluitvorming door uw raad direct na installatie van de nieuwe raad in 20102.
Wij zullen uw raad in één of meer themabijeenkomsten bij het proces betrekken.
De programma-indeling en de productenmatrix zijn de basis voor de samenstelling van de begroting in
de komende jaren. Het jaar 2010 wordt daarmee een belangrijk jaar, omdat de dan op te stellen begroting 2011 volgens de nieuwe zienswijze opgesteld zou moeten worden met heldere programma’s voor
uw raad en een concrete productenraming voor ons college.

II. DE ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BEGROTING
1. STARTPOSITIE
Uitgangspunt, zoals verwoord in de nota Kaders Begroting 2010 – 2013, is een sluitende begroting in
het jaar 2010 en in het meerjarenperspectief, waarin evenwicht is bereikt in inkomsten en uitgavenpatroon en waarbij inzet van reserves plaatsvindt binnen de door de raad vastgestelde kaders.
De financiële bandbreedte is het vertrekpunt voor de samenstelling van de Begroting 2010 – 2013.

2. FINANCIËLE BANDBREEDTE
Budgettaire krapte dwingt ons om het anders te gaan doen en maatregelen te nemen. Dat kun je als een
vervelend iets zien, maar er ligt ook een sterk stimulans in om aan een ingrijpende renovatie te beginnen dan wel er meer gestalte aan te geven.
Ons algemeen vertrekpunt is om nu na te denken over maatregelen en standpunten in te nemen, zodat
op de langere termijn een goed (financieel) perspectief blijft behouden. Overigens zou die houding in
goede tijden volgehouden moeten worden.

SLUITEND MAKEN BEGROTING
Bij het sluitend maken van de begroting hebben wij rekening gehouden met de kaders 2010 – 2013,
politieke uitgangspunten, beleidsaccenten en/of speerpunten en moties. Ook wij hebben accenten aangegeven en naar – zowel beleids- als beheersmatige – maatregelen gekeken.

Bestuurlijke ombuigingen exploitatie
Om te komen tot een sluitende begroting 2010 – 2013 hebben wij bestuurlijke maatregelen genomen
in de exploitatie. Wij gaan ervan uit dat de wijzigingen van de exploitatiebudgetten geen noemenswaardige invloed hebben op de te leveren prestaties c.q. maatschappelijke doelen/effecten.

2

Artikel 2, lid 1 van de Financiële beheersverordening geeft aan dat uw raad bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode de
programma-indeling vaststelt.
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In totaliteit bedragen de bestuurlijke maatregelen in de exploitatie voor het jaar 2010 € 2.534.675,--.
Het structurele effect voor de jaren daarna, rekening houdend met de bezuiniging op subsidieverstrekkingen, is:
Jaar 2011: € 3.130.435,-Jaar 2012: € 3.626.195,-Jaar 2013: € 4.081.955,-Bij de bestuurlijke ombuigingen hebben wij rekening gehouden met onder andere de volgende beleidsmaatregelen:
− Verhoging huuropbrengst sportvoorzieningen (jaarlijks 15%)
− Verhoging opbrengsten zwembad ‘De Wedert’ binnenbad en buitenbad (jaarlijks 15%)
− Verlaging stortingen diverse reserves en voorzieningen (20%)
− Structurele bezuiniging subsidieverstrekkingen (10% jaarlijks cumulatief), met uitzondering van
sportverenigingen (ingaande 2011)
Wij hebben alleen rekening gehouden met een inflatiecorrectie op de OZB in het jaar 2010.
Om de begroting sluitend te maken hebben wij – als sluitpost – een bezuiniging ingecalculeerd op
personeel. In totaliteit zal er € 1.000.000,-- op het personeel bezuinigd moeten worden. Naast de motie
van uw raad ad € 250.000,-- (inspanningsverplichting) zal € 750.000,- extra bezuinigd worden.
Om dit te realiseren hebben wij besloten tot een vacaturestop (ingaande 14 juli 2009). Alle vacatures
bij elkaar zijn meer dan het te bezuinigen bedrag. Het is evident dat een bezuiniging van deze orde van
invloed is op het takenpakket.
Financiële bandbreedte 2010 - 2013
(-/- = tekort)
Concept begroting 2010

Begroting
2010

Begroting
2011

-2.245.421

Totaal tekort

Begroting
2013

-2.245.421

-2.245.421

-2.245.421

121.575

72.661

199.476

-282.989

-867.395

-1.158.270

-1.656.774

-2.528.410

-2.991.241

-3.331.030

-3.702.719

150.000
308.000
1.000.000

150.000
308.000
1.000.000

150.000
308.000
1.000.000

150.000
308.000
1.000.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Mutaties exploitatie (in hoofdzaak kapitaallasten en
algemene uitkering)
Perspectievenprogramma 2010 - 2013

Begroting
2012

Maatregelen om te komen tot een sluitende begroting
- Loonkosten: uitbreiding WI 3 fte vervalt
- Loonkosten: uitbreiding WMO 5,6 fte vervalt
- Structurele bezuiniging personeelskosten
- Schoolbegeleiding
- Centrum Muziek en Dans

25.000

50.000

75.000

75.000

- Gehandicaptenbeleid

35.000

35.000

35.000

35.000

- Structurele verhoging (15%) opbrengst
verhuur sportaccommodaties

101.000

202.000

303.000

404.000

- Structurele verhoging (15%) inkomsten
zwembad 'De Wedert'

22.290

44.580

66.870

89.160

- Storting reserve jeugd- en jongerenwerk vervalt

63.000

63.000

63.000

63.000

- Storting reserve maatschappelijke leefbaarheid vervalt

40.325

40.325

40.325

40.325

- Eenmalige verlaging (20%) storting reserves en
voorzieningen
- Structurele bezuiniging subsidies
- Inzet budget incidentele ruimte
- Verhoging OZB (1,8% inflatie)
Totaal maatregelen
Aanwezige ruimte
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357.685

357.685

357.685

357.685

0

447.470

894.940

1.342.410

300.000

300.000

200.000

85.000

92.375

92.375

92.375

92.375

2.534.675

3.130.435

3.626.195

4.081.955

6.265

139.194

295.165

379.236
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Perspectievenprogramma 2010 - 2013
Gelet op de financiële situatie hebben wij het Perspectievenprogramma, zoals aangeboden bij de nota
Kaders Begroting 2010 – 2013, herijkt. Diverse beleidsinitiatieven zijn uitgesteld met één jaar, doorgeschoven op langere termijn, vervallen of het investeringsbedrag is verminderd.
Het Perspectievenprogramma hebben wij gerubriceerd in drie componenten, namelijk:
− Speerpunten
− Coalitie
− Overig
Uitgangspunt is dat niet getornd mag worden aan de vijf geformuleerde speerpunten.

Incidentele ruimte 2010 - 2013
De incidentele ruimte betreft de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen die ten gunste komt
van de exploitatie en waartegenover een stelpost is opgenomen voor incidentele doeleinden. In de
begroting 2010 is een bedrag beschikbaar van € 673.489,--. Hierop wordt door het perspectievenprogramma in 2010 voor € 363.000,-- beslag gelegd.
Om de begroting sluitend te maken hebben wij het restantbedrag structureel ingezet. Rekening houdend met de ontwikkeling van de reservepositie en de daaruit volgende lagere bespaarde rente betekent dit voor 2010 € 300.000,-- aflopend naar € 85.000,-- in 2013.

HARDHEID (BESTUURS)MAATREGELEN
Gelet op het feit dat:
a. niet alle bestuurlijke maatregelen even hard zijn (taakstellend/richtinggevend)
b. de voorgenomen bezuiniging op het personeel ad € 1.000.000,-- niet gemakkelijk is te realiseren
c. de algemene reserve een neerwaartse lijn vertoont
blijft de onzekerheid van de financiële ruimte (sluitende begroting) bestaan en beschikken wij over een
geringe algemene reserve, waardoor toekomstige begrotingstekorten eventueel niet kunnen worden
gedekt. Hierdoor lopen wij een reëel risico dat de provincie repressief toezicht verlaat en preventief
toezicht gaat toepassen. Dit impliceert in de praktijk dat de beschikkingsbevoegdheid van de gemeente
overgenomen wordt door de provincie, resulterend in een forse toename van administratieve werkzaamheden en vertragingen in de realisatie van goed te keuren plannen en samenhangende uitgaven.

3. ALGEMENE RESERVE
Gezien het meerjarige financiële beeld van de gemeente is het zinvol om maatregelen te ontwikkelen
voor het op peil brengen van de algemene reserve.
De geprognosticeerde begrotingsresultaten 2010 tot en met 2013 komen ten laste dan wel ten gunste
van de algemene reserve.
Het gewenste minimum niveau van de reserve moet altijd aanwezig zijn. Dit is vastgesteld op
€ 2.875.000,-- (nota ‘Reserves en voorzieningen’).
De algemene reserve ultimo 2010 bedraagt € 6.915.000,-- (afgerond).
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Ontwikkeling algemene reserve (incl. minimale norm)
20.000
18.000

Bedrag (* € 1.000,--)

16.000
14.000
12.000

Algemene
reserve
Minimale norm

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jaar

In bovenstaande ontwikkeling van de algemene reserve is geen rekening gehouden met Valkenswaard – Zuid (teruggenomen
raadsvoorstel): of voorziening voor nadelig resultaat bedrijventerrein (€ 3.436.000,--) of afschrijven gedane investeringen
(€ 1.980.000,--).

De algemene reserve laat een neergaande ontwikkeling zien. Bij de ontwikkeling (zie onderstaand overzicht) is rekening gehouden met:
− De motie (dd. 18 mei 2009)
− Het vervallen van de reconstructie kruispunt Leenderweg – J.F. Kennedylaan
− Te verwachten tekort 2009
− Het concept raadsvoorstel/-besluit inzake projectleiders (behandeling raadsvergadering september 2009)

Algemene reserve
Saldo 31 dec. 2008
bij:
Saldo rekening 2008
IHP
Snippergroen
Handhaven 2007
Handhaven 2008
Vrom 2004
Eurocircuit
Mer studie
Reserve infrastructurele werken

8.931.308
610.509
400.000
74.525
20.998
19.045
58.248
11.450
150.000
801.600
2.146.375

af:
Tekort rekening 2009
Nieuwbouw sporthal
Aanleg Lage Heideweg
Projectleiders LH - Europalaan

862.312
1.000.000
2.100.000
200.000
4.162.312

Saldo

6.915.371

Vereiste buffer

2.875.000

Saldo

4.040.371

Begroting 2010 Gemeente Valkenswaard

9

WEERSTANDSVERMOGEN (AANWENDING VAN DE RESERVES)
Risico’s
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate, waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet
worden. Bij mogelijke risico’s denken wij onder andere aan: open-einde regelingen, gemeentegaranties, bijstand, grondexploitaties, prijswijzigingen, gemeentelijke regelingen, en nieuwe wettelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er voor Valkenswaard nog specifieke risico’s onder andere met betrekking
tot aansprakelijkheidsstellingen, bodemsanering, actief bodembeheer ‘De Kempen’.
Op 29 november 2007 heeft uw raad de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ vastgesteld.
Het Plan van aanpak voorziet in identificatie, analyse en beoordeling van risico’s en de vertaling daarvan naar beleid omtrent het weerstandsvermogen. Het proces vergt veel tijd en energie van de organisatie-eenheden. Door omstandigheden ondervindt het traject vertraging. Het traject zal op z’n vroegst
in 2011 – na implementatie van het ZBB-verhaal – weer kunnen worden opgepakt.

Reserves en voorzieningen
De algemene reserve daalt en de bestemmingsreserves blijven binnen het meerjarenperspectief nagenoeg constant. De omvang van de bestemmingsreserves hiervan schommelt rond de € 11.000.000,--.
Om evenwicht voor de reserves te bereiken is continue onderzoek nodig en moeten keuzes op het terrein van financieel beleid in een bredere samenhang dan alleen de reserves worden gemaakt. Dit zal
gebeuren middels jaarlijkse rapportages (bij begroting en jaarbescheiden) van de reserves en voorzieningen, rekening houdend met de vastgestelde kaders c.q. richtlijnen. Ten minste om de vier jaar geschiedt dit door het herijken van de nota ‘Reserves en voorzieningen’ (laatstelijk gewijzigd in 2008).

4. GRONDEXPLOITATIES (WINSTNEMINGEN)
De gemeente is niet geheel vrij in de vormgeving van haar grondbeleid. Er zijn wettelijke beleidskaders waarbinnen zij dient te opereren.
Het hoofddoel is de zodanige inzet van instrumenten, dat een optimale productie van woningen en
bedrijventerreinen wordt bereikt. Optimale productie betekent snel (inhalen achterstand), goed (verantwoorde ruimtelijke kwaliteit) en flexibel (niet alle pijlen op één locatie richten, maar meerdere locaties tegelijk in voorbereiding nemen).
De andere doelstelling is het behalen van een zeker rendement.
Resultaten van grondexploitaties (winstnemingen) wordt gestort in de algemene reserve.

5. (BESTUURS)OPDRACHTEN
Om op middellange termijn over structurele ruimte te kunnen beschikken kan het zinvol zijn bestuursopdrachten te formuleren. In de Begroting 2010 – 2013 zijn geen bestuursopdrachten opgenomen, met
uitzondering van de inspanningsverplichting om op personeel in totaliteit € 1.000.000,-- te bezuinigen.
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III. DE SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN BEGROTING
In dit gedeelte gaan wij – op hoofdlijnen – in op de aspecten, die komend jaar meer aandacht krijgen,
alsmede op de (beleids)initiatieven respectievelijk maatregelen, gerangschikt naar programma’s en
paragrafen. Op het bestaande beleid wordt niet ingegaan. Wij verwijzen hiervoor naar de toelichting
bij de programma’s en paragrafen.

1. REKENKAMERCOMMISIE EN ACCOUNTANT
Vanaf 2005 is de rekenkamercommissie operationeel. De leden zijn benoemd voor een periode van
vier jaar, gelijklopend aan de gemeenteraadsperiode. In de loop van het jaar 2009 zal de griffie een
voorstel aan uw raad aanbieden voor de periode na maart 2010.
De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoeken uit.
Het contract met de accountant loopt tot en met het dienstjaar 2011.

2. DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID
Wij gaan één onderzoek uitvoeren gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid en rapporteren daarover aan uw raad. Het betreft een vorm van zelfonderzoek, dat op zich los staat van wat de rekenkamercommissie aan onderzoek(en) gaat uitvoeren, maar in z’n resultaten wel samenhang daarmee kan
vertonen.
Zoals door uw raad neergelegd in de verordening ‘Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Gemeente Valkenswaard’, artikel 3, zijn wij verplicht bij de (concept)begroting een onderzoeksplan
voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken aan uw raad aan te bieden.
De door het college voorgestelde onderzoeken maken onderdeel uit van zijn beraadslagingen met betrekking tot de begroting. De voorgedragen onderzoeken behoeven geen goedkeuring van de raad.
De staatssecretaris van BZK heeft een nota ‘Staat van de dualisering’ aan de Tweede kamer gezonden.
Eén van de aanbevelingen is het afschaffen van de verplichting tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (art. 213a GW).
Zodra er duidelijkheid is met betrekking tot het afschaffen van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (art. 213a) zullen wij uw raad – Auditcommissie – hierover informeren. Mocht het
zo zijn dat het artikel niet wordt geschrapt, dan zullen wij uw raad tijdig in kennis stellen van een te
verrichten 2e onderzoek in 2010, zoals de bestaande verordening dat voorschrijft. Indien het artikel
wordt geschrapt zullen wij, in overleg met de Auditcommissie, de werking van de bestaande verordening evalueren, de noodzaak van het uitvoeren van onderzoeken (her)overwegen en – eventueel en
zonodig – met een eigen verordening te komen.
Ondanks de ontwikkeling vinden wij het zinvol om in 2010 een onderzoek te verrichten, mede gerelateerd aan de zero based budgeting-ontwikkeling (ZBB). Wij zullen in 2010 onderzoek uitvoeren naar
het gebruik (hulp)kostenplaatsen.
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3. RECHTMATIGHEID
Rechtmatigheid heeft betrekking op het naleven van de regelgeving, zowel de externe wet- en regelgeving als de eigen interne regelgeving (verordeningen), beleidsregels, e.d.. De raad en het college moeten ervoor zorgen dat de handelingen van de gemeente en de manier waarop daarover verantwoording
wordt afgelegd de toets van de rechtmatigheid kunnen doorstaan.
Zowel de financiële- als de niet-financiële rechtmatigheid vallen onder de accountantscontrole. Over
de financiële rechtmatigheid spreekt de accountant een oordeel uit wat tot uitdrukking komt in de
strekking van zijn verklaring bij de jaarrekening. Over de niet-financiële rechtmatigheid rapporteert de
accountant in zijn verslag van bevindingen.
De raad is opdrachtgever van de accountant. De raad zal in het kader van de controle van de jaarrekening een aantal keuzes moeten maken, zoals de communicatie, de rapporteringstoleratie, de omvang
van de rechtmatigheidscontrole. De keuzes worden vastgelegd in het door de raad vast te stellen controleprotocol.

4. BELEIDSBEGROTING 2010
PROGRAMMA’S
Programma ‘Algemeen Bestuur’

− De toekomstvisie zal worden omgezet in een aantal uitvoeringsprogramma’s
− Het optimaliseren van de dienstverlening heeft de aandacht, geleidelijke implementatie van de trajecten en/of projecten
− Het betrekken van de burgers bij de politiek is niet eenvoudig, maar het is belangrijk om initiatieven te blijven ontplooien
− Aandacht voor externe communicatie; bij raad en bestuur
− Te investeren op het vermogen van de organisatie die zich voortdurend dient aan te passen aan
gewijzigde inzichten en ontwikkelingen en de daaraan verbonden gevolgen voor de bedrijfsvoering
− Inspanningsverplichting om op personeel te bezuinigen (€ 1.000.000,--), met behoud – voor zover
mogelijk – van het takenpakket (relatie met paragraaf ‘Bedrijfsvoering’)
− Investeren in regionale samenwerking vinden wij belangrijk
− Wij zullen vooralsnog één intern doelmatigheids-/doeltreffendheidsonderzoek (art. 213a) uitvoeren
− Het uitstellen met één jaar van initiatieven op het terrein van personeelsbeleid (o.a. medewerkerstevredenheidsonderzoek, periodieke arbeids-geneeskundige onderzoeken (PAGO) en recht op
loopbaanadvies)
− Het stagneren van risicomanagement/-beheersing (relatie met paragraaf ‘Weerstandsvermogen’)

Programma ‘Openbare orde en (integrale) veiligheid’

− Aandacht voor het verbeteren van de veiligheid en het bestrijden van overlast in de woonomgeving
zowel in objectieve als subjectieve zin (i.s.m. politie, justitie, woningcorporaties en maatschappelijk werk)
De uitvoering is vertaald in het actieprogramma ‘integraal veiligheidsbeleid 2009 – 2010

− Stabiel veiligheidsgevoel bij de inwoners van Valkenswaard
− Voorbereidingen treffen inzake het vervaardigen van een (nieuwe) nota ‘Integraal veiligheidsbeleid
2011 – 2014’
− Operationeel zijn van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuidoost-Brabant (RIEC)
− In afwachting van een in eigen beheer te ontwikkelen brandweerbeleidsplan worden maatregelen
voorgelegd. De gewenste (nieuwe) investeringen zijn beperkt totdat het brandweerbeleidsplan is
vastgesteld. De beleidsafweging, naar aanleiding van het rapport, zal invloed hebben op de te nemen maatregelen brandweerzorg.
− Aandacht voor de gemeentelijke rampenbestrijding bij bestuur en organisatie
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Programma ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’

− Op het gebied van infrastructuur – met daarbij behorend de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid – zijn er enkele concrete projecten:
− Herinrichten van de Markt
De provincie heeft voor de herinrichting extra financiële middelen beschikbaar gesteld (€ 550.000,--)

− Het aanleggen van de Lage Heideweg
− Reconstructie van de Europalaan
− Reconstructie van de Maastrichterweg
− Herinrichten van het Mgr. Kuijpersplein en aanleg van definitief parkeerterrein
− Op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn geen concrete plannen/maatregelen
voorzien
− Op het gebied van de verkeerscirculatie zijn de volgende plannen voorzien:
− Het voorbereiden van de uitvoeringsmaatregelen N-69
Uitvoeren vrachtverbod, aanpassen van de Eindhovenseweg (Geenhovensedreef – Europalaan) en aansluiten van de
Lage Heideweg op de Rijksweg N-69
Het actualiseren van het verkeersbeleid (aandacht aan alle modaliteiten)

−
− Het beheren van de openbare ruimte; handhaven van het bestaande kwaliteitsniveau bij wegen,
wegen, straten, pleinen, watergangen, (berm)sloten, verkeersinstallaties en openbare verlichting
Relatie met paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ (beheerplannen)

− Wij willen de verkeersinstallaties in de komende jaren renoveren
− Het zorgdragen voor een veilig en aantrekkelijk fietsklimaat (aanleg fietsvoorziening ‘Centrum – Achelse
Kluis’)

− Het in stand houden van de fietsenstalling ‘Prinses Irene Brigadeplein’
− Het functioneel laten zijn van SMS-/belparkeren

Programma ‘Economische zaken’

− Wij stimuleren de ontwikkeling van bedrijvigheid binnen onze gemeentegrenzen. Vanuit een oogpunt van werkgelegenheid, maar ook het oog op onze eigen financiële positie, is het van belang dat
er groei blijft in economische bedrijvigheid. Uiteraard gaat het dan wel om bedrijven, die passen bij
het karakter van onze gemeente en moet evenwicht met andere maatschappelijke functies bewaakt
of bevorderd worden.
− Wij streven naar evenwicht tussen de aantrekkelijkheid (levendigheid) van de horeca en de leefbaarheid in Valkenswaard
− De weekmarkt moet kostendekkend zijn
Er wordt een intern onderzoek verricht naar onder andere de kostenstructuur van de weekmarkt. De
huidige dekkingsgraad ligt rond 70% (= jaarverslag 2008).
− Handhaving bij clandestien grondgebruik ter bescherming van het eigenaarsrecht (privaatrechtelijk)
− Wij blijven uitvoering geven aan het verkopen en/of verhuren van het snippergroen, dit omdat dat
mede op termijn profijt op kan leveren in de kosten van onderhoud

Programma ‘Onderwijs’

− De brede schoolgedachte krijgt continue aandacht en zal worden meegenomen bij de uitvoering
van het lokaal onderwijsbeleid
− De lasten van leerlingenvervoer nemen toe
− Herziening van de huisvesting onderwijs en de aanverwante dienstverlening
− Op het gebied van de onderwijshuisvesting zijn de volgende maatregelen (financieel) voorzien:
− Basisschool ’t Smelleken; uitbreiding twee lokalen
€ 500.000,-− Basisschool Agnetendal; vervangen hang- en sluitwerk
€ 1.000,-− Basisschool St. Martinus; vervangen erfafscheiding
€ 3.500,-− Basisschool St. Martinus; vervangen buitendeuren
€ 9.000,-− Basisschool de Pionier; aanbrengen ventilatie
€ 9.000,-− Basisschool Agnetendal; vervangen semi-permanente lokalen
€ 500.000,--
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− De gemeente bekostigt geen schoolbegeleiding meer
− Het bereiken van overeenstemming met OMO over het bedrag per leerling

Programma ‘Cultuur en recreatie’

− Uitvoeren van het vastgestelde welzijns-/subsidiebeleid
Wij zullen voorbereidingen treffen om structureel te gaan bezuinigen op subsidieverstrekkingen,
met uitzondering van sportverenigingen (zie programma ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen)
− Het structureel calculeren van het budget ‘garantiesubsidies’ (voor eenmalige / incidentele sportevenementen) ten laste van incidentele ruimte
− Vanaf 1 augustus 2010 loopt de budgetovereenkomst met Cultuurcentrum ‘De Hofnar’ af
Het enige risico bestaat eruit, dat de taakstelling ingaande 1 januari 2010 die wij als gemeente bij ‘De Hofnar’ hebben
neergelegd inzake de werving van sponsoren niet gehaald kan worden, waardoor een financieel ‘gat’ in de exploitatie van
‘De Hofnar’ wordt geslagen

− Vanaf 2010 subsidiëren wij het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum en het Steendrukmuseum
meer. De gemeentelijke bijdrage komt hierdoor meer in lijn met het gemeentelijk subsidieniveau
van andere musea in het land met een vergelijkbare omvang en vergelijkbar niveau.
− Op grond van het sportbeleid 2009 – 2012 (in ontwikkeling), de ruimtelijke visie sportpark ‘Den
Dries’ en/of overige beleidskaders zullen wij met concrete maatregelen komen.
Vooruitlopend hebben wij op het gebied van sport de volgende plannen/maatregelen voorzien:
− Vervanging toplagen (kunstgras) tennisbanen Dommelen
− Aanschaf van een verti-drain voor de sportvelden
− Investeringen ten behoeve van de atletiek, namelijk: sloop van de staantribune en aanleg strook
polsstokhoogspringen, aanleg permanente locatie polsstokhoogspringen, aanleg 2e locatie hoogspringen en vervangen van de toplaag atletiekbaan
− Afscheiding tussen buitenbad zwembad ‘De Wedert’ en golf
− Aanleg kunstgrasveld hoofdveld SV Valkenswaard
− Voorziening ten behoeve van de golf
− Het uitwerken van plannen om een multifunctionele sportaccommodatie en een zaalvoetbalhal te
realiseren
Wij hebben opdracht om een visie op te stellen om de huidige gebruikers in de toekomst in voldoende mate te kunnen faciliteren.
Wij zien af van het gaan realiseren van een rollerhal (ter vervanging van de ‘Dennenberghal’), bovendien hebben wij het benodigde investeringsbudget voor een multifunctionele sportaccommodatie gehalveerd.
− Wij willen het zwembad ‘De Wedert’ in principe behouden.
Gezien de in technisch zeer slechte staat van het kassagebouw (buitenbad) wordt overgegaan tot
vervanging. Daarnaast is het nodig om de zuurgraad van het binnenbad stabiel te houden (aanschaf
bicarbonaatdoseercel)
− Gefaseerde verhoging – voor om de komende vier jaar – van de huurtarieven bij zwembad ‘De
Wedert’, zowel de tarieven van het binnenbad als van het buitenbad (jaarlijks 15%).
Wij blijven streven naar een zo hoog mogelijke dekkingsgraad van het zwembad.
− Voortgang in de gefaseerde renovatie van sporthal ‘De Belleman’
− Wij participeren in sportstimuleringsprojecten
Voor alle projecten geldt dat buurt-, onderwijs- en sportorganisaties nauw samenwerken onder regie van de gemeente Valkenswaard.
− Gefaseerde verhoging – voor om de komende vier jaar – van de huuropbrengst bij sportaccommodaties (jaarlijks 15%). Daarnaast blijven wij streven de dekkingsgraad bij de sportvoorzieningen te
verhogen.
− Actieve bijdrage in de ontwikkeling op het Eurocircuit (o.a. hal voor lawaaisporten – flexdôme)
Op de te realiseren herinrichting van het gebied en de bijbehorende infrastructuur kunnen wij nog
niet vooruitlopen. Daarvoor is inhoudelijk de richting nog onvoldoende bepaald.
− Als de Amundsenhal wordt geamoveerd, zal een gymlokaal ten behoeve van het onderwijs noodzakelijk zijn
− Aandacht voor het initiatief (IDOP) om de gymlokaal in Borkel en Schaft uit te breiden
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− Met betrekking tot het bloemencorso nopen diverse ontwikkelingen (bouwplannen, evenementen en bestemmingsplannen) tot het vinden van alternatieve opbouwlocaties voor een aantal buurtschappen
− Het samenwerken met de VVV en de lokaal toeristische adviesraad (LTA); er zijn geen toeristische
investeringen gepland
− Aandacht voor de cultuurhistorie in de gemeente (renovatie carillon; schenking familie van Best-Wiegersma)
− Onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen vindt plaats onder het motto ‘tenminste veilig’
− Het instandhouden van natuurwaarden
In het kader van de gezamenlijke aanpak van landschapselemenenten stellen wij voor om jaarlijks
€ 15.000,--, geldend voor een periode van vier jaar, ter beschikking te stellen. De provincie zal een
aanvullende bijdrage verstrekken (stimuleringskader ‘groene-blauwe diensten’).
− Bij het beheer van de openbare ruimte (groenvoorzieningen) blijft het uitgangspunt natuurvriendelijk, schoon en veilig
− Uitvloeisel van het beleidsplan ‘Milieuvriendelijke onkruidbestrijding’ (wordt nog in 2009 aan uw raad
aangeboden) is dat het budget ‘onkruidbestrijding’ moet worden verhoogd
De hogere lasten worden verdisconteerd in de brede rioolheffing (zie paragraaf ‘Lokale heffingen’).

Programma ‘Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk’

−
−
−
−

De gevolgen van de wet ‘Werk en Bijstand’ zijn verdisconteerd in de begroting 2010 – 2013
Er zijn frictiekosten bij het samenwerkingsverband ‘Werk & Inkomen
De formatieomvang bij Werk & Inkomen wordt niet uitgebreid (relatie met paragraaf ‘Bedrijfsvoering’)
Wij toetsen de te realiseren plaatsingstaakstelling, die is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven
− Het uitwerken van de prestatievelden in het kader van maatschappelijke ondersteuning
− De formatieomvang bij Wmo wordt niet uitgebreid (relatie met paragraaf ‘Bedrijfsvoering’)
− Uitvoeren van de actiepunten voortvloeiende uit het vastgesteld integraal gehandicaptenbeleid
Wij hebben het bestaande exploitatiebudget structureel verminderd.

− Het ondersteunen en stimuleren van mantelzorgers
− De studie naar de invoering van twee woonservicezones in Valkenswaard (Hoge Akkers en Geenhoven) zal in 2010 in de realisatiefase komen, hetgeen betekent dat er vanaf 2010 concrete projecten gerealiseerd zullen worden
− Wij willen beleid ontwikkelen rondom vrijwilligers
− In afwachting van de Harmonisatiewet zal het peuterspeelzaalwerk aansluiten bij de Wet kinderopvang
− Wij hebben de (her)huisvesting peuterspeelzaal ‘Duimelot’ niet meer opgenomen (Perspectievenprogramma). Op lange termijn kan niet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die zijn neergelegd in de
notitie ‘Peuterspeelzaalwerk’.
− Vanaf 2010 subsidiëren wij gemeenschapshuis ’t Pumpke’ meer
De grote aantallen bezoekers (meer dan 75.000 op jaarbasis) rechtvaardigen de groei van de financiële middelen

− Wij vinden dat het integrale jeugdbeleid geïntensiveerd moet worden
In het oorspronkelijk Perspectievenprogramma 2010 – 2013 (Nota Kaders Begroting) waren de budgetten gecalculeerd
op € 98.000,--, oplopend naar € 145.800,--. Deze hebben wij gehalveerd. De storting in de reserve is vervallen.

− Om de activiteiten voor de uitvoering van het seniorenbeleid te kunnen financieren is een structureel (exploitatie)budget nodig

Programma ‘Volksgezondheid en milieu’

−
−
−
−

Het bestaande lokale gezondheidsbeleid wordt herijkt
Initiatieven worden ontplooid rondom gezondheid (aanschaf defibrillatoren bij sportverenigingen)
Het uitwerken van het alcohol- en drugsbeleid
Het onderzoek ‘Actief bodembeheer De Kempen’ loopt
De prioriteit verschuift naar wegen met zinkassen in het buitengebied. De gemeente subsidieert 20% van de saneringskosten.

− Wij stimuleren de regionale samenwerking op het gebied van de afvalinzameling
− Ingaande 2010 wordt kunststof verpakkingsafval afzonderlijk ingezameld
− Het milieubudget, bestemd voor taken lucht en geluid, hebben wij verminderd (= exploitatiebudget)
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− Gerelateerd aan het herziene Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd
Het rioolrecht is met ingang van 2010 vervallen en daarvoor in de plaats is de brede rioolheffing gekomen (zie ook paragraaf ‘Lokale heffingen’).

− De investeringen ten behoeve van het realiseren van de basisinspanning (bergbezinkbassins en
retentievoorzieningen) worden uitgevoerd voor eind 2012. Waterschap ‘De Dommel’ heeft echter
als einddatum 1 juli 2011 bepaald.

Programma ‘Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’

−
−
−
−

Verdere implementatie van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Serieuze aandacht voor de huisvesting van starters, jongeren en ouderen
De bouwleges handhaven op 30-34‰ van de bouwkosten
Wij verwachten een daling van de bouwleges in de komende jaren
Wij gaan ervan uit dat – lettend op het vastgestelde woningbouwprogramma – de opbrengsten geleidelijk aan weer toenemen.

− Het treffen van voorbereidingen in verband met de invoering van de omgevingsvergunning
− Aandacht voor afwikkeling van bouwgrondexploitaties en (tussentijdse) winstnemingen
De resultaten van grondexploitaties (winstneming) worden gestort in de algemene reserve

− Het actualiseren, digitaliseren en minimaliseren van het aantal bestemmingsplannen in het belang
van een betere en snellere dienstverlening, zorgvuldigheid in procedures en rechtsgelijkheid
− Het inbedden van externe veiligheid in de gemeentelijke organisatie en het vastleggen van locale
criteria betreffende externe veiligheid in planontwikkeling en milieuvergunningen (beleidsvisie ‘Externe veiligheid’)

−
−
−
−
−

Het treffen van voorbereidingen en het ontwikkelen van Valkenswaard – Zuid
Het opstellen van een integrale visie ‘bebouwingsconcentraties Buitengebied’
Inspanningen om de huurwoningen aan de Eksterlaan te verkopen
Aandacht voor de afwikkeling van de overdracht van het woonwagencentra
Aandacht voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkontwikkelingsplannen

Programma ‘Financiering en algemene dekkingsmiddelen’
−
−
−
−

Gelijkblijvende Woz-waarde
Wij stellen geen extra verhoging van de OZB, naast de index, voor (zie paragraaf ‘Lokale heffingen’)
In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een indexering van de OZB
Budget onvoorzien, dat berekend is volgens de provinciale richtlijn
De norm bedraagt 0,6% van de som van alle verdeelmaatstaven (inclusief de aftrekpost OZB) en de (tot 100% herberekende) inkomstenmaatstaf OZB van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De provincie hanteert een bovengrens
van € 250.000,--.

− Structureel inzetten van een gedeelte van het budget ‘incidentele ruimte’
− Het ontwikkelen van een (herziene) programma-indeling en productenmatrix
De programma-indeling en de productenmatrix zijn de basis voor de samenstelling van de begroting in de komende jaren.

− Het structureel gaan bezuinigen op subsidieverstrekkingen (10% jaarlijks cumulatief), met uitzondering van sportverenigingen (ingaande 2011)
− Gefaseerde uitvoering van het traject ‘Andere Overheid’ (‘Kenbaarheid publieke beperkingen’,
‘BAG’ en ‘Realisatieplan EGEM I’)
− Het uitwerken van nadere plannen inzake de gewenste huisvesting van gemeentewerken en de
brandweer

PARAGRAFEN
Paragraaf ‘Lokale heffingen’

− Trendmatige verhoging (inflatiecorrectie) van de OZB met 1,8%
− De Woz-waarde per 1 januari 2009 is nog niet bekend. Daarom zullen wij in december met het
voorstel komen tot aanpassing van de tarieven, zodanig, dat de opbrengst exclusief volumestijging
met niet meer stijgt dan 1,8%.
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− In het meerjarenperspectief 2011 – 2013 hebben wij geen rekening gehouden met een indexering
− Eind februari 2010 ontvangen alle burgers en bedrijven de aanslag gemeentelijke belastingen 2010,
die tevens als waardebeschikking in het kader van de wet ‘Waardering Onroerende Zaken’ geldt
− De parkeerbelasting (tarieven), de toeristenbelasting en de precariobelasting worden niet verhoogd
− Stijging van het tarief van naheffingsaanslagen (met € 1,--), gerelateerd aan het landelijk bepaalde
maximum
− Leges en tarieven zullen meer marktconform worden gemaakt
In 2009 is/wordt een intern onafhankelijk onderzoek (art. 213a) verricht naar de kostendekkendheid van leges. De resultaten en aanbevelingen zullen handvatten zijn voor het meer marktconform maken.

− Wij streven naar kostendekkende leges, tarieven en rechten (afvalstoffenheffing/reinigingsrechten,
rioolheffingen, bouwleges, leges publieksdiensten, APV-vergunningen, leges gebruiksvergunningen, lijkbezorgingsrechten)
− De kostendekkendheid van de milieustraat in de laatste jaren varieert rond 15% - 20%. Wij zijn in
de begroting 2010 ook uitgegaan van deze kostendekkendheid.
− Stijging van de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, gerelateerd aan het uitgangspunt
100% kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing met € 6,-- (zowel bij één- als meerpersoonshuishouden) en reinigingsrecht met € 3,--.

− Met ingang van 2010 gaat het rioolrecht vervallen, hiervoor in de plaats zal de (brede) rioolheffing
komen. De rioolheffing 2010 (€ 145,--) is voorlopig nog gebaseerd op het bestaande gemeentelijk
rioleringplan en bijbehorend kostendekkingsplan.
− De begraafplaatsen in de gemeente zijn niet kostendekkend. Het streven is erop gericht om in ieder
geval de begraafplaats ‘Eikenhof’ kostendekkend te laten zijn.
− Verdere doorvoering van de gefaseerde verhoging van de tarieven begraafplaats (resultaat: verhoging
van 10 tot 15%)

− Uitgangspunt is een 100% kostendekkendheid van de markt (zie ook programma ‘Economische zaken’)
− In Valkenswaard is kwijtschelding alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing (gedeeltelijk). Het
maximumbedrag aan kwijtschelding is € 175,--.

Paragraaf ‘Weerstandsvermogen’

− Aandacht voor de vermogenspositie
− Opdracht tot het verminderen van stortingen in reserves en voorzieningen (totaliteit € 357.685,--)
− De bestemmingsreserve ‘Infrastructurele werken’ op te heffen en het saldo te storten in de algemene reserve
− De bestemmingsreserve ‘Maatschappelijke leefbaarheid’ op te heffen en een gedeelte van het saldo, zijnde € 250.000,-- , in te zetten voor de organisatieontwikkeling (zie paragraaf ‘Bedrijfsvoering’)
− Het vormen van een nieuwe reserve ‘Organisatieontwikkeling 2009 – 2011’
− Overhevelen van financiële middelen (€ 200.000,--) van de vervangingsreserve ‘inventaris sport’
naar de vervangingsreserve ‘speeltoestellen’
− De voorzieningen ‘groot onderhoud gymlokalen’, ‘groot onderhoud sporthallen’ en ‘groot onderhoud gebouwen’ zijn – conform het besluit bij de nota ‘Reserves en voorzieningen’ (29 oktober 2008) – opgeheven en de saldi zijn overgeheveld naar de nieuw gevormde voorziening ‘groot onderhoud onroerende zaken’ (ingaande 2009)
− De bestemmingsreserve ‘bruggen’ op te heffen en het saldo over te hevelen naar de voorziening
‘groot onderhoud wegen en bruggen’ (actualisatie van de benaming van de bestaande voorziening ‘groot onderhoud wegen’)

− Het storten van de resultaten van grondexploitaties (winstneming) in de algemene reserve
− De uitwerking van risicomanagement (risicobeheer) wordt opgeschort (zie ook programma ‘Algemeen
Bestuur’)

Paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’

− Fasegewijze actualisatie van alle beheerplannen
In 2009 worden nog het beheerplan ‘wegen, met inbegrip van bruggen’ en een Verbreed-GRP aan uw raad aangeboden.
Tevens wordt een voorstel aangeboden hoe om te gaan met de vervanging van lichten en/of armaturen (openbare verlichting) alsmede een voorstel, gebaseerd op de vervangingsplanning van speeltoestellen en ondergronden, over het jaarlijks
tekort van € 100.000,-- op de storting in de bestemmingsreserve.

Begroting 2010 Gemeente Valkenswaard

17

− Het in gang zetten van het ontwikkelen van beleidsplannen (kwaliteitskaders) en daaraan gekoppeld de beheerplannen
− Het integreren van de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ en de bestemmingsreserve ‘bruggen’
in de voorziening ‘groot onderhoud wegen en bruggen’ (zie ook paragraaf ‘Weerstandsvermogen’)

Paragraaf ‘Financiering’

− Herijken van het treasurystatuut
− Met betrekking tot het hebben van een visie omtrent renteontwikkelingen baseren wij ons op de
visie die hierop gehanteerd wordt door de BNG
− Gezien de internationale situatie (kredietcrisis) zijn wij terughoudend met het aangaan van geldleningen (passief beleid)

Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’

− Wij investeren in organisatieontwikkelingstrajecten, overige projecten/trajecten en optimaliseren de
dienstverlening
− Waar primaire gemeentelijke taken door keuzes van de raad wegvallen, zal dat worden doorvertaald naar de organisatie en de personeelsformatie
− Alle inspanningen zijn erop gericht om de bezuiniging (€ 1.000.000,--) rond de formatie te realiseren
− Wij zullen zeer kritisch omgaan met de inhuur van derden c.q. externe medewerkers
− Wij blijven investeren in de regionale samenwerking (A2-verband), betrekking hebbend op de bedrijfsvoering. De resultaten worden aan uw raad kenbaar gemaakt.
− Gewenste initiatieven op het terrein van personeelsbeleid worden met één jaar uitgesteld
− De informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering zal verbeteren
− Verdere uitvoering van de projecten voortvloeiende uit de I-vsie
− Wij streven ernaar om in 2010 de aandachtspunten van interne controle (IC), verwoord in de managementletter en/of rapport van bevindingen, geïmplementeerd te hebben en IC – geringe omvang –
structureel geborgd te hebben in de organisatie
− Het streven is om het aantal gegronde klachten tot een minimum te beperken

Paragraaf ‘Verbonden partijen’

− Te komen tot ontvlechting en liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Welstandszorg
Noord-Brabant’ per 1 januari 2012
− Door de regioraad van de SRE wordt de nieuwe Regionale Agenda 2010 – 2014 medio 2010 vastgesteld. Bij het opstellen van de agenda wordt de koers voor de komende vier jaar bepaald.
− De gemeente is tot 31 december 2009 een verbonden partij van schoolbegeleiding ‘De Kempen’. In
2010 zal het proces in gang gezet worden om de verbondenheid van de gemeente met het overlegorgaan schoolbegeleiding ‘De Kempen’ te beëindigen.

Paragraaf ‘Grondbeleid’

− Voor uitbreidingslocaties en inbreidingslocaties (mits de exploitatie economisch haalbaar is) wordt
actieve grondpolitiek nagestreefd
− In 2010 worden vijf complexen – waarbij de winst wordt genomen – afgesloten
− Wij zullen gronden aankopen voor de ontwikkeling van Valkenswaard – Zuid, die nog niet in eigendom zijn van de gemeente
− Voor 2010 wordt een afname van de opbrengst van de geliberaliseerde pacht verwacht van ca. 10%
Door het aanwenden van een deel van de pachtgronden als ruilgrond voor Valkenswaard - Zuid, Lage Heideweg en de
begraafplaats de Sil.

Paragraaf ‘Subsidieverstrekkingen’

− Wij hebben, conform de aanbeveling neergelegd in het vastgestelde M&O-beleid (Misbruik en
oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen), een afzonderlijke paragraaf ontwikkeld
De paragraaf geeft een integraal beeld van alle toegekende subsidies. Vooralsnog is uitsluitend ingegaan op gemeentelijke subsidies op het terrein van welzijn/zorg.
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− Wij zullen op hoofdlijnen de informatie van subsidieverstrekkingen bij de begroting en de jaarbescheiden in de ontwikkelde paragraaf opnemen (wijziging art. 23 Financiële Beheersverordening)
− De subsidieomvang zal de komende drie jaar, ingaande het jaar 2011, jaarlijks met 10% verminderen (zie ook programma ‘financiering en algemene dekkingsmiddelen’)
− Het opstellen van interne regels (protocol) voor de toekenning van steunverlening aan ondernemingen en subsidies

5. FINANCIËLE BEGROTING 2010
Om met name de Provincie als toezichthouder en het Centraal Bureau voor de Statistiek van informatie te kunnen blijven voorzien moet ook een functioneel ingerichte begroting vervaardigd worden. De
begroting is ingericht naar de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en naar
het beleidskader voor het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

6. BELASTINGDRUK
De belastingdruk kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. De berekeningsgrondslagen zijn
niet uniform, zodoende is er geen goede basis voor vergelijking.
De belastingdruk van de gemeente Valkenswaard stijgt gemiddeld met 4,4% ten opzichte van 2009.
De berekening is gebaseerd op de afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden, de gemiddelde waarde van de onroerende zaken (OZB) en het rioolrecht.
Soort belasting/heffing

2008

2009

2010

Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens
Onroerende zaakbelastingen

€ 327,-€ 208,--

€ 330,-€ 216,--

€ 336,-€ 220,--

Rioolrecht

€ 144,--

€ 125,--

€ 145,--

Totaal belastingen (voor een gezin)

€ 679,--

€ 671,--

€ 701,--

Gemiddelde waarde € 265.000,-- gebaseerd op de peildatum 1 januari 2007.
Gemiddelde waarde € 274.000,-- gebaseerd op de peildatum 1 januari 2008.
Gemiddelde waarde € 274.000,-- gebaseerd op de peildatum 1 januari 2009.

7. BELASTINGVERORDENINGEN
De belastingverordeningen zijn een uitvloeisel van de belastingmaatregelen genoemd in de Begroting
2010. De verordeningen worden ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
Wij hebben ervoor gekozen, met uitzondering van de verordening ‘precariobelasting’, volledig herziene verordeningen aan te bieden aan uw raad. Dit om de transparantie en de inzichtelijkheid te behouden, zowel voor uw raad als voor de burger. Tot op heden zijn de basisverordening en de eventuele
supplementen afzonderlijk kenbaar gemaakt op de website.
Deze handelwijze willen wij in de toekomst blijven toepassen.
De volgende belastingverordeningen zijn – gelijktijdig met de begrotingsbehandeling – aangeboden:
− Verordening ‘Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten’
− Verordening ‘Lijkbezorgingsrechten’
− Verordening ‘Toeristenbelasting’
− Verordening ‘Precariobelasting’ (2e wijziging)
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Wij zullen in december 2009 nog vier belastingverordeningen, gerelateerd aan de begrotingsbehandeling, aan uw raad ter besluitvorming aanbieden. Deze zijn:
− Verordening ‘Onroerende zaakbelasting’
− Verordening ‘Rioolheffingen’
− Legesverordening
− Verordening ‘Parkeerbelastingen’
Verordening ‘Onroerende zaakbelasting’
De Woz-waarde per 1 januari 2009 is nog niet bekend. Wij zullen in december met het voorstel komen
tot aanpassing van de tarieven, zodanig, dat de opbrengst exclusief volumestijging met niet meer stijgt
dan 1,8%.
Verordening ‘Rioolheffingen’
In 2009 zullen wij een Verbreed-GRP opstellen en aan uw raad aanbieden. In het Verbreed-GRP zal
worden opgenomen de verbrede rioolheffing (zie ook paragraaf ‘Lokale heffingen’), aangezien per 1 januari
2010 de bestaande heffingsgrondslag komt te vervallen.
Legesverordening
Nadat er duidelijkheid is inzake de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan de legesverordening aan uw raad worden aangeboden, echter vóór 1 januari 2010.
Verordening ‘Parkeerbelastingen’
Er vindt nog onderzoek plaats naar de terugbetaling van de kosten van parkeervergunningen aan de
burger of bedrijf (bijv. bij verhuizing, door overlijden, bij beëindiging bedrijf).
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8. FINANCIËLE BEGROTING
De begroting is het huishoudboekje van onze gemeente. In onderstaande grafiek is de verhouding tussen de lasten en baten van de jaren 2005 tot en met 2010 weergegeven. In 2010 hebben wij structureel
meer baten.
Het uitgaven- en inkomstenpatroon van een gemeente is geen statisch gegeven maar een dynamisch
geheel. De mogelijkheden om het uitgaven- en inkomstenpatroon te beïnvloeden is beperkt. Waar de
gemeente zelf invloed op uit kan oefenen is met name het uitgavenpatroon.

Overzicht lasten en baten 2010
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Overzicht lasten, baten en saldo per programma
Programma
Lasten en baten
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
Sub-totaal
Totaal mutaties reserves (div. programma's)
Totaal

Lasten
2009

Lasten
2010

4.213.846
4.349.766
2.132.106
2.201.899
4.789.559
4.366.525
1.192.874
1.204.968
3.529.503
3.334.712
11.046.650 11.100.273

Baten
2009

Baten
2010

Saldo
2009

Saldo
2010

510.130
17.500
1.518.595
457.239
18.250
2.438.311

599.300
22.500
1.378.095
508.348
18.250
2.216.056

3.703.716
2.114.606
3.270.964
735.635
3.511.253
8.608.339

3.750.466
2.179.399
2.988.430
696.620
3.316.462
8.884.217

20.779.677 24.161.938 11.209.729 13.393.790
6.978.483
7.320.443
6.461.622
6.953.358
4.557.671

4.520.780

9.569.948 10.768.148
516.861
367.085

5.496.536

5.953.285

3.955.422

3.011.871 36.812.770 37.315.925 -32.857.348 -34.304.054

64.114.656 67.005.680 64.001.817 66.926.402

938.865

1.432.505

112.839

79.278

1.882.577

-112.839

-85.543

66.475.900 68.802.714 66.475.900 68.808.979

0

-6.265

2.361.244

1.797.034

2.474.083

Het saldo 2010 is een positief geprognosticeerd resultaat.
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Overzicht lasten en baten 2006 - 2010

Bedrag (* € 1.000,--)
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Kaders Begroting
2010 - 2013

Kaders begroting 2010 – 2013
Algemeen
Conform de Financiële Beheersverordening Gemeente Valkenswaard, artikel 4, bieden wij in april de
kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren aan. Bij de bepaling van de kaders zijn de (voorlopige) bevindingen betrokken uit de jaarbescheiden.
In de raadsvergadering van 18 mei 2009, bij de behandeling van de nota Kaders Begroting 2010 –
2013, zijn de fracties betrokken in het proces om (financiële) kaders te formuleren.
Het gaat over het meerjarige budgettaire kader. Dat vormt de grondslag voor de eigenlijke begroting.
Gegeven het grote belang van het budgetrecht van de raad, is het logisch dat de expliciet een budgettair kader vaststelt.
De kaders 2010 – 2013, zoals verwoord in de nota Kaders Begroting 2010 – 2013, zijn hieronder
weergegeven. Bij de vervaardiging van de Beleidsbegroting, en daarbij behorende Financiële Begroting, is rekening gehouden met deze kaders. Formele bekrachtiging vindt plaats bij de begrotingsbehandeling.

Financieel uitgangspunt
Uitgangspunt bij de vervaardiging van het dekkingsplan is, zoals verwoord in de nota Kaders Begroting 2010 – 2013, een sluitende begroting in het jaar 2010 en in het meerjarenperspectief waarin
evenwicht is bereikt in inkomsten en uitgavenpatroon en waarbij inzet van reserves plaatsvindt binnen
de door de raad vastgestelde kaders.
De financiële bandbreedte (zie hoofdstuk ‘Realisatie beleids-/beheersbegroting 2009; beknopte weergave’) is het
vertrekpunt voor de samenstelling van de Begroting 2010 – 2013.
Bij het sluitend maken van de begroting hebben wij rekening gehouden met de kaders 2010 – 2013,
politieke uitgangspunten, beleidsaccenten en/of speerpunten en moties. Ook wij hebben naar – zowel
beleids- als beheersmatige – maatregelen gekeken.

Kaders 2010

− Contractuele verplichtingen
− Inflatiecorrectie over de economische categorie 3 (goederen en diensten), met uitzondering van
aankoop gronden. De inflatiecorrectie is gebaseerd op de laatst bekende verwachtingen van het
Centraal Planbureau
− Loonsom 0,0%, wel CAO-richtlijnen
− Inflatiecorrectie op stortingen van onderhoudsvoorzieningen (beheerplannen)
− Inflatiecorrectie op stortingen van vervangingsinvesteringen
− Investeringen met een meerjarige afschrijvingen worden in het eerstvolgende jaar afgeschreven
(conform nota ‘Afschrijving en waardering’)
− Rentepercentage kapitaallasten 4,5%
− Constante lonen en prijzen (meerjarenramingen 2011 t/m 2013)
− Gemeenschappelijke regelingen conform de calculaties in de conceptbegrotingen van de gemeenschappelijke instanties
− Inwonertal 30.875 (constante factor)
− Oplopend aantal woonruimte (basis 2009: 14.134)
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− Woningbouwprognoses (14.240, 14.538, 14.951 naar 15.573 in het jaar 2013)1
− Opname van alle perspectieven met een structureel vast bedrag over alle jaren (= Perspectievenprogramma)
− Inflatiecorrectie bij de OZB
− Gelijkblijvende WOZ-waarde (exclusief volume-uitbreiding)

1

De gegevens zijn conform de kaders zoals gepresenteerd in de Nota Kaders Begroting 2010 – 2013. Op 23 juli
2009 heeft uw raad het woningbouwprogramma 2010 – 2020 vastgesteld, met bijbehorende prognoses.
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Realisatie
beleids-/beheersbegroting 2009

Realisatie beleids-/beheersbegroting 2009
(beknopte weergave)
Algemeen
In de Financiële beheersverordening (artikel 7) is neergelegd dat wij uw raad informeren over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende dienstjaar in een apart en kort hoofdstuk van
de Nota Kaders Begroting en in de Begroting voor het lopende dienstjaar voor zover de ontwikkelingen in het lopende jaar van belang zijn voor de besluitvorming.
Op 18 mei 2009 heeft uw raad de Nota kaders begroting 2010 – 2013 behandeld, met uitzondering van
het hoofdstuk over de realisatie beleids-/beheersbegroting 2009. De voorgestelde bijstelling van de
exploitatiebudgetten 2009 – zowel de lasten als baten – heeft niet plaatsgevonden. De wijzigingen zijn
van invloed op het dienstjaar 2009. Voor zover er sprake is van een structurele doorwerking in de
meerjarenraming 2010 – 2013 is daarmee rekening gehouden in de begroting 2010.
Wij bieden uw raad hierbij een geactualiseerd overzicht aan van de wijzigingen die van wezenlijke
invloed zijn op het dienstjaar 2009 en volgende jaren (situatie tot september 2009).
Voorgesteld wordt de wijzigingen te bekrachtigen in het kader van begrotingsrechtmatigheid1.

Bijstelling beleidsvoornemens & exploitatiebudgetten 2009
Met betrekking tot de uitvoering van de beleids-/beheersvoornemens 2009 – en daaraan gekoppeld
kredieten en/of exploitatiebudgetten – zijn de volgende ontwikkelingen van belang om te signaleren.

Beleidsvoornemens 2009
De beleidsvoornemens zijn te destilleren uit het Bedrijfsplan 2009 en de lijst met de aan ons college
gemandateerde activiteiten.
Op 12 mei 2009 hebben wij u een gewijzigde versie van het bedrijfsplan 2009 toegezonden. Uiteraard
doen wij er alles aan om de daarin opgenomen planningen te halen. In een aantal gevallen zijn wij
echter afhankelijk van derden en is als planning p.m. opgenomen:
− Archeologie en monumentenzorgbeleid bodem in ruimtelijke ordening: Gebeurt in samenwerking
met de A2 gemeenten.
− Opstellen (nieuw) subsidiebeleid, accommodatiebeleid en sportbeleid: Hiervoor is extern ingehuurd. Het sportbeleid wordt dit jaar nog afgerond (behandeling raad begin 2010). Voor het accommodatie- en subsidiebeleid worden dit jaar nog de hoofdlijnen vastgelegd.
− Weekmarkt: Voor het privatiseren c.q. uitbesteden van de weekmarkt zijn wij afhankelijk van de
marktcommissie die daarover advies zal uitbrengen.
− Lokaal gezondheidsbeleid: Het is de bedoeling om een nieuwe nota 2011 – 2014 te maken die aansluit op de te verschijnen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (landelijk).
Verder krijgen (ook in de begroting 2010) de speerpunten prominent aandacht en wordt uw raad zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen betrokken te weten:
− Lage Heideweg en Europalaan (laatstelijk in commissie 9 juli 2009);
− Valkenswaard-Zuid (laatstelijk in raad 23 juli 2009, voorstel teruggegeven aan ons college);
− Sportpark ‘Den Dries’ (laatstelijk in raad 26 maart 2009);
− Renovatie ‘De Belleman’ (1e fase is nagenoeg afgerond, de 2e, 3e en 4e fase zijn opgenomen in het
Perspectievenprogramma 2010 - 2013);

1

Administratieve begrotingswijzigingen (art. 4) worden formeel in de laatste vergadering van het dienstjaar door
uw raad vastgesteld (= art. 11).
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− Herinrichting Markt (amendement bij begroting 2009 en bijdrage provincie zijn verwerkt in één
herinrichtingsvoorstel, dat, hoewel gedeeltelijk gemandateerd aan uw raad zal worden aangeboden).

Exploitatiebudgetten 2009
In onderstaande overzichten wordt inzicht gegeven in de noodzakelijke bijstellingen van de exploitatielasten en –baten in 2009. De wijzigingen hebben soms een structureel effect en in dat geval is daarmee in de begroting 2010 en de meerjarenramingen rekening gehouden. Bij de toelichting op de onderwerpen is dat aangegeven.
De wijzigingen hebben het volgende financiële effect op de financiële bandbreedte 2009 – 2013:
RECAPITULATIE
Totaal baten realisatie beheersbegroting 2009
Totaal lasten realisatie beheersbegroting 2009
Saldo

2009
66.914.774
67.777.086
-862.312

Op de reguliere begroting ontstaat een tekort in 2009 met de aantekening dat hierin wel de lasten zijn
doorgerekend van de investeringen en activiteiten voor 2009 (en de doorwerking daarvan in de meerjarenramingen). De investeringen en activiteiten op het perspectievenprogramma 2010 t/m 2013 zijn in
de begroting 2010 en de meerjarenramingen t/m 2013 verwerkt.

OVERZICHT LASTEN
Functie

UITGAVEN

Lasten
2009

TOTAAL ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2009

66.475.900

Raad 16 dec. 2008: Verwerking tekort incidentele ruimte

7.518

Raad 16 dec. 2008: Verwerking amendement tijd. personeel

240.734

Inzet saldo begroting, zoals vermeld op pagina 84 van de begroting na vaststelling op 29 oktober 2009

-590.666

Gezuiverde start

66.133.486

443

OMO: Doordecentralisatie voortgezet onderwijs

49.625

480

Leerlingenvervoer

60.000

530

Onderzoek naar vraagpunten zwembad

30.000

531

Aanleg 5e veld bij HOD (bedrag voor klein stukje opschuiving)

610

Frictiekosten huisvesting Samenwerkingsverband Werk & Inkomen

610

Inkomensdeel Wet werk en bijstand

610

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

610

Bijzondere bijstand

75.000

622

WMO: uitvoeringskosten

25.000

622

WMO: Huishoudelijke hulp

95.000
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652

WMO: Bijdrage SRE

5.000

652

WMO: Adviezen invaliden-parkeerkaarten

-5.000

652

WMO: Vervoersvoorzieningen CVV medisch

-44.000

652

WMO: Woonvoorzieningen adviezen

-10.000

716

Stelpost elektronisch kinddossier

921

Stelposten voor bedragen van in de algemene uitkering opgenomen activiteiten

234.000

922

WMO: Stelpost (uit algemene uitkering).

-57.075

922

Vervallen Pseudo WW premie

180.000

922

Lager beslag op de incidentele ruimte i.v.m. lagere kosten van veldverlichting

-50.000

922

Onvoorziene uitgaven

-60.000

kpl

Rente
TOTAAL UITGAVEN

8.050

-447.000
67.777.086

Toelichting gewijzigde exploitatiebudgetten (lasten):

Onderwijs

− OMO
De huisvestingsvoorzieningen zijn sinds 1 januari 2001 doorgedecentraliseerd aan OMO. In 2006
is naar aanleiding van een wijziging in Rijksgeldstromen overleg gevoegd met OMO inzake de
hoogte van het bedrag per leerling en het te hanteren leerlingenaantal. Het aantal leerlingen waarmee gerekend wordt, is voor een periode van vijf jaar, ingaande op 1 januari 2006, gefixeerd op
2.475. Dit aantal is gebaseerd op het huidige aantal leerlingen in relatie tot een stukje groei vanwege de nieuwbouw.
Voor wat betreft het bedrag per leerling wordt voor het basisjaar 2006 gerekend met € 335,96. Dit
bedrag is een compromis van hetgeen OMO voorstelt (€ 339,80) en hetgeen de gemeente op basis
van haar berekeningen voorstelt (€ 332,11). OMO houdt echter vast aan de berekening waarbij het
bedrag per leerling op € 339,80 wordt gesteld. De argumenten van OMO geven echter geen aanleiding om het bedrag per leerling bij te stellen naar € 339,80. De stellingname van het college kan
leiden tot een arbitrage.
Het bedrag per leerling wordt conform de prijsbijstelling onderwijshuisvesting VNG geïndexeerd.
Als gevolg van een hogere dan voorziene index ontstaat voor de begroting 2009 een tekort van
€ 49.625,--. Dit bedrag is vermeerderd met een geraamde index voor 2010 en verwerkt in de begroting 2010. De meerjarenramingen t/m 2013 gaan vervolgens uit van constante prijzen.
− Leerlingenvervoer
In 2009 is € 427.000,-- geraamd. Rekening houdende met de gehouden audit en de daarin opgenomen terugvordering gaan wij er van uit dat dit bedrag toereikend is.
Voor het contract met taxibedrijf Jansen in Nuenen moet € 105.000,-- extra worden opgenomen om
risico’s af te dekken voor de periode van 23 maart 2009 t/m 31 juli 2010. Hiervan heeft € 60.000,-betrekking op 2009 en € 45.000,-- in 2010. Beide bedragen zijn verwerkt.
Op 19 maart 2009 hebben wij besloten het bedrag 2009 ten laste van het budget ‘onvoorzien’ te
nemen, omdat dit voldoet aan het criteria om te beschikken over het budget ‘onvoorzien’ (zie hierna
ook bij item ‘budget onvoorzien’).
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Sport

− Zwembad ‘De Wedert’
Op 26 maart 2009 heeft uw raad de ruimtelijke visie sportpark den Dries behandeld. Op de vraag
wat wij met het zwembad willen wordt in de visie nog geen uitspraak gedaan. Voorgesteld wordt
om een onderzoek in gang te zetten naar een aantal wezenlijke vraagpunten die te maken hebben
met een keuze voor wel of geen nieuwbouw of renovatie voor het zwembad, wel of niet het binnenen buitenbad integreren (schuifwand, overkapping), e.d. Daar moeten ook calculaties onder komen
liggen. Op dit moment is nog geen uitspraak te doen over de mogelijke, financiële consequenties.
Vooralsnog blijft dit een p.m. post. Wij willen wel zo snel mogelijk zicht krijgen op die financiële
consequenties. Voor het onderzoek is in de ruimtelijke visie voor 2009 € 30.000,-- opgenomen.
− Aanleg 5e veld bij HOD
Betreft een gering bedrag dat te maken heeft met een klein stukje opschuiving. Zie hiervoor eveneens de ruimtelijke visie.

Inkomensvoorzieningen

− Frictiekosten samenwerkingsverband Werk & Inkomen
In verband met het voorgenomen besluit van de sluiting van het CWI (inmiddels UWV Werkbedrijf) per 1 januari 2011, zal omgezien moeten worden naar omzetting van de huurovereenkomst
(van CWI naar gemeente) c.q. naar huisvesting elders.
Voor de uitvoering hiervan is een projectgroep ingesteld waarvan de kosten binnen de exploitatie
verwerkt zijn. Echter voor eventuele meerkosten en investering in verband met een mogelijke verhuizing is in de begroting 2009 nog niets geraamd. Voorgesteld wordt voor frictiekosten in zowel
2009 als in 2010 € 100.000,-- op te nemen. In 2010 worden deze ten laste van de incidentele ruimte
gebracht.
− Wet werk en bijstand
Met de huidige recessie zien we overal om ons heen en ook in Valkenswaard de werkloosheid stijgen. Over de eerste helft van 2009 hebben we duidelijk meer instroom (aanvragen levensonderhoud) binnen gekregen dan de vergelijkbare periode daarvoor. Op 1 juli 2009 ligt het cliëntenbestand 9.33% hoger dan op 31 december 2008. De verwachting is gerechtvaardigd aan te nemen dat
in het tweede deel van het jaar de instroom in de WWB verder zal toenemen. Enerzijds omdat de
werktijdverkortingen dan – volgens de huidige inzichten – zullen aflopen en mogelijk meer ontslagen zullen volgen en anderzijds omdat de eerste werklozen ten gevolge van de recessie hun maximale uitkeringstermijn Werkloosheidswet bereikt zullen hebben.
Wij nemen aan dat gemiddeld over 2009 de instroom met 25 % zal stijgen en dat betekent een toename van ca. 100 uitkeringsgerechtigden. In welke mate het Inkomensdeel – met de definitieve
vaststelling van het budget over 2009 aan het einde van het jaar – aan deze ontwikkeling zal worden aangepast, is nu niet bekend. Wel is het nu zo dat de gemeente een “eigen risico” heeft van
10%. In relatie hiermee en gezien de gespreide instroom voor 2009 wordt voorgesteld om het budget Inkomensdeel WWB in de begroting 2009 te verhogen met € 1.125.000,-- (lasten) en het inkomensbudget te verhogen met € 675.000,-- (baten), zodat de netto-last toeneemt met € 450.000,--.
De jaren 2010 t/m 2013 worden vervolgens gestabiliseerd op dit hogere niveau in 2009.
In 2009 kan dit bedrag nog ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht die per 1 januari
2009 € 501.000,-- groot is. In 2010 zal deze ruimte daarin niet meer aanwezig zijn.
− Uitbreiding Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
Gekoppeld aan de recessie zal ook het aantal (kleine) zelfstandigen een toenemend beroep doen op
deze regeling om hun onderneming in stand te kunnen houden. Dat kan door middel van een periodieke uitkering voor levensonderhoud (gelijk aan de bijstandsuitkering) of als bedrijfskapitaal (in
principe een rentedragende lening). In haar verzamelbrief van februari 2009 vraagt staatssecretaris
van SZW mevrouw Klijnsma, ook namens de leden van de Tweede Kamer om bijstandsaanvragen
van zelfstandigen die in de problemen zijn geraakt met zoveel mogelijk spoed af te handelen. Tege-

Begroting 2010 Gemeente Valkenswaard

28

lijk vraagt zij om zo breed mogelijk bekendheid te geven aan de mogelijkheden die het besluit bijstandverlening (Bbz 2004) biedt voor zelfstandigen in financiële problemen. Ten overvloede voegt
zij daar aan toe dat het recht op bijstand niet alleen bestaat als de zelfstandige in de bijstandsbehoeftige omstandigheden verkeert, maar ook als deze in dergelijke omstandigheden dreigt te geraken (art. 11 WWB).
De uitkeringen uit het Bbz 2004 zijn voor 75% declarabel bij het Rijk. De omvang van de bijstandverlening aan zelfstandigen is moeilijk te ramen, omdat historische gegevens hiervoor volledig
ontbreken. Het aantal aanvragen is vooral de laatste maanden echter behoorlijk gestegen. Als de
aanvragen tot toekenning leiden, kan het 25% aandeel dat voor rekening van de gemeente blijft behoorlijk oplopen. Wij verwachten dat de huidige raming in de begroting 2009 van € 175.000,-- dit
jaar kan oplopen tot € 500.000,--. Van dit hogere bedrag van € 325.000,-- ontvangen wij dan 75%
ofwel € 243.750,-- terug. Voor 2010 en verder gaan wij uit van het budget zoals dat in de Nota kaders begroting 2010 is opgenomen te weten € 1.175.000,--, omdat de bijstand aan zelfstandigen een
na-ijleffect kent. De voor rekening van de gemeenteblijvende extra lasten van € 81.250,-- kunnen
in 2009 nog voor € 51.000,-- ten laste van de egalisatiereserve worden gebracht, die daarmee dan
nihil wordt. In 2010 zal deze ruimte daarin niet meer aanwezig zijn.
− Bijzondere bijstand
Met een toename van de uitkeringen voor levensonderhoud zal ook het beroep op bijzondere bijstand toenemen; vooral ook in relatie tot onze activiteiten in het kader van “Tegengaan niet-gebruik
van bijzondere bijstand”. Daarnaast mag verwacht worden dat zich meer burgers zullen melden die
in de recessie met hun betalingsverplichtingen in schuldensituaties terecht zullen komen. Het beroep op schuldhulpverlening zal naar verwachting daarmee ook toenemen. Voor beide onderdelen
van de bijzondere bijstand wordt voorgesteld tezamen het budget voor 2009 en 2010 t/m 2013 te
verhogen met € 75.000,--.

Maatschappelijke ondersteuning

− Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In de begroting van 2009 is opgenomen een bedrag van € 2.205.000,-- voor hulp bij het huishouden
in natura.
Aangezien wij in december met de leveranciers een indexering zijn overeengekomen, waarin ook
het in dienst nemen van de alfahulp is meegenomen, dient dit bedrag te worden aangepast naar
€ 2.300.000,--. Niet meegenomen is de eventuele toename van hulp bij het huishouden. Overigens
is ook de algemene uitkering aangepast en zijn de begroting 2010 en de meerjarenramingen t/m
2013 gebaseerd op € 2.485.000,--.
− Wmo vervoervoorzieningen CVV medisch
Kan op basis van de actuele gegevens worden bijgesteld tot € 250.000,-- De raming 2009 bedraagt
€ 294.000,--). Ook voor 2010 t/m 2013 gaan wij uit van € 250.000,--.
− Overzicht wijzigingen Wmo
Onderwerp
Uitvoeringskosten
Huishoudelijke hulp
Bijdrage Wmo aan de SRE
Adviezen invaliden-parkeerkaarten
Collectief vraagafhankelijk vervoer: medisch
Adviezen woonvoorzieningen
Vervallen stelpost voortvloeiende uit algemene
uitkering
Bijdragen derden vervoersvoorzieningen
Herberekening integratie-uitkering Wmo
Totaal
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Uitgaven
25.000
95.000
5.000
-5.000
-44.000
-10.000
-57.075

8.925

Inkomsten

Verschil
25.000
95.000
5.000
-5.000
-44.000
-10.000
-57.075

-10.000
20.406
10.406

10.000
-20.406
-1.481
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Hieruit blijkt dat voor alle wijzigingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning per
saldo voldoende middelen aanwezig zijn. Wij houden met deze raming nog € 1.481,-- over.

Gezondheid

− Elektronisch kinddossier
Betreft eenmalig een verhoging van het reeds beschikbaar gestelde en in de begroting 2009 opgenomen bedrag van € 15.000,-- om de achterstand op ICT-gebied bij de GGDén en thuiszorginstellingen snel weg te werken en daarmee de invoering van het elektronisch kinddossier bij de jeugdzorginstellingen niet te stagneren.

Algemene uitkering

− Stelpost voor bedragen van in de algemene uitkering opgenomen activiteiten
Betreft een verhoging van de algemene uitkering voor de volgende activiteiten waartegenover uitgaven staan die nog niet in de programma’s zijn opgenomen. Daarom worden de hiermee gepaard
gaande uitgaven vooralsnog als stelpost geraamd:
- Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp)
€ 199.000,-- invoeringskosten Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
€ 35.000,--1
€ 234.000,--

Bedrijfsvoering

− Vervallen Pseudo WW-premie
Personeel dat wordt ontslagen komt normaliter onder de wet werkloosheidswet te vallen. Gemeentepersoneel valt niet onder de Werkloosheidswet. De Ww-uitkeringen voor het gemeentepersoneel
worden niet betaald door de uitkeringsinstantie, maar door de gemeenten zelf. Van medewerkers in
het bedrijfsleven werd een Ww-premie ingehouden. Van de medewerkers bij de gemeente wordt
een pseudo Ww-premie ingehouden.”Pseudo” omdat het geen echte Ww-premie is, maar wel vergelijkbaar. Tegenover de uitkeringen stond deze premie.
Per 1 januari 2009 is de Ww-premie (en dus ook de pseudo Ww-premie) vervallen. De inhouding
kan dus niet meer plaatshebben en levert dus geen inkomstenpost meer op (qua boeking een verrekening met de bruto loonsom).

Incidentele ruimte
Uw raad heeft bij amendement op 29 oktober 2009 de veldverlichting van de sportvelden naar voren
gehaald en ten laste van de incidentele ruimte gebracht. Het gaat daarbij om een bedrag van
€ 120.000,--. Inmiddels hebben wij in de Nota kaders begroting 2010 al aangegeven dat volstaan kan
worden met een bedrag van € 70.000,--, zoals dat ook is verwerkt in de overzichten bij de ruimtelijke
visie sportpark ‘Den Dries’, zoals vastgesteld door uw raad op 26 maart 2009. Het beslag op de incidentele ruimte kan darmee met € 50.000,-- worden verlaagd.

1

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld. De nieuwe
richtdatum is 1 januari 2010. De extra tijd is nodig om de invoering zorgvuldig te laten verlopen. De betrokken wet- en regelgeving en de te bouwen ICT-voorziening zijn zeer complex en vragen meer tijd dan verwacht. Ter compensatie van de invoeringskosten van de omgevingsvergunning heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld in het Gemeentefonds te weten eenmalig in 2008 € 59.325,-- en 2009 € 35.000,--. Het bedrag voor 2008 is gereserveerd in de reserve nog af te wikkelen activiteiten. Het bedrag voor 2009 wordt hier
geraamd als bijstelling van 2009. Het bedrag is in de berekening van de algemene uitkering meegenomen.
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Budget ‘onvoorzien’
Betreft de beschikking over de post ‘onvoorziene uitgaven’ voor het contract met taxibedrijf ‘Jansen’
in Nuenen. Zie hiervoor bij het item ‘Onderwijs’, onderdeel ‘Leerlingenvervoer’. Op 19 maart 2009 is
hiertoe expliciet door ons college besloten.

Rente
Betreft € 182.000,-- lagere kapitaallasten, omdat de boekwaarde van de investeringen per 1 januari
2009 lager is dan geraamd onder andere door:
− I-visie (= meerjarig project)
− Fietsprojecten en kruispunt Merendreef-Eindhovenseweg
− Uitbreiding begraafplaats Eikenhof.
Verder heeft de algemene exploitatie een extra rente-inkomst van € 265.000,--, omdat door een hogere
boekwaarde méér rente aan bouwgrondcomplexen wordt toegerekend, hoofdzakelijk door Valkenswaard-Zuid. Deze rente komt dan wel weer ten laste van het complex.

OVERZICHT BATEN
Functie

INKOMSTEN

Baten
2009

TOTAAL ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2009

66.475.900

215

Opbrengst parkeerbelastingen

-110.000

215

Opbrengst naheffingsaanslagen

-29.500

560

Staangelden kermis

-41.300

610

Rijksbudget inkomensdeel Wet werk en bijstand

675.000

610

Rijksbijdragen exploitatie zelfstandigen

243.750

652

WMO: Vervoersvoorzieningen bijdragen van derden

-10.000

823

Opbrengst leges bouwvergunningen

-500.000

920

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

-290.076

980

Beschikking egalisatie reserve Wet werk en bijstand

501.000

TOTAAL INKOMSTEN

66.914.774

Toelichting gewijzigde exploitatiebudgetten (baten):

Lokale heffingen

− Parkeren (opbrengst parkeerbelastingen)
Oorspronkelijke raming 2008
Bijstelling
Werkelijke opbrengst 2008
Per saldo minder opbrengst

€ 1.226.000,-€ 100.000,-€ 1.126.000,-€ 1.054.491,-€
71.509,--

Oorspronkelijke raming 2009
Verwachte opbrengst 2009
Te verwachten lagere opbrengst in 2009

€ 1.236.000,-€ 1.126.000,-€
110.000,--
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− Parkeren (opbrengst naheffingen)
Oorspronkelijke raming 2009
Verwachte opbrengst 2009
Te verwachten lagere opbrengst in 2009

€
€
€

129.500,-100.000,-29.500,--

− Leges bouwvergunningen
Oorspronkelijke raming 2009
Verwachte opbrengst 2009
Te verwachten lagere opbrengst in 2009

€ 1.200.000,-€ 700.000,-€ 500.000,--

In 2010 gaan wij uit van € 900.000,-- met daarna een geleidelijke verhoging met € 100.000,-- per
jaar, zodat in 2013 weer een opbrengst van € 1.200.000,-- verwacht wordt.
− Staangeld kermis
Oorspronkelijke raming 2009
Daadwerkelijke opbrengst 2009
Lagere opbrengst in 2009

€
€
€

160.000,-118.700,-41.300,--

Reserves en voorzieningen

− Beschikking egalisatiereserve ‘Wet werk en bijstand’
De uitgaven in het kader van het inkomensdeel wet werk en bijstand stijgen met € 1.125.000,-- bij
een toename van de instroom met 25%. De gemeente heeft een eigen risico van 10%, zodat het
budget herzien zal worden met € 675.000,--. Verschil € 450.000,-De toename van de lasten van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen is € 325.000,--, waarvan
75% t.w. € 243.750,--wordt terugontvangen. Verschil € 81.250,--.
Voor rekening van de gemeente blijft dus € 450.000,-- + € 81.250,-- = € 531.250,-- en hiervoor kan
voor € 501.000,-- worden beschikt over de reserve Wet werk en bijstand. Deze bedraagt op 1 januari 2009 € 501.000,-- en is daarna nihil, zodat daarvan in 2010 en volgende jaren geen gebruik
meer van kan worden gemaakt.

Algemene uitkering
Betreft een herberekening van de algemene uitkering op basis van de laatste circulaire (meicirculaire
2009) en de actualisering van de basisgegevens op basis van de actuele aantallen. Belangrijkste wijziging is de aanpassing van het accres en met name de doorwerking van de nacalculatie over 2008.

Voorstel1
Deze begrotingswijziging vast te stellen en het nadelig saldo van € 862.312,-- vooralsnog ten laste van
de algemene reserve te brengen in afwachting van het definitieve rekeningcijfer 2009 en de daaruit
voortvloeiende besluitvorming.

1

In de Nota Kader begroting 2010 is nog gerekend met een nadelig resultaat van € 1.921.752,--, waarvoor nog
een bedrag beschikbaar was van € 590.666,--, zodat het daadwerkelijke tekort € 1.331.086,-- bedroeg. Deze
bijstelling geeft dus een verbetering te zien van € 468.774,--. Ten opzichte van de Nota kaders begroting 2010
zijn er gunstigere cijfers ten aanzien van de rente, de bijstand aan zelfstandigen, het leerlingenvervoer, de algemene uitkering en het personeel Werk & Inkomen. Nadelig zijn de opbrengst van parkeerbelastingen, de staangelden van de kermis en de bouwleges.
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Beleidsbegroting 2010
(= Programma’s & Paragrafen)

Programma’s
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Algemeen Bestuur
Openbare orde en (integrale) veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Programma’s
Algemeen
De kern van het dualisme is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden van de raad en het college.
Wat betekent deze ontvlechting voor de bestuurlijke planning en control, met name voor belangrijke
programma’s, die veelal meerjarig zijn? Wie stuurt, wie voert uit, wie verantwoordt zicht aan wie en
wie controleert? En welke functie vervult de begroting daarin?

Relatie tussen de diverse begrotingsdocumenten
De Beleidsbegroting bestaat uit de programmabegroting en de paragrafen. De (detail)uitwerking op het
laagste niveau is de financiële begroting (Beheersbegroting). De Beheersbegroting geeft een overzicht
van de baten en lasten en geeft inzicht in de financiële positie, investeringen, financiering, reserves en
voorzieningen.
Componenten van laatstgenoemd document hebben wij verwerkt in de Begroting (afzonderlijke hoofdstukken en/of paragrafen) om uw raad een integraal dan wel overzichtelijk beeld te geven.
De financiële begroting is met name bestemd voor de interne organisatie, respectievelijk derden (onder
andere Provincie en CBS).
Wij hebben – naast de Begroting (programmabegroting en paragrafen, inclusief financiële begroting)
voor uw raad – nog geen document ‘Productenraming’ voor ons college vervaardigd. De productenramingen geven een verdere uitwerking van de programmabegroting.
Zoals bekend werken wij aan een begrotingsopzet, waarbij doelen, effecten en prestaties helder worden neergezet, bij elkaar het systeem van zero based budgeting. Het tot stand brengen van een Productenmatrix leidt uiteindelijk tot het document ‘Productenraming’.
De relatie tussen de documenten is onder kort schematisch weergegeven.

Programma’s
Beleidsbegroting
Documenten voor de
raad (= Begroting)

Paragrafen

Beheersbegroting*

Document(en) voor het
college

Productenraming

Document(en) voor het
ambtelijk apparaat (o.a.
budgethouders)

Beheersbegroting*

(i.v.m. budgetrecht)

* = hetzelfde document
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De programma’s
Een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, dat
gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. De burger zal de gemeente
en de raad eerder aanspreken op de uitkomsten van de programma’s dan op de begroting. De begroting
moet daarom vooral gezien worden in de context van de meerjarige programma’s.
De Beleidsbegroting 2010 is ingedeeld naar de door uw raad vastgestelde tien programma’s, zijnde:
− Algemeen Bestuur
− Openbare orde en (integrale) veiligheid
− Verkeer, vervoer en waterstaat
− Economische zaken
− Onderwijs
− Cultuur en recreatie
− Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
− Volksgezondheid en milieu
− Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
− Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Opzet programma’s
De programma’s hebben een vaste opzet. Bij elk programma gaat het in de kern steeds om de drie wvragen:
− Wat willen wij bereiken?
− Wat gaan wij daar voor doen?
− Wat gaat het kosten?
Een onderdeel bij elk programma is een verwijzing naar de vastgestelde beleidsnota(‘s) die voor het
programma van belang is (zijn).
Bij de programma’s zijn de lasten en baten – in totaliteit – vermeld. De belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van vorig jaar zijn nader toegelicht.

Overzicht ‘algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’
Bij de programma’s worden de betreffende lasten en baten weergegeven. Van veel programma’s zijn
de baten lager dan de lasten. De programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de uitkering uit het Gemeentefonds en de OZB de belangrijkste zijn.
De algemene dekkingsmiddelen en lokale heffingen met een algemeen karakter worden in het overzicht algemene dekkingsmiddelen aangegeven. Dit om onder andere een overzicht te geven van het
totaal van eigen middelen van de gemeente Valkenswaard.

Relatie met paragrafen
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de (financiële) aspecten van de begroting, bezien vanuit
een bepaald perspectief. De aspecten zijn verdeeld over de programma’s. Met betrekking tot de paragrafen verwijzen wij uw raad naar de leeswijzer bij de paragrafen.
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Programma “Algemeen Bestuur” (0)
Portefeuillehouder: drs. A.B.A.M. Ederveen
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer (onderdeel visievorming, publieke dienstverlening en personeel &
organisatie)
Portefeuillehouder: drs. G.A.J. Adams (onderdeel risicomanagement/-beheersing)

Wat willen wij bereiken?
Binnen het programma “algemeen bestuur” draait het in de kern om de relatie tussen burger en bestuur.
Het programma bevat tevens de publieksgerichte dienstverlening. Bij dienstverlening draait het om
individuele contacten met burgers, ondernemers en bezoekers. De optimalisatie van deze dienstverlening heeft de komende jaren aandacht.
Dienstverlening in Valkenswaard heeft ook betrekking op publieksvoorlichting (informatie en communicatie), burgerzaken, werk en inkomen, gemeentelijke belastingen, bouwen, wonen, e.d..
Daarnaast bevat het programma de samenwerkingsverbanden, zowel op lokaal als regionaal niveau,
gericht op het bevorderen van efficiëntie en effectiviteit en een betere kwaliteit voor onze inwoners.

Het programma kent de volgende hoofddoelstellingen:
− Het democratisch besturen
− Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers
− Het stimuleren van de regionale samenwerking
− Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie
− Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak en representatie

Beleid
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s en/of
overeenkomsten:
− Lokaal referendum en burgerinitiatief (2007)
− Integriteitsbeleid:
− Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
− Wijze van verantwoording ambtelijke integriteit
− Eindresultaat kerntakendiscussie (2005)
− Klachtenregeling (2006) en aangesloten bij de Ombudscommissie Zuidoost Brabant
− Visie Publieke dienstverlening (2006) en de Eindrapportage Publieke dienstverlening (2008)
− Intentieovereenkomst ‘intergemeentelijke samenwerking A2-gemeenten (2004)
− Samenwerkingsovereenkomsten
− Communicatiebeleid (2007)
− Nota ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’ (2007)
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Ontwikkelingen en trends
−
−
−
−
−

Reductie administratieve last burger
Digitaliseren van de dienstverlening
Het beter beveiligen van (burger)documenten
Het verrichten van benchmark en klanttevredenheidsonderzoeken
Optimaliseren van de publieke dienstverlening (inrichting klantencontactcenter)

Prestatie-indicatoren

− Op het terrein van publieke dienstverlening zullen in 2010 prestatie-indicatoren worden ontwikkeld, die opgenomen worden in het te vervaardigen kwaliteitshandboek.

Prestatiegegevens / kengetallen
− Kiesgerechtigden
− Mutaties bevolking

: 24.296 personen (situatie juli 2009)
: ca. 4.000 mutaties

(vestigingen, vertrekken en binnenverhuizingen)

− Burgerlijke stand:
− Geboorten
− Huwelijken/geregistreerd partnerschap
− Overlijdens
− Documenten:
− Reisdocumenten (paspoort/ID-kaart)
− Rijbewijzen

: 70
: 150
: 200
: 5.800
: 3.800

Relatie met paragraaf
Lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering en verbonden partijen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op (gerangschikt naar de hoofddoelstellingen):
− Het democratisch besturen
− Uitvoeren van de autonome en medebewindbevoegdheden
− Het optimaliseren van de dienstverlening aan de burgers
− Behandelen klachten, bezwaren en beroepsprocedures
− Uitvoeren werkzaamheden op het terrein van burgerzaken
− Het stimuleren van de regionale samenwerking
− Participeren in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden
− Een efficiënt werkende gemeentelijke organisatie
− Vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten worden verstrekt via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon, internet)
− Het bevorderen van de externe communicatie, voorlichting, inspraak en representatie
− Vertegenwoordigen van de gemeente bij activiteiten van uiteenlopende aard
− Promoten van de gemeente door betrokkenheid en waardering te tonen bij gelegenheden, zowel
in als buiten de gemeente
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Beleidsinitiatieven 2010
De concrete initiatieven, gebaseerd op de hoofddoelstellingen, voor het jaar 2010 zijn:

Publieke dienstverlening
Als vervolg op de visie ‘Publieke dienstverlening’ (2006) hebben wij in 2008 de Eindrapportage Inrichting publieke dienstverlening vastgesteld, die aan uw raad ter kennisneming is aangeboden. In de
eindrapportage zijn de kaders en uitgangspunten, voortvloeiende uit de visie, nader uitgewerkt.
De uiteindelijke doelstelling is een vraaggerichte dienstverlening, waarbij aan de burger zoveel mogelijk (deel)producten en diensten worden verstrekt via alle mogelijke kanalen (balie, telefoon, internet).
Voor de implementatie hebben wij een implementatieplan vastgesteld, bestaande uit negen actiepunten. Randvoorwaarden zijn afstemming van gemeentelijke processen en informatiemanagement.
Uw raad heeft voor de invoering van het project op 29 oktober 2008 de benodigde financiële middelen
beschikbaar gesteld.
De concrete initiatieven voor het jaar 2010 zijn:
− Het verrichten van een klanttevredenheidsonderzoek
− Het vervaardigen van een kwaliteitshandboek en kwaliteitshandvesten
− Het (her)inrichten van het klantencontactcenter
− Het ontwikkelen van (management)rapportages publieke dienstverlening

Samenwerkingsverbanden
Regionale samenwerking is niet meer weg te denken in deze tijd. De regionale samenwerking valt
uiteen in twee componenten, namelijk:
− Omvangrijke samenwerkingsverbanden, o.a. SRE, GGD en Hulpverleningsregio Zuid-Oost Brabant (brandweerzorg)1
− A2-samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking (A2-gemeenten)
Op 8 december 2004 is een intentieovereenkomst getekend door de gemeenten Cranendonck, HeezeLeende, Valkenswaard en Waalre. In deze overeenkomst zijn uitgangspunten van de intergemeentelijke samenwerking neergelegd.
Op de deelterreinen ‘Juridische kwaliteitszorg’, ‘Werk & Inkomen’ en ‘Personeel en Organisatie (salarisverwerking) is samenwerking operationeel en succesvol.
Op het deelterrein ‘Businesscase middelen’ wordt de samenwerking verder verdiept. Ook is een Plan
van Aanpak voor een intergemeentelijke bezwarencommissie inmiddels gereed. De planning is om in
de eerste helft van 2010 met de bezwarencommissie te starten met drie gemeenten (de gemeente Waalre
doet niet mee, heeft een naar tevredenheid functionerende eigen commissie).

Juridische kwaliteitszorg
In 2008 is een legal audit uitgevoerd waarbij gemeentelijke producten en werkprocessen zijn getoetst
aan vastgestelde kwaliteitsnormen. In de legal audit zijn 29 aanbevelingen gedaan die moeten leiden
tot een verbetering van de juridische kwaliteit. De aanbevelingen worden in de jaren 2009 tot en met
2011 uitgevoerd.

1

De laatste twee samenwerkingsverbanden behoren niet tot het programma ‘Algemeen Bestuur’. De financiële
consequenties zijn verdisconteerd bij het desbetreffende programma; GGD bij programma ‘Volksgezondheid en
milieu’ en Hulpverleningsregio Z-O Brabant bij programma ‘Openbare orde en veiligheid’.
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Businesscase middelen
Op de volgende deelterreinen – zijnde businesscase middelen – wordt de samenwerking verdiept c.q.
wordt nader onderzoek verricht:
− ICT
− Applicatiebeheer
− Belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
− Planning & control
− GEO-informatie

Organisatie
− Bedrijfsvoering
Zowel externe als interne ontwikkelingen nopen tot continue aandacht voor en, waar dat nodig
blijkt, aanpassing van de bedrijfsvoering. Het is raadzaam te investeren op het vermogen van de
organisatie dat zich voortdurend dient aan te passen aan gewijzigde inzichten en ontwikkelingen en
de daaraan verbonden gevolgen voor de bedrijfsvoering.
Wij zijn een traject gestart dat op een viertal onderdelen van de bedrijfsvoering tot substantiële ontwikkelingen zal leiden. Namelijk: structuur, leiderschap, cultuur en systemen.
Wij stellen voor het benodigde budget (€ 250.000,--) te dekken uit de op te heffen reserve ‘maatschappelijke leefbaarheid’. Er wordt vervolgens een nieuwe reserve ‘Organisatieontwikkeling 2009
– 2011’ gevormd (zie paragraaf ‘Weerstandsvermogen’) met als doel om de organisatie opnieuw in te
richten. De nieuwe structuur zal een plattere organisatie kennen en moet – naast een doelmatige en
doeltreffende bedrijfsvoering – uiteindelijk ook de beoogde bezuiniging van € 1.000.000,-- opleveren. De last gaat in dit geval voor de baat uit.
Voor meer informatie verwijzen wij uw raad naar paragraaf ‘Bedrijfsvoering’, onderdeel ‘organisatieontwikkeling & personeelsbeleid’.

− Interne doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
Zoals door uw raad neergelegd in de verordening ‘Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Gemeente Valkenswaard’, artikel 3, zijn wij verplicht bij de (concept)begroting een onderzoeksplan voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken aan uw raad aan te bieden.
De door het college voorgestelde onderzoeken maken onderdeel uit van zijn beraadslagingen met
betrekking tot de begroting. De voorgedragen onderzoeken behoeven geen goedkeuring van de
raad.
De staatssecretaris van BZK heeft een nota ‘Staat van de dualisering’ aan de Tweede kamer gezonden. Eén van de aanbevelingen is het afschaffen van de verplichting tot periodiek onderzoek naar
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (art. 213a GW),
omdat de staatssecretaris vindt dat in de praktijk blijkt dat het middel geen wezenlijke bijdrage levert aan de controle van de raad op het college. De VNG onderschrijft dit en gaat – na ingewonnen
informatie – er van uit dat artikel 213a nog voor de komende raadsverkiezingen uit de Gemeentewet wordt geschrapt. Daarmee vervalt dan de juridische basis om een verplichting tot het doen van
onderzoeken op te leggen en zou de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
ingetrokken kunnen worden. Zelfs al zou de verplichting tot collegeonderzoek vervallen dan nog
blijft het zinvol om uw raad inzicht te verschaffen in de wijze waarop de gemeentelijke organisatie
functioneert. Het zou daarom goed zijn om – in overleg met uw raad (Auditcommissie) – de werking van de bestaande verordening te evalueren en (eventueel en zonodig) met een eigen verordening te komen, die ook in de praktijk goed werkt.
Ondanks bovenstaande ontwikkeling vinden wij het zinvol om in 2010 een onderzoek te verrichten,
mede gerelateerd aan de zero based budgeting-ontwikkeling (ZBB).
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Wij zullen in 2010 het volgende onderzoek uitvoeren:
− Onderzoek gebruik (hulp)kostenplaatsen
Het aantal hulpkostenplaatsen en kostenplaatsen dat op dit moment wordt gehanteerd is veel te
groot en dat komt de transparantie van en het inzicht in de cijfers niet ten goede. Een andere opbouw van – veel minder – (hulp)kostenplaatsen en een duidelijke toerekening naar producten
zal de inzichtelijkheid ten goede komen. Dit kan gelijk oplopen met de opbouw van de begroting in (andere) raadsprogramma’s, (college)producten en functionele indeling op teamniveau
(ZBB-ontwik-keling).

Zodra er duidelijkheid is met betrekking tot het afschaffen van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (art. 213a) zullen wij uw raad – Auditcommissie – hierover informeren. Mocht
het zo zijn dat het artikel niet wordt geschrapt, dan zullen wij uw raad tijdig in kennis stellen van
een te verrichten 2e onderzoek in 2010, zoals de bestaande verordening dat voorschrijft. Indien het
artikel wordt geschrapt zullen wij, in overleg met de Auditcommissie, de noodzaak van het uitvoeren van onderzoeken (her)overwegen.
Wij verwijzen uw raad ook naar paragraaf ‘Bedrijfsvoering’, onderdeel ‘Doelmatigheidsonderzoeken’.

− Risicomanagement/-beheersing
Op 29 november 2007 heeft uw raad de nota ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ vastgesteld. Het Plan van aanpak voorziet in een doorlooptijd tot en met 2011. Het proces vergt veel tijd
en energie van de organisatie-eenheden ten aanzien van identificatie, analyse en beoordeling van risico’s en de vertaling daarvan naar beleid omtrent het weerstandsvermogen. Ook structurele kennisbevordering risicobeheersing (opleiding) en borgen van risicobeheersing in de organisatie zijn in
het plan van aanpak voorzien. Omdat regelmatig prioriteit moet worden gegeven aan de doorgang
van lopende werkzaamheden (capaciteitsprobleem), zal het traject vertraging ondervinden. Het traject zal op z’n vroegst in 2011 – na implementatie van het ZBB-verhaal – weer kunnen worden opgepakt.
Verwezen wordt ook naar paragraaf ‘Weerstandsvermogen’.

Toekomstvisie
De centrale vraag is: ‘Waar willen wij met Valkenswaard naar toe? Hoe moet Valkenswaard zich in de
toekomst profileren?’ Voor het antwoord op die vragen wordt een richtinggevende visie ontwikkeld.
Onderzocht is hoe een toekomstvisie voor Valkenswaard eruit kan zien en wat de meerwaarde van een
toekomstvisie is voor de gemeente. Eén en ander gebaseerd op de bestaande beleidskaders (nota’s) en
een SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen).
In 2008 is, onder begeleiding van een externe, het proces opgestart.
De strategische toekomstvisie wordt in 2009 afgerond en zal in 2010 omgezet worden in een aantal
uitvoeringsprogramma’s.
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Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
Wij hebben de volgende beleidsinitiatieven, oorspronkelijk voorzien in het jaar 2010 van het Perspectievenprogramma 2010 – 2013, doorgeschoven met één jaar. Namelijk:
− Organisatie (moties raad):
− Medewerkerstevredenheidsonderzoek
− Periodieke Arbeids-Geneeskundige Onderzoeken (PAGO)
− Recht op loopbaanadvies
− Opleidingen:
− Centrale opleidingen
Naast uitstel met één jaar hebben wij de gewenste verhoging van het centrale opleidingsbudget gehalveerd.
− Decentrale opleidingen

Daarnaast zijn de volgende beleidsinitiatieven niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma
2010 – 2013 (i.c. vervallen):
− Griffie (formatieomvang)
− Organisatie (formatieomvang):
− Bestuursondersteuning
− Positionering gemeente Valkenswaard (motie raad)

Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.

Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Algemeen Bestuur”

- Lasten
- Baten
Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)
Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2010

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

3.982
576

4.169
510

4.280
599

4.305
599

4.290
599

4.280
599

- 23

-

-

-

-

-

- 3.383

- 3.659

- 3.681

- 3.706

- 3.691

- 3.681

-

45

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)
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Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Burgerzaken (leges)

€

54.000,-- +

De toename houdt verband met een hogere afdracht van rijksleges voor o.a.
Paspoorten, rijbewijzen en de aankoop van eigen verklaringen, e.d..

− Samenwerkingsverbanden

€

-,--

De algemene bijdrage aan de SRE is nauwelijks gewijzigd. Te uwer informatie
delen wij nog mede, dat hier ook de kosten van de regionale ombudscommissie
zijn verantwoord.

− Doorbelastingen

€

50.000,-- +

− Overige wijzigingen (divers)

€

7.000,-- +

Baten:
− Burgerzaken (leges)

€

89.000,-- +

−
−

Hogere toerekening kosten bestuursondersteuning (€ 26.000,--)
Hogere toerekening kosten gemeentelijke basisadministratie (€ 24.000,--)

De rijksleges en de eigen verklaringen worden door ons ontvangen, als mede een
toename van de gemeentelijke leges door vooral meer te verstrekken rijbewijzen
(Zie de toelichting bij de lasten).
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Programma “Openbare orde en (integrale) veiligheid” (1)
Portefeuillehouder: drs. A.B.A.M. Ederveen
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer (onderdeel ‘veiligheid bedrijvigheid’)’
Portefeuillehouder: H.G. Tindemans – Van Tent (onderdeel ‘veiligheid jeugd’)

Wat willen wij bereiken?
Het programma omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van sociale veiligheid, de brandveiligheid, de vermindering van ‘criminaliteit’, van overlast en het voorkomen van incidenten (rampen).
Onder dit programma valt niet de verkeersveiligheid (zie programma “Verkeer, vervoer en waterstaat”).
Veiligheid en de beleving daarvan zijn essentieel voor het functioneren van de samenleving.
Over veiligheid heeft iedere inwoner van Valkenswaard een eigen mening. Eigen omstandigheden en
waarnemingen bepalen het individuele gevoel voor veiligheid. Deze subjectieve signalen zijn de aanleiding en de basis geweest voor het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. Hierin zijn, rekening houdend met de verschillende achtergronden van de burgers, doelstellingen neergelegd die de
komende jaren gestalte krijgen.
Om een actueel beeld te hebben en te houden van het veiligheidsgevoel van de burgers, wordt dit op
gezette tijden gemeten door het houden van veiligheidsmonitoren. Het Actieprogramma ‘Veiligheid
2009 – 2010’ is het meest recente uitvoeringsprogramma en is gebaseerd op de Veiligheidsmonitor
2008.
De gemeente vraagt de burger mee te werken aan een veilige gemeente. Voorbeelden om de bewonersbetrokkenheid te vergroten zijn de buurtpreventieprojecten en de wijkservicezones.
Ook bij de brandveiligheid vraagt de gemeente de burger om hulp. Het op een goede wijze treffen van
brandwerende voorzieningen door particulieren en bedrijven verlaagt de kans op gevaar en vergemakkelijkt de taak voor de gemeente.
Om de rampenbestrijding goed uit te voeren beschikt de gemeente over een actueel rampenplan en
daarbij behorende deelplannen. Daarbij willen wij brand en ongelukken zoveel mogelijk voorkomen
met als doel de burgers een veilig gevoel te geven. Een belangrijk onderdeel van de preventie is de
controle van het brandveilig in gebruik hebben van een object.
Belangrijke peilers bij de verbetering van de veiligheid zijn handhaving van de openbare orde, een
intensieve samenwerking tussen de hulpverleningsdiensten, de scholen, de sportverenigingen en horecaondernemers.
Daarnaast bevat het programma de integrale handhaving in zijn algemeenheid.
Het programma kent de volgende hoofddoelstellingen:
− Bevorderen van het veiligheidsgevoel bij burgers
− Het handhaven van de openbare orde
− Bevorderen van goede samenwerking tussen de bij de veiligheid betrokken instanties
− Bevorderen van veilig uitgaan zonder overlast in en om horecagelegenheden
− Het verminderen van de veiligheidsrisico’s voor jongeren
− Het versterken en optimaliseren van de handhaving
− Voortzetten (inbraak)preventie
− Zorg voor voorkomen, beperken en bestrijden van brand, incidenten resp. rampen
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Beleid
Het beleid is gericht op de zorg voor orde, het waarborgen van de veiligheid(gevoelens) van de burgers en de omgeving waarin deze woont, werkt en zich recreëert (zowel in preventieve als repressieve
zin) en invulling geeft aan de wettelijke taken (o.a. brandweerzorg & hulpverlening en rampenbestrijding).
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. bescheiden:
− Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
− Meerjarenplan Integraal Veiligheidsbeleid (2006 – 2010)
− Beleidsnota ‘Jongeren op straat’ (2006)
− Integraal handhavingsbeleid (2003) en daarbij behorend handhavingsprogramma 2008 – 2011
− Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (2008)
− Brandweerbeleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2010 - 20131
− Rampenplan en deelplannen ‘gemeentelijke processen’

Ontwikkelingen en trends

− Integrale veiligheid:
− Stijging van het aantal woninginbraken (vanaf 2007)
− Stijging van het aantal brom-, snor- en fietsendiefstallen (vanaf 2007)
− Relatief hoog aantal geweldsdelicten (mede als gevolg van uitgaanscentrum)
− Het veiligheidsgevoel van de inwoners blijft de afgelopen 4 jaar stabiel
− Het aantal meldingen van overlast jongeren op straat nemen vanaf 2007 structureel af
− Brandweerzorg:
− Besluit brandweerpersoneel
− Landelijk netwerk C2000
− Verplicht gebruik van landelijke registraties
− Verbeteren operationele informatievoorziening door brandweervoertuigen uit te rusten met mobiele dataterminals om zo adequaat calamiteiten te bestrijden
− Doorberekening kosten officieren van dienst (OvD)
− Regionaal onderzoek processen van rampenbestrijding en crisisbeheersing
− Externe veiligheid

Prestatie-indicatoren

− Integrale veiligheid:
− Veiligheidsgevoel gelijk of hoger dan 7 (op schaal van 1 tot en met 10)
− Aantal jongerenontmoetingsplaatsen in categorie ‘Overlastgevend’ niet meer dan 1 en in categorie ‘Crimineel’ 0
− Brandweerzorg:
− Opkomsttijden vergelijkbaar met andere korpsen in de regio
Binnen de veiligheidsregio is begonnen met het registreren van de opkomsttijden van de brandweer.

− Handhaven van het bereikte niveau inzake het aantal ongewenste en loze meldingen (door intensief overleg en goede samenwerking met bedrijven en instellingen).
Het aantal meldingen is de afgelopen jaren met meer dan 25% gedaald.

− Verminderen van het aantal belastende uitrukken van de vrijwillige brandweer

1

In ontwikkeling.
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Prestatiegegevens / kengetallen
− Uitrukken brandweer (ca. 250 keer)

Relatie met paragraaf
Lokale heffingen, weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op (gerangschikt naar de hoofddoelstellingen):
− Bevorderen van het veiligheidsgevoel bij burgers
− Uitvoeren van het veiligheidsbeleid/-plan; actieprogramma IVB 2009/2010
− Stimuleren van buurtpreventie en ondersteunen van de bestaande buurtpreventieprojecten
− Bestrijden en voorkomen van overlast
− Het handhaven van de openbare orde
− Afstemmen van de politiejaarplannen op het veiligheidsbeleid
− (Mede)uitvoeren van de speerpunten op het terrein van vergunningverlening, handhaving en
toezicht (openbare ruimte, horeca, evenementen en illegale praktijken)
− Bevorderen van goede samenwerking tussen de bij de veiligheid betrokken instanties
− In stand houden van de overlegstructuur veiligheid (Stuurgroep IVB - Projectgroep IVB)
− Bevorderen van veilig uitgaan zonder overlast in en om horecagelegenheden
− Uitvoeren van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
− Het verminderen van de veiligheidsrisico’s voor jongeren
− Aanpakken overlast van jongeren op straat middels Shortlistmethodiek van Beke
− Alcohol- en drugspreventie
− Bouwen ‘Centrum Jeugd en Gezin’
− Het versterken en optimaliseren van de handhaving
− Het opstellen en het uitvoeren van het handhavingsprogramma
− Voortzetten (inbraak)preventie
− Stimuleren van het toepassen van Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ bij nieuwbouw en bestaande
bouw
− Opnemen van woninginbraken (als prioriteit in politiejaarplan)
− Zorg voor voorkomen, beperken en bestrijden van brand, incidenten resp. rampen
− Het uitvoeren van reguliere wettelijke en overige maatregelen in het kader van brandweerzorg
en hulpverlening
− Optimaliseren van de rampenbestrijdingsorganisatie
− Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij de burgers met betrekking tot het voorkomen van
brand en andere calamiteiten
− Het (verder) optimaliseren van het in te zetten materiaal passend aan het risicoprofiel van de
gemeente
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Beleidsinitiatieven 2010
De concrete initiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, voor het jaar 2010 zijn:

Integrale veiligheid
− Nieuwe nota ‘Integraal veiligheidsbeleid 2011 - 2014’
De bestaande nota ‘Integraal Veiligheidsbeleid’ heeft een looptijd tot en met 2010. In de loop van
2010 wordt toegewerkt naar een nieuw vierjarig kader voor veiligheidsbeleid. Hiermee wordt overigens vooruitgelopen op de toekomstige wettelijke verplichting om om de vier jaar een integraal
veiligheidsplan vast te stellen, met daarin opgenomen de doelen en de verwachte bijdragen van andere lokale partners op gebied van veiligheid. De nota zal aanhaken bij de resultaten en conclusies
van de nieuwe landelijke veiligheidsmonitor die in 2009 ook in Valkenswaard is uitgevoerd en
waarvan de rapportage in maart 2010 wordt verwacht.

− Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuidoost-Brabant (RIEC)
Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zuidoost-Brabant (RIEC) bewerkstelligt een nauwe samenwerking tussen de 21 gemeenten met onder andere politie, justitie en belastingdienst om
witwassen van crimineel geld in vastgoed aan te pakken. Daarnaast dient het als expertisecentrum
op het terrein van bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad en toepassing wet Bibob. De eindverantwoordelijkheid is gelegen bij het Regionaal College. Het RIEC wordt gefinancierd door het
Rijk, provincie, gemeenten en betrokken partners.
Vanaf januari 2010 is het RIEC operationeel en kunnen de gemeenten de producten afnemen. De
gemeentelijke financiële bijdrage wordt vanaf 2011 gevraagd.
De concrete – gezamenlijke – maatregelen van integrale veiligheid voor het jaar 2010 zijn opgenomen in het Actieprogramma IVB 2009 – 2010.

Brandweerzorg
De veiligheidsketen omvat de onderdelen: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg.
De concrete ontwikkelingen en initiatieven, naast de reguliere werkzaamheden, voor het jaar 2010
zijn:

− Veiligheidsregio
Medio 2010 wordt verwacht dat zowel de Wet Veiligheidsregio's als de bijbehorende kwaliteit –
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) – van kracht zullen zijn.
Op 9 juli 2008 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant een convenant afgesloten. In dit convenant is vastgelegd dat de regio
uiterlijk 1 januari 2010 aan de in het convenant opgenomen kwaliteitseisen gaat voldoen. Deze
kwaliteitseisen zullen ook in de Wet Veiligheidsregio’s worden opgenomen. Het Algemeen Bestuur gaat na in hoeverre eind 2009 voldaan kan worden aan genoemde uitgangspunten.
In de concepttekst van de Wet Veiligheidsregio’s is de overweging opgenomen dat het wenselijk is
om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren. Dit om een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te garanderen.
Met de nog te nemen stappen (brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening) is de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant geregionaliseerd.
In algemene zin is volledige regionalisering van de vrijwilligers, gelet op de regionale kwaliteitsborging, geen noodzaak. Dit laat onverlet dat een dergelijke stap wel genomen wordt, indien dat
voor de kwaliteitszorg overtuigend een meerwaarde oplevert.
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− Bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen
Het hiervoor benodigde budget is reeds in de begroting 2009 voorzien, maar daarin nog niet meegenomen ten laste van de incidentele ruimte. De brandweer heeft niet de kennis van alle gebouwen
en bedrijven in het verzorgingsgebied. Met de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen is de
brandweer op de hoogte van risico’s bij calamiteiten.

− Tractiemiddelen brandweer (vervanging dienstvoertuig)
In 2010 moet een dienstvoertuig ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden worden vervangen.
De brandweer heeft geen tractiereserve, zodat de kapitaallasten zijn opgenomen.

− Brandweeruniformen
Het nieuwe brandweeruniform is landelijk ontwikkeld, zal ook landelijk worden geïmplementeerd
en wordt daarmee opgelegd. De kosten zullen de gemeenten zelf moeten dragen en wij stellen voor
de uniformen op te nemen in de materieelreserve van de brandweer. De storting hierin zal dan met
€ 10.000,-- structureel moeten worden verhoogd.

Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
Het volgende beleidsinitiatief is niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma 2010 – 2013
(i.c. vervallen):
− Brandweerzorg; toevoegen tractiemiddelen aan reserve ‘tractie ruimtelijk beheer’ (motie raad)

In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 de volgende
beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma:
− Brandweerzorg:
− Vervanging personeelsmanschappenwagen (2011)
− Vervanging blusvoertuig (2013)

Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.
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Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Openbare orde en (integrale) veiligheid”
Begroot
2010

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

- Lasten
- Baten

1.969
44

2.118
18

2.177
23

2.169
23

2.167
23

2.130
23

Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)

- 135

- 44

- 36

- 36

- 36

- 36

- 1.790

- 2.144

- 2.190

- 2.182

- 2.180

- 2.143

-

15
-

10
15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)

Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Brandweerzorg
−

−

−
−

− Beschermende maatregelen
−
−

€

63.000,--

+

€

4.000,--

-/-

€

5.000,--

+

Regionale brandweer
De bijdrage is met € 51.400,-- verhoogd als gevolg van de instelling van een Officier
Van Dienst regeling voor de gehele regio en met € 6.800,-- op grond van reguliere
ontwikkelingen.
Brandkranen
Brabant Water bepaalt in overleg met de gemeente het aantal brandkranen,
waarbij de afstand tot de bebouwing hoogstens 100 meter bedraagt. De
brandkranen worden van Brabant Water gehuurd en het preventief onderhoud
van de brandkranen (1.413 stuks in 2008) wordt door Brabant water verzorgd,
de controle door de gemeente. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan. In de
meerjarenramingen bij de begroting 2009 is een verhoging voor 2010 en
volgende jaren met € 22.800,-- al voorzien.
Ladder- en hulpverleningswagen
Toename van de kapitaallasten (€ 56.000,--)
Overig
− Gewijzigde toerekening Centrale Werkplaats door personeelswijziging
(€ 79.000,-- -/-)
− Overige wijzigingen; divers (€ 5.000,-- +)
Afname lasten lijkschouwingen (€ 6.000,--)
Toename doorbelastingen (€ 2.000,--)

Baten:
− Leges
Hogere opbrengst APV-vergunningen.
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Programma “Verkeer, vervoer en waterstaat” (2)
Portefeuillehouder: J.A. Verhoeven
Portefeuillehouder: drs. G.A.J. Adams (onderdeel ‘ leefomgeving’(uitvoering))

Wat willen wij bereiken?
Binnen het programma ‘verkeer, vervoer en waterstaat’ draait het in de kern om het garanderen van
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Valkenswaard.
Het programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, ook van de watergangen en (berm)sloten, de zorg voor bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de mobiliteit, het parkeren en de verkeersveiligheid.
Voor het onderhoud van de openbare ruimte willen wij bereiken dat de Valkenswaardse inwoners in
het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit en de belevingswaarde. Het gaat daarbij om alle elementen die in de openbare ruimte samenkomen: van groenvoorzieningen (programma ‘cultuur en recreatie’),
verhardingen en openbare verlichting (programma ‘verkeer, vervoer en waterstaat) tot openbare orde en veiligheid (programma ‘Openbare orde en integrale veiligheid’).
Verkeersveiligheid krijgt continue aandacht. De doelstelling is om het aantal letselslachtoffers en verkeersdoden binnen de gemeente te beperken c.q. te verminderen.
Een uitgangspunt is dat de veiligheid van de voetgangers en de fietsers voorop staat en dat de snelheid
van de auto in de kernen/woonwijken ‘gematigd’ blijft. Een ander uitgangspunt is een goede balans
creëren tussen enerzijds de leefbaarheid van de nabije omgeving (woon- en winkelklimaat) en anderzijds de bereikbaarheid van de voorzieningen (infrastructuur, verkeer, parkeerplaatsen).
Het weren van doorgaand verkeer in het centrum van Valkenswaard, met name van vrachtverkeer, is
een belangrijk uitgangspunt in de komende jaren. Door het realiseren van de Lage Heideweg kan hieraan gevolg worden gegeven.
Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Het instandhouden van de infrastructuur
− Het stimuleren van een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de
kernen en doorstroming voor het bovenlokale verkeer
− Veilig weggebruik door alle verkeersdeelnemers (met name ‘langzaam verkeer’)
− Zorg voor de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers
− Een goede verkeersdoorstroming
− Het weren van doorgaand (vracht)verkeer in het centrumgebied
− Het verbeteren en stimuleren van het openbaar vervoer

Beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. In eerste instantie is het
beheer gericht om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Een goed beheer heeft een gunstig effect op het leefklimaat van de burgers en geeft de gemeente een bepaalde uitstraling.
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Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:
− Infrastructuur:
− Inrichting 30km-u gebieden in het kader van Startprogramma Duurzaam Veilig (1998)
− Beheerplan ‘wegen’ (2004 - 2008); zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’1
− Beheerplan ‘bruggen’; zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’2
− Beleids-/beheerplan ‘openbare verlichting’; zie paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’3
− Verkeer (bereikbaarheid, doorstroming en/of veiligheid):
− Verkeersbeleidsplan (1996) en daarbij behorende uitwerking4
− Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard (1999)
− Startnotitie ‘trajectstudie rijksweg N-69’ (1994)
− Integrale oplossingrichtingen bereikbaarheids- en leefbaarheidproblemen in relatie tot rijksweg
N-69 (2004)
− Verkeersvisie Schaapsloop (2007)
− Fietsparkeerplan (1997)
− Fietsbeleidsplan (2006)
− Centrum:
− Plan van aanpak centrumprojecten Valkenswaard (2002)
− Masterplan Centrum (2004)
− Parkeren:
− Parkeerbeleidsplan (1996), uitvoering (2003) en evaluatie parkeerbeleid (2005)
− Parkeeronderzoek Valkenswaard (2008)
− Parkeernormering (2008)
− Beleidsnotitie parkeren grote voertuigen (2009)

Ontwikkelingen en trends
−
−
−
−
−

Problematiek rijksweg N-69
Gebiedsopgave grenscorridor N-69
Het verbeteren van de doorstroming op de gebiedsontsluitingswegen
Valkenswaard – Zuid (aanleg)
Ombouw randweg Eindhoven (in het kader van BBZOB)

Prestatie-indicatoren

− Het verminderen van de doorstroom op de Eindhovenseweg, ter hoogte van het centrumgebied
− Wegen moeten voldoen aan richtlijnen Duurzaam Veilig (afstemming weggebruik en wegfunctie)
− Het verminderen van aantal letselslachtoffers en verkeersdoden binnen de gemeente Valkenswaard
(geregistreerde objectieve ongevalgegevens), gerelateerd aan de landelijke doelstellingen
− Voldoende parkeercapaciteit bieden voor zowel vergunninghouders als bezoekers
− Voldoen aan de taakstelling zoals omschreven in het Brabants samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (Bsl) en het luchtkwaliteitsplan Valkenswaard

Het beheerplan wegen 2009 – 2013 en het daarbij behorende meerjarenprogramma ‘onderhoud wegen 2009 – 2013
wordt in de loop van 2009 c.q. begin 2010 aan uw raad aangeboden.
2 Voor de bij wegen behorende waterbouwkundige kunstwerken (bruggen, stuwen, duikers en overkluizingen) is nog
geen beheerplan beschikbaar. Deze wordt in de loop van het jaar 2009 c.q. begin 2010 aan uw raad aangeboden.
3 Wij beschikken uitsluitend over een beheerprogramma (uitbesteed aan Nobra). Een beleids-/beheerplan wordt in
de loop van het jaar 2009 aan uw raad aangeboden.
4 In de loop van het jaar 2009 krijgt het verkeersbeleid (actualisatie), gerelateerd aan de bestaande visie, haar beslag.
In het beleid wordt aandacht besteed aan de wegenstructuur, voetgangers en fietsers en het openbaar vervoer. De
actualisatie van het beleid wordt ter kennisneming aan uw raad aangeboden.
1
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Prestatiegegevens / kengetallen

− Infrastructuur:
− Verhardingen
: 95,14% verhard en 4,86% onverhard
− Openbare verlichting:
− Straatverlichting
: ca. 7.000 lichtmasten
− Grondspots
: 95 spots
− Parkeren:
− Betaalde parkeerplaatsen
: ca. 1.600 plaatsen
− Parkeervergunningen
: ca. 1.100 vergunningen
− Verkeersveiligheid (objectieve veiligheid); werkelijke gegevens jaar 2008
− Aantal ongevallen
: 30 slachtofferongevallen en 210 materiële schade ongevallen
− Aantal slachtoffers
: 36 personen
De ongevallen hebben plaatsgevonden op zowel rijkswegen, provinciale wegen als gemeentelijke wegen.

Relatie met paragraaf
Lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op:
− Het beheren van de openbare ruimte; het onderhouden van wegen, straten, pleinen, watergangen,
(berm)sloten, verkeersinstallaties en openbare verlichting
− Het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s wegen, bruggen en openbare verlichting (zie paragraaf
‘onderhoud kapitaalgoederen’)

− Het reconstrueren van wegen waarvan wegfunctie en weggebruik niet goed op elkaar afgestemd
zijn
− Waarborgen subsidiemogelijkheden voor projecten
− Het uitvoeren van verkeersmaatregelen
− Het bevorderen van de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid
− Creëren van een duurzame veilige weginrichting
− Bevorderen van de verkeersveiligheid
− Het monitoren van geregistreerde ongevallen
− Het (her)inrichten van bushaltes aan de richtlijnen toegankelijkheid minder-validen
− Het bewerkstelligen van parkeermogelijkheden (faciliteiten)
− Bestrijden van de gladheid in de gemeente

Beleidsinitiatieven 2010
De concrete initiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, voor het jaar 2010 zijn:

Infrastructuur, bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid
Het mobiliteitsvraagstuk is gericht op een efficiënter gebruik van de infrastructuur, een goede bereikbaarheid van de gemeente en doorstroming voor het bovenlokale verkeer.
In de gemeente Valkenswaard liggen ongeveer 1.938.000 m2 wegverharding en 99.000 m2 onverharde
wegen.
Het onderhoud aan de verharde en onverharde wegen is gebaseerd op het beheerplan ‘wegen’, het
onderhoud van waterbouwkundige kunstwerken (bruggen, stuwen, duikers en overkluizingen), beho-
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rend bij wegen, is gebaseerd op het beheerplan ‘bruggen’. Wij verwijzen uw raad ook naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’.

Infrastructuur
Projecten
De concrete ‘projecten’ 2010 – niet vallend onder de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ – dan wel
de ontwikkelingen ervan zijn:

− Masterplan Centrum (herinrichting Markt)
Eén van de actiepunten uit het coalitieprogramma 2008 – 2010 is het opnieuw bezien van het Masterplan Centrum. Dit wordt betrokken bij de herinrichting Markt. Nu er meer inzicht is verkregen in
de herstructurering van de verkeersaders (ontwikkelingen Europalaan, Lage Heideweg en verkeersvisie Schaapsloop) en het parkeren in het centrum kunnen wij een aanvang maken met de herinrichting van de Markt.
De volgende financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar:
 planvoorbereiding herinrichting Markt en omgeving (€ 100.000,--)
 revitalisering Markt (€ 375.000,--), waarbij het gebied rond het voormalige raadhuis de hoogste
prioriteit dient te krijgen
(amendement dd. 29-10-2008).
De provincie heeft, op aangeven van de bevolking, de Markt van Valkenswaard als ‘winnaar’ uitgeroepen als de meest verrommelde locatie van Brabant. Voor het opknappen van de markt stelt de
provincie € 550.000,-- beschikbaar.
In de loop van 2009 hebben wij – door een extern bureau – een strategisch plan van de Markt (totaal visie), ontwerp fase 1, uitvoeringsvoorbereiding en –begeleiding fase 1 opgesteld. De visie,
zowel van de Kleine als de Grote Markt, is gebaseerd op het Masterplan Centrum en de bestaande
verkeersstructuur. Bij het inrichtingsplan is het kwaliteitsniveau van het reeds uitgevoerde gedeelte
van het centrum (bestratingcombinatie van gebakken klinkers en natuursteen, hoogwaardige verlichting en beplanting) gehanteerd.
Voor de overige fasen (= totale herinrichting Markt) zijn nog geen financiële middelen beschikbaar.

− Lage Heideweg
In het najaar van 2008 is een intentieovereenkomst tot stand gekomen en getekend tussen de gemeenten Valkenswaard en Bergeijk en de provincie Noord–Brabant voor de realisatie van de Lage
Heideweg.
Het bestemmingsplan is aan de gemeenteraden van Valkenswaard en Bergeijk aangeboden ter vaststelling (juli 2009). Met uw besluit van 10 september 2009 is de bestemmingsplanfase afgerond.
Wij verwachten in het 3e kwartaal van 2010 te starten met de uitvoering. De aanleg zal in het 1e
kwartaal 2012 zijn gerealiseerd.
Op dit moment lopen onderhandelingen om te komen tot minnelijke verwerving. Na de vaststelling
van het bestemmingsplan zal duidelijk worden of beroep zal worden ingesteld bij de Raad van State. Voorgaande twee factoren kunnen van invloed zijn op de planning van de uitvoering.
De dekking van de lasten geschiedt ten laste van de algemene reserve. Het maximaal voor rekening
van de gemeente Valkenswaard blijvende gedeelte is gecalculeerd op € 3.000.000,-- dat ten laste
van de algemene reserve wordt gebracht.
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− Europalaan
Uw raad heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Europalaan,
onder voorwaarde dat pas een schop de grond in gaat als de geluidprocedure en twee procedures
ruimtelijke ordening (art. 19 lid 1) zijn afgerond.
Vanaf 9 juli 2009 zijn de stukken behorende bij de geluidprocedure en twee procedures ruimtelijke
ordening (art. 19 lid 1) voor zes weken ter inzage gelegd. De afronding van deze procedures zal
naar verwachting eind 2009 / begin 2010 zijn.
Parallel aan deze procedures wordt dit jaar nog een groeninventarisatie uitgevoerd en een groenontwerp gemaakt. Na een inloopavond wordt zowel het groenontwerp als het wegontwerp uitgewerkt tot tekeningen met bestek. De totale uitvoering kan begin 2010 worden aanbesteed.
Wij verwachten in het 2e kwartaal van 2010 te starten met de uitvoering. De aanleg zal in het 2e
kwartaal 2011 zijn gerealiseerd.
Verwerving is bij dit project niet aan de orde. Na afronding van de procedures zal duidelijk worden
of beroep zal worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan nog van invloed zijn op de planning
van de uitvoering.
De dekking van de lasten geschiedt ten laste van de algemene reserve. De netto ten laste van de
gemeente blijvende lasten zijn € 3.811.000,--, als alle toegezegde en verwachte subsidies en bijdragen werkelijkheid worden.

− Reconstructie Maastrichterweg
Begin 2009 is tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van het vervangen van de toplaag van het gedeelte van de Maastrichterweg tussen de Schafterdijk en de rotonde bij de Abdijweg geconstateerd
dat de scheurvorming in de toplaag veroorzaakt wordt door de slechte staat van de gehele constructie en fundering. Besloten is het werk niet verder uit te voeren.
De investering van het vervangen van de gehele wegconstructie wordt gecalculeerd op € 400.000,-Het volledig vervangen van een wegconstructie betreft geen onderhoudsmaatregel maar een vervangingsinvestering. In de (exploitatie)begroting 2010 hebben wij de lasten opgenomen. Wij zullen
hierover (= 1e fase van het project) nog in 2009 een voorstel aan uw raad aanbieden. In overleg met aanliggende ondernemers is overeengekomen dat het werk aan de Maastrichterweg na 12 oktober 2009
wordt uitgevoerd.
Naar aanleiding van het voorval hebben wij een onderzoek verricht (gedeelte tussen de komgrens
Valkenswaard en Schafterdijk). Het resultaat van het onderzoek is dat de wegconstructie van dit
gedeelte van de Maastrichterweg eveneens volledig vervangen moet worden. De investering wordt
gecalculeerd op € 1.795.000,--. De vervanging dient uitgevoerd te worden in een termijn van vijf
jaar (2014).
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 hebben wij het in eerste instantie gecalculeerd investeringsbedrag
(€ 800.000,--) opgenomen. Het resultaat van het onderzoek is bekend geworden na vervaardiging van de (concept)
begroting.
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Overige projecten
Een overig concreet ‘project’ 2010 – niet vallend onder reconstructies en/of aanleg wegen – is:

− Geluidswal ‘Zuidelijke Randweg gedeelte Maastrichterweg – Luikerweg’
De Belangengroep de Langveter de Slechtvalk is al enige tijd met de gemeente in overleg over de
hoogte van de geluidswal en de onderhoudstoestand van deze wal. Metingen hebben aangetoond
dat de hoogte van de geluidswal niet voldoet aan het akoestische onderzoek van de Zuidelijke
Randweg 1992. Daarnaast is er aan de geluidswal eenmalig groot onderhoud noodzakelijk. Om
voor dit onderwerp tot een oplossing te komen zijn er aan ons college 4 oplossingsvarianten voorgelegd. Wij gaven er de voorkeur aan om de geluidswal te vervangen door een geluidsscherm. De
Belangengroep was van mening dat de bewoners voor het vervangen van de wal door een scherm
een te grote financiële bijdrage moesten doen.
Daarom is er besloten om de geluidswal op de juiste hoogte ten opzichte van de kruin van de Zuidelijke Randweg te brengen (volgens het akoestisch onderzoek 1992)
Daarnaast is het noodzakelijk om op deze geluidswal eenmalig groot onderhoud te verrichten.
− Het op hoogte brengen van de geluidswal (o.b.v. kengetallen)
− Het eenmalig uitvoeren van groot onderhoud
− Bijkomende kosten, grondwateroverlast geluidswal
Totale investering onderhoud Zuidelijke Randweg

€ 120.000,-€ 60.000,-€ 20.000,-€ 200.000,--

Fietsvoorzieningen
Het fietsbeleidsplan is in 2006 door uw raad bekrachtigd. De concrete doelstelling is het zorgen voor
een veilig en aantrekkelijk fietsklimaat. Op grond van een (meerjaren)uitvoeringsprogramma – door
ons vastgesteld – worden maatregelen uitgevoerd.
De concrete maatregelen voor het jaar 2010 zijn:

− Fietsvoorziening ‘Centrum – Achelse Kluis
Dit is een ontbrekende schakel in het (recreatieve) fietsnetwerk. Bij de vaststelling van het fietsbeleid heeft de fractie VVD een amendement ingediend om deze fietsvoorziening op te nemen in het
secundaire fietsnetwerk van de gemeente. Het amendement is met een meerderheid van stemmen
aangenomen. Bij de behandeling van de Nota Kaders Begroting 2010 – 2013 is een verzamelmotie
ingediend waarbij een bedrag van € 25.000,-- is opgenomen. Dit bedrag hebben wij overgenomen
om aan te sluiten op de motie.
Volgens het fietspadenplan (2007) zijn de uitvoeringslasten van het project + € 1.200.000,--. Indien
subsidie verleend kan worden op het project, kan deze maximaal 25% van de subsidiële bedragen
zijn. De prioriteitstelling/financiële positie maakt het echter niet mogelijk om dit bedrag op te nemen.

− Fietsenstalling ‘Prinses Irene Brigadeplein’
Eind februari 2009 hebben wij besloten het gebruik van de fietsenstalling aan het Prinses Irene Brigadeplein te continueren op basis van gratis en bewaakt fietsenstallen tot voorlopig 31 maart 2010.
In februari 2010 wordt geëvalueerd of de fietsenstalling op deze wijze wordt voortgezet. In de
eindevaluatie wordt gekeken naar de bezettingsgraad en functie van de fietsenstalling, ook in relatie
met het gebruik van de Lock ‘n Go fietsenklemmen. De gebruiksintensiteit van de fietsenstalling
wordt over een periode van circa een jaar gemeten.
In de bewaking wordt sinds 1 maart 2010 voorzien door twee medewerkers die op basis van gesubsidieerde arbeid vanuit Ergon Bedrijven (re-integratie) worden ingezet, via tussenkomst van het
team Werk en Inkomen. De personele bewakingskosten zijn daardoor budgettair neutraal. Voor ex-
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ploitatie, onderhoud, beheer en instandhouding van de fietsenstalling is in de begroting 2010 een
bedrag van € 8.000,-- per jaar opgenomen.

Verkeersinstallaties
Een groot gedeelte van de zestien verkeersregelinstallaties is geplaatst in de ’70 en ’80 jaren en dienen
hoognodig gerenoveerd te worden. Dat blijkt uit de vele storingen waardoor de curatieve kosten hoog
zijn. Eerdere voorstellen voor vervanging zijn uitgesteld vanwege onduidelijkheid over de toekomst
van bepaalde installaties in verband met onder andere de rondweg. Van de te vernieuwen installaties
dienen in de komende jaren de automaten, armaturen en ratelklikkers en detectielussen vervangen te
worden.

- Automaten regelinstallaties
- Armaturen
- Ratelklikkers
- Detectielussen
Totaal

2010
2011
2012
2013
128.000,-- 168.000,-- 112.000,-- 72.000,-35.000,-- 35.000,-- 35.000,-- 35.000,-8.000,-8.000,-8.000,-8.000,-10.000,-- 10.000,-- 10.000,-- 10.000,-181.000,,- 221.000,-- 165.000,-- 125.000,--

Uitgegaan wordt van een ongewijzigde situatie ten aanzien van de Eindhovenseweg. Met een verkeersluwe Eindhovenseweg zal het aantal verkeersregelinstallaties met drie verminderen en zullen
bovengenoemde kosten dientengevolge lager worden.
De afschrijving van de investeringen is, conform het geaccordeerde afschrijvingsbeleid, 10 jaar.

Openbare verlichting
In de gemeente zijn er in totaliteit circa 7.000 lichtmasten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur, kabels, regelkasten, e.d..
Wij verwijzen uw raad naar paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’, beleids-/beheerplan ‘openbare
verlichting’.

Parkeren
Parkeerbeleid vormt een onderdeel van het gemeentelijke verkeersbeleid en is primair gericht op het
bevorderen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Met name het vergroten c.q. verbeteren van de
bereikbaarheid van het centrum, het mogelijk maken om te parkeren in en nabij het centrum en het
verbeteren van de kwaliteit daarvan.
Het parkeerbeleid voor het centrum is in 2008 door uw raad bekrachtigd.
De concrete initiatieven/maatregelen 2010 zijn:

− Parkeerbeleid
Wij zullen het algemeen parkeerbeleid voor de gemeente Valkenswaard, de kernen Dommelen en
Borkel en Schaft actualiseren.

− SMS-/belparkeren
Vanaf medio september 2008 is SMS- en belparkeren operationeel. De controle op parkeren en het
uitschrijven van parkeerbonnen vindt geautomatiseerd plaats door middel van de controleterminals
(handhelds) en de benodigde programmatuur.
De jaarlijkse onderhoudskosten en servicecontract parkeerautomaten en handheldcomputers zijn
niet in de (exploitatie)begroting opgenomen. Het exploitatiebudget dient vermeerderd te worden
met € 23.000,--, bestaande uit de volgende componenten:
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Service Level Agreement met Simac
programma Sphynxx (t.b.v handhelds BOA's)
Onderhoudscontract Parkfolio hosting systeem van TMC,
waarop alle parkeerautomaten zijn aangesloten
Abonnementskosten GPRS of RAM

: € 2.520,-: € 15.500,-: € 4.500,-- tot € 6.000,--

− Parkeren Borkel en Schaft
In het verleden zijn financiële middelen (€ 150.000,--) beschikbaar gesteld voor de aanleg van een
tijdelijk parkeerterrein achter de Oude School en een definitief parkeerterrein. Daarvan is
€ 60.000,-- aangevraagd voor de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein en € 90.000,-- gereserveerd
voor de aanleg van een definitief parkeerterrein.
De aanleg van het tijdelijke parkeerterrein heeft uiteindelijk meer gekost en overleg met de Dorpsraad ‘Borkel en Schaft’ heeft opgeleverd dat het Mgr. Kuijpersplein toe is aan een herinrichting.
In 2009 is het tijdelijke parkeerterrein aangelegd en eind 2009 wordt gestart met de herinrichting
van het Mgr. Kuijpersplein. In de periode 2010 - 2012 zal het definitieve parkeerterrein worden
aangelegd.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is in 2010 een aanvullend budget nodig van € 50.000,--.

Bereikbaarheid
Er zijn geen (beleids)initiatieven in het jaar 2010.

Verkeersdoorstroming
Verkeersbeleid
Het bestaande verkeersbeleidsplan dateert uit 1996. In 2008 heeft er met uw raad een opiniërende bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij is aangegeven dat de visie van 1996 nog altijd actueel is. Op basis
van die visie hebben wij gekeken of de inhoudelijke uitwerking nog actueel is en waar mogelijk nog
aanpassingen moeten komen. Bij de actualisatie van het beleid wordt met name aandacht besteed aan
de wegenstructuur, met name de indeling van de stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen.
Bij de actualisatie verkeersbeleid (2009) wordt aandacht besteed aan alle modaliteiten.

N-69
De N-69 geldt als één van de belangrijkste ontsluitingsroutes voor Valkenswaard. De combinatie van
enerzijds veel lokaal, regionaal en internationaal verkeer en anderzijds de tracering van de weg dwars
door de kern van Valkenswaard leidt tot omvangrijke leefbaarheidproblemen in de kern en zorgt er
dagelijks voor congestie.
Op 17 mei 2004 is door alle betrokken gemeenten (Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Veldhoven,
Bergeijk, Eersel en Heeze-Leende), de provincie Noord-Brabant en het SRE een intentieverklaring
ondertekend. In de verklaring is aangegeven dat gezamenlijk een integrale oplossing wordt ontwikkeld, waarvan een omleidingroute voor de N-69 ter hoogte van Valkenswaard en Aalst deel uit maakt.
Per 1 januari 2009 de N-69 is het beheer overgedragen naar de provincie (eerst aangesprokene voor
het treffen van maatregelen). Momenteel is de provincie is bezig met een startnota voor de Mer, om tot
een nieuw tracé te komen.
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Er zijn normaliter geen gemeentelijke lasten voor maatregelen aan de N-69. De gemeente heeft echter
een zorgplicht om tot een vermindering van luchtkwaliteitproblematiek te komen. Daarvoor is een
maatregelenpakket opgesteld. Wij hebben nog geen financiële middelen van RWS ontvangen voor de
uitvoering van maatregelen. Concreet moeten volgende maatregelen worden uitgevoerd: instellen van
een vrachtwagenverbod, aanpassen van de Eindhovenseweg (Geenhovensedreef – Europalaan) en
aansluiten van de Lage Heideweg op de Rijksweg N-69. De uitvoering is gepland vanaf 2012.
Vergoeding van kosten vindt plaats op basis van verrekening achteraf (zoals ook de kosten voor de recente
aanpassingen bij de kruising Eindhovenseweg / Geenhovensedreef). Wij verwachten alle kosten achteraf vergoed
te krijgen.

Vrachtverkeer
In de intentieverklaring N-69 zijn voorwaarden geformuleerd voor wat betreft een vrachtwagenverbod
op de N-69.
Een vrachtverbod kan, conform de intentieverklaring, worden ingesteld als de Lage Heideweg gerealiseerd is. Bij de start van de aanleg van de Lage Heideweg zal ook begonnen worden met de voorbereidingen voor het instellen van een vrachtverbod.

Verkeersveiligheid
Eén van de uitgangspunten is dat wij als gemeente bijdragen aan de realisatie van de landelijke doelstellingen voor wat betreft het verminderen van aantal letselslachtoffers en verkeersdoden. Andere
uitgangspunten zijn dat de veiligheid van de voetgangers en de fietsers voorop staat en dat de auto in
de woonwijken ‘gedoogd’ wordt én dat er een goede balans is tussen enerzijds de leefbaarheid van de
nabije omgeving (woon- en winkelklimaat) en anderzijds de bereikbaarheid van de voorzieningen
(infrastructuur, verkeer, parkeerplaatsen).
Door de vormgeving van de wegen (wegindeling) beter af te stemmen op de wegfunctie, zal het weggebruik verbeteren (duurzaam veilig beleid), waardoor de veiligheid toeneemt.
Door het realiseren van bepaalde maatregelen (bijv. 30 km/h zones, plaatsen van flitspalen, verkeersdrempels) wordt de kans op verkeersongelukken verminderd en de gevolgen van verkeersongevallen
beperkt.
Bij initiatieven ter handhaving, respectievelijk stimulering van de (verkeers)veiligheid, worden eerst
het nut en de noodzaak bepaald, alvorens maatregelen worden uitgevoerd.
Een concrete maatregel 2010 is:
− Het monitoren van de verkeersveiligheid (geregistreerde ongevallen)

Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
Wij hebben de volgende beleidsinitiatieven, oorspronkelijk voorzien in het jaar 2010 van het Perspectievenprogramma 2010 - 2013, doorgeschoven met één jaar. Namelijk:
− Herinrichting Klinkerstraat
− Brug ‘De Voort’ (vervanging)
− Vervangen van de openbare verlichting (motie raad)
− Knip ‘Zeelberg – Paukesvenweg’
− Knip ‘Brugse Heide’
− Kruispunt ‘Scheperseind – Warande’
− Onderuitspoeling kademuur & Venbergse watermolen
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In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 de volgende
beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma:
− Kruispunt Leenderweg – J.F. Kennedylaan (2012)
− Verbeteringsmaatregelen N-69 (2012)
− Uitvoering vrachtwagenverbod
− Aanpassen van de Eindhovenseweg (Geenhovensedreef – Europalaan)
− Aansluiten Lage Heideweg op Rijksweg N-69
− Keerlus ‘J.F. Kennedylaan en truckstop’ (2012)

Daarnaast zijn de volgende beleidsinitiatieven niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma
2010 – 2013 (i.c. vervallen):
− Rotonde ‘Luikerweg – Venbergseweg’
− Rotonde ‘Geenhovensedreef – Nieuwe Waalreseweg’
− Wegmarkeringen
− Bruggen (vervangingsvoorzieningen)
− Openbare verlichting fietspad ‘Maastrichterweg’
− Fietsverbinding ‘De Smelen – Sparrenlaan’
− Fietsvoorziening ‘J.F. Kennedylaan’
− Parkeren (onderzoek parkeerbeleid)
− Vrachtverbod Leenderweg

Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.

Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Verkeer, vervoer en waterstaat”
Begroot
2010

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

- Lasten
- Baten

4.150
1.238

4.411
1.519

4.311
1.378

4.141
1.378

4.180
1.378

4.164
1.378

Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)

2.042

53

10

10

10

10

- 4.954

- 2.945

- 2.943

- 2.773

- 2.812

- 2.796

-

11
367

56
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)
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Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Infrastructuur
−

−

€

125.000,-- -/-

€

23.000,-- +

€

139.000,-- -/-

Voorziening onderhoud wegen
De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud wegen wordt structureel met 20%
verlaagd (€ 127.200,--) en het wegenbeheerplan zal daarop worden doorgerekend.
Reconstructie Maastrichterweg
Geraamd zijn de kapitaallasten ad € 34.000,-- van de 1e fase van de reconstructie van
de Maastrichterweg in 2010 (uit te voeren in 2009). De 2e en 3e fase zijn opgenomen
in het perspectievenprogramma).

− Parkeren
Er is een bedrag van € 25.000,-- opgenomen voor de aanleg van invalidenparkeerplaatsen. Dit bedrag was in de begroting 2009 geraamd op programma 6 (652).
Dit bedrag is overgeheveld, omdat de aanleg van parkeerplaatsen feitelijk op
programma 2 thuishoort.

Baten:
− Parkeren
De geraamde opbrengst parkeergelden wordt verlaagd met € 110.000,-- tot € 1.000.000,-en de opbrengst naheffingsaanslagen met € 29.500,-- tot € 100.000,--. De werkelijke
cijfers 2008 en 2009 geven aan dat de geraamde opbrengsten in de primaire begrotingen
niet worden gehaald.
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Programma “Economische zaken” (3)
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer
Portefeuillehouder: J.A. Verhoeven (onderdeel ‘grondbeleid’ en ‘gemeentelijke eigendommen’)
Portefeuillehouder: drs. A.B.A.M. Ederveen (onderdeel ‘evenementen’)

Wat willen wij bereiken?
Bij het programma draait het bovenal om het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische
structuur en om het behouden en stimuleren van werkgelegenheid.
Daarnaast bevat het programma het Valkenswaardse horecabeleid1, dat vooral gericht is op het bereiken van een evenwicht tussen de levendigheid en de leefbaarheid in Valkenswaard, welk thema deels
ook tot uitdrukking komt in het gemeentelijk recreatief/toeristisch beleid.
Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Economische ontwikkelingen gericht op de werkgelegenheidsfunctie in de gemeente Valkenswaard
te stimuleren
− Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven
− Het bevorderen van de uitgifte en revitaliseren van bedrijventerreinen
Eveneens heeft het programma een nauwe relatie met het programma ‘Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk’, vooral daar waar het gaat om het activeren en op weg helpen van inwoners naar
werk, het voorkomen van (langdurige) werkloosheid en het participeren van personen in de maatschappij.

Beleid
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:
− Standplaatsenbeleid (1997)
− Integraal horecabeleid (2001) en evaluatie horecabeleid (2003)
− Terrassenbeleid (2004)
− Evenementenbeleid (2006); zie ook programma ‘cultuur en recreatie’
− Kader sociaal-economisch beleid (2006) en sociaal economisch actieprogramma’s
− Beleid ‘snippergroen’ (2003); zie ook programma ‘cultuur en recreatie’
− Kadernota Grondbeleid (2002)

Ontwikkelingen en trends
− Economische crisis (recessie)
− Toekomstvisie

Prestatie-indicatoren

− Dekkingspercentage markt

1

: 100% (trend laatste jaren: + 70%)

De geformuleerde doelstellingen hebben ook een relatie met het programma ‘Openbare orde en veiligheid’.
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Prestatiegegevens / kengetallen

− Regionaal stimuleringsfonds (per inwoner)
− Pachtgronden:
− Oppervlakte te verpachten gronden (ha.):
− Geliberaliseerde pacht
− Reguliere pacht
− Erfpacht / recht van opstal
− Aantal pachters

: € 5,98

: 122 ha.
: + 200 ha.
: 6 locaties grond/opstallen in erfpacht
11 locaties recht van opstal
: 58 pachters

Relatie met paragraaf
Weerstandsvermogen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op:
− Het uitvoeren van de actiepunten uit het sociaal-economische actieprogramma
− Het uitgeven van bedrijventerreinen
− Het revitaliseren en intensiveren van bestaande bedrijventerreinen
− Het instandhouden van de (week)markt
− Het verpachten, verhuren en verkopen van pachtgronden
− Het verhuren van overige in gebruik gegeven gronden en gebouwen

Beleidsinitiatieven 2010
Economisch actieplan (werkgelegenheid)
In 2006 heeft uw raad het sociaal-economische beleidskader bekrachtigd.
De relevante ontwikkelingen/maatregelen op het terrein van economische aangelegenheden voor het
jaar 2010 zijn:

− Herziening sociaal - economisch beleidskader
De toekomstvisie heeft uiteraard invloed op het door uw raad vastgestelde sociaal-economische beleidskader. Vandaar dat dit beleidskader herzien dient te worden.
Het vorengaande impliceert dat de mogelijke financiële consequenties van een dergelijk hernieuwd
beleidsplan momenteel nog niet geheel zijn aan te geven.

− Crisisaanpak
De huidige recessie stelt de gemeente Valkenswaard voor de uitdaging om daar waar mogelijk bij
te dragen aan een effectieve crisisaanpak. In 2009 zijn in dit kader al diverse activiteiten ontplooid
en in 2010 zal dit beleid worden voortgezet en indien mogelijk worden uitgebreid. Wij werken
hierbij nadrukkelijk samen met de regionale partners (SRE/ A2-verband).
Een voorbeeld van een actie die is ondernomen om de gevolgen van de crisis aan te pakken, is de
Brainport MKB Desk. In Valkenswaard is zo’n desk gevestigd in het bedrijvencentrum Delta van
NV Rede. Hier kunnen ondernemers terecht die als gevolg van de crisis in de problemen (dreigen
te) komen. Ook starters zijn hier welkom voor advies. Onafhankelijke deskundige adviseurs verstrekken kosteloos financieel en bedrijfskundig advies in een vertrouwelijke omgeving.
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Verder worden ook in 2010 op basis van het regionale Actieplan Arbeidsmobiliteit in de Brainportregio crisismaatregelen getroffen. Hierbij gaat het onder andere om het behoud van vakmanschap,
een aanpak van de jeugdwerkloosheid en het organiseren van scholing.
Ook zal tijdens bedrijfsbezoeken en –gesprekken worden bezien in hoeverre maatwerk mogelijkheden biedt om problemen van ondernemers op te lossen. Tenslotte is het van groot belang dat, gezien de urgentie van de huidige problematiek, de mogelijkheid bestaat om nieuwe lokale en regionale initiatieven te ontplooien.

− Sociaal – economisch Actieprogramma 2010
In 2010 wordt, net zoals in de voorgaande jaren, een vertaling gemaakt van het brede kader voor
het sociaal-economische beleid naar een concreet Sociaal-Economisch Actieprogramma (SEAP)
2010. Hierin worden concrete acties voor het sociaal-economische beleid voor zowel de korte als
lange termijn benoemd. De Toekomstvisie 2030 is hiervoor een belangrijke leidraad.
Onderscheidend ten opzichte van voorgaande jaren is dat ten behoeve van het SEAP 2010 een verdere verfijning van economische analyses plaatsvindt op basis van de te ontwikkelen Valkenswaardse Sociaal-Economische Barometer. In deze barometer worden trends en cijfers meegenomen
op het vlak van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, demografie, bedrijfsvestigingen, vestigingsklimaat,
koopstromen en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. De barometer wordt daardoor een belangrijke informatiebron voor het nemen van toekomstige maatregelen op het gebied van sociaaleconomische zaken.
In de (exploitatie)begroting is een structureel bedrag van € 110.000,-- opgenomen voor de uitvoering van het SEAP 2010. Specifiek betreft het diverse activiteiten op het terrein van kenniseconomie, industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening, toerisme, recreatie en horeca, detailhandel en
de agrarische sector.

− Herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop I
Ons beleid is gericht op het aanbieden en behouden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame
vestigingsplaatsen voor ondernemers. Om dit waar te maken is het noodzakelijk om het bedrijventerrein Schaapsloop I te herstructureren.
Ten behoeve van de herstructurering van Schaapsloop I werken wij samen met het bedrijfsleven,
verenigd in de Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard (VICV) en de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De betrokkenheid van de laatstgenoemde organisatie sluit aan bij
de provinciale inzet op de herstructurering van bedrijventerreinen. Zij stellen hier bovendien middelen voor beschikbaar.
Onder leiding van de BOM is in de tweede helft van 2009 gestart met het opstellen van een Masterplan voor de Schaapsloop I. In 2010 zal het Masterplan met bijbehorende vervolgactiviteiten
worden vastgesteld. Daarna kan worden gestart met de uitvoering van de gemaakte plannen.

− Evenementenbeleid
Evenementen kunnen bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en naamsbekendheid van
Valkenswaard. Dit is voor ons een reden om het houden van evenementen te ondersteunen. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar het beperken van de ongewenste neveneffecten die evenementen
kunnen veroorzaken.
Wij zijn geen organisator van evenementen, maar voor organisatoren wel een belangrijke partij.
Daarom zullen wij onze voorwaardenscheppende, regulerende en stimulerende rol in 2010 verder
vormgeven, gebaseerd op de in 2009 geplande evaluatie van het evenementenbeleid.
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− Keurmerk Veilig Ondernemen
Landelijk heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen bewezen dat het een effectief instrument kan zijn
om publieke en private partijen te laten samenwerken aan veiligheid. In Valkenswaard zijn de gemeente Valkenswaard, Vereniging industrieel contact Valkenswaard (VICV), Schaapsloop BV, politie en brandweer hiermee onder procesbegeleiding van MKB Nederland aan de slag gegaan. Dit
heeft ertoe geleid dat de betrokken partijen in 2009 een convenant hebben ondertekend.
Op Schaapsloop I en II is een onderzoek naar de criminaliteitsbeleving en een schouw uitgevoerd.
De resultaten hiervan zijn vertaald naar een plan van aanpak, dat geconcretiseerd is door middel
van een maatregelenmatrix. In 2010 wordt ingezet op het tot uitvoering brengen van de acties die
zijn opgenomen in de maatregelenmatrix. Dit dient te resulteren in het behalen van doelstellingen
op het vlak van onder andere het tegengaan van criminaliteit, het bevorderen van de brandveiligheid en beheer en onderhoud van zowel de publieke als de private ruimte.

− Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
In Valkenswaard is een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners,
gemeente, politie en brandweer en de centrummanager actief om toe te werken naar een kwaliteitsverbetering van de veiligheid in de uitgaansgebieden ‘Statie’ en ‘Markt’. Nog in 2009 zal door de
partners een samenwerkingsconvenant met zowel concrete maatregelen als inspanningsverplichtingen worden ondertekend.
In 2010 wordt gewerkt aan de uitvoering van de aan de hand van een veiligheidsanalyse opgestelde
maatregelenmatrix. Hierin zijn doelstellingen, maatregelen en activiteiten gedefinieerd die worden
ingezet om de kwaliteit te verbeteren. Gedacht moet hierbij worden aan maatregelen inzake wildplassen, vandalisme, verlichting, reiniging openbaar gebied, sluitingstijden, rookbeleid, taxistandplaatsen, etc. Daarnaast is het sluitingstijdenregime is een zeer actueel thema.

(Week)markt
De kostendekkendheid van de markt ligt rond 70% (trend laatste jaren).
In de begroting 2010 is voor de weekmarkt als lasten een bedrag van € 147.864,-- en als baten een
bedrag van € 98.000,-- opgenomen. Per saldo een nadelig resultaat van € 49.864,-- (= 33,7%).
Tijdens de laatste kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat het organiseren van een weekmarkt
geen kerntaak van de gemeente is. De gemeente diende echter wel de regie te behouden. Vervolgens
zijn wij gestart met een verkenning naar de mogelijkheden tot uitbesteding, privatisering of welke
andere vorm dan ook.
Daartoe hebben wij – in overleg met de gemeentelijke marktcommissie – een aantal opties besproken.
In 2010 zal dat leiden tot een bepaalde visie ten aanzien van de weekmarkt.

Grondbeleid
Wij verwijzen uw raad naar paragraaf ‘Grondbeleid’.
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Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 geen beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma.
Wij hebben het beleidsinitiatief ‘illegaal grondgebruik (aanpak)’ niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 (i.c. vervallen).

Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.

Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Economische zaken”

- Lasten
- Baten
Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)
Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2010

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

1.123
629

1.103
457

1.205
508

1.188
508

1.194
508

1.194
508

185

- 15

- 16

-16

- 16

- 16

- 679

- 631

- 681

- 664

- 670

- 670

-

90
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)
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Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Economische zaken

€

102.000,-- +

€

22.000,-- +

€

28.000,-- +

Het budget voor economische zaken is verhoogd van € 110.000,-- in 2009 naar
€ 200.000,-- in 2010. Daarin is opgenomen:
- de uitvoering van het economisch actieplan (structureel in begroting 2009) € 105.000,-- de personeelsuitbreiding met 20 uren in perspectievenprogramma 2009
€ 30.000,-- het door uw raad aangenomen amendement op 29 oktober 2008 voor
uitbreiding
€ 50.000,-- een bedrag voor streekontwikkeling Boven Dommel in perspectievenprogramma 2009
€ 10.000,-- een reeds eerder aanwezig bedrag voor onvoorziene activiteiten
€ 5.000,-€ 200.000,--

Baten:
− Gemeentelijke gebouwen
De huuropbrengst van het voormalige raadhuis is met € 19.700,-- verhoogd tot
€ 45.000,--. Dit sluit aan bij de op 28 mei 2009 door uw raad aangenomen motie met
betrekking tot Galérie Lambér.

− Pachten
De pachtopbrengsten zijn verhoogd met € 24.000,--. De huuropbrengst van gemeentegrond brengt op basis van de werkelijke cijfers (2008) ruim € 4.000,-- méér op.
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Programma “Onderwijs” (4)
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer

Wat willen wij bereiken?
Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen. Dit betekent zowel betrokkenheid bij het basisonderwijs als aandacht voor cursussen en opleidingen voor volwassenen (educatie).
Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Adequate huisvesting voor het basisonderwijs
− Aandacht voor onderwijs, ook voor kwalitatieve aspecten in faciliterende zin
− Aandacht voor de brede school
− Stimuleren van de voor- en naschoolse opvang
− Aansluiting tussen basisschool en voorschoolse educatie
− Het verminderen van onderwijsachterstanden (kinderen)

Beleid
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:
− Notitie ‘Vraagfinanciering schoolbegeleiding 2007 – 2009’
− Beleidsvisie ‘Brede School’(2008)
− Lokaal onderwijsbeleid (2009)*
− Lokale Educatieve Agenda 2009 - 2011 (college)*
* in ontwikkeling, ter vaststelling in de loop van het jaar 2009.

Het onderzoek ‘onderwijshuisvesting’ (2008), verricht door de rekenkamer, is een basisuitgangspunt
bij (toekomstige) beleidsvorming.
De onderwijshuisvesting is gebaseerd op de wettelijke regelgeving en de daarbij door uw raad vastgesteld verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’.

Ontwikkelingen en trends

− Harmonisatie: samenvloeiing van dagopvang en peuterspeelzaalwerk voor de peuters van 2 - 4 jaar
− Vorming van Integrale Kindcentra
Met als constitutionele partners per locatie: het primair onderwijs, de dagopvang en de aanbieder
van voorschoolse educatie. Deze constitutionele partners kunnen worden uitgebreid met de partijen/instellingen uit de directe omgeving van de basisschool (zoals bibliotheek, CMD, sportverenigingen, etc.)
− Realisatie van passend onderwijs door de onderwijsinstellingen
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Prestatie-indicatoren
−
−
−
−

Daling van het aantal voortijdig schoolverlaters
Groter bereik van voorschoolse educatie
Minder achterstand en/of ‘koude instroom’ van kinderen in het primair onderwijs
Afname van het gebruik van het leerlingenvervoer en vermindering van het aantal vervoersbewegingen binnen het leerlingenvervoer
− Realisatie van ‘schakel in de wijk’ waardoor ouders en bewoners kunnen participeren op niveau en
frequentie van hun keuze
De prestatie-indicatoren – gericht op te bereiken doelen en/of beoogde maatschappelijke effecten – zullen in de loop der tijd
geconcretiseerd worden in meetbare eenheden (bijv. daling met x%).

Prestatiegegevens / kengetallen
---

Relatie met paragraaf
Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid - op hoofdlijnen - is gericht op:
− Het uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van basisonderwijs
− Het bevorderen van de samenwerking tussen voorschoolse educatie en het basisonderwijs
− Het regelen en/of subsidiëren van schoolvervoer ook naar sportaccommodaties en/of gymzalen
voor zover de afstand dit rechtvaardigt
− Het controleren op de naleving van de leerplicht
− Het continueren van de bestaande educatieve voorzieningen voor volwassenen
Waarbij zowel vormingswerkaspecten in het kader van sociale activering van belang worden geacht, naast educatieve aspecten die bekostigd worden uit hoofde van het participatiebudget
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Beleidsinitiatieven 2010
Op het terrein van onderwijs zijn in 2010 de volgende (beleids)initiatieven te verwachten:

Onderwijsbeleid
Op grond van de Wet op het primair onderwijs maken wij met onderwijsinstellingen en de overige
wettelijk voorgeschreven partners afspraken over de uitvoering en verantwoording van geaccordeerde
thema’s.
In de loop van het jaar 2009 zullen wij de geactualiseerde nota ‘Lokaal Onderwijsbeleid’ aan uw raad
aanbieden. Op grond van deze nota zullen thema’s worden benoemd.

Onderdelen van het Lokaal Onderwijsbeleid
Enkele onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid zijn:

− Brede School
Het beoogde maatschappelijke effect is samenwerking tussen maatschappelijke partners (o.a. scholen, peuterspeelzaalwerk, culturele instellingen) ten behoeve van het welzijn van het kind.
Binnen de kaderstelling die uw raad heeft gedaan ten aanzien van de bredeschoolgedachte worden
de wijkgerichte activiteiten meegenomen.
Gekozen is voor het wijkprofiel zodat per school of cluster van scholen bekeken kan worden wat
voor die wijk de beste partners zijn. De behoefte van de burgers is daarmee van grote invloed op de
vormgeving van de brede scholen. De behoefte zal in de ene wijk duidelijk anders liggen dan in een
andere wijk.

− Impuls brede scholen, sport en cultuur
Betreft een landelijke stimuleringsregel voor het realiseren van 2.500 fte in te zetten voor:
− Sport (50%)
− Primair onderwijs (34%)
− Voortgezet onderwijs (10%)
− Cultuur (6%)
In de nota ‘Lokaal Onderwijsbeleid’ (Plan van aanpak) wordt nader hierop ingegaan en aangegeven
op welke wijze Valkenswaard deze regeling wil gaan gebruiken. De regeling vereist een structurele
garantstelling van de gemeente voor 60% van de loonkosten van de combifuncties. De kosten die
hiermee gepaard gaan bedragen naar schatting tussen de € 100.000,-- en € 150.000,--. Los van het
werkgeverschap komen de financiële risico’s voor rekening van de gemeente.
Vorenstaande is/wordt (in 2009) middels een afzonderlijk raadsvoorstel aan uw raad aangeboden.

Door herschikking van de bestaande budgetten voor onderwijs en koppeling met jeugdbeleid worden de lasten gedekt.

− Schoolbegeleiding
Het regionaal arrangement loopt af op 31 december 2009. Per 1 januari 2010 bekostigt de gemeente
geen schoolbegeleiding meer.
Wat voor rekening komt van de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid vloeit voort uit
de strategische doelen van de Lokale Educatieve Agenda 2009 – 2011.
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Onderwijshuisvesting
Basisonderwijs
De algemene doelstelling is het voorzien in adequate huisvesting voor de basisscholen, inclusief de
extra aandacht voor het onderwijs, zowel in kwalitatieve als in faciliterende zin (verplicht op grond
van de Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.)). Hierdoor kunnen jongeren opgroeien tot zelfstandige
en weerbare volwassenen en hebben de basisscholen voldoende faciliteiten om leerlingen optimaal
onderwijs te bieden. Het ‘beleid’ is vastgelegd in de nota ‘Lokaal onderwijsbeleid’.
Sinds 1997 is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten van de huisvesting - nieuwbouw en groot
onderhoud (buitenkant) - van het onderwijs.
Het onderhoud van de onderwijshuisvesting voor zowel het primair (gedeeltelijk) als voortgezet onderwijs (volledig) is doorgedecentraliseerd aan de desbetreffende schoolbesturen. Hiertoe zijn overeenkomsten opgesteld op grond waarvan de schoolbesturen financiële middelen ontvangen voor het
onderhoud.
De gemeente is hierdoor niet meer verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor de scholen. Dit is een interne zaak van het schoolbestuur geworden. Wel heeft het schoolbestuur nog een verantwoordingsplicht aan de gemeente.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de overige onderdelen, zoals de schuine daken en renovatie
achtige zaken, tijdelijke uitbreiding met noodlokalen vanwege groei leerlingen en nieuwbouw.
Een concrete maatregel 2010 is:

− Onderwijshuisvestingsprogramma 2010
Op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs’ (2007) is een aantal aanvragen ingediend. Deze aanvragen worden momenteel beoordeeld en afgehandeld conform de verordening. De definitieve vaststelling van het programma moet dan ook nog plaatsvinden. Wij zullen
nog in de loop van het jaar 2009 het programma aan uw raad aanbieden.
De aanvragen betreffen de volgende investeringen:
− Basisschool ’t Smelleken; uitbreiding twee lokalen
€ 500.000,-− Basisschool Agnetendal; vervangen hang- en sluitwerk
€ 1.000,-− Basisschool St. Martinus; vervangen erfafscheiding
€ 3.500,-− Basisschool St. Martinus; vervangen buitendeuren
€ 9.000,-− Basisschool de Pionier; aanbrengen ventilatie
€ 9.000,-− Basisschool Agnetendal; vervangen semi-permanente lokalen
€ 500.000,-In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn alle investeringen (aanvragen), ongeacht af- of toekenning, opgenomen.

Voortgezet onderwijs (OMO)
De gemeente Valkenswaard heeft een doordecentralisatie-overeenkomst met OMO (Ons Middelbaar
Onderwijs). OMO ontvangt van de gemeente een jaarlijkse vergoeding om te kunnen voorzien in de
huisvesting en onderhoud van het Voortgezet Onderwijs.
In de doordecentralisatie-overeenkomst is bepaald dat de vergoeding gebaseerd is op het aantal leerlingen maal het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen is – ingaande 2006 – vastgesteld op 2.475
leerlingen (hetgeen om de vijf jaar bespreekbaar is). Met betrekking tot het bedrag per leerling zijn
nog onderhandelingen gaande. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de overeengekomen
VNG-index.
Wij hebben begin 2009 schriftelijk aan OMO medegedeeld dat wij niet afwijken van het oorspronkelijk standpunt, namelijk dat het bedrag per leerling vastgesteld dient te worden op € 335,96 per 1 januari 2006, daarna geïndexeerd. Tot op heden heeft OMO nog niet gereageerd (zie ook hoofdstuk ‘realisatie
beleids-/beheersbegroting 2009’, onder het item ‘onderwijs – OMO’).
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Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 is voor de jaren 2011 tot en met 2013 één beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma. Namelijk:
− Basisschool ‘De Vlaswiek’ (indexering nieuwbouw)
Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.

Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Onderwijs”
Begroot
2011

Begroot
2010

Begroot
2012

Begroot
2013

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

- Lasten
- Baten

3.408
74

3.530
18

3.312
18

3.319
18

3.282
18

3.251
18

Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)

- 194

- 129

- 134

- 134

- 134

- 134

- 3.140

- 3.383

- 3.160

- 3.167

- 3.130

- 3.099

-

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)

Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Onderwijs
−

−

€

265.000,--

-/-

Basisonderwijs
De tarieven voor het gebruik van de gymnastieklokalen door onderwijs zijn gelijk
gesteld aan de tarieven voor de verenigingen. Dit is een forse verlaging van de kosten
voor het onderwijs van € 316.835,--. Daartegenover staat echter ook een evenredig
lagere huuropbrengst voor het gebruik van gymlokalen en sporthallen.
Voortgezet onderwijs
Het aantal leerlingen waarmee wordt gerekend, is per 1 januari 2006 voor vijf jaar
gefixeerd op 2.475. Voor wat betreft het bedrag per leerling wordt voor het basisjaar
2006 gerekend met € 335,96. Dit bedrag is een compromis van hetgeen OMO
voorstelt (€ 339,80) en hetgeen de gemeente op basis van haar berekeningen voorstelt
(€ 332,11). OMO houdt echter vast aan de berekening waarbij het bedrag per leerling
op € 339,80 wordt gesteld. De argumenten van OMO geven echter geen aanleiding om
het bedrag per leerling bij te stellen naar € 339,80. De stellingname van ons college kan
leiden tot een arbitrage. Het bedrag per leerling wordt contractueel conform de prijsbijstelling onderwijshuisvesting VNG geïndexeerd. Ten opzichte van de primaire
begroting 2009 zal daarom de contractueel verplichte bijdrage aan Were Di met
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€ 68.450,-- verhoogd moeten worden. In de Nota kaders begroting 2010 hebben wij
al de verhoging voor 2009 aangegeven bij de realisatie van de begroting 2009 met 6.86%.
Voor 2010 indexeren wij vooralsnog met 2%. De daadwerkelijke uitbetaling aan OMO
heeft als basis € 335,96 per leerling in 2006 en is in 2010 met alle indexeringen
opgelopen tot € 389,09.

− Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs
−

−

€

47.000,-- +

Schoolbegeleiding
Met ingang van 1 augustus 2006 is de vraagfinanciering schoolbegeleiding in het
primair onderwijs gefaseerd ingevoerd. Tot die tijd waren gemeenten verantwoordelijk
voor de verdeling van de door de overheid beschikbaar gestelde gelden voor schoolbegeleiding. De gemeenten droegen hier bovendien zelf ook financieel aan bij. Schoolbegeleiding is immers ook een taak van de gemeenten. In de Wijzigingswet Wet op het Primair
Onderwijs (2006) is de verandering in de bekostiging van schoolbegeleiding vastgelegd.
Vanaf 1 januari 2008 wordt het totale beschikbare bedrag rechtstreeks overgedragen aan
de schoolbesturen. Scholen kunnen het bedrag naar eigen inzicht inzetten, voor schoolbegeleiding maar ook voor andere zaken. De financiering van de schoolbegeleiding loopt
daarom via de schoolbesturen. In principe stellen gemeenten ook een bedrag voor schoolbegeleiding beschikbaar over het algemeen in de vorm van lokaal onderwijsbeleid.
In de begroting 2010 zijn bedragen opgenomen van € 9.000,-- voor cultuureducatie,
€ 17.000,-- voor preventie alcohol en drugs, € 7.500,-- voor facilitering onderwijs en
€ 108.300,-- voor (overig)lokaal onderwijsbeleid. In totaal € 141.800,--. Hierop hebben
wij een bezuiniging toegepast van € 40.000,--, zodat uiteindelijk € 101.800,-- is geraamd
(in 2009 € 106.570,--). Ten aanzien van het beleid in deze zullen wij u nog dit jaar een
raadsvoorstel aanreiken.
Leerlingenvervoer
Geraamd is € 427.000,--, zijnde het geraamde bedrag in de primaire begroting 2009,
vermeerderd met € 45.000,-- als extra risicoafdekking t/m 31 juli 2010 als gevolg van het
contract met taxibedrijf Jansen in Nuenen. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen
voor een nieuwe aanbesteding voor de periode na 31 juli 2010.

Baten:
---
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Programma “Cultuur en recreatie” (5)
Portefeuillehouder: H.G. Tindemans – Van Tent (onderdelen ‘welzijn’, ‘cultuur’ en ‘monumenten’)
Portefeuillehouder: drs. G.A.J. Adams (onderdelen ‘sport’,’groen’ en ‘leefomgeving’)
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer (onderdeel ‘toerisme’ en ‘recreatie’)
Portefeuillehouder: drs. A.B.A.M. Ederveen (onderdeel ‘evenementen’)

Wat willen wij bereiken?
Het programma richt zich op het initiëren en instandhouden van voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie in brede zin. Bij “cultuur” kijken wij naar cultuur, cultuureducatie, kunst en cultureel
erfgoed. Bij “recreatie” kijken we naar recreatie, vrijetijdsbesteding, sport, evenementen, toerisme en
natuur.
Cultuur, kunst en cultureel erfgoed vertegenwoordigen intrinsieke waarden en hebben een belangrijk
maatschappelijk effect. Daarom is het van belang voorzieningen als sociaal-culturele centra, een bibliotheek, een centrum voor muziek en dans en voorzieningen voor amateuristische kunstbeoefening te
realiseren en in stand te houden. Het is de bedoeling hiermee cultuur en cultuureducatie laagdrempelig
te houden voor jong en oud.
Naast cultuur draait het binnen dit programma ook om recreatie en toerisme. Door het faciliteren van
evenementen en het creëren van recreatieve voorzieningen, speelvoorzieningen en andere voorzieningen gericht op vrijetijdsbesteding voelen inwoners en bezoekers van de gemeente zich thuis in Valkenswaard. Daarnaast zoeken wij in samenwerking met de V.V.V. en de lokaal toeristische adviesraad
(LTA) naar kansen om de economische potentie van Valkenswaard op het gebied van toerisme en
recreatie te benutten.
Door het versterken van de recreatieve routestructuren in het buitengebied leggen wij een verbinding
tussen het levendige centrum en de ‘beleving’ van rust en ruimte in de groene, natuurlijke omgeving
van Valkenswaard. Natuur en groen zijn voor Valkenswaard van belangrijke, recreatieve betekenis.
Verder heeft Valkenswaard een breed assortiment aan sportfaciliteiten binnen de gemeente. Sport is
niet alleen een vrijetijdsbesteding. Sport heeft een vormende en sociale functie. Met name de jeugd
dient tot sportdeelname gestimuleerd te worden. Voldoende ruimte voor sportbeoefening is dan ook
belangrijk.

Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Het creëren van een evenwichtig pakket aan accommodaties voor wijk, zorg, sport en cultuur
− Het bevorderen van culturele ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Valkenswaard
− Het stimuleren van mogelijkheden voor sportbeoefening en recreatie
− Het behouden van het culturele erfgoed
− Wervend toeristisch – recreatief aanbod
− Instandhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het leefklimaat van de burgers
− Op basis van landelijke normen voor spreiding, bereikbaarheid en functies van speelvoorzieningen
voor de diverse leeftijdscategorieën de voorzieningen realiseren, onderhouden en controleren
− Het behouden van het groenbeheer in Valkenswaard
− Het instandhouden van de natuurwaarden
− Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van het buitengebied
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Beleid
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende visies, beleidsnota’s
en/of overeenkomsten:
− Kunst- en cultuurbeleid (1998)
− Sportbeleid (2003)
− Evenementenbeleid (2006)
− Toeristisch – recreatief beleid 2007 – 2010
− Beleid ‘snippergroen’ (2003); zie ook programma ‘economische zaken’
− Welzijnsvisie (2008)
− (Concept) ruimtelijke visie sportpark Den Dries (2009)
− Rapport ‘Haalbaarheid PPS voor multifunctionele sporthal en rollerclubvoorziening (2007)
− Budgetovereenkomsten/-afspraken (instellingen en verenigingen)
− Ontwikkelingsvisie omgeving Venbergse Watermolen (2008)
− Reconstructieplan ‘Boven – Dommel’ (2004)
− Beleidsplan ‘Milieuvriendelijke onkruidbestrijding’ (2009)1

Ontwikkelingen en trends

− Subsidie- / accommodatiebeleid en daarbij behorend tarievenbeleid en onderzoek kostendekkendheid tarieven (sport)verenigingen
− Visie sportpark ‘Den Dries’
− Impuls ‘Buurt-Onderwijs-Sport’

Prestatie-indicatoren
---

Prestatiegegevens / kengetallen
Cultuur:
− Bibliotheek; deelname bevolking
− Muziekonderwijs (CMD)
Sport:
− Dekkingspercentage gymlokalen

: + 27%
: 870 leerlingen
: gemiddeld .. %

(prestatiegegeven momenteel niet bekend; in afwachting van het subsidie-/accommodatiebeleid en daarbij behorend onderzoek kostendekkendheid)

− Zwembad
Openbare ruimte:
− Groenvoorziening (binnen bebouwde kom)

− Groenvoorziening (buiten bebouwde kom)

Recreatie:
− Zitbanken
− Speelvoorzieningen (locaties)

1

: 130.000 bezoekers binnenbad
30.000 bezoekers buitenbad
: 20.900 bomen
28,7 ha. bosplantsoen
35,6 ha. beplanting
45,6 ha gras
121 stuks bloembakken/schalen
: 157 km berm
87,5 km sloten
6,4 km duikers
: + 300 banken
: 102 locaties

In concept gereed; nog niet bekrachtigd.
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Monumentenzorg

: 21 rijksmonumenten
22 gemeentelijke monumenten

Tevens wordt verwezen naar paragraaf ‘subsidieverstrekkingen’ (aantal gesubsidieerde instellingen/verenigingen).

Relatie met paragraaf
Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op:
− Het instandhouden van sport- en welzijnsaccommodaties, waarbij tijdig wordt ingespeeld op wijziging in de vraag
− Het verstrekken van subsidies aan sport- en culturele instellingen/verenigingen
− Het stimuleren van muziek- en dansbeoefening (CMD)
− Het bevorderen van sportbeoefening en culturele ontwikkeling
− Organiseren van de sportkampioenendag
− Het in gebruik geven van binnen- en buitensportaccommodaties
− Bevorderen van de maatschappelijke participatie
− Het beheren van het culturele erfgoed
− Het instandhouden van beeldende kunst in de openbare ruimte
− Het stimuleren van vrijwilligerswerk
− Het uitvoeren van plannen om toerisme en recreatie te bevorderen
− Het (mede) bewerkstelligen van evenementen (o.a. bloemencorso, kermissen, braderieën)
− Het beheren en functioneel en duurzaam onderhouden van groenvoorzieningen, landschapselementen, bos- en natuurgebieden
− Het verstrekken van subsidies aan instellingen op het gebied van natuurbescherming en –educatie
− Het uitwerken van de reconstructie
− Het beheren, onderhouden en vervangen van speelvoorzieningen
− Het verstrekken van subsidie inzake mediazaken

Beleidsinitiatieven 2010
Cultuur
− Cultuurcentrum ‘De Hofnar’
Per 1 augustus 2010 loopt de bestaande budgetovereenkomst met cultuurcentrum ‘De Hofnar’ af
(de looptijd is afgestemd op een theaterseizoen). In principe staan ons naar onze huidige inschatting
geen verrassingen te wachten. De reguliere exploitatie verloopt positief en het onderhoudsbudget is
ingaande 2008 afgestemd op een nieuwe periode van 10 jaar. Desondanks zullen wij – onder meer
tegen de achtergrond van de huidige economische recessie – er rekening mee moeten houden dat de
taakstelling ingaande 1 januari 2010 die wij als gemeente bij ‘De Hofnar’ hebben neergelegd inzake de werving van sponsoren niet gehaald kan worden, waardoor een fors financieel ‘gat’ in de exploitatie van ‘De Hofnar’ wordt geslagen. Voor het jaar 2010 zal dit effect nog deels (eenmalig)
gecompenseerd kunnen worden met de ‘buffer’ die ‘De Hofnar’ heeft opgebouwd als gevolg van
positieve exploitatieresultaten in de afgelopen jaren. Nog niet geheel duidelijk is in welke mate ‘De
Hofnar’ sponsorgelden zal moeten ontberen en in welke mate zij het verlies aan sponsorgelden kan
opvangen in de exploitatie. Hoewel het een taakstelling voor het stichtingsbestuur van ‘De Hofnar’
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zelf betreft, zullen wij ‘De Hofnar’ waar mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar structurele oplossingen voor deze problematiek.

− Subsidiëring musea
Het Valkerij- en Sigarenmakerijmuseum ontvangt jaarlijks een structurele subsidie van € 23.210,--.
Het Steendrukmuseum ontvangt jaarlijks een structurele subsidie van € 20.225,--. De bedragen zijn
in het verleden nooit verhoogd, alleen geïndexeerd. Beide musea hebben een bovenregionale betekenis en genieten landelijke bekendheid.
Door het subsidiebedrag structureel te verhogen met € 10.000,-- komt de gemeentelijke bijdrage
meer in lijn met het gemeentelijk subsidieniveau van andere musea in het land met een vergelijkbare omvang en vergelijkbaar niveau. Het voorstel om de subsidie aan beide musea structureel te verhogen past bovendien binnen het gemeentelijk beleid om het toerisme en recreatie in Valkenswaard
te versterken.
Om te komen tot een sluitende begroting 2010 – 2013 hebben wij het gecalculeerde extra budget,
zijnde € 20.000,-- , verlaagd met 10% (zie bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 –
2013’).

Sport
Sportbeleid 2009 - 2012
Het bestaande sportbeleid dateert van 2003. In samenwerking met de Sportraad Valkenswaard werken
wij aan een nieuw (c.q. vernieuwd) gemeentelijk sportbeleid. Ook de sportaccommodaties komen aan
de orde, met dien verstande dat daarmee zal worden aangehaakt aan het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid. Behalve het sportbeleid staan ook accommodatiebeleid en de subsidie- en tarievenstructuur op het programma (voor 2009).
Wij streven ernaar om in december 2009 het vernieuwde sportbeleid in concept gereed te hebben,
alsmede de uitgangspunten voor tarieven en subsidies in samenhang met accommodatiebeleid. De
besluitvorming moet derhalve nog plaatsvinden en de effecten voor 2010 en volgende jaren zijn nog
niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat wij streven naar optimale deelname aan de georganiseerde en
ongeorganiseerde sport, instandhouding en waar nodig verbetering van kwaliteit van de sportvoorzieningen en transparantie in de tarieven enerzijds en de subsidies anderzijds.

Visie sportpark ‘Den Dries’2
Op 26 maart 2009 heeft uw raad de concept ruimtelijke visie sportpark ‘Den Dries’ behandeld. In het
Perspectievenprogramma 2010 t/m 2013 hebben wij de investeringen opgenomen, zoals die in deze
ruimtelijke visie sportpark ‘Den Dries’ zijn voorzien (met uitzondering van het aangenomen amendement ‘schrappen investering voor onderzoek naar de uitbreiding in Noordoostelijke richting’).
Bij de verdere uitwerking zullen wij de door uw raad aangenomen motie betrekken waarbij wij dringend worden verzocht om nader te bezien hoe in alle flexibiliteit en gedeeld gebruik met de beschikbare ruimte kan worden omgegaan, zodat de ligweide blijft bestaan en om nader aan te geven hoe wij de
toekomst zien met betrekking tot het zwembad in combinatie met de multifunctionele sporthal en ligweide.

2

De gewenste beheersmaatregelen c.q. initiatieven 2010 zijn hierna afzonderlijk weergegeven.
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Huuropbrengst sportvoorzieningen
Om te komen tot een sluitende begroting 2010 – 2013 hebben wij enkele bestuurlijke maatregelen
genomen in de exploitatie (zie hoofdstuk ‘financiële positie 2010 – 2013’). Zo ook met betrekking tot de huuropbrengst sportvoorzieningen. Bij dit item is buiten beschouwing gelaten het zwembad ‘De Wedert’
(zie afzonderlijk item; hierna).
Wij stellen voor om de komende vier jaar de huurtarieven met 15% (jaarlijks) te verhogen. Daarnaast
blijven wij streven de dekkingsgraad bij de sportvoorzieningen (i.c. accommodaties) te verhogen.
De bestuurlijke maatregel betekent voor de komende jaren een meeropbrengst van € 101.000,-(2010), oplopend naar € 404.000,-- (2013).

Gymlokaal locatie Amundsenhal
Als de Amundsenhal wordt geamoveerd, zal een gymlokaal ten behoeve van het onderwijs noodzakelijk zijn.
De investering (€ 650.000,--) wordt indirect gefinancierd uit het complex.

Eurocircuit (ruimtelijke visie; zie ook programma ‘ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’)
(o.a. hal voor lawaaisporten – flexdôme)
Indien de ontwikkelingen op het Eurocircuit verlopen zoals wij dat graag zouden zien, kunnen wij in
2010 kosten verwachten die gepaard gaan met een MER- en bestemmingsplanprocedure. Uit de incidentele ruimte 2008 was hiervoor nog een post van ca. € 150.000,-- gereserveerd in de reserve ‘nog af
te wikkelen activiteiten’. Uw raad heeft bij motie van 18 mei 2009 dit bedrag laten vervallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Op de te realiseren herinrichting van het gebied en de bijbehorende
infrastructuur kunnen wij nog niet vooruitlopen. Daarvoor is inhoudelijk de richting nog onvoldoende
bepaald. In 2009 hebben wij vooral moeten investeren in het creëren van draagvlak bij de huidige gebruikers van het terrein om een ambitieuze ontwikkeling als een Flexdome mogelijk te maken en te
kunnen bepalen waar de kansen liggen om de belangen van die gebruikers in te passen in het geheel.
In de tweede helft van 2009 en de eerste helft van 2010 moeten de plannen een duidelijke richting
krijgen. Zodra het mogelijk is, zullen wij hieraan ook kosten en opbrengsten gaan koppelen. Op dit
moment kunnen wij niets anders dan een p.m.-post, inzet van ambtelijke capaciteit en externe onderzoeken (o.a. MER) opnemen. In het meerjarenperspectief is nog geen rekening te houden met een
investering in de voorzieningen op het Eurocircuit en de infrastructuur. De quick scan van het SRE
naar de haalbaarheid geeft een eerste indicatie van kosten die hiervoor te verwachten zijn:
€ 1.000.000,--. Tegenover de kapitaallast van deze investering staan mogelijk hogere huuropbrengsten
in verband met de komst van de Flexdôme. De indicatie van € 1.000.000,-- is echter een eerste grove
schatting en biedt naar onze opvatting nog te weinig houvast voor een realistische begroting van de
kosten en opbrengsten.

Beleids-/beheersinitiatieven 2010 (sport)
De concrete initiatieven op het terrein van sport – met uitzondering van initiatieven sportpark ‘Den
Dries’ – voor het jaar 2010 zijn:

− Tennisbanen Dommelen
Betreft de vervanging van de toplagen (kunstgras) van de tennisbanen in Dommelen.
De investering wordt in 12 jaar afgeschreven.
De investering bedraagt € 85.000,-- en de structurele exploitatielasten (1e jaar) zijn € 10.906,--.
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− Renovatie sporthal ‘De Belleman’
Uw raad heeft besloten de renovatie gefaseerd uit te voeren. Voor de 1e fase (2009) is een bedrag
van € 509.000,-- beschikbaar gesteld en deze fase is nagenoeg voltooid. In de lijn van het door uw
raad aangenomen amendement bij de behandeling van de begroting 2009 zijn ook de investeringen
van de 2e, 3e en 4e fase in het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 opgenomen.
Wij stellen voor om een bedrag van € 468.000,-- , zijnde de 2e fase (= dienstjaar 2010), beschikbaar te
stellen.

− Gymlokaal Borkel en Schaft (uitbreiding)
Het gaat om een initiatief uit Borkel en Schaft dat zijn basis vindt in het IDOP. Het idee is om (net
als in Sterksel) de gymzaal aan de achterzijde uit te breiden. De uitbreiding zou dienst moeten doen
als podium en bergruimte. Aldus ontstaat een ruimte voor repetities en uitvoeringen. Diverse verenigingen, partijen, instanties in Borkel en Schaft (o.a. EMOS, de basisschool, KVO / KBO, dorpshuis en wellicht nog meerdere (toekomstige) gebruikers uit Borkel en Schaft) zien daarin, ieder
vanuit eigen perspectief, een meerwaarde. De horecafunctie zou vanuit dorpshuis geregeld moeten
worden.
Onderzocht wordt of het, met gebruikmaking van de provinciale subsidieregeling ‘Leefbare Dorpen’, mogelijk is om dit initiatief volledig kostenneutraal te realiseren.
Een quick scan met betrekking tot deze haalbaarheid wordt momenteel verricht met ondersteuning
van het SRE.

− Sportstimuleringsprojecten
De BOS-impuls is erop gericht gemeenten te ondersteunen bij het aanpakken van achterstanden
van 4 tot 19 jarigen. Deze achterstanden kunnen zich voordoen op het gebied van gezondheid, onderwijs, welzijn, opvoeding en sport of bewegen. Dit uit zich in ongezond leefgedrag, overgewicht,
bewegingsarmoede, rondhangen uit verveling, psychosociale problemen, gebrek aan sociale vaardigheden, voortijdig de school verlaten (schooluitval) en (kleine) criminaliteit. Door de inzet van
de BOS-impuls wil het ministerie de gemeenten stimuleren activiteiten te organiseren om de achterstanden te verminderen en overlast te bestrijden. Het project in Valkenswaard loopt van 2008 tot
en met 2011. En wordt deels (50%) gefinancierd door de rijksoverheid.
De gemeente Valkenswaard participeert in 2010 in de volgende drie programmalijnen:
1. Project Sport4kidz
2. Project Sport in de Wijk
3. Project Sport2B
− Project Sport4kidz
Het project ‘Sport4kidz’ richt zich op de (basisschool)jeugd van 4 t/m 12 jaar. Het programma
bestaat uit een breed arrangement aan sportkennismakingsprojecten onder- en na schooltijd, de
implementatie van de methode Lekker Fit (gericht op gezonde voeding en beweging), schoolsportdagen waar onder het KIDS-schoolzwemkampioenschap, diverse schoolsporttoernooien,
de inzet van zogenaamde ‘beweegteams’ in het basisonderwijs en de organisatie van cursussen
voor het vrijwillig sportkader. Naast voorzetting en verbreding van deze activiteiten worden extra sportprojecten opgezet voor kinderen met overgewicht en kinderen met een motorische leerachterstand.
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− Project Sport in de Wijk
Het project ‘Sport in de Wijk’ richt zich op de (tiener)jeugd van 13 t/m 19 jaar. De projecten en
activiteiten in dit project bestaan uit een breed en gevarieerd aanbod van wijk- en buurtsportactiviteiten. Het project is sterk gericht op de jeugdparticipatie, waarbij jongeren worden betrokken in de organisatie van diverse jeugd(sport)projecten.
− Project Sport2B
Het project ‘Sport2B’ richt zich eveneens op de jeugd van 13 t/m 19 jaar. Het project is gericht
op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij deze jongeren. Het project gaat vooral over de
leerlingen van het voortgezet onderwijs (Were Di College) in Valkenswaard. Het arrangement
van (sport)activiteiten bestaat uit o.a. een lespakket gezonde leefstijl, een naschools sportaanbod
in samenwerking met de sportverenigingen in Valkenswaard en het bevorderen van de kwaliteit
van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs middels de inzet van vakdocenten lichamelijke oefening vanuit SG Were Di.
Voor alle projecten geldt dat buurt-, onderwijs- en sportorganisaties nauw samenwerken onder regie van de gemeente Valkenswaard.
Op 16 december 20083 heeft uw raad besloten om de projecten in het kader van de BOS-impuls
(Buurt-Onderwijs-Sport) als cofinanciering in 2010 en 2011 op te nemen ten laste van de incidentele ruimte.

− Verti-drain sportvelden
Een verti-drain draagt sterk bij aan de verbetering van de kwaliteit van gazons en sportvelden, mede door een betere afwatering van sportvelden. De benodigde middelen voor aanschaf van een verti-drain bedragen € 13.000,--. De investering wordt in 10 jaar afgeschreven.

Beleids-/beheersinitiatieven 2010 (sportpark ‘Den Dries’)
De concrete initiatieven op het terrein van sport voor het jaar 2010 zijn:

− Atletiek
Betreft de volgende investeringen:
− Sloop van de staantribune en aanleg strook polsstokhoogspringen
− Aanleg permanente locatie polsstokhoogspringen
− Aanleg 2e locatie hoogspringen
− Vervangen van de toplaag atletiekbaan

:
:
:
:

€
€
€
€

15.000,-10.000,-10.000,-45.000,--

Er vindt onderzoek plaats naar de realisatie van een nieuwe atletiekbaan nabij scholengemeenschap
‘Were Di’. De uitkomsten van het onderzoek kunnen van invloed zijn op de geplande investeringen. Wij zullen in 2010 – alvorens wij overgaan tot investeren – één en ander eerst heroverwegen.
Uw raad zal hierover worden geïnformeerd.

3

Dit naar aanleiding van het voorstel “Verwerking enkele amendementen Nota reserves en voorzieningen”,
waarbij de reserve integraal jeugdbeleid is vrijgevallen.
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− Zwembad ‘De Wedert’
− Afscheiding tussen buitenbad en golf
In juni 2009 hebben wij aan uw raad een oplossingsrichting gepresenteerd voor de aanleg van
twee golfholes, die in verband met de benodigde ruimte voor de hockeyvelden zijn vervallen in
2009. Eén golfhole kan worden gesitueerd op het multifunctionele grasveld dat parallel komt te
liggen aan het nieuwe, vierde kunstgrasveld bij H.O.D.. De tweede hole kan worden verplaatst
naar de ligweide van het buitenbad op een wijze waarop de oppervlakte van de ligweide slechts
in zeer geringe mate wordt ‘aangetast’. Deze oplossingsvariant vereist een minder vergaande afscheiding tussen buitenbad en golf dan in de concept versie van de ruimtelijke visie voor sportpark ‘Den Dries’ werd voorzien. Dit betekent ook dat de kosten die hiermee gepaard gaan kunnen worden aangepast.
Wij hebben de oorspronkelijk gecalculeerde investering ad € 100.000,-- gehalveerd.

− Bicarbonaatdoseercel binnenbad
Het stabiel houden van de zuurgraad (pH-waarde) van het binnenzwembad is nodig in verband
met de desinfecterende werking. Daarvoor moet een stof worden toegevoegd, bicarbonaat geheten. Hierop wordt gecontroleerd. Wettelijk dient minimaal 61 mg/l in een (semi-)openbaar bad
aanwezig te zijn. Momenteel moet dagelijks een juiste hoeveelheid bicarbonaat worden toegevoegd, vaak meerdere keren per dag en dit moet worden gecontroleerd. Dit gebeurt handmatig.
Een bicarbonaatdoseercel is een apparaat dat de benodigde bicarbonaat automatisch en zeer geleidelijk toevoegt aan het zwembadwater.
De benodigde middelen voor aanschaf van een bicarbonaatdoseercel bedragen € 6.500,--.

− Kassagebouw buitenbad
Het huidige kassagebouw van het buitenbad verkeert in technisch zeer slechte staat. Het betreft
een verplaatsbare unit. Voorgesteld wordt om het kassagebouw in 2010 te vervangen. De kosten
van vervanging bedragen € 12.000,--. Dit bedrag is noodzakelijk bij voortzetting van de huidige
situatie, maar hangt uiteindelijk af van de plannen met het zwembad in de ruimtelijke visie van
het sportpark.

− Opbrengsten zwembad
Om te komen tot een sluitende begroting 2010 – 2013 hebben wij enkele bestuurlijke maatregelen genomen in de exploitatie (zie hoofdstuk ‘financiële positie 2010 – 2013’). Zo ook met betrekking tot
de opbrengst zwembad ‘De Wedert’, zowel van het binnenbad als het buitenbad.
Wij stellen voor om de komende vier jaar de tarieven met 15% (jaarlijks) te verhogen. Daarnaast blijven wij streven de dekkingsgraad bij het zwembad te verhogen.
De bestuurlijke ombuiging betekent voor de komende jaren een meeropbrengst van € 22.290,-(2010), oplopend naar € 89.160,-- (2013).

− Multifunctionele sportaccommodatie
In december 2007 heeft uw raad ingestemd met een uitwerking van de plannen om bij Stayokay
een rollerhal te realiseren, bij het zwembad een multifunctionele sportaccommodatie en bij S.V.
Valkenswaard een zaalvoetbalhal (op initiatief van de vereniging zelf). Daarnaast hebben wij de
opdracht om een visie op te stellen om de huidige gebruikers in de toekomst in voldoende mate te
kunnen faciliteren.
De uiteindelijke visie, waarin wij bovengenoemde initiatieven opnemen dan wel alternatieven hiervoor aandragen, zal in het eerste kwartaal 2010 aan uw raad worden aangeboden (na tussentijdse
ruggespraak met uw raad in 2009). Daarbij zal een integrale afweging ten aanzien van een multi-
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functionele sporthal, een rollerhal, een zaalvoetbalhal, parkeergelegenheid en eventueel een woonfunctie plaatsvinden.
Om te komen tot een sluitende begroting 2010 – 2013 hebben wij ook op het terrein van binnensportaccommodaties maatregelen genomen. De financiële huishouding van de gemeente maakt
keuzes en bijstellingen in ambities noodzakelijk. Wij stellen voor om de bestaande rollerhal te betrekken bij een eventuele herontwikkeling van het gebied ‘De Dennenberg’ in combinatie met
wijkvoorzieningen. Hoewel wij van de woningcorporaties nog geen enkele garantie krijgen ten
aanzien van de haalbaarheid, gaan wij in dit verband uit van een investeringsbereidheid in maatschappelijk vastgoed. Impopulaire aanpassingen in gebruik gaan wij daarbij niet op voorhand uit de
weg. De gecalculeerde investering van € 1.410.000,-- vervalt hiermee.
Daarnaast zien wij kansen om een multifunctionele sporthal te realiseren op een aangepast ambitieniveau zonder de functionaliteit van de multifunctionele sporthal aanmerkelijk aan te tasten. Een
gecombineerde ontwikkeling met een zaalvoetbalhal valt hierbij te overwegen. De versobering van
deze ambitie uit zich in een halvering van de investeringskosten (een besparing van € 2.515.000,op de oorspronkelijke raming ter grootte van € 5.030.000,-). Deze bestuurlijke ombuiging leidt
eveneens tot een vermindering van het beslag op de algemene reserve met € 1.000.000,--.

− Voetbalvelden
Realisatie van een kunstgrasveld hoofdveld SV Valkenswaard (€ 400.000,--). De relatief sterke
groei van S.V. Valkenswaard leidt bij het uitblijven van een kunstgrasveld tot een onacceptabel
ruimtebeslag op (andere sportvelden van) sportpark ‘Den Dries’. Overeenkomstig de aan uw raad
gepresenteerde concept ruimtelijke visie voor het sportpark is realisatie van een kunstgrasveld op
deze locatie noodzakelijk. Uitstel zou leiden tot aantasting van de samenhang en consistentie in de
voorgestelde maatregelen ten aanzien van sportpark ‘Den Dries’.

− Golf
In 2009 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 51.000,-- voor de benodigde aanpassingen aan de golfvoorzieningen.
Voor de investeringen verwijzen wij kortheidshalve naar de voorgestelde maatregelen bij de behandeling van de concept ruimtelijke visie voor sportpark ‘Den Dries’ in uw vergadering van 26
maart 2009. De maatregelen zijn een gevolg van de keuze om in 2009 een vierde kunstgrasveld
voor hockey aan te leggen op de locatie waar twee golfholes waren gesitueerd.
De aanleg van de pitch & putting zone (€ 25.000,--) staat gepland voor het jaar 2010.

Evenementen
Evenementen kunnen bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en naamsbekendheid van Valkenswaard. Dit is voor ons een reden om het houden van evenementen te ondersteunen. Tegelijkertijd
wordt gestreefd naar het beperken van de ongewenste neveneffecten die evenementen kunnen veroorzaken.
Wij zijn geen organisator van evenementen, maar voor organisatoren wel een belangrijke partij. Daarom zullen wij onze voorwaardenscheppende, regulerende en stimulerende rol in 2010 verder vormgeven, gebaseerd op de in 2009 geplande evaluatie van het evenementenbeleid.
(zie ook programma ‘Economische zaken’, onderdeel van het economisch actieplan).
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− Budget ‘garantiesubsidies’
In 2008 en 2009 is een budget van € 20.000,-- uit de incidentele ruimte beschikbaar gesteld ten behoeve van garantiesubsidies voor evenementen voor éénmalige / incidentele sportevenementen om
sportparticipatie en het eigen initiatief van verenigingen te stimuleren. Om hiervoor in aanmerking
te komen moet een evenement aansluiten bij de doelstellingen van het sportbeleid ‘De daad bij het
woord’ (2003). Daarmee willen wij verantwoorde sportdeelname van zoveel mogelijk inwoners
van Valkenswaard niet alleen faciliteren, maar ook stimuleren en regisseren, waarbij sport als middel nadrukkelijk wordt ingezet. Daarnaast moet een subsidieaanvraag voor een sportevenement
voldoen aan de eisen van de Algemene Subsidieverordening met bijbehorende geaccordeerde wijzigingen.
Wij stellen voor om jaarlijks een bedrag van € 20.000,-- op te nemen in de begroting (ten laste van
de incidentele ruimte).

− Bloemencorso
De concrete initiatieven 2010 zijn:

− Verplaatsen opbouwlocatie bloemencorso ‘Reisvenne Oranje’
Als gevolg van (bouw)ontwikkelingen op het Kloosterplein (‘Kloosterpark’), zal de opbouwlocatie van het buurtschap verplaatst moeten worden. Wij hebben besloten dit naar een ander deel
van het plein te verplaatsen.
De bestemmingsplankosten zullen worden opgenomen in de exploitatieovereenkomst met de
ontwikkelaar (Pennings).
De aanleg- en inrichtingskosten in het kader van de verplaatsing zijn voor rekening van de gemeente. Deze zullen naar verwachting rond € 5.000,-- zijn; het plein is immers verhard.

− Verplaatsen opbouwlocatie bloemencorso ‘Crescendo’
In het bestemmingsplan ‘Bloemencorso wagenopbouwlocaties’ is de nieuwe locatie voorzien op
het terrein van Holapress, voorheen ABAB. Vanwege een nog lopende civielrechtelijke procedure – waarvan bovendien niet duidelijk is wanneer uitspraak te verwachten valt – verdient het
aanbeveling om een alternatief te ontwikkelen. De te verwachte kosten qua bestemmingsplan
zijn te verwaarlozen, mits in een gezamenlijk traject deze verplaatsing meegenomen kan worden
in de planherziening ten behoeve van bloemencorso ‘Reisvenne Oranje’ (zie hiervoor).
De aanleg- en inrichtingskosten voor deze nieuwe locatie (hetzij Holapress, hetzij elders) zijn
ongeveer € 20.000,--.

Toerisme en recreatie
De basis voor de toeristisch-recreatieve activiteiten ligt in het door uw raad vastgestelde toeristischrecreatieve beleid 2007 – 2010.
De ontwikkelingen en maatregelen van het jaar 2010 zijn:
− Plan van aanpak ten aanzien van duurzame promotie en profilering op het gebied van toerisme en
recreatie
− Verbetering van de recreatieve routenetwerken
− Verbetering van de bewegwijzering
− Ontwikkeling van toeristische poort ‘Venbergen’
− Benutting van recreatieve potenties op uitbreidingslocaties voor (o.a.) woningbouw
Toerisme en recreatie vormen een speerpunt in de uitwerking van de toekomstvisie voor Valkenswaard. Die uitwerking zal in 2010 aan de orde komen.
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Speelvoorzieningen
Wij verwijzen uw raad ook naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’, beheerplan ‘speelvoorzieningen’.

Opleidingstraject ‘Gastvrijheid’
In 2010 zal het BBL-opleidingstraject voor een gastvrij Valkenswaard, bedoeld voor medewerkers die
werkzaam zijn in de sectoren horeca, detailhandel, recreatie en sport en beweging zijn opgestart. Wij
zijn voornemens deze pilot bij gebleken succes verder uit te rollen over de regio Zuidoost-Brabant. Dit
biedt Valkenswaard de mogelijkheid zich nader te profileren op het gebied van toerisme en recreatie
en tegelijkertijd te bouwen aan een beter imago op dit vlak. Bij dit initiatief maken wij maximaal gebruik van subsidiemogelijkheden die de provincie en het SRE voor dit doel ter beschikking stellen.

Cultuurhistorie
− Renovatie carillon
Het carillon is geschonken aan de gemeente door familie van Best-Wiegersma in 1959. De gemeente heeft dit geschenk geaccepteerd. De gemeente heeft nu de zorgplicht om het carillon te onderhouden. Vanaf 1959 is er geen structureel onderhoud aan het carillon uitgevoerd.
Het carillon moet gezien worden als cultureel erfgoed in Valkenswaard en heeft een cultuur historische waarde. Het is de morele plicht van de eigenaar om dit cultureel erfgoed in stand te houden.
In 1996 heeft het toenmalige college het bestuur van de parochie H. Nicolaas benaderd omtrent het
plegen van groot onderhoud van het gemeentelijk carillon in de toren van de kerk. De inspectierapporten van de Brabantse monumentenwacht gaven in die tijd reeds aan dat ook de toren toe was aan
een grote onderhoudsbeurt. Het bestuur van de Nicolaas parochie besloot toen het tijdstip van uitvoering af te stemmen op de werkzaamheden aan het carillon.
In 2002 en 2004 heeft de pastorale eenheid het gemeentebestuur schriftelijk benaderd met het dringende verzoek een besluit te nemen over het noodzakelijke onderhoud van het luidwerk in de toren.
De noodzaak tot het plegen van groot onderhoud wordt steeds groter Bovendien voldoet de cabine
van de beiaardier niet meer aan de gestelde Arbo-eisen.
De renovatie van de cabine (arbo wetgeving) en het carillon staat al jaren op het programma en
wordt telkens doorgeschoven. De renovatie is voorzien in 2010.
De investering bedraagt € 155.450,-- en de structurele exploitatielasten (1e jaar) zijn € 13.213,--.

− Archeologie
De gemeente Valkenswaard zal samen met de Kempen- en de A2-gemeenten in 2010 een archeologische verwachingen-/beleidskaart opstellen, gekoppeld aan een cultuurhistorisch beleid voor alle
beeldbepalende zaken in onze gemeente. Op deze wijze geven wij invulling aan de actieve zorgplicht die is neergelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet op de ruimtelijke ordening.

Landschap en natuur
De aanwezigheid en diversiteit van natuur en groen zijn één van de kenmerken van Valkenswaard.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de waarde daarvan voor het imago van het dorp, de natuurwaarde en de gebruiks- en belevingswaarde voor bewoners, recreanten en toeristen.

Begroting 2010 Gemeente Valkenswaard

81

Het concrete beleids-/beheersinitiatief c.q. maatregel 2010 op het terrein van landschap en natuur is:

− Beheer en aanleg landschapselementen (subsidiëring)
Een uitvloeisel van het reconstructieplan ‘Boven – Dommel’ is de gezamenlijke aanpak van landschapselementen met de gemeenten Cranendonck, Bergeijk, Heeze-Leende, Veldhoven, Eindhoven
en met Waterschap ‘De Dommel’.
Op grond van het stimuleringskader ‘groene-blauwe diensten’ wordt het project gedeeltelijk gesubsidieerd door de provincie.
De subsidieregeling behelst onder andere het beheer en aanleg van landschapselementen in het buitengebied van Valkenswaard. Met behulp van de regeling kunnen agrariërs en andere grondeigenaren in het buitengebied verbeteringen aanbrengen in het landschap. Poelen, houtwallen, bosjes,
knotwilgen, wandelroutes, enz.: maatregelen voor het landschap, natuur, maar vooral ook met het
oog op de recreant in ons buitengebied.
De looptijd van de regeling is vier jaar. Het bedrag dat de gemeente ter beschikking stelt wordt
door de provincie Noord-Brabant verdubbeld.
In 2009 is/wordt een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma opgesteld. Vervolgens wordt, na bestuurlijke goedkeuring over prioriteiten en financiële middelen, een gebiedscontract afgesloten en
een communicatieplan opgesteld.
Wij stellen voor om jaarlijks € 15.000,--, geldend voor een periode van vier jaar, ter beschikking te
stellen. De provincie zal een aanvullende bijdrage verstrekken.

Groen
Bij het beheer van de openbare ruimte (groenvoorzieningen) blijft het uitgangspunt natuurvriendelijk,
schoon en veilig.
Tevens verwijzen wij naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’, beheerplan ‘groen’.
Een concrete beheersmaatregel 2010 is:

− Milieuvriendelijke onkruidbestrijding
In september 2008 heeft de Europese Commissie besloten dat bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen met bepaalde werkzame stoffen verboden zijn. De middelen zijn niet meer toegestaan en er
worden geen opgebruiktermijn toegestaan.
Het middel dat wij gebruikten bij de onkruidbestrijding in onze kernen, bevat de ‘verboden’ werkzame stof. Vanaf 2010 zijn er geen vervangende middelen beschikbaar.
Een beleidsplan ‘Milieuvriendelijke onkruidbestrijding’ voor plantsoenen en verharding, mede conform de nieuwe Europese kaderrichtlijn ‘Water’, is in concept gereed.
Vooralsnog wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat het bestaande kwaliteitsbeeld van plantsoenen
en verharding, moet worden behouden. Er wordt rekening gehouden met meer handmatige inzet
vanaf 2010 (waarschijnlijk 7 in plaats van 4 schoffelronden). Ook wordt rekening gehouden met de
behoefte aan meerjarenvervanging van plantsoorten naar meer bodembedekkende soorten en vervanging van Juniperusvakken vanaf 2010.
De kosten voor onkruidbestrijding zullen vanaf 2010 met € 100.000,-- toenemen.
De mogelijkheid bestaat om deze kosten ten laste van de brede rioolheffing te brengen.
Wij stellen voor de kosten van milieuvriendelijke onkruidbestrijding te verdisconteren in de brede
rioolheffing. Wij verwijzen uw raad hiervoor naar paragraaf ‘Lokale heffingen’, onderdeel ‘rioolheffing’.
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Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
Wij hebben alle beleidsinitiatieven die voor 2010 oorspronkelijk waren gepland gehandhaafd.
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 de volgende
beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma:
− Multifunctionele sportaccommodatie:
− Bouw nieuwe sporthal (2011)
− Hogere exploitatielasten (2012)
− Renovatie sporthal ‘De Belleman’; fases 2011 - 2012
− Beleids-/beheersinitiatieven sportpark ‘Den Dries’:
− Toplaag tennisbanen; 7 banen (2011)
− Aanleg parkeerterrein voormalige gemeentewerf (2012)
− Voetbalvelden:
− Vervangen van de toplaag veld 1; voetbalveld atlektieklocatie (2011)
− Vervangen van de toplaag velden 5 en 6 (2011)

Daarnaast zijn de volgende beleidsinitiatieven niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma
2010 – 2013 (i.c. vervallen):
− Cultuur; subsidiëring musea (verlaging gecalculeerd budget met 10%)
− Multifunctionele sportaccommodatie:
− Bouw nieuwe sporthal (halvering investeringsbedrag)
− Rollerhal (realisatie)
− Beleids-/beheersinitiatieven sport (exclusief sportpark ‘Den Dries’):
− Parkeerterrein ‘Norbertusdreef’
− Voetbalvelden sportpark ‘De Brug’; velden 3 en 4
− Beleids-/beheersinitiatieven sportpark ‘Den Dries’:
− Toplaag tennisbanen (halvering investeringsbedrag)
− Aanleg extra tennisbanen op centrale locatie
− Aankoop clubhuis ‘TC Ginneve’
− Zwembad ‘De Wedert’; afscheiding tussen buitenbad en golf (halvering investeringsbedrag)
− Busparkeerplaatsen (naast zwembad ‘De Wedert’)
− Verharding parkeerterrein achter Valkencourt
− Evenementen; verplaatsen bloemencorsoterrein ‘Stadsebergen’ en handhaven terrein van Stichting
Bloemencorso
− Toerisme; inrichting omgeving Venbergse Watermolen
− Landschap en natuur:
− Landschapsbeleidsplan
− Beheer en aanleg landschapselementen; subsidiëring (verlaging jaarlijks gecalculeerd budget met
€ 10.000,--)

− Herstelmaatregelen ‘Schaapsloopven’
Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.
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Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Cultuur en recreatie”

- Lasten
- Baten
Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)
Saldo programma (= bestaand beleid)

Begroot
2010

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

11.195
2.307

10.873
2.438

10.994
2.216

10.735
2.339

10.480
2.463

10.199
2.586

- 145

34

-7

-7

-7

-7

- 8.743

- 8.469

- 8.771

- 8.389

- 8.010

- 7.606

-

174

63
44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)

Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Cultuur:
− Bibliotheek

€

10.800,--

+

€

12.100,--

+

€

35.200,--

+

€

14.000,--

+

De verhoging in 2010 betreft de gangbare indexering.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 69.845,--) doorgevoerd
op de subsidie voor de Openbare Bibliotheek.

− Vormings- en ontwikkelingswerk
−

−
−

De verhoging in 2010 betreft de gangbare indexering van met name de Stichting
‘De Draaikolk’.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 25.350,--)
doorgevoerd op de subsidie voor vormings- en ontwikkelingswerk.
Centrum voor muziek en dans:
Te realiseren bezuiniging van jaarlijks € 25.000,-- ingaande 2010.

− Sport (groene velden en sportterreinen):
−

−

Kapitaallasten
Betreft hoofdzakelijk de kapitaallasten van de kunstofvelden van de hockeyvereniging.
Stichting ‘De Belleman’
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 5.485,--) doorgevoerd
op de subsidie voor Stichting ‘De Belleman’.

− Kunst:
−

−
−
−

In 2010 is de eenmalige bezuiniging van 2009 ad € 5.000,-- op onderhoud beeldende
kunst hersteld.
Opgenomen is een subsidie van € 5.000,-- voor de Stichting Beeldhouwerscollectief
‘De Stenen Poort’.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 4.840) doorgevoerd
op de subsidie voor de amateurkunst.
CC ‘De Hofnar’ en podiumkunst:
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 130.000,--) doorgevoerd
op de subsidie voor CC de Hofnar en van 10% per jaar (€ 2.215) op subsidie voor podiumkunst.
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− Cultuurhistorie

€

-,--

+

€

43.000,-- -/-

€

71.400,-- +

€

192.000,-- -/-

€

14.000,-- -/-

Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 8.285,--) doorgevoerd op
de subsidie voor musea, cultuur/oudheidkunde en St. Antonius Abt molen.

− Natuur:
−

−

−

Natuurbescherming:
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 340,--) doorgevoerd op
de subsidie voor het IVN.
Reconstructie Boven-Dommel:
Het benodigde budget voor de reconstructie Boven Dommel kan met € 35.562,-- worden
verlaagd ten opzichte van de raming in 2009 (€ 93.562,--). Voor 2010 zijn opgenomen:
- streekmanager
€ 6.000,-- bijdrage streekhuis
€ 10.000,-- kleine projecten
€ 9.000,-- onvoorziene activiteiten
€ 5.000,-- kavelruilproject
€ 28.000,-€ 58.000,-Bosterreinen:
Ten aanzien van bosterreinen is er sprake van een lagere brandverzekeringspremie van
€ 6.275,--.

− Openbaar groen & openluchtrecreatie:
Openbaar groen:
− Een bedrag van € 69.710,-- heeft betrekking op de kosten werkzaamheden Ergonbedrijven
met name bij de onderdelen bomen (boomspiegels) en beplanting. Dit betreft voor
€ 34.000,-- contractuele stijging. De werkzaamheden voor zwerfafval zijn daarentegen
met € 35.000,-- verlaagd.
Volksfeesten:
− Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 15.400,--) doorgevoerd
op de subsidies voor toerisme (o.a. VVV) en volksfeesten (o.a. Bloemencorso).
− Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 3.510,--) doorgevoerd
op de subsidie voor kinderboerderijen.
− Opgenomen is een bedrag van € 6.000,-- voor Valkenswaard On Ice.

Baten:
− Sport (groene velden en sportterreinen):
−

−
−

Gymnastieklokalen:
De tarieven voor het gebruik van de gymnastieklokalen door onderwijs zijn gelijk gesteld
aan de tarieven voor de verenigingen. Dit is een verlaging van de kosten voor onderwijs.
Daartegenover staat een lagere huuropbrengst van de gymlokalen. Zie ook programma
‘Onderwijs’.
Sportaccommodaties:
De tarieven voor de verhuur van sportaccommodaties worden ingaande 2010 jaarlijks met
15% verhoogd (€ 101.000,--).
Zwembad ‘De Wedert’:
De entreegelden van binnen- en buitenbad ‘De Wedert’ worden ingaande 2010 jaarlijks met
15% verhoogd (€ 22.290,--).

− Openbaar groen & openluchtrecreatie:
Kermissen:
De geraamde opbrengst staangelden kermis wordt verlaagd met € 25.000,-- tot € 135.000,--.
Dit is het maximaal haalbare bij de huidige opzet en de huidige economische situatie, ook
gezien de werkelijke cijfers in 2009.
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Programma “Sociale voorzieningen en maatschappelijk
werk” (6)
Portefeuillehouder: D.J. Schuwer (onderdeel werk & inkomen)
Portefeuillehouder: H.G. Tindemans – Van Tent (onderdeel zorg en welzijn)

Wat willen wij bereiken?
Binnen het programma draait het om de maatschappelijke participatie in brede zin des woords, maar
hoofdzakelijk gericht op het wonen, welzijn en zorg van kwetsbare doelgroepen.
Het programma omvat het activeren en op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden dan wel
voorkomen van (langdurige) werkloosheid, het bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand
en maatschappelijke diensten.
De bewoners dragen uiteraard zorg voor hun eigen leven. Sommigen hebben daarvoor echter op bepaalde momenten in hun leven een duwtje in de rug nodig. Aangegeven is dat Valkenswaard zich sterk
moet maken voor het activeren van mensen, het stimuleren van participatie in de maatschappij en voor
het bevorderen van zelfredzaamheid. De doelgroep ‘minima’ is de meest voor de hand liggende om in
dit kader extra aandacht te krijgen. Voor de minima gaat het dan om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie door bijvoorbeeld scholing. Het beleid, gericht op de minima, valt grotendeels samen met
een ander doel: het zoveel mogelijk laten participeren van burgers in de maatschappij door activering
en re-integratie naar werk. Het aantal mensen met het recht op bijstand zal in 2010 hoger zijn als gevolg van de recessie en hiermee gepaarde verwachte stijging van de werkloosheid tot mogelijk wel
10% van de beroepsbevolking.
Ook de zorg voor een verbetering van de leefsituatie voor senioren, inwoners met een beperking en
jeugd is een aandachtspunt de komende jaren. Naar verwachting zal de zorgbehoefte onder senioren
toenemen, omdat de senioren van nu ouder worden dan de senioren van vroeger. Tevens groeit het
aantal senioren snel. Gemeentelijk wordt een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die het voor senioren
en mensen met een beperking mogelijk maakt zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zoals onder
andere woningaanpassingen en een veilige woonomgeving met bereikbare voorzieningen.
Om Valkenswaard qua samenstelling gezond te houden is het van belang de jeugd te binden. Een leefbare en leuke gemeente voor de jeugd is in dit licht van groot belang. De gemeente dient zorg te dragen voor een passend voorzieningenaanbod en zorg in de preventieve sfeer.
Ook het integraal mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid, onderdeel van het welzijnsbeleid en Wmobeleid, valt onder dit programma. De vrijwillige participatie en betrokkenheid van inwoners is één van
de fundamenten van de sociale infrastructuur en de cohesie in de gemeente. Valkenswaard kenmerkt
zich door de vele op vrijwillige basis aanwezige activiteiten en evenementen.
Mantelzorgers vangen in de informele sfeer veel zorg- en dienstverleningsvragen op bij hun familie,
vrienden, buren, etc.. Aandacht voor deze mantelzorgers voorkomt dat zij overbelast raken en zelf
zorgvrager worden.
Daarnaast bevat het programma de zorg voor het stimuleren van (buitenschoolse) kinderopvang. Voorwaarde is dat de opvang zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijsbeleid (programma ‘onderwijs’). Hierdoor wordt zowel aan de wensen van kinderen als aan de wensen van de ouders op zo efficiënt mogelijke manier tegemoet gekomen.
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Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Optimaal en rechtmatig gebruik inkomensvoorzieningen
− Activeren uitkeringsgerechtigden en re-integratie naar arbeid
− Het bieden van een leer-werk aanbod aan jongeren (16 tot 27 jaar)
− Het bieden van mogelijkheden aan nieuwkomers om te integreren
− Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de zelfredzaamheid
(kwetsbare groepen)
− Het realiseren van onder andere adequate voorzieningen voor mensen met een beperking en het
toenemende aantal senioren
− Het bieden van een aangename leefsituatie voor jeugd
− Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd
− Het stimuleren en instandhouden van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau
− Het ondersteunen van mantelzorgers
− Het instandhouden van en participeren in de verschillende (zorg)netwerken
− Het stimuleren van de maatschappelijke dienstverlening
− Het stimuleren en instandhouden van (buitenschoolse) kinderopvang en peuterspeelzaalwerken

Beleid
Het gemeentelijk beleid is gericht op het scheppen van voorwaarden voor werk, inkomen en maatschappelijke participatie. Hierdoor is de rechtzekerheid voor de inwoners gewaarborgd. Het rijksbeleid
inzake financiële ondersteuning is kaderstellend, de gemeentelijke financiële ondersteuning is tijdelijk
en aanvullend.
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:
− Armoedebeleid (1998)
− Kinderopvangbeleid (1999)
− Notitie ‘peuterspeelzaalwerk’(2001); relatie met programma ‘Onderwijs’
− Beleidsnota ‘kinderboerderijen’ (2002)
− Integraal jeugdbeleid 2002 – 20061
− Beeldende kunst en vormgeving (2004)
− Beleidsplan ‘Wet Werk en Bijstand’ 2010
− Beleidsnota ‘Jongeren op straat’ (2006)
− Integraal gehandicaptenbeleid 2007 – 2010
− Welzijnsvisie (2008)
− Integraal mantelzorgbeleid 2008 – 2011
− Wmo-participatie; vraag- en aanbodzijde (2008)
− Wmo-Meerjarenbeleid (2009)
− Integraal seniorenbeleid1
− Convenant van Aboutaleb ‘Alle kinderen doen mee’ (2008)
− Budgetovereenkomsten
De programmalijn krijgt daarnaast gestalte door het uitvoeren van de landelijke beleidslijnen, die niet
zijn vertaald in lokale beleidsnota’s en/of verordeningen, maar in wettelijke zin zijn vastgelegd, zoals
de Wet Werk en Bijstand (WWB), IOAW, IOAZ, Wet Kinderopvang.
Zo is de Wet Werk en bijstand nader uitgewerkt in een zevental verordeningen en diverse beleidsstukken, zoals het bijzondere bijstandsbeleid. De actuele verordeningen en beleidsstukken te raadplegen op
het digitaal loket (www.werkeninkomen.rechtopbijstand.nl).
In het kader van de Wet investering in jongeren zullen vijf verordeningen worden vervaardigd, gerelateerd aan het gemeentelijk beleid.
1

In ontwikkeling integraal jeugdbeleid 2010 en verder alsmede integraal seniorenbeleid 2010 en verder.
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Daarnaast is er een verordening ‘Wet inburgering’ en een beleidsnota ‘Wet inburgering’.
De Wet sociale werkvoorzieningen is nader uitgewerkt in een drietal verordeningen.

Ontwikkelingen en trends

− Overheveling van AWBZ- gelden en bijbehorende taken naar de gemeente
Waardoor met vragers en aanbieders nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en/of nieuwe producten moeten worden
uitgedacht.

− Verwachte toename van cliënten door de vergrijzing, het wegvallen van de ondersteunende begeleiding met psycho-sociale grondslag, aandacht bij indicatie voor mantelzorgers
− Verwachte toename van huishoudelijke hulp met ondersteuning (HH2) door wegvallen van ondersteunende begeleiding op psycho-sociale grondslag
− Toenemende groei van multiproblem situaties
Stapeling van probleemfactoren als armoede, laaggeletterdheid, sociaal-emotioneel instabiliteit, etc. waardoor meer afname van producten die 100% door de gemeente wordt gefinancierd

− Toenemende druk van Rijk op uitvoering van preventietaak door gemeente
− Verfijning van de samenwerking door diverse partijen waardoor synergie ontstaat en efficiencywinst (financieel en in rendement) wordt behaald

Prestatie-indicatoren

− Budgetovereenkomsten per instelling met prestatieafspraken (BCF-systematiek)2
− De gevolgen van de recessie goed op te vangen en de burgers die dit treft adequate ondersteuning
te bieden met betrekking tot de ondersteuning van bij de terugkeer naar de arbeidsmarkten of
school of activering in de maatschappij. Hiermee wordt bereikt dat bij herstel van de economie een
snelle uitstroom zal plaatsvinden. In de tussenliggende tijd wordt een inkomensvoorziening beschikbaar gesteld.

Prestatiegegevens / kengetallen
− Bijstand (incl. Ioaw en Ioaz)
Periodieke uitkeringen
- WWB < 21 jaar
- WWB 21 t/m 64 jaar
- WWB > 64 jaar
- WWB Personen in inrichting
- WWB Krediethypotheek
Totaal WWB (o.b.v. huishoudens)

Situatie juli 2009
9
376
25
10
1
421

2010
12
470
31
13
10
536

26
1

32
4

- IOAW
- IOAZ
− Inburgering:
− Aanbod en handhaving
:
− Heronderzoek inburgering
:
− WWB:
− Aanvragen
:
− Aanvragen LD-toeslag
:
− Heronderzoeken doel-/rechtmatigheid :
− Afstemming
:
− Beëindigingsonderzoeken
:
2

50
110
340
350
600
80
150

BCF-subsidies = beleidsgestuurde contract financiering-subsidies
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− Bezwaarschriften
− Beroepsschriften
− Re-integratiesubsidies
− Beheer BBZ:
− Aanvragen
− Oriëntatie BBZ
− Heronderzoeken
− Debiteuren:
− Heronderzoek terugvordering
− Heronderzoek verhaal
− Mutatie debiteuren
− Achterstand aanmaanprocedures
− Wmo:
− Aantal aanvragen
− Aantal cliënten (toekenning)
− Ouderenzorg (65-plussers)

: 40
:5
: 40
: 40
: 50
: 30
:
:
:
:

50
30
50
125

: + 1.150 aanvragen
: ca. 4.000 cliënten
: ca. 5.700 personen

Relatie met paragraaf
Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en subsidieverstrekkingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op:
− Het optimaal en rechtmatig gebruik laten maken van inkomens(ondersteunende)voorzieningen
− Het activeren van uitkeringsgerechtigden om te participeren in de maatschappij en/of duurzame
uitstroom naar arbeid
− Het opleggen van de inburgeringsplicht (incl. handhaving)
− Het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen
− Het uitvoeren van de taken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning
− Verstrekken van financiële tegemoetkomingen aan doelgroepen, waardoor zelfstandig wonen en
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd
− Het bewerkstelligen en stimuleren van het collectief vraagafhankelijk vervoer (c.v.v.)
− Stimuleren van de maatschappelijke participatie
− Het participeren in de verschillende (zorg)netwerken
− Het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd
− Het stimuleren en instandhouden van (buitenschoolse) kinderopvang
− Het inkopen van diensten om te voorzien in aanbod van professionele en vrijwilligersorganisaties
op het terrein van de lokale zorg en welzijn
− Het stimuleren en instandhouden van het vrijwilligerswerk op lokaal niveau
− Het ondersteunen van mantelzorgers
− Het verstrekken van subsidies aan instellingen die dienstverlenend zijn aan kwetsbare inwoners.
− Mede ontplooien, participeren in, subsidiëren van initiatieven in het kader van de jeugd (via BOSimpuls)
− Het beheren en onderhouden van gemeenschaphuizen en (jeugd)accommodaties
− Het bevorderen van de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en het basisonderwijs (relatie met
programma ‘Onderwijs’)
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Beleidsinitiatieven 2010
De concrete initiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, voor het jaar 2010 zijn:

Werk en Inkomen
Het is de taak van de gemeente om financiële ondersteuning te bieden aan mensen, die niet of onvoldoende in staat zijn om in hun eigen bestaan te voorzien (algemene bijstand). Daarnaast verlenen wij
financiële ondersteuning aan de desbetreffende doelgroep in bijzondere kosten van (het) bestaan (bijzondere bijstand en overige minimaregelingen, zoals de Stimuleringssubsidie Maatschappelijke participatie).
De gemeente is nagenoeg volledig financieel verantwoordelijk voor de kosten van de bijstand. Er
wordt vanuit gegaan dat de taken – binnen de gecalculeerde budgetten – worden uitgevoerd. Risico
ligt besloten in de financieringssystematiek van de WWB. Indien het inkomensdeel niet toereikend is,
heeft de gemeente een ‘eigen risico’ van 10%, ervan uitgaande dat een eventueel verzoek om een aanvullende uitkering toegekend wordt (zie ook paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel risico’s).
Voor een indicatie van de prestatiegegevens 2010 verwijzen wij uw raad naar het item ‘prestatiegegevens / kengetallen’.

De concrete maatregelen en ontwikkelingen 2010 op het terrein van Werk en Bijstand, mede gerelateerd aan de Wet Werk en Bijstand en de Wet investering in jongeren (WIJ), zijn:
− Het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen, personen als bedoeld in personen
met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en nietuitkeringsgerechtigden bij arbeidsinschakeling waaronder begrepen sociale activering.
− Het doen van een werk-leeraanbod aan jongeren (16 tot 27 jaar) en het bieden van een inkomensvoorziening indien niet in het levensonderhoud kan worden voorzien.
− Het verlenen van bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te
geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien.
− Wij werken bij de uitvoering van de taken samen in het samenwerkingsverband werk en inkomen
(A2 verband) en met het UWV WERKbedrijf.
− Invoering van de Wet investering in jongeren (WIJ)
De WIJ geeft jongeren van 18 tot 27 jaar het recht om een leer/werk plaats aan te vragen bij de gemeente. Een afgeleide van de het leer/werkaanbod is een inkomensvoorziening, indien niet in het
levensonderhoud kan worden voorzien.
Met ingang van 1 oktober 2009 wordt de WIJ ingevoerd. In de loop van 2009 worden de voorbereidingen getroffen op beleidsmatig niveau (vijftal verordeningen). De implementatie en feitelijke
uitvoering zullen in 2010 plaatsvinden.
− Tijdige afwikkeling van aanvragen
De (nieuwe) Wet dwangsom heeft invloed op de dienstverlening van het samenwerkingsverband.
Uitgangspunt is ervoor zorg te dragen dat tijdig op aanvragen wordt beschikt zodat een dwangsom
slechts in uitzonderlijke situatie aan de orde is.
− Het effectueren van een participatiefonds
De volgende geldstromen worden gebundeld:
− WWB werkdeel
− budget ‘Wet inburgering’
− middelen voor volwassen educatie (Web)
Meer dan nu geeft dit de gemeente de ruimte om maatwerk aan de burgers te leveren en een samenhangende aanpak te realiseren op het gebied van participatie.
In een visie ‘Intern’ worden afspraken gemaakt over de juiste inzet van de middelen uit het participatiefonds op de deelgebieden en één en ander wordt afgestemd met het beleidsveld ‘onderwijs’
(volwasseneneducatie).
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− Het optimaliseren van de inkomensvoorzieningen in het kader van armoedebeleid (achterstandssituaties)

In 2009 hebben wij de acties gestart en deze zullen in 2010 worden voortgezet. Namelijk:
− passieve voorlichting (invoering website www.rechtopbijstand.nl)
− actieve benadering van minima (voorlichtingsbijeenkomsten)
− inschakeling intermediairs (actieve benadering andere organisaties)
− interne communicatie (o.a. betere informatie over mogelijkheden)

Huisvesting samenwerkingsverband Werk & Inkomen
Het Samenwerkingsverband werk en inkomen is gehuisvest in het Bedrijfsverzamelgebouw te Valkenswaard. Het voornemen is om de samenwerking met het UWV WERKbedrijf, op basis van het
besluit om de vestiging UWV WERKbedrijf Valkenswaard in verband met bezuinigingen, uiterlijk 1
januari 2011 op te heffen. Onderhandelingen zijn gestart om in 2010 te bewerkstelligen dat de vestiging Valkenswaard als ‘satelliet’ van Werkplein Mercado te Eindhoven open blijft zodat de dienstverlening op locatie wordt gewaarborgd.
De frictiekosten voor de huisvesting worden gecalculeerd op € 100.000,--. Deze kosten worden ten
laste gebracht van de incidentele ruimte 2010.

Sociale werkvoorziening
Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht. De gemeente heeft
een eigen plaatsingstaakstelling met daarbij behorend (rijks)budget. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven.
Taakstelling 2010
De concrete taakstelling 2010 is nog niet bekend.
− Rijkstaakstelling (2009) : 138,8 se

− Indicatie 2010

: 138,8 se

se = sociale eenheid (i.c. fte)

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wmo-voorzieningen
Het doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het scheppen van een omgeving en
het aanreiken van instrumenten en voorzieningen, die er voor zorgen dat burgers aan de samenleving
en maatschappelijke processen kunnen deelnemen die hun zelfredzaamheid herstellen of bevorderen.
De Wmo legt de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij de gemeente en instellingen, maar ook
bij de burgers zelf.
Teneinde het doel van de Wmo te bereiken heeft de gemeente in samenspraak met belanghebbenden
een Wmo-Meerjarenbeleid opgesteld. Hier hebben de negen prestatievelden verdere uitwerking gekregen.
Voor de uitvoering van de Wmo is (extra) formatie nodig. Wij hebben in de begroting nog geen extra
formatie opgenomen. Dit betekent dat er minder beleid ontwikkeld en uitgevoerd kan worden en dat
de wachttijden bij een zich voortzettende toenemende vraag aan het loket en de telefoon langer zullen
worden.
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De concrete beleids-, beheers- en/of uitvoeringsmaatregelen 2010, naast de behandeling van aanvragen, zijn op hoofdlijnen:
− Het reduceren van de tijd tussen de formele start intakeprocedure en het afgeven van de beschikking
− Het uitwerken van de één loketgedachte
− Verdere vormgeving compensatieplicht
− Toepassen van het klantvolgsysteem voor het Zorgloket en de mantelzorger (ICT)
− Uitvoering mantelzorgercompliment
− Het inzichtelijk maken van de gevolgen van het wegvallen van de pakketmaatregel ‘Ondersteunende Begeleiding’
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit worden de volgende onderwerpen aangepakt in 2010:
− Het in beeld brengen van de werkprocessen
− Verschuiving van individuele naar algemene voorzieningen

Wmo-componenten

Huishoudelijke hulp (natura)

(per 1-1-2010)

Huishoudelijke hulp
(persoonsgebonden budget)
Diensten adviezen CIZ

3.000

Woonvoorzieningen

Bedrag (* € 1.000,--)

2.500
Diensten adviezen woon

2.000

Vervoer algemeen

1.500

Vervoer CVV medisch

1.000

Vervoer CVV 70+

500

Diensten adviezen parkeren
Rolstoelvoorzieningen

0

Ontwikkeling Wmo-aanvragen
Er is een stijging te constateren met betrekking tot de Wmo-aanvragen. In 2009 wordt een stijging
verwacht tussen de 5% à 10%. Wij verwachten dat er ook een stijging is in het jaar 2010 van 5% à
10%.

Wmo-aanvragen

Aantal aanvragen

500
Hulp bij het huishouden

400

Vervoersvoorzieningen (algemeen)

300

Collectief vervoer medisch

200

Collectief vervoer ouderen
Rolvoorzieningen

100

Woonvoorzieningen

0
Jaar (2007 versus 2008)
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Gehandicapten
In 2006 heeft uw raad de nota ‘integraal gehandicaptenbeleid 2007 – 2010’ bekrachtigd. Het beleid
geeft de richting aan waar wij allemaal naar toe willen werken; het deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven van alledag door mensen met een handicap.
Om dit te kunnen bereiken zijn over de verschillende jaren diversen actiepunten uitgezet. Verwacht
wordt dat de bestaande financiële middelen toereikend zijn om de gestelde actiepunten uit te voeren.
De concrete uitvoeringsmaatregelen 2010 zijn:
 Uitbreiding functie openbaar toilet
 Onderzoek naar Bruikbaarheid, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van openbare gebouwen
 Uitvoering van de bestaande BTB-rapportage
 Nastreven van verkrijging van het ITS en andere wezenlijke aspecten als bruikbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, etc
 Werven, opleiden van kader die de gehandicaptensport als aandachtspunt krijgen binnen reguliere
verenigingen. Subsidieregels hiervoor beschrijven en koppelen aan de bestaande subsidie inzake
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
Daarnaast lopen er allerlei actiepunten die eerder zijn gestart ook door in 2010 en verder. Het meerjarenbeleid loopt tot 2010 en het beleidstraject loopt mee in het kader van het Wmo meerjarenbeleid.
Er wordt € 35.000,-- bezuinigd op het integraal gehandicaptenbeleid. Om dit op te vangen zijn enkele
initiatieven die opgenomen zijn in het integraal gehandicaptenbeleid ondergebracht in andere lopende
initiatieven.

Mantelzorg
Het integraal mantelzorgbeleid 2008 – 2011 is door uw raad bekrachtigd. Het beleid omvat een aantal
actiepunten dat uitgespreid over een viertal jaren uitgevoerd gaan worden met als doel het ondersteunen en stimuleren van mantelzorgers in Valkenswaard.
In 2010 zullen de volgende initiatieven ter hand worden genomen:
− Initiatieven met betrekking tot respijtzorg / ondersteunende begeleiding
− Initiatieven met betrekking tot psychische problematiek
− Aandacht voor emotionele ondersteuning
− Waardering voor het werk en erkenning als (mede)verzorger
− Informatie/ontmoetingsgroepen specifieke ziektebeelden in thuissituatie
− Combinatie werk-mantelzorg vereenvoudigen
− Recht op aandacht en opvang van kinderen van mantelzorgers
Naast bovenstaande initiatieven wordt deelgenomen aan de pilot regionaal dementie ondersteuningsnetwerk.

Woonservicezones
De studie naar de invoering van twee woonservicezones in Valkenswaard (Hoge Akkers en Geenhoven) zal in 2010 in de realisatiefase komen.
Dat betekent dat er vanaf 2010 concrete projecten gerealiseerd zullen worden. Deze concrete projecten
worden nog uitgewerkt. Realisatie zal plaatsvinden in samenwerking met de deelnemende partners.
Overigens zal de realisatie van de woonservicezones meerdere jaren in beslag nemen, want ontwikkeling van verschillende onderdelen is mede afhankelijk van plannen van andere partners (bijvoorbeeld
Zuidzorg die aan De Rijt haar onderkomen gaat verbouwen en Woningbelang met de plannen voor
herontwikkeling van de flat Ginneve aan de Nieuwe Waalreseweg).
Voor de uitvoering van projecten calculeren wij een structureel bedrag van € 25.000,--.
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Uw raad heeft bij motie van 18 mei 2009 het bedrag van € 14.542,-- uit de reserve ‘nog af te wikkelen
activiteiten’ laten vervallen en toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor komen uitvoeringsmaatregelen in het gedrang.

Vrijwilligersbeleid
Wij zullen in 2010 een begin maken met het vrijwilligersbeleid. Het beleid heeft als belangrijkste
doelstelling: het instellen en instandhouden van het vrijwilligerswerk op het terrein van met name zorg
en welzijn op lokaal niveau.
Het eventuele budget voor uitvoering van actiepunten zal op z’n vroegst in de begroting van 2011 meegenomen worden.

Peuterspeelzalen
In 2001 heeft uw raad de notitie ‘Peuterspeelzaalwerk’ bekrachtigd. In deze notitie zijn onder andere
de kwaliteitseisen met betrekking tot huisvesting neergelegd. Een ander beoogd maatschappelijk effect
is het bewerkstelligen van een aansluiting tussen peuterspeelzaal en basisschool.
In 2001 heeft uw raad de notitie ‘Peuterspeelzaalwerk’ bekrachtigd. In deze notitie zijn onder andere
de kwaliteitseisen met betrekking tot huisvesting neergelegd. Een ander beoogd maatschappelijk effect
is het bewerkstelligen van een aansluiting tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voor peuterspeelzaal
‘Duimelot’ geldt dat de gemeentelijke accommodatie niet voldoet aan de gestelde eisen en wel dusdanig dat uw raad in 2003 besloten heeft om een nieuwe peuterspeelzaal onder te brengen in de nieuw te
bouwen Brede School ‘De Vlaswiek’.
Wij hebben de (her)huisvesting peuterspeelzaal ‘Duimelot’ niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma 2010 – 2013. Op lange termijn kan niet worden voldaan aan de kwaliteitseisen die zijn
neergelegd in de notitie ‘Peuterspeelzaalwerk’.

Er zijn ontwikkelingen betreffende de aansluiting van peuterspeelzaalwerk bij de Wet kinderopvang.
Hiertoe is de Harmonisatiewet in voorbereiding (Kabinet heeft al ingestemd). Uw raad zal te zijner tijd
hierover nader worden geïnformeerd.
Wij verwijzen uw raad tevens naar het programma ‘Onderwijs’.

Gemeenschapshuizen
− Subsidiëring ’t Pumpke
’t Pumpke heeft een aanvraag ingediend om een verhoging te krijgen van het reguliere subsidie.
Het bestaande subsidiebedrag bedraagt € 3.000,--, maar om het sociaal/cultureel werk in dit kader
op een kwalitatief goede manier te kunnen doen, is verruiming van de financiële middelen nodig tot
€ 13.000,--.
De grote aantallen bezoekers (+ 7.500 bezoeken in ’t Pumpke en + 15.000 bezoeken bij het buitenterrein op jaarbarechtvaardigen de groei van de financiële middelen omdat dergelijk grote aantallen vragen om
ruime openingstijden met daarmee de onlosmakelijk verbonden hogere energie-, afschrijving- en
slijtagelasten.

sis)

Jeugd- en jongerenwerk
De (hoofd)doelstellingen van het jeugd- en jongerenwerk zijn: het realiseren van een passend voorzieningenaanbod en preventieve zorg voor de jeugd
De bestaande notitie ‘integraal jeugdbeleid 2002 – 2006’ is geactualiseerd (Bedrijfsplan 2009). De doelstelling is om passende voorzieningen in de opvoeding, vrije tijd, onderwijs en zorg te waarborgen of
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te realiseren, zodat jongeren kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. De ontwikkeling van het
centrum voor Jeugd en Gezin is hierbij een belangrijk item.
Voor de uitvoering van het integrale jeugdbeleid zijn structurele financiële middelen benodigd.
De begrote benodigde structurele financiële middelen zijn gehalveerd tot een bedrag van € 49.000,-(jaar 2010), oplopend naar € 72.900,-- (vanaf 2012). Vooruitlopend hierop zijn actiepunten (voor enkele jaren) geschrapt.
In het oorspronkelijk Perspectievenprogramma 2010 – 2013 (Nota Kaders Begroting) waren de budgetten gecalculeerd op
€ 98.000,--, oplopend naar € 145.800,--.

Seniorenwerk
In 2008 heeft de gemeente met SeniorenBelang Valkenswaard (SBV) een convenant gesloten.
Het convenant is enerzijds gesloten om samenwerking op het gebied van seniorenzaken te waarborgen. Anderzijds om inhoud te geven aan de wijze waarop senioren betrokken kunnen worden bij het
(te ontwikkelen) integraal seniorenbeleid voor de periode 2010 – 2013.
In 2009 wordt het seniorenbeleid geactualiseerd. De belangrijkste doelstelling is het verlengen van de
levensfase van gezonde, actieve ouderdom. Op die wijze zijn toekomstige senioren langer in staat om
ook na de pensioengerechtigde leeftijd maatschappelijk te participeren. Zij beschikken over een schat
aan levenservaring, kennis en vaardigheden die zij op allerlei terreinen kunnen inzetten. Daar waar
senioren niet kunnen participeren aan de maatschappij zal ondersteuning geboden moeten worden. In
het seniorenbeleid zullen financiële middelen worden opgenomen, behorend bij de actiepunten die
uitgevoerd moeten worden in de volgende jaren.
Om de activiteiten voor de uitvoering van het seniorenbeleid te kunnen financieren is een structureel
(exploitatie)budget van € 50.000,-- nodig. Deze calculatie is teruggebracht naar € 40.000,--.

Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 geen beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma.
Daarnaast zijn de volgende beleidsinitiatieven niet meer opgenomen in het Perspectievenprogramma
2010 – 2013 (i.c. vervallen):
− Peuterspeelzalen; huisvesting ‘Duimelot’ (nieuwbouw)
− Gemeenschapshuizen
− Subsidiëring ’t Pumpke (verlaging van het gecalculeerd budget met € 2.000,--)
− Huisvesting buurtvereniging d’n Ark
− Jeugd- en jongerenwerk; integraal jeugdbeleid (halvering van het jaarlijks gecalculeerd exploitatiebudget)
− Seniorenwerk (verlaging exploitatiebudget met € 10.000,--)
Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.
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Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk”

- Lasten
- Baten
Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)
Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2010

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

Begroot
2011

Begroot
2012

Begroot
2013

19.579
11.297

20.755
11.210

23.952
13.394

23.778
13.394

23.613
13.394

23.437
13.394

- 79

5

4

4

4

4

- 8.204

- 9.550

- 10.562

- 10.388

- 10.223

- 10.047

-

25

109
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)

Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Bijstand:
−

−

€

2.446.000,-- +

Bijstandsverlening:
De geraamde uitgaven voor de Wet werk en bijstand sluiten aan bij de cijfers zoals wij
die hebben gepresenteerd in de Nota kaders begroting 2010.
Over het eerste halfjaar 2009 (stand 1 juli) is er een stijging van 9,33% waar te nemen in
vergelijking tot de stand per 31-12-2008. Een groter effect van de crisis op de toename
van het bestand zal zich in de tweede helft van 2009 manifesteren omdat dan de termijnen
van de WW uitkeringen (waaronder werktijdverkortingen / deeltijd WW) gaan aflopen.
Door de huidige recessie stijgt de werkloosheid en door de steeds kortere duur van de
werkloosheidsuitkeringen geeft dit een opwaartse druk aan het aantal bijstandsgerechtigden. Wij gaan er daarom van uit dat het aantal bijstandsgerechtigden in 2010 ten
opzichte van de primaire begroting 2009 uiteindelijk ongeveer 25 % hoger zal liggen en
dat betekent een toename van ca. 100 uitkeringsgerechtigden. In welke mate het Inkomensdeel – met de definitieve vaststelling van het budget over 2009 aan het einde van het jaar –
aan deze ontwikkeling zal worden aangepast, is nu nog niet bekend, maar wel dat er aangepast wordt. Nu is het zo dat de gemeente een “eigen risico” heeft van 10%. Daarom wordt
voorgesteld om het Inkomensdeel WWB in de begroting 2010 te verhogen met
€ 1.125.000,-- (lasten) en het inkomensbudget te verhogen met € 675.000,-- (baten), zodat
de netto-last toeneemt met € 450.000,--. Dit wordt vervolgens gestabiliseerd in de jaren
2011 t/m 2014 in de verwachting dat de economische groei in 2010 niet verder daalt. Aangezien de egalisatiereserve Wwb wordt gebruikt voor het tekort dat in 2009 ontstaat,
kunnen wij hiervan in 2010 geen gebruik meer maken en zal het tekort ten laste van de
exploitatie komen.
Uitbreiding Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz):
Gekoppeld aan de recessie zal ook het aantal (kleine) zelfstandigen een toenemend beroep
doen op deze regeling om hun onderneming in stand te kunnen houden. In haar verzamelbrief van februari 2009 vraagt staatssecretaris van SZW mevrouw Klijnsma, ook namens
de leden van de Tweede Kamer om bijstandsaanvragen van zelfstandigen die in de problemen zijn geraakt met zoveel mogelijk spoed af te handelen. Tegelijk vraagt zij om zo
breed mogelijk bekendheid te geven aan de mogelijkheden die het besluit bijstandverlening
(Bbz 2004) biedt voor zelfstandigen in financiële problemen. Ten overvloede voegt zij daar
aan toe dat het recht op bijstand niet alleen bestaat als de zelfstandige in de bijstandsbe-
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−

−

hoeftige omstandigheden verkeert, maar ook als deze in dergelijke omstandigheden dreigt
te geraken (art. 11 WWB). De uitkeringen uit het Bbz 2004 zijn voor 75% declarabel bij
het Rijk; echter gezien de omvang van de kredieten die soms noodzakelijk zijn kan ook
het 25% deel dat voor rekening van de gemeente blijft hoog oplopen. Een dergelijk bedrag
laat zich ook niet ramen omdat historische gegevens hiervoor volledig ontbreken. Wij
constateren een sterke toename van het aantal aanvragen en dan o.a. voor bijstanduitkeringen
aan zelfstandigen. Indien uit de jaarstukken van de onderneming blijkt dat het resultaat
beneden het bijstandsniveau zit, hoeft niet te worden terugbetaald. De huidige raming in de
begroting 2009 van € 175.000,-- zal in 2010 naar verwachting oplopen tot € 1.175.000,--,
waarvan dan € 750.000,-- extra declarabel zal zijn. Ook hiervoor geldt dat de egalisatiereserve Wwb wordt gebruikt voor het tekort dat in 2009 ontstaat. Hiervan kunnen wij in
2010 dan geen gebruik meer maken en komt het tekort ten laste van de exploitatie. Wij gaan
er van uit dat in 2011 en volgende jaren het in de primaire begroting geraamde niveau van
2009 weer wordt bereikt.
Kosten Werk & Inkomen:
De hogere kosten worden veroorzaakt door een boventallige kracht, waarvan € 55.000,-wordt terugontvangen (zie baten). Verder worden hogere kosten opgevangen door hogere
inkomsten in verband met verhaal inkomensdeel en is de toerekening van het team financiën
gewijzigd (€ 27.000,-- hoger).
Bijzondere bijstand:
Het budget voor de bijzondere bijstand is verhoogd van € 200.000,-- tot € 275.000,--, omdat
een toename van het aantal aanvragen wordt verwacht door de economische situatie.

− Werkgelegenheid
−

−
−

− Inkomensvoorzieningen
−

−
−
−
−
−

−
−

€

120.000,-- +

€

24.200,-- +

€

37.000,-- -/-

Geïndexeerde verhoging van het subsidie aan maatschappelijke dienstverlening, inclusief
een bedrag van € 7.997,-- voor slachtofferhulp.
De budgetovereenkomst met de Stichting ‘Paladijn’, inclusief een bedrag van € 16.275,-voor maatschappelijke stages/inleenvergoeding.
Gehandicaptenzorg
Te realiseren bezuiniging van € 35.000,-- ingaande 2010 in de uitvoering van de Nota
gehandicaptenbeleid 2006 – 2010.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 10.135,--) doorgevoerd
op de subsidies voor ouderen- en gehandicaptenzorg.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 66.300,--) doorgevoerd
op de subsidie voor Stichting Paladijn.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 50.960,--) doorgevoerd
op de subsidie voor maatschappelijk werk.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 800,--) doorgevoerd op
de subsidie voor slachtofferhulp.

− Vreemdelingen
−

527.000,-- +

IOAW:
Er is eveneens een toename te bespeuren in de uit te keren gelden ingevolge de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW). De uitgaven worden in 2010 op € 375.000,-- geraamd (2009 € 245.000,--).
Deze worden echter volledig gedekt uit het vaste budget en de 75% regeling.

− Maatschappelijke dienstverlening
−

€

Werkgelegenheid:
De rijksbijdrage in de sociale werkvoorziening en de en op een doorgesluisde bijdrage
aan de Ergonbedrijven is € 61.926,-- hoger dan in 2009.
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB):
De gemeente ontvangt van het rijk een bijdrage van € 363.952,-- in het kader van de
Wet educatie en beroepsonderwijs, bedoeld voor volwasseneducatie.
Werkdeel Wet werk en bijstand:
De rijksbijdrage met de daartegen overstaande activeringssubsidies is € 118.389,-hoger dan in 2009.

Een lagere rijksbijdrage en evenredig daartegenover staande uitgaven van € 27.286,-- zijn
geraamd voor de Wet Inburgering (WI), waaruit de opleidingskosten van de inburgering
van nieuwkomers worden bekostigd.
De subsidie voor de Stichting ‘Vluchtelingenwerk’ is verlaagd van € 12.585,-- tot € 3.000,-Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 300,--) doorgevoerd op
De subsidie voor vluchtelingenwerk.
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− Wmo

€

108.000,-- +

- huishoudelijke hulp (€ 280.000,-- hoger dan vorig jaar)
- persoonsgebonden budget
- uitvoeringskosten

€ 2.485.000,-€
367.500,-€
674.720,-€ 3.527.220,-Als eigen bijdrage van de cliënten is een bedrag van € 450.000,--. Dit is € 100.000,-- hoger
dan de raming in de begroting 2009. Bij de begroting 2009 is rekening gehouden met een
aanpassing van de hoogte van de eigen bijdrage. In 2010 is de raming bijgesteld op basis
van de werkelijke ontvangsten.
In de algemene uitkering is voor de Wmo in 2010 een bedrag opgenomen van € 3.169.420,--.
Op de Wmo is geen bezuiniging toegepast.
−

Wmo-Voorzieningen
Uitkeringen:
Invalidenparkeerkaarten (adviezen)
Vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen CVV Medisch
Rolstoelvoorzieningen
Woonvoorzieningen
Woonvoorzieningen (adviezen)
Uitvoering
Totaal

2009
60.000*
399.000
294.000
300.000
610.000
30.000
515.810
2.208.810

2010
30.000
399.000
250.000
300.000
500.000
20.000
529.720
2.028.720

* Een bedrag van € 25.000,-- voor de aanleg van invalidenparkeerplaatsen is overgeheveld
naar programma ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’.
De ramingen voor collectief vraagafhankelijk vervoer (medisch) en voor woonvoorzieningen zijn verlaagd op grond van actuele cijfers.

− Sociaal cultureel werk
−

€

35.000,-- -/-

€

44.000,-- +

€

1.487.000,-- +

€

534.000,-- +

€

94.000,-- +

€

27.000,-- -/-

Jeugd- en jongerenwerk:
− Een bedrag van € 16.985,-- als stelpost voor preventie alcohol, drugs, criminaliteit is
opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en kan hier vervallen (ic. het
bedrag is overgeheveld naar programma ‘Onderwijs’, verdisconteerd in het integrale
budget van LEA) evenals een bedrag van € 9.095,-- voor cultuureducatie.
− Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 13.475,--) doorgevoerd op de subsidie voor jeugd- en jongerenwerk / club- en buurthuiswerk / vrijwilligerswerk.

− Peuterspeelzalen
Het subsidie is structureel verhoogd met € 55.560,-- wegens extra activiteiten voor Centrum
Jeugd en Gezin en CAO verplichtingen. Daarnaast wordt ingaande 2011 een structurele
bezuiniging van 10% per jaar (€ 31.700,--) doorgevoerd op het totale subsidie.

Baten:
− Bijstand
Zie de toelichting bij het item ‘bijstand’ onder de lasten alsmede een verhoging op
grond van een vergoeding boventallige kracht (€ 55.000,--)

− Werkgelegenheid
Zie de toelichting bij het item ‘werkgelegenheid’ onder de lasten.

− Inkomensvoorzieningen
Zie de toelichting bij het item ‘inkomensvoorzieningen’ onder de lasten. Hogere lasten
worden voor 75% terugontvangen.

− Vreemdelingen
Zie de toelichting bij het item ‘vreemdelingen’ onder de lasten. Lagere rijksbijdrage
ingevolge de Wet Inburgering.

− Wmo

€

100.000,-- +

De raming voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is met € 100.000,-- verhoogd.
Dat betekent ook individueel een hogere bijdrage.
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Programma “Volksgezondheid en milieu” (7)
Portefeuillehouder: drs. G.A.J. Adams
Portefeuillehouder: H.G. Tindemans – Van Tent (onderdeel ‘zorg’)

Wat willen wij bereiken?
De gemeente is verplicht – in het kader van de Wet Publieke Gezondheid – een geneeskundige- en
gezondheidsdienst in stand te houden. Dit ter preventie, bevordering en bescherming van ziekte en
gezondheid van haar burgers.
Ook de zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het vergroten van het milieubewustzijn bij de burgers zijn aandachtspunten van beleid. De doelstelling is dat mensen veilig en zonder
gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.
Daarnaast heeft de gemeente de plicht zorg te dragen voor een doelmatig beheer van het rioleringsstelsel en de inzameling van afvalwater.
Het programma omvat ook de zorgplicht op grond van de Wet op de Lijkbezorging. De gemeente Valkenswaard heeft twee begraafplaatsen in eigendom.
Het programma kent de volgende (hoofd)doelstellingen:
− Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Valkenswaard
− Het bevorderen van de leefbaarheid, gezond en prettig woonklimaat in de wijken
− Het beschermen en verbeteren van het leefmilieu
− Een effectieve en goede inzameling van het afval
− Het reduceren en scheiden van afvalstromen
− Het bewerkstelligen van een schone bodem waardoor risico’s voor de gezondheid worden beperkt

Beleid
Het beleid met betrekking tot deze programmalijn is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s en/of
overeenkomsten:
− Lokaal gezondheidsbeleid 2006 – 2009
− Milieubeleidsplan (2006 - 2010) en daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s
− Visiedocument A2-gemeenten ‘Wabo en omgevingsvergunning’ (2007)
− Beginseldocument ‘Actief bodembeheer De Kempen’ (2001)
− Afvalbeleidsplan1
− Raamcontract facilitaire taken NV RAZOB/Essent Milieu; o.a. milieustraat (tot en met 2010)
− Gemeenschappelijke regeling CURE (Centrum uitvoering reinigingstaken Eindhoven e.o.)
− Deelnemersovereenkomst met Stichting Nedvang (n.a.v. het Verpakkingenbesluit)
− Gemeentelijk Riolering Plan 2006 – 2010 en daarbij behorend maatregelenpakket Basis Rioleringsplan (2008 – 2012)
De programmalijn krijgt daarnaast gestalte door het uitvoeren van de landelijke beleidslijnen, die niet
zijn vertaald in lokale beleidsnota’s, bijvoorbeeld wettelijke taken op het terrein van milieubeheer.

1

In ontwikkeling; bedrijfsplan 2009 (planning: december 2009)
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Ontwikkelingen en trends

− Afval:
− Scheiden van afval
De ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval is de laatste jaren nagenoeg constant, maar het
scheidingsgedrag van de burgers verslechtert geleidelijk. De hoeveelheid gft neemt af en de
hoeveelheid restafval neemt evenredig toe.
Daarbij is een toename van de via ondergrondse containers ingezamelde hoeveelheid afval en
die via rolcontainers te constateren.
− Nieuwe huisvuilinzamelorganisatie
− Inzameling kunststof verpakkingsafval, afkomstig van huishoudens
− Eventueel het onderbrengen van de facilitaire taken bij CURE
− Opstellen van een afvalbeleid

Prestatie-indicatoren

− Riolering:
− Het realiseren van de Basisinspanning voor eind 2012
− Afval:
− Het behalen van de scheidingsrendementen uit het landelijk afvalbeheersplan
− Milieu:
− Het behalen van de doelstellingen, als geformuleerd in het Brabants samenwerkingsprogramma
luchtkwaliteit (Bsl) en het luchtkwaliteitsplan Valkenswaard
− Het verminderen van mogelijk vervuilde bodemlocaties, als genoemd in het landsdekkend beeld

Prestatiegegevens / kengetallen
− Afval:
− Kostendekkendheid afvalstoffen
− Kostendekkendheid milieustraat
− Afvalinzameling:
− Huisvuil (restafval)
− GFT

: 100%
: varieert rond 15% - 20%
: + 8.700 ton
: + 1.400 ton

Gebaseerd op 10.000 meerpersoonshuishoudens en
4.450 éénpersoonshuishouden (afgeronde eenheden)

− Riolering (kostendekkendheid)
− Lijkbezorging:
− Begraafplaats Eikenhof (kostendekkendheid)

: 100%
: 68% (exclusief verhoging tarief)

Relatie met paragraaf
Lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en subsidieverstrekkingen.
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Wat gaan wij daarvoor doen?
Het bestaande beleid – op hoofdlijnen – is gericht op:
− Het instandhouden van en participeren in de verschillende (zorg)netwerken
− Het bewerkstelligen van initiatieven ter bevordering van gezond gedrag
− Het uitvoeren van taken uit het milieubeleidsplan, met daaraan gerelateerd het (milieu)uitvoeringsprogramma
− Uitvoering geven aan de vergunningverlening (milieu) en optreden tegen illegale praktijken
− Het verrichten van milieutoezicht
− Het inzamelen en verwijderen van afval
− Het vervangen, beheren en onderhouden van de riolering
− Het beheren, onderhouden van de begraafplaatsen

Beleidsinitiatieven 2010
De concrete initiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, voor het jaar 2010 zijn:

Gezondheid
− Lokaal gezondheidsbeleid
De uitvoering van de lokale gezondheid (Lokaal Gezondheidsbeleid 2006 – 2009) is neergelegd bij
een stuurgroep, bestaande uit personen van verschillende zorginstellingen, de GGD, een huisarts en
de gemeente Valkenswaard. De groep heeft tot doel het bevorderen van de volksgezondheid en
spant zich in om gesignaleerde lokale problemen met betrekking tot gezondheidszorg aan te pakken. Vanuit lokale thema’s worden activiteiten uitgevoerd.
In het jaar 2010 zal de bestaande nota ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ worden herijkt. De financiële
consequenties die daaruit voortvloeien zijn nog niet aan te geven. Het budget dat in de exploitatiebegroting 2010 structureel is opgenomen bedraagt € 12.725,--. De verwachting is dat het budget
niet toereikend is voor de uitvoering van het totale gezondheidsbeleid.

− Defibrillatoren sportverenigingen
Ter preventie en bevordering van de gezondheid van de burgers – zoveel van Valkenswaard als
daarbuiten – is het gewenst voldoende defibrillatoren (AED’s) in de gemeente beschikbaar te hebben. Momenteel zijn er binnen de gemeentegrenzen in totaliteit 28 defibrillatoren.
Het beheer en onderhoud van de defibrillatoren in het openbare gebied zijn ondergebracht bij
EHBO-vereniging ‘Sint Nicolaas’. De gemeente blijft financieel verantwoordelijk, conform de
overeenkomst met het coöperatiefonds van de Rabobank.
De kans bestaat dat een hartritmestoornis ontstaat bij een sportevenement. Wij opteren voor defibrillatoren bij sportverenigingen. De gemeente kan deze aanschaffen of het initiatief laten bij de
sportverenigingen.
Wij stellen voor in 2010 defibrillatoren aan te schaffen voor sportverenigingen. Het benodigde
budget bedraagt € 12.000,--. Vanuit gelijkheidsbeginsel is wel de vraag ‘hoe te handelen bij sportverenigingen die al een defibrillator in hun bezit hebben’.
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− Alcohol- en drugsbeleid
Hoewel er een nauwe relatie is met Wmo (prestatievelden 7, 8 en 9) zullen wij het beleid – in brede
zin des woords – afzonderlijk uitwerken (Bedrijfsplan 2009).
Verslavingszorg zal opnieuw worden bekeken. Wat kunnen wij lokaal en wat moet regionaal worden opgepakt?

Milieu
Het milieubeleidsplan 2006 - 2010 heeft tot doel de aandacht voor de bescherming van het milieu te
waarborgen en het biedt een algemeen kader waarbinnen eenduidige en duidelijke prioriteiten kunnen
worden gesteld bij de uitvoering van de (wettelijke) milieutaken van de gemeente.
Het milieubeleidsplan is zo opgebouwd dat per milieuaspect (bodem, water, lucht, externe veiligheid)
specifieke doelstellingen zijn geformuleerd, die allen bijdragen aan de algemene doelstelling en het
daarmee beoogde maatschappelijke effect.
Wij zullen in 2010 de milieuwerkzaamheden, voortvloeiende uit het milieu-uitvoeringsprogramma
2006 - 2010 en gerelateerd aan het milieubeleidsplan, uitvoeren. Onder andere het beoordelen en afgeven van milieuvergunningen en -meldingen, het uitoefenen van toezicht & handhaving, het behandelen
van milieuklachten, het vervaardigen van een milieujaarverslag (2009). Daarnaast worden ook niet
inrichtingsgebonden milieutaken verricht, zoals afval(inzameling), bodemsaneringen, lucht- en geluidrapportages en inbreng van milieuaspecten in ruimtelijke plannen.
In bredere zin wordt in A2-verband in 2010 uitvoering gegeven aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de wet samenhangende besluiten Awb en volgt een onderzoek naar de mogelijkheden voor oprichting van een regionale (A2)-uitvoeringsorganisatie voor milieu en mogelijk andere VROM-taken als gevolg van de packagedeal tussen VROM, VNG en IPO.

Bodembeheer
De zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het vergroten van het milieubewustzijn
bij de burgers zijn speerpunten van beleid. De doelstelling is dat mensen veilig en zonder gevaar voor
de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren. Een bijdrage aan deze algemene doelstelling is het
verwijderen van bodemverontreiniging (zink), waardoor een schonere bodem in de gemeente Valkenswaard met minder risico’s voor de gezondheid ontstaat. De subdoelstelling is om de aanwezige
bodemverontreiniging te hebben gesaneerd dan wel beheersbaar te hebben gemaakt.
De gemeente Valkenswaard heeft in 2001 het beginseldocument “Actief bodembeheer De Kempen”
(ABdK) ondertekend, waarmee wij de intentie hebben uitgesproken ons in te zetten voor een gebiedsgerichte aanpak van de zinkverontreiniging in de bodem de Kempen.
De zinkassenproblematiek beperkt zich niet tot de erven. Ook wegen, al dan niet afgedekt, en grondwater zijn op diverse locaties verontreinigd.
De kostenverdeling van bodemsanering is 60% van de kosten voor het Rijk, 20% voor de gemeente en
20% voor de particulier.
De verwachting is dat de saneringen van zinkassenerven de komende jaren nog door zal gaan. De prioriteit van het ABdK gaat zich de komende jaren meer verlegen naar wegen met zinkassen in het buitengebied.
De concrete maatregelen in het jaar 2010 zijn:
− Het verrichten van een onderzoek ‘zinkassenwegen buitengebied Gemeente Valkenswaard’
− Het realiseren van het uitvoeringsprogramma ISV-bodem (zie ook item ‘I.S.V.’ en paragraaf ‘Weerstandsvermogen’, onderdeel ‘risicoparagraaf’)
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Afval
Nederland wordt milieubewuster. Dit heeft ook gevolgen voor de afvalstromen die ingezameld worden
en de kwantitatieve en kwalitatieve criteria die een gemeente daarbij hanteert. De gemeente stelt zich
ten doel om bewuster om te gaan met haar zorgplicht voor de inzameling van afvalstromen.
De ontwikkelingen, concrete (beheers)initiatieven en/of maatregelen voor het jaar 2010 zijn:

− Wijze van inzamelen afval
In 2009 wordt beleid ten aanzien van de wijze van inzameling van huishoudelijk afval – als gevolg
van de afschrijving van de inzamelvoertuigen van CURE voor de duobakken van Valkenswaard in
2010 – geformuleerd. Mocht uw raad besluiten tot een andere wijze van inzamelen, dan zal CURE
de daarvoor geschikte voertuigen aanschaffen. De kapitaalslasten zullen op dezelfde wijze als thans
aan Valkenswaard doorberekend worden (via de aansluittarieven).
Tevens wordt bezien of de systemen voor de inzameling van oud papier en blad-/snoeiafval aanpassing behoeven.

− Afvalinzameling ‘kunststof verpakkingen’
Met ingang van 1 januari 2010 moet de gemeente gestart zijn met de afzonderlijke inzameling van
kunststof verpakkingsafval. Nedvang heeft onlangs een akkoord gesloten met de Vereniging van
Nederlandse gemeenten, waarbij onder meer een vergoeding van € 475,--/ton is afgesproken.
Deze vergoeding zal naar verwachting de kosten ruim dekken.
Eind september 2009 wordt gestart met een brengsysteem: op 7 locaties wordt nabij bestaande
glasbakken een speciale container voor kunststof verpakkingsafval geplaatst. De respons zal nauwgezet gevolgd worden en in de periode tot begin 2011 zullen enkele evaluaties uitgevoerd worden.

− Nieuwe huisvuilinzamelorganisatie
De gemeenschappelijke regeling op grond waarvan CURE bestaat loopt per 31 december 2013 af.
In 2008 en 2009 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wijze waarop de samenwerking na
2013 voortgezet kan worden. Een gezamenlijk voorstel, waarbij geopteerd werd voor voortzetting
van de gemeenschappelijke regeling echter zonder private partij in het bestuur, werd door uw raad
op 25 juni 2009 verworpen. De raden van de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo hebben het
voorstel inmiddels wel aangenomen.
Wij komen tijdig met nieuwe voorstellen hoe verder te gaan na 2013.

− Onderbrengen facilitaire taken bij CURE
Het Raamcontract facilitaire taken met NV Razob/Essent Milieu loopt per 31 december 2010 af.
Essent heeft te kennen gegeven geen verlenging van de overeenkomst te wensen en zelfs bij voorkeur het contract in overleg voortijdig te willen beëindigen. Momenteel wordt onderzocht of en hoe
deze taken, in navolging van de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo, bij CURE ondergebracht kunnen worden.

Wij verwijzen uw raad ook naar paragraaf ‘Lokale heffingen’, onderdeel ‘afvalstoffenheffing/reinigingrecht’.
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Riolering
In 2006 heeft uw raad het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vastgesteld. Dit plan heeft een geldigheidsduur van vijf jaar (2006 – 2010). Het plan heeft tot doel op gestructureerde wijze zorg te dragen
voor de aanleg, het onderhoud en de verbetering van het gemeentelijke rioleringssysteem gericht op
een goede afvoer van het afval- en hemelwater.
De investeringen 2010 en volgende jaren zijn afhankelijk van de uitkomsten van een aantal lopende
studies. De investeringen ten behoeve van het realiseren van de basisinspanning (bergbezinkbassins en
retentievoorzieningen) worden uitgevoerd voor eind 2012. Waterschap ‘De Dommel’ heeft echter als
einddatum 1 juli 2011 bepaald.
De studies betreffen het opstellen van een Basisrioleringsplan (BRP), optimalisatiestudie randvoorzieningen, meerjarenplan rioolrenovatie en een studie naar afkoppelmogelijkheden. Met de uitkomsten
van deze studies wordt een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 t/m 2014 opgesteld (Bedrijfsplan
2009). Het herziene GRP wordt gebaseerd op de verbrede rioolheffing (zie paragraaf ‘Lokale heffingen’) en
hierin worden tevens de maatregelen van de Kader Richtlijn Water meegenomen.
Het herziene GRP, inclusief de verbrede rioolheffing, en de desbetreffende verordening zullen aan uw
raad voor de vergadering van 16 december 2009 worden aangeboden ter vaststelling.

− Rioleringsmaatregelen 2010
Het maatregelenpakket 2008 – 2012 van het Gemeentelijk Rioleringsplan is op 3 juli 2008 door uw
raad vastgesteld. Overigens blijft het rioleringsplan voortschrijdend.
De opgenomen rioleringswerken worden in het tarief van de rioolheffing opgenomen en zijn aldus
budgettair neutraal. Het rioolrecht is met ingang van 2010 vervallen en daarvoor in de plaats is de
verbrede rioolheffing komen.
De concrete maatregelen – op hoofdlijnen – voor het jaar 2010 zijn:
− Aanleg randvoorziening bergbezinkbassin ’t Gegraaf (Tienendreef)
− Aanleg randvoorziening bergbezinkbassin Dommelen
− Aanleg retentievoorziening Schepelweijen
− Aanleg retentievoorziening Dommelen
− Verbetermaatregelen rioolstelsels en waterhuishouding op het industrieterrein (o.g.v. waterhuishoudingsplan Schaapsloop)
− Vervangen riolering in verband met einde levensduur
− Afkoppelen hemelwater
− Inrichten van een meetplan overstorten (in samenwerking met Waterschap ‘De Dommel’)

Voor meer informatie verwijzen wij uw raad naar de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’, beheerplan ‘riolering’. Daarnaast verwijzen wij naar de paragraaf ‘Lokale heffingen’, onderdeel
‘rioolheffing’.

− Informatievoorziening ondergrondse netten
De gemeente voldoet in grote lijnen, zoals de wet voorschrijft, aan haar wettelijke verplichtingen.
De gecalculeerde bedragen voor het jaar 2010 en volgende jaren – ten laste van de incidentele ruimte - kunnen vervallen
(perspectievenprogramma).
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Beleidsinitiatieven 2011 - 2013
In het Perspectievenprogramma 2010 – 2013 zijn voor de jaren 2011 tot en met 2013 geen beleidsinitiatieven, gebaseerd op de (hoofd)doelstellingen, opgenomen voor dit programma.
Voor een financiële onderbouwing van de beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 8 ‘Integraal overzicht Perspectievenprogramma 2010 - 2013’, gerubriceerd in drie componenten. Voor een nadere toelichting van de beleidsinitiatieven
2011 – 2013 dan wel vervallen beleidsinitiatieven verwijzen wij uw raad naar bijlage 12.

Wat gaat het kosten?
Lasten en baten programma “Volksgezondheid en milieu”

- Lasten
- Baten
Mutaties reserves
(toevoeging/onttrekking)
Saldo programma (= bestaand beleid)

- Lasten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel
- Baten (nieuw beleid)
- structureel
- incidenteel

Begroot
2011

Begroot
2010

Begroot
2012

Begroot
2013

Realisatie
2008

Primitieve
Begroting
2009

6.579
6.712

6.929
6.462

7.308
6.953

7.307
6.953

7.309
6.953

7.307
6.953

468

32

196

196

196

196

- 335

- 499

- 551

- 550

- 552

- 550

-

34
15

12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Bedragen in € 1.000,--.
- Mutaties reserves:
- een toevoeging aan een reserve komt ten laste van de exploitatie (= + bedrag)
- een onttrekking aan een reserve komt ten gunste van de exploitatie (= - bedrag)

Toelichting belangrijkste verschillen exploitatielasten en –baten (primitieve) begroting 2009 - 2010
Lasten:
− Gezondheidszorg
−

−

€

17.000,-- +

€

37.000,-- +

€

99.000,-- +

De bijdrage aan de GGD is € 21.000,-- hoger.
Het EHBO-gebouw is gesloopt en de lasten ad € 9.545,-- zijn daarmee vervallen.
De begroting 2010 van de GGD is op 28 mei 2009 door uw raad geaccordeerd.
Ingaande 2011 is een structurele bezuiniging van 10% per jaar (€ 965) doorgevoerd op
de subsidies voor gezondheidszorg. Dit is niet toegepast op de GGD, omdat dit als
gemeenschappelijke regeling een verplichte uitgave is.

− Jeugdgezondheidszorg
De te ontvangen rijksbijdrage van € 157.067,-- wordt ter uitvoering doorgegeven aan
de GGD. Hieronder valt in ieder geval de vorming van het elektronisch kinddossier, de
centrale voor jeugd en gezin en het maatwerk voor de jeugdgezondheidszorg.

− Afval
Het bedrag voor de vervanging van duobakken is verhoogd van € 10.650,-- in de
begroting 2009 tot € 77.500,-- in 2010, omdat er steeds meer vervangen moeten worden
gezien de leeftijd van de duobakken. Dit blijkt ook uit het rekeningcijfer 2008 (€ 74.253,--).
Dit is meegenomen in het tarief.
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− Riolering

€

151.000,-- +

€

80.000,-- +

€

37.000,-- +

€

115.500,-- +

€

338.300,-- +

€

9.000,-- +

De hogere kosten hebben voornamelijk betrekking op hogere kapitaallasten, als gevolg van
de in 2008 en 2009 gedane investeringen. Dit is verwerkt in het tarief.

− Milieu
Voor de uitvoering van de wettelijke taken lucht en geluid wordt het budget verhoogd van
€ 44.000,-- tot € 75.000,--. Verder zijn verwerkt de structureel op het Perpectievenprogramma voor 2009 opgenomen bedragen voor het Communicatieplan Natuur en Milieu
2009-2012 ad € 5.000,-- en het Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL)
voor € 29.000,--.

Baten:
− Jeugdgezondheidszorg
Zie de toelichting bij de lasten.

− Afval
Baten afvalstoffenheffing gebaseerd op 100% kostendekking

− Riolering
Baten rioolrechten (c.q. rioolheffing) gebaseerd op 100% kostendekking

− Lijkbezorging
De baten van de lijkbezorgingsrechten (kostendekking) bedraagt 68%.
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Als de omzetting voor alle plannen eenmaal een feit is, zal bezien worden hoe verder om te gaan met
de wettelijk verplichte actualisatie van bestemmingsplannen.
Het jaarlijks benodigde budget (uitbesteding) wordt gecalculeerd op € 25.000,--.
Op 18 mei 2009 heeft uw raad een motie aangenomen om extra middelen ter beschikking te stellen
voor de actualisering van bestemmingsplannen.
Het extra jaarlijks budget – voor de jaren 2010 en 2011 – bedraagt € 75.000,--. Het budget komt ten
laste van de incidentele ruimte 2010 respectievelijk 2011.
De volgende plannen zullen in elk geval worden geactualiseerd:
− Bestemmingsplan ‘Centrum’
− Bestemmingsplan ‘Schaapsloop I en II’
De actualisatie sluit aan op de geplande herziening van het Masterplan Centrum en de revitalisering
van de Schaapsloop.
Voor een specificatie met betrekking tot de ontwikkeling van de bestemmingsplannen verwijzen wij
naar de bijlagen.

Beleidsvisie ‘externe veiligheid’
Wij zijn voornemens een beleidsvisie ‘Externe veiligheid’ (extern bureau) te vervaardigen voor het
inbedden van externe veiligheid in de gemeentelijke organisatie en het vastleggen van locale criteria
betreffende externe veiligheid in planontwikkeling en milieuvergunningen.
De uitgekeerde subsidie van Brabant Veiliger kan hiervoor aangewend worden.

Bestemmingsplan ‘Valkenswaard - Zuid’
Op 25 maart 2009 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan
naar aanleiding van de ingediende beroepen tegen het besluit van de provincie inzake het goedgekeurde bestemmingsplan ‘Valkenswaard – Zuid’. De RvS oordeelt dat het goedkeuringsbesluit van de provincie op verschillende onderdelen niet in stand kan blijven. De RvS zegt overigens niet dat de ontwikkeling op de beoogde plekken niet
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Wij beschikken over 23 vastgestelde gebiedsvisies, 11 gebiedsvisies zijn in voorbereiding en daarnaast
hebben wij een aantal verzoeken waarvoor ook een gebiedsvisie voor zal worden opgesteld. Na vaststelling
van de gebiedsvisie volgt de planologische procedure. Voor een deel van de vastgestelde gebiedsvisies zijn
deze al afgerond en voor een ander deel loopt deze procedure nog.
Voor een specificatie met betrekking tot de maatregelen en de ontwikkeling van gebiedsvisies verwijzen wij naar de bijlagen.
Een concreet (beleids)initiatief voor het jaar 2010 is:
− Integrale visie ‘bebouwingsconcentraties Buitengebied’
In het kader van de provinciale nota ‘Buitengebied in Ontwikkeling’ is het van belang om voor de
verschillende bebouwingsconcentraties in het buitengebied van de gemeente Valkenswaard te komen tot gebiedsgerichte visies. In deze visies zal een integrale visie opgesteld worden voor elk van
de bebouwingsconcentraties. Hierin zullen op basis van een ruimtelijke en functionele analyse de
knelpunten en kwaliteiten beschreven worden, die samen met de analyse de basis vormen voor de
ruimtelijke en functionele visie voor de verschillende bebouwingsconcentraties.
Wij hebben voor het opstellen van de visies een budget geraamd van € 35.000,-- (ten laste van de
incidentele ruimte).

Woonvisie (volkshuisvesting)
(Hoofd)doelstelling van de woonvisie is primair het ondersteunen van diegenen, die niet zelfstandig in
hun huisvesting kunnen voorzien. Daarbij moet worden gedacht aan mensen met lagere inkomens,
maar ook bijzondere groepen (o.a. statushouders). De realisatie van huurwoningen is daarvoor een
belangrijk instrument.
Daarnaast heeft de gemeente – in meer algemene zin – tot taak dat er voldoende woningen zijn die
goed aansluiten bij de (toekomstige) woonbehoefte. Daarbij gaat het om realisatie van nieuwe woningen, maar er moet ook naar de bestaande voorraad worden gekeken. Starters en senioren vormen de
belangrijkste doelgroepen.
Deze beleidslijn is vertaald naar een kwantitatief en kwalitatief woningbouwprogramma.
In dat woningbouwprogramma is bijzondere aandacht besteed aan:
− Seniorenwoningen
− Doorstroming
− Starterswoningen
− Sociale woningbouw
− Uitvoering raamovereenkomst met Woningbelang

Woningbouwprogramma 2006 – 2010
De woningvoorraad ligt rond de 13.675 woningen3. Het bestaande woningbouwprogramma loopt tot
2010. De komende jaren staat een aantal grotere projecten in de planning. Te denken valt daarbij aan
Valkenswaard-Zuid, Kloosterpark en Waalreseweg Rede.
Volgens het woningbouwprogramma 2006 – 2010 moeten 793 woningen aan de woningmarkt toegevoegd zijn, verdeeld over diverse woningtypen en prijsklassen. Dit aantal wordt niet volledig gerealiseerd.
Het jaar 2010 is het overgangsjaar naar een nieuw woningbouwprgramma voor de periode 2010 –
2020. Dit betekent dat in de uitvoering nog bouwlocaties worden ontwikkeld volgens de programmering zoals die er voor de periode 2006 – 2010 uitzag. De effecten van een nieuwe programmering zijn
niet meteen zichtbaar, omdat de te doorlopen procedures vaak langlopende procedures zijn.
3

Als (beleids)kader voor het samenstelling van de begroting 2010 is uitgegaan van een woningvoorraad van 14.240.
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