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Algemeen 
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1 Voorwoord 

Voor u ligt de programmabegroting 2021-2024 waarin de besluiten uit de kadernota zijn verwerkt, 

alsmede een dekkingsplan dat ertoe moeten leiden dat er sprake is van een sluitend meerjaren 

perspectief. De voorstellen tot ombuigingen waarover u gaat besluiten zijn in de eerste 

begrotingswijziging verwerkt.  

 

Het zijn niet alleen in financiële zin zware tijden voor gemeenten en hun inwoners. De onzekerheid over 

het voortduren van de corona-pandemie geeft zorgen over de maatschappelijke en economische 

gevolgen. Dat geldt op grote schaal maar vooral ook lokaal en niet in het minst eveneens in de 

persoonlijke levenssfeer.  

 

Net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse gemeenten ontkomt ook Grave niet aan het 

maken van lastige afwegingen en mogelijk zelfs ingrijpende keuzes. De druk op onze begroting als gevolg 

van Rijksmaatregelen op het gebied van het sociaal domein is al jaren voelbaar. Hoewel er ook vanuit 

VNG druk op de Rijksoverheid wordt uitgeoefend is er nog geen reëel perspectief dat met name de 

lasten voor het sociaal domein voor de gemeenten worden verlicht. Bijkomende onzekerheid in de 

nabije toekomst is de nog niet afgeronde discussie over de herverdeling van het gemeentefonds waarbij 

de (financiële) positie van met name de kleinere gemeenten mogelijk in het geding is.  

 

De bestuurlijke toekomst van Grave houdt de politieke gemoederen ook komend jaar bezig. De 2 

partner-gemeenten waarmee Grave samenwerkt in de werkorganisatie CGM hebben inmiddels besloten 

per 2022 op te gaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarmee eindigt per 31 december 2021 de 

dienstverlening vanuit CGM aan Grave. In het dekkingsplan hebben wij de financiële effecten 

opgenomen die voortkomen uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Land van 

Cuijk i.o. Deze regeling hebben wij getroffen om de dienstverlening aan de gemeente Grave te kunnen 

garanderen na de liquidatie per 31-12-2021 van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM. 

 

Behoudens niet voorziene omstandigheden en maatregelen waarmee wij in de komende jaren te maken 

zullen krijgen presenteren wij u een begroting en dekkingsplan met een structureel positief saldo in de 

periode 2021-2024. 
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2 Leeswijzer 

In dit boekwerk komen veel financiële tabellen voor. In deze tabellen zijn afgeronde bedragen 

gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) 

bedragen. 

Daarnaast mag u een negatief bedrag interpreteren als een last of verslechtering van het 

begrotingssaldo. Bedragen die positief zijn kunt u interpreteren als een baat of verbetering van het 

programmasaldo. Mocht dit anders zijn, dan is dit bij de tabel vermeld. 
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3 Begroting in één oogopslag 
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4 Van saldi begroting 2020 naar saldi begroting 2021 

Omschrijving (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Primitieve begroting -423 17 154 247 

1e Bestuursrapportage 2020 -138 -136 -126 -126 

Formatie duurzaamheid 33 33 33 33 

2de Bestuursrapportage 2019 -95 -94 -94 -94 

Startsaldo kadernota -623 -179 -33 60 

Kadernota 2021-2024 -517 -486 -502 -446 

Saldo na kadernota -1.140 -666 -534 -386 

Meicirculaire 2020 199 407 349 323 

Saldo na meicirculaire -941 -258 -185 -63 

Bestaand beleid -346 -879 -879 -879 

Kapitaallasten 32 33 33 34 

Diverse kleine aanpassingen 8 7 5 5 

Saldo programmabegroting incl. autonoom beleid -1.246 -1.098 -1.026 -903 

 

Meerjarenperspectief 2021-2024 -1.246 -1.098 -1.026 -903 

Waarvan:      

Structureel saldo -1.899 -1.282 -1.247 -1.124 

Incidenteel saldo 653 184 221 221 

 

 
In onderstaande tabel treft u een specificatie aan van de financiële ontwikkelingen van het bestaande 

beleid. 

Specificatie bestaand beleid (bedragen x € 1.000) 

 2021 2022 2023 2024 

Bestaand beleid 

Aansluiting bijdrage begroting 2021 ODBN -12 -32 -32 -32 

Actualisatie mutaties reserves m.b.t. kapitaallasten -5 -5 -5 -5 

Baten hondenbelasting 10 10 10 10 

Baten OZB 20 20 20 20 

Bijramen Uitgaven Jeugd -11 -517 -517 -517 

College B&W - Salarislasten -63 -83 -83 -83 

Eigen Bijdrage CAK -15 -15 -15 -15 

Einde aflossing NHG-depot -23 -23 -23 -23 

Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO -225 -213 -213 -213 

Tarief afvalstoffenheffing -112 -112 -112 -112 

Terugdraaien ombuiging: Sluiten van de bibliotheken 
in de scholen 

0 0 0 0 

Wegenbeheerplan 2020-2029 en 
degeneratievergoedingen 

90 90 90 90 

Totaal -346 -879 -879 -879 
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5 Overzicht van baten en lasten 
 

(bedragen x € 1.000)  

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

Dienstverlening, veiligheid en 
bestuur 

Lasten -2.956 -2.581 -2.533 -2.499 -2.479 -2.516 

 

Baten 215 -183 138 129 110 203 

 

  -2.740 -2.764 -2.395 -2.370 -2.370 -2.313 
 

Openbare ruimte Lasten -3.939 -4.201 -4.006 -4.005 -4.048 -4.094 
 

Baten 1.500 1.840 1.379 1.365 1.396 1.396 
 

  -2.438 -2.360 -2.627 -2.640 -2.652 -2.698 
 

Bouwen, wonen en milieu Lasten -3.119 -3.171 -2.831 -2.734 -2.658 -2.981 
 

Baten 2.181 2.134 1.924 1.776 1.734 2.057 
 

  -938 -1.037 -907 -959 -923 -923 
 

Kind, cultuur en sport Lasten -2.686 -3.382 -3.160 -3.032 -3.027 -3.022 
 

Baten 380 454 379 362 362 362 
 

  -2.306 -2.927 -2.782 -2.670 -2.665 -2.660 
 

Maatschappelijke zaken Lasten -13.493 -14.577 -14.451 -14.618 -14.578 -14.515 
 

Baten 2.452 2.962 2.582 2.632 2.632 2.632 
 

  -11.042 -11.615 -11.869 -11.986 -11.947 -11.884 
 

Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

Lasten -134 348 -54 -56 -81 -87 

 

Baten 21.745 22.380 22.933 23.156 23.196 23.248 

 

  21.612 22.728 22.879 23.100 23.115 23.161 
 

Overhead Lasten -3.644 -4.228 -4.123 -4.133 -4.140 -4.138 
 

Baten 0 0 0 0 0 0 
 

  -3.644 -4.228 -4.123 -4.133 -4.140 -4.138 
 

Vennootschapsbelasting Lasten 0 0 0 0 0 0 
 

        
 

Onvoorzien Lasten 0 0 -26 -26 -26 -26 
 

    -26 -26 -26 -26 

Saldo van baten en lasten  -1.496 -2.205 -1.850 -1.684 -1.608 -1.482 

 
 

Mutaties reserves Lasten -2.975 -25 -204 -206 -207 -208 
 

Baten 4.692 1.359 808 792 789 787 

Reservemutaties  1.717 1.335 604 586 582 578 

 
Saldo van baten en lasten incl. 
reservemutaties 

 221 -870 -1.246 -1.098 -1.026 -903 
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Meerjarenperspectief 2021-2024 -1.246 -1.098 -1.026 -903 

Waarvan:      

Structureel saldo -1.899 -1.282 -1.247 -1.124 

Incidenteel saldo 653 184 221 221 

 

 
Vanaf het begrotingsjaar 2020 vinden de stortingen en onttrekkingen aan de reserves rechtstreeks 

plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen.  

Dit betekent bij de programma’s een verschil ten opzichte van de jaarrekening 2019. Binnen de totale 

programmabegroting heeft dit geen financieel effect. 
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6 Financiële samenvatting 
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Samenvatting kengetallen 

De genoemde kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen in onderlinge 

verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. Voor een 

toelichting en conclusies van deze kengetallen verwijzen wij u naar Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 

 

Kengetal 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Netto schuldquote 65% 118% 118% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

63% 117% 116% 

Solvabiliteit 33% 23% 22% 

Grondexploitatie 4% 4% 3% 

Structurele exploitatieruimte -2,1% -3,7% -6,2% 

Belastingcapaciteit 99% 105% 104% 

 
 

Vermogenspositie 

 
 

 

Netto schuldquote 
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Belastingcapaciteit 
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Programmaplan 
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1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur 

Dit programma heeft betrekking op de relatie en de communicatie tussen burgers en bestuur en 
beschrijft de manier waarop het bestuur vorm geeft aan de dienstverlening aan inwoners, bedrijven 
en instellingen. Daarnaast beschrijft dit programma hoe wij de veiligheid in onze gemeente willen 
organiseren. Ook de samenwerking met de partners valt onder dit programma. 

 
1.1 Dienstverlening 

Goede dienstverlening begint bij een heldere en duidelijke communicatie met de burger. Wij 
hanteren diverse eigentijdse kanalen voor de communicatie richting burgers, bedrijven en 
organisaties. De Nationale ombudsman heeft uitgesproken dat de burger een eerlijke, begripvolle en 
benaderbare overheid wil. Wij als Grave onderschrijven dit volledig en gaan graag de uitdaging aan 
hoe we dit kunnen realiseren voor zover dit nog niet is gerealiseerd. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

We leveren klantgerichte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen waarbij we de 
dienstverlening binnen de kaders van het bestuur zo efficiënt mogelijk uitvoeren. De gemeente biedt 
de klant keuzevrijheid via welk kanaal (internet, telefonie, post en balie) hij/zij met ons zaken wil 
doen en is hierbij interactief met de omgeving. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

De dienstverlening inrichten 
zoals van een moderne en 
klantgerichte overheid mag 
worden verwacht 

Het doel is dat de burger 
niet hoeft te zoeken waar 
hij of zij zijn moet. 

31-12-2021 Zie onderstaande tabel 
 

 

 
Indicatoren 

Indicator 

Realisatie 
2019 

Streefwaarde 
2021 

Streefwaarde 
2022 

Streefwaarde 
2023 

Streefwaarde 
2024 

Referentie 
groep 

Positieve waardering 
digitale faciliteiten* 

 80% ** 80% **  

Positieve waardering 
communicatie en 
voorlichting vanuit de 
gemeente* 

 85% ** 85% **  

Percentage gebruik 
digitale dienstverlening 
in verhouding tot 
baliedienstverlening. 

53% 44% 44% 44% 44%  

Percentage inwoners dat 
het aanvragen van een 
product of voorleggen 
van een vraag 
gemakkelijk vindt* 

81% 82% ** 82% **  

De referentiegroep bestaat uit vergelijkbare gemeenten met een inwoneraantal < 25.000. 
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1.2 Veiligheid 

Een veilige, mooie omgeving wordt door vrijwel iedereen als belangrijk gezien. Verschillende partijen 
leveren een bijdrage aan die veiligheid en daarom is samenwerking met interne en externe partners 
op dit gebied van groot belang. In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 leggen we vast met welke 
partners we samenwerken en hoe die samenwerking in Grave moet leiden tot een veilige, mooie 
omgeving. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

In Grave is er geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit en wordt er daadkrachtig opgetreden. 
Dit betekent dat wij de komende periode samen met elkaar in gaan zetten op het vergroten van het 
veiligheidsgevoel, o.a. door het inzetten op striktere handhaving en toezicht.  

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Terugdringen van 
ondermijnende criminaliteit 

Georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit 
is een bekend probleem in 
Brabant. Om dit aan te 
pakken zijn de volgende 
ambities gesteld in het IVP: 

 Criminelen zo moeilijk 
mogelijk maken voet 
aan de grond te krijgen 
in de gemeente Grave 

 Maatschappelijke 
weerbaarheid van 
inwoners en bedrijven 
vergroten 

 Bestuurlijke en 
ambtelijke 
weerbaarheid 
vergroten en beter 
benutten bestuurlijke 
bevoegdheden 

 Verder versterken 
integrale aanpak van 
casussen 
ondermijnende 
criminaliteit 

31-12-2021 Conform 
uitvoeringsprogramma. 
Dit programma zal 
worden geactualiseerd 
voor de jaren 2021 en 
2022. 
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Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Verbeteren van de leefbaarheid Veiligheid is een van de 
kernvoorwaarden voor een 
prettige leefomgeving. 
Overlastgevende en 
criminele jeugdgroepen 
hebben een negatief effect 
op de veiligheid / 
leefbaarheid. Om de 
leefbaarheid te verbeteren 
wordt uitvoering gegeven 
aan de volgende ambities: 

 In kaart brengen van 
jeugdgroepen 

 Integrale aanpak van 
overlastgevende en 
criminele jeugdgroepen 

 Gebiedsgerichte aanpak 
van de overlast; ook 
preventief 

 Stimuleren van 
betrokkenheid van 
bewoners en 
ondernemers bij 
veiligheid in de wijk en 
vergroten van de 
meldingsbereidheid. 

31-12-2021 Percentage inwoners 
dat zich veilig voelt in 
zijn buurt; % blijft gelijk 
aan het niveau van 
2019 (90%) 

 

 
Indicatoren 

Indicator 

Realisatie 
2019 

Streefwaarde 
2021 

Streefwaarde 
2022 

Streefwaarde 
2023 

Streefwaarde 
2024 

Referentie 
groep 

Percentage inwoners dat 
zich veilig voelt in zijn 
buurt.* 

89% 90% Geen 
deelname 

jaar 

90% Geen 
deelname 

jaar 

 

De referentiegroep bestaat uit vergelijkbare gemeenten met een inwoneraantal < 25.000. 
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1.3 Bestuur 

Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, 
het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. In de uitvoering van belangrijke 
overheidstaken spelen gemeenten en provincies een steeds belangrijkere rol. Het is nog onduidelijk 
hoe de ambitie van het kabinet in de praktijk vorm moet krijgen en welke impact deze exact op 
gemeenten zal hebben. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Actiegericht en bestuurlijk vernieuwend samenwerken, niet alleen op het gebied van uitvoering 
(bijvoorbeeld hoe betrekken we burgers bij de inrichting van hun woonomgeving), maar ook bij het 
ontwerpen van beleid en de vraagstukken met betrekking tot wat voor gemeente we willen zijn, is 
het noodzakelijk om met elkaar de verdieping te zoeken. De gemeenteraad is hiermee bezig voor 
wat betreft zijn eigen werkzaamheden en het inzetten op een lange termijn agenda voor een aantal 
belangrijke thema’s. Het doel is om planmatig op deze thema’s kennis en kunde op te doen en om 
de buitenwereld nog meer naar binnen te halen. 
 
In de komende jaren wil het college zich inzetten om een goede inhoudelijke discussie te voeren 
over hoe je als gemeente in een veranderende samenleving zorg draagt voor goed openbaar 
bestuur. Dit zal gedaan worden door het verkennen van de Kernendemocratie, maar ook door 
instrumenten als overheids- / burgerparticipatie verder uit te werken op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. De keuzes die hier gemaakt worden hebben effect op de dienstverlening die je 
als gemeente levert. 

 

 
1.4 Verbonden partijen 

Veiligheidsregio Brabant Noord 

Beleidsvoornemens Het Algemeen Bestuur heeft met het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 
“Samen Veiliger” gekozen om de veiligheidsregio te laten groeien naar een 
informatie gestuurde netwerkorganisatie die regie voert op de voor de regio 
Brabant-Noord complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken.  

Ontwikkelingen Gelet op het belang gestaag uitvoering te geven aan de doorontwikkeling van 
de veiligheidsregio, gebaseerd op het beleidsplan 2020-2023, worden slechts 
omkeerbare uitgaven voor de jaren 2020 en 2021 bekostigd uit de reserves. 
Voorstellen voor onomkeerbare uitgaven zullen worden opgenomen in het 
Beleidskader 2022.  

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 

Beleidsvoornemens Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De 
wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de 
archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet 
en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de 
verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling 
wordt gestuurd oor de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, 
meer tevreden publiek. 
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Ontwikkelingen In 2019 heeft het BHIC ingezet op verdere digitalisering van archiefbestanden 
voor genealogisch onderzoek, waaronder aktes van de Burgerlijk Stand, 
Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Eind 
2019 is ook een begin gemaakt met opname van digitale bouwvergunningen in 
het e-depot en hieraan is een digitaal portaal gekoppeld waarmee gebruikers 
via de website toegang hebben tot deze archieven. Voor thematisch 
geïnteresseerden is in het kader van 75 jaar Brabantse Bevrijding onder meer 
een eregalerij gepresenteerd op de website, waarin de ca. 2.000 Brabanders 
die zijn gesneuveld tijdens WOII, de oorlog in Indië en de naoorlogse 
vredesmissies een gezicht en een eigen verhaal hebben gekregen. 

GR Werkorganisatie CGM 

Beleidsvoornemens Een slagvaardige organisatie die de gemeentelijke taken zakelijk en 
professioneel uitvoert en tevens vorm geeft aan de lokale ambities van de drie 
gemeentebesturen. 

Ontwikkelingen Het jaar 2021 is het jaar waarin de liquidatie en de ontvlechting van de 
werkorganisatie realiteit wordt en meer en meer de focus zal komen te liggen 
op de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het continueren van 
de dienstverlening aan de besturen, burgers en ondernemers en het 
begeleiden van de CGM organisatie rondom de verschillende 
herindelingsvarianten zal het komende jaar haar aandacht vragen. 
De werkorganisatie zal daar waar mogelijk en nodig in haar ontwikkeling en 
dienstverlening blijven investeren. De maatschappij is continu in verandering, 
denk bijvoorbeeld aan de informatiesamenleving, de Omgevingswet en de 
veranderende rechtspositie van de ambtenaar. De werkorganisatie wil juist nu 
een organisatie zijn waar management, teamleiders en medewerkers samen 
aan de lat staan voor de uitdagingen die op ons afkomen. Door ruimte te 
geven aan de ontwikkeling van medewerkers, groeien we niet alleen zelf maar 
groeit ook de organisatie als geheel. 

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost 

Beleidsvoornemens Uitvoering en doorontwikkeling van de volgende taken: 

 Regiefunctie: onder eenduidige (proces-)regie van het ZVH richten de zorg- 
en veiligheidspartners en gemeenten zich gezamenlijk op het oplossen van 
vraagstukken met complexe, meervoudige sociale problematiek; 

 Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor 
multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor 
ketenpartners en professionals; 

 Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en 
(strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners. 
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1.5 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

1.1 Dienstverlening -397 -364 -373 -373 -374 -410 
 

1.2 Veiligheid -1.048 -1.012 -1.018 -1.003 -1.003 -1.003 
 

1.3 Bestuur -1.510 -1.205 -1.142 -1.122 -1.102 -1.102 
 

Lasten -2.956 -2.581 -2.533 -2.499 -2.479 -2.516 
 

1.1 Dienstverlening 159 120 133 124 105 198 
 

1.2 Veiligheid 54 -303 5 5 5 5 
 

1.3 Bestuur 2 0 0 0 0 0 
 

Baten 215 -183 138 129 110 203 

Saldo van baten en lasten -2.740 -2.764 -2.395 -2.370 -2.370 -2.313 

Onttrekkingen aan reserves 0 94 34 20 20 20 

Resultaat  -2.740 -2.670 -2.361 -2.350 -2.350 -2.293 

 

 
Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

1.2 Baten De negatieve baat in 2020 wordt veroorzaakt door het 

boekverlies bij verkoop/overdracht brandweerkazerne aan de 

Veiligheidsregio. 

303 

1.3 Lasten De hogere lasten 2020 worden voornamelijk veroorzaakt door 

incidenteel extra kosten tijdelijke griffier, een incidentele 

storting in de voorziening wachtgeldverplichting wethouders. 

In 2021 e.v. zijn de salariskosten college gecorrigeerd, omdat 

de ombuiging afbouw aantal FTE wethouders tweemaal was 

opgevoerd. 

63 

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

1.1 Baten De hogere baten 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door 

hogere opbrengsten leges reisdocumenten en neutralisatie dan 

begroot. 

26 

1.2 Lasten De hogere lasten 2019 worden veroorzaakt door 

eigenaarslasten brandweerkazerne. Per 2020 is de 

brandweerkazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio en 

zijn er geen eigenaarslasten meer. De bijdrage aan 

veiligheidsregio is in 2021 wel hoger dan 2019.  

31 

1.2 Baten De baten waren in 2019 hoger door ontvangen rente voor de 

lening die uitstond aan de Veiligheidsregio m.b.t. de 

-50 
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Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

brandweerkazerne. Na overdracht in 2020 is dit rentevoordeel 

komen te vervallen. 

1.3 Lasten De hogere lasten 2019 worden voornamelijk veroorzaakt door 

een incidentele storting in de voorziening pensioenverplichting 

wethouders en externe advieskosten. Daarnaast dalen door 

afbouw FTE wethouders de salariskosten. 

431 

 Baten Vanaf 2020 vinden de onttrekkingen aan de reserves 

rechtstreeks plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze 

verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen. 

34 

 

 

1.6 Beleidskaders 

Dienstverlening 

 Verordening Basisregistratie Personen (2014); 

 Beheerregeling Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Grave (2014); 

 Privacyreglement Gemeentelijke Basisregistratie Personen, gemeente Grave (2014); 

 Reglement Burgerlijke Stand 2017; 

 Wet Basisregistratie Personen (BRP); 

 Kwaliteitsmonitor BRP; 

 Paspoortwet; 

 Beheerverordening begraafplaatsen 2020; 

 Wet op de lijkbezorging; 

 Rijkswet op het Nederlanderschap; 

 Kieswet; 

 Wet meldplicht datalekken. 

 
Veiligheid 

 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Grave 2019-2022; 

 Algemene Plaatselijke Verordening Grave; 

 Beleidsregels Wet Bibob; 

 Beleidsregels bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast; 

 Verordening binnentreden Noodverordeningen; 

 Beleidsregel artikel 13B Opiumwet; 

 Verordening leges Grave 2020. 

 
Bestuur 

 Verordening toekenning erepenning; 

 Inspraakverordening; 

 Verordening Burgerinitiatief; 

 Verordening op de rekenkamercommissie LvC 2014 zoals gewijzigd in 2019; 

 Verordening op de raadscommissies 2019; 

 Verordening op de auditcommisie Grave 2018; 

 Reglement van orde raad Grave 2019; 

 Verordening Commissie Bezwaarschriften; 

 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers 2019; 

 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Grave 2020; 

 Gemeentewet. 
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1.7 Verplichte BBV indicatoren 

Naam Omschrijving Waarde Grave 
Waarde 

Nederland 

Diefstal/inbraak uit woning per 1.000 inwoners 2,4 2,5 

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1,2 2,2 

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 4,8 4,9 

Aantal vernielingen en 
beschadigingen in de 
openbare ruimte 

per 1.000 inwoners 6,9 5,8 

Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 56 132 

Bezetting in FTE per 1.000 inwoners 0,1 7,2 

Formatie FTE per 1.000 inwoners 0,1 7,6 

Apparaatskosten per inwoner 628 649 

Externe inhuur als % van totale loonsom + inhuur 0 18 

Overheadskosten als % van totale lasten 2,4 28,6 
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2 Openbare ruimte 

Dit programma omvat het totale beheer van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. 
Daarnaast wordt aangegeven wat er gedaan wordt voor de bevordering van recreatie en toerisme.  
Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn actuele beheerplannen vastgesteld. De 
openbare ruimte wordt beheerd volgens de vastgestelde kaders en binnen de hiervoor beschikbaar 
gestelde budgetten. In het 1e kwartaal van 2019 zijn de beheerplannen herzien. Voor meer 
informatie hierover verwijzen wij naar paragraaf 3 Kapitaalgoederen. 

 
2.1 Openbare ruimte 

In dit beleidsproduct doen zich geen autonome ontwikkelingen voor die hier vermeld moeten 
worden. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

De openbare ruimte in samenspraak met de burgers zodanig inrichten en onderhouden dat deze 
voor alle gebruikers aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en prettig te gebruiken is. 

 
 

2.2 Recreatie en toerisme 

Dit programma is een gezamenlijk product van gemeente en toeristische ondernemers; samen 
wordt er opgetrokken om Grave in de volle breedte toeristisch en recreatief steviger op de kaart te 
zetten. Ondernemers uit de toeristische sector en vrijwilligersorganisaties scharen zich steeds meer 
achter de door de gemeente gekozen koers op toeristisch en recreatief gebied. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Meer toeristen en recreanten die de gemeente Grave bezoeken. Hierbij streven wij ernaar dat ze 
langer blijven en meer besteden. Hiervoor leggen we, in samenwerking met lokale partijen en 
vrijwilligers zoals stichting Grave Promotie, het Toeristisch Informatiepunt en andere 
initiatiefnemers, de focus op "Historisch Grave". 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Project “Historisch Grave” 
realiseren 

Er is een 
uitvoeringsprogramma op 
economisch en toeristisch 
gebied, waar de komende 
jaren aan gewerkt wordt. 

 Continu proces 
 

    

Graafse Moed tonen om de 
historische binnenstad, de 
dorpen en het buitengebied 
meer op de toeristische kaart 
te zetten 

Samen met de stichting 
Grave Promotie lokale en 
regionale initiatieven 
ondersteunen en 
promoten. 

 Continu proces 
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2.3 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

2.1 Wegen en verkeer -1.258 -1.572 -1.507 -1.540 -1.551 -1.583 
 

2.2 Waterwegen en havens -32 -47 -48 -48 -48 -48 
 

2.3 Openbaar groen -883 -973 -975 -982 -987 -991 
 

2.4 Recreatie en toerisme -122 -166 -157 -133 -133 -133 
 

2.5 Riolering en waterbeheer -803 -825 -756 -741 -769 -780 
 

2.6 Gemeentelijke eigendommen -841 -617 -562 -561 -560 -559 
 

Lasten -3.939 -4.201 -4.006 -4.005 -4.048 -4.094 
 

2.1 Wegen en verkeer 100 50 75 75 75 75 
 

2.2 Waterwegen en havens 0 0 0 0 0 0 
 

2.3 Openbaar groen 13 10 10 10 10 10 
 

2.4 Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 
 

2.5 Riolering en waterbeheer 1.179 1.255 1.199 1.185 1.216 1.216 
 

2.6 Gemeentelijke eigendommen 209 524 94 94 94 94 
 

Baten 1.500 1.840 1.379 1.365 1.396 1.396 

Saldo van baten en lasten -2.438 -2.360 -2.627 -2.640 -2.652 -2.698 

Stortingen in reserves 0 -2 -97 -97 -97 -97 

Onttrekkingen aan reserves 0 267 219 218 217 217 

Resultaat  -2.438 -2.095 -2.504 -2.518 -2.532 -2.578 

 

 
Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

2.5 Lasten VGRP 2019-2023 69 

2.5 Baten VRPP 2019-2023 56 

2.6 Baten Incidentele grondverkopen in 2020 430 

  Onttrekkingen reserves: Vanaf 2020 vinden de onttrekkingen 

aan de reserves rechtstreeks plaats via de programma’s. Tot 

2020 werden deze verantwoord binnen algemene 

dekkingsmiddelen. 

In 2020 gaat het om de volgende mutaties: 

 Dekking planmatig onderhoud gebouwenbeheer € 145.000. 

 Dekking kapitaallasten investeringen € 121.664 (denk 

hierbij bijv. aan investeringen voor de drie-eenheid, de 

verkeersverbinding Raam-Jan Luijkenstraat, Rec. kruising 

Essinklaan / Estersveldlaan, verkeer Brede School Oost en 

een investering in het Historisch Stadshuis). 

In 2021 gaat het om de volgende mutaties: 
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Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

 Dekking planmatig onderhoud gebouwenbeheer € 115.000 

 Dekking kapitaallasten investeringen € 104.024 (denk 

hierbij bijv. aan investeringen voor de drie-eenheid, de 

verkeersverbinding Raam-Jan Luijkenstraat, Rec. kruising 

Essinklaan / Estersveldlaan, verkeer Brede School Oost en 

een investering in het Historisch Stadshuis) 

  Stortingen in reserves: Vanaf 2020 vinden de stortingen in de 

reserves rechtstreeks plaats via de programma’s. Tot 2020 

werden deze verantwoord binnen algemene 

dekkingsmiddelen. 

In 2020 gaat het om de volgende mutaties: 

 Storting in reserve gebouwenbeheer € 1.500 

In 2021 gaat het om de volgende mutaties: 

 Storting in reserve gebouwenbeheer € 96.500 

 

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 

1.000) 

2.1 Lasten Onderzoekskrediet N321 50 

2.1 Lasten Kapitaallasten investeringen wegen 142 

2.3 Lasten Kapitaallasten investeringen openbaar groen 36 

2.6 Baten Grondverkopen in 2019 56 

2.6 Lasten Op het gebied van planmatig onderhoud waren er hogere 

kosten voor de werkzaamheden aan het dak van de Hampoort. 

94 

2.6 Lasten Herstel wasplaatsen, opslagruimten, zoutlood en 

containeropstelplaatsen bij de gemeentewerf en herstel van de 

schade als gevolg van de looddiefstal aan De Verrekijker in Velp 

heeft geleid tot incidentele lasten. 

36 

 

 

2.4 Beleidskaders 

Openbare ruimte 

 Beheerplan wegen 2021-2030; 

 Beheerplan openbare verlichting 2019-2023; 

 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023; 

 Beheerplan Civiele Objecten 2021-2030; 

 Beheerplan openbaar groen en spelen 2019-2023; 

 Speelruimteplan 2019-2023; 

 Meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen 2021; 

 Wegenverkeerswet; 

 Verordening rioolheffing Grave 2019. 
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Recreatie en toerisme 

 Strategische Visie voor het Land van Cuijk (2013); 

 De Identiteit van het Land van Cuijk (2013); 

 Beleidsnota Toerisme en Recreatie 2010-2020 (2009); 

 Visie Waterfront Grave (2013). 
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3 Bouwen, wonen en milieu 

Dit programma omvat alle ruimtelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en 
milieu en de hieraan gerelateerde vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

 
3.1 Omgevingsrecht 

Omgevingsrecht gaat over wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving regelt op taakvelden 
vergunningverlening, handhaving, duurzaamheid, milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. 
Het hoofddoel is een veilige en gezonde leefomgeving realiseren en deze op een duurzame en 
doelmatige wijze behouden en ontwikkelen. 
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. 
Wet- en regelgeving voor ruimte, bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden 
gebundeld en er komen nieuwe instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de 
leefomgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het creëren van een gezonde, aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Implementatie Omgevingswet De datum inwerkingtreding 
Omgevingswet is uitgesteld 
tot 01-01-2022. Dit is 
aanleiding voor een 
herijking van de aanpak. 
Het programmaplan wordt 
herschreven en de raden 
van Cuijk, Mill en Sint 
Hubert, Sint Anthonis, 
Boxmeer en Grave worden 
betrokken bij de 
implementatie. 

31-12-2021  
 

 
 

 
3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Via “ruimtelijke ordening” wordt het grondgebied van de gemeente verdeeld en worden gebieden 
aangewezen voor bepaalde bestemmingen / functies. De kaders hiervoor liggen vast in de 
Structuurvisie. Het huidige stelsel voor het opstellen van ruimtelijke plannen, zal in januari 2021 
worden vervangen door de Omgevingswet (met overgangstermijn). 
De Huisvestingswet verplicht gemeenten te zorgen voor een goed en actueel huisvestingsbeleid en 
voor de huisvesting van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld statushouders volgens de voor de 
gemeente geldende taakstelling en woonwagenstandplaatsen. De komende jaren staan in het teken 
van de uitvoering van de regionale woningmarkstrategie Land van Cuijk (2018). 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Belangrijk is dat de gemeente zich in de toekomst blijft ontwikkelen op het gebied van bouwen en 
wonen, economie, infrastructuur, mobiliteit, landschap en duurzaamheid. Via ruimtelijke plannen zal 
sturing worden gegeven aan deze ontwikkelingen. Onze inwoners zullen daarbij nadrukkelijk worden 
betrokken; draagvlak is immers van essentieel belang om een aantrekkelijke en duurzame woon- en 
werkgemeente te blijven. 
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Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Grave als vestingstad De vestingvisie (West 8) van 
de stad Grave is opgeleverd 
met een projectagenda. 
Uitvoering is gefaseerd over 
meerdere jaren en blijft de 
komende periode vragen 
om continue investering om 
de projectagenda uit te 
voeren. 

31-12-2021 Uitvoeren 
projectagenda 

 

    

Transitie veehouderij De agrarische sector 
bevindt zich in een 
transitieproces om te 
komen tot een 
verduurzaming van de 
sector. Dit speelt in het 
bijzonder bij de 
veehouderijen. De 
gemeente faciliteert deze 
transitie binnen het 
ruimtelijk domein.  

31-12-2021 Aantal agrarische 
bedrijven waar 
gesprekken mee 
gevoerd zijn 

 

 
 

 
3.3 Economische Zaken 

De economische ontwikkelingen vragen aandacht voor de toekomst van winkelgebieden, de 
duurzaamheid van bedrijventerreinen en het behoud van goede centrumvoorzieningen. Deze 
elementen dragen immers bij aan een sterke en gezonde economische structuur en bevorderen de 
werkgelegenheid. Voor een verdere verbreding en versterking van de economie wordt ook ingezet 
op horeca, recreatie en toerisme. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Verbeteren van de vestigingsvoorwaarden, faciliteren van de ondernemers, zorgen voor het behoud 
en bevorderen van de werkgelegenheid zoals de groei van de sector recreatie en toerisme, 
detailhandel en de zorg. 
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Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Vitaal economische krachtige 
binnenstad Grave 

Voor het aantrekkelijk en 
leefbaar houden van de 
binnenstad voor bewoner, 
bezoeker en vooral voor de 
ondernemers is visie nodig 
met de focus op beleving 
en vermaak (profileren), 
een compactere binnenstad 
(concentreren) en meer 
publiek-private 
organisatiekracht 
(organiseren). Met een 
hernieuwde economische 
visie zal de focus worden 
bepaald. 

30-09-2021 Vastgestelde visie 
 

    

Energietransitie De komende jaren wordt 
uitvoering gegeven aan het 
landelijke Klimaatakkoord 
en wordt de regionale 
energiestrategie 
uitgevoerd. In verband met 
het streven naar een 
aardgasvrije samenleving 
dient uiterlijk in 2021 een 
warmtevisie opgesteld te 
worden. 

31-12-2021  
 

    

Economische visie Grave Door corona is de 
economische balans 
verstoord en de groei 
gestagneerd. Grave moet 
een inhaalslag maken om te 
zorgen dat de bedrijvigheid 
in de gemeente weer 
toeneemt. Economische 
groei kan alleen worden 
bereikt als overheid en 
bedrijfsleven de handen 
ineenslaan, samen beleid 
ontwikkelen en samen 
acties uitvoeren. Hiervoor 
zal een economisch 
actieplan voor Grave 
worden ontwikkeld. 

31-03-2021 Vastgesteld actieplan 
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3.4 Afvalinzameling 

In het klimaatakkoord is het landelijk doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent 
dat 100% van de energie duurzaam opgewekt moet worden. Ook wordt hierin meegenomen dat 
woningen aardgasvrij gaan worden.  
Het op duurzame wijze zorgdragen voor een doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking 
van huishoudelijk afval, met als uiteindelijk doel in 2030 geen restafval meer te hebben. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Actueel houden van de Regionale Energie Strategie (2 jaarlijks) en een warmtevisie opstellen met 
daarin de te nemen maatregelen om aardgasvrij te worden. 
Om ons aan te passen aan de klimaatsverandering werken wij mee aan het programma 
Klimaatbestendig Land van Cuijk. 
Efficiënt inzamelen van huishoudelijk afval en het beperken van de hoeveelheid zwerfafval op basis 
van het uitgangspunt ‘De aanbieder betaalt’. 

 

 
3.5 Verbonden partijen 

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal 

Beleidsvoornemens De Euregio heeft de Strategische Agenda 2020 vastgesteld om aansluiting te 
verkrijgen bij het Europees subsidieprogramma Interreg V, dat betrekking 
heeft op het Nederlands-Duits grensgebied (vier Euregio’s). De strategische 
agenda biedt aan de inwoners, bedrijven en leden van de Euregio ruimte voor 
inbreng van projecten en activiteiten. Ook zijn er parallellen met de 
Strategische Visie Land van Cuijk en zijn er met een gebiedsgerichte uitwerking 
ontwikkelmogelijkheden voor thema’s als agrofood, arbeidsmarkt, 
bereikbaarheid, energie, gezondheid, recreatie en toerisme.  

Ontwikkelingen Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en organisaties 
zoeken versterkt naar samenwerkingspartners in het buurland. In veel voor de 
Strategische Agenda 2020 geïdentificeerde actievelden zijn goede resultaten 
behaald. Specifieke resultaten zijn het GrensInfoPunt, het Platform 
Arbeit/dsmarkt Euregio Rhein-Waal, het project Ler(n)ende Euregio en het 
vergroten van de Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven, 
kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en inwoners 
door het project Dynamic Borders (Land van Cuijk, Bergen, Gennep, Goch en 
Weeze). De Euregioraad heeft besloten de actuele Strategische Agenda 2020 
van de Euregio Rijn-Waal te herijken. Centraal staat de vraag: Welke 
uitdagingen op het gebied van economie en maatschappij dienen de komende 
jaren in Euregionaal verband aangepakt te worden en hoe kan de Euregio Rijn-
Waal hier samen met haar samenwerkingspartners en regionale stakeholders 
aan bijdragen? Deze vraag dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een 
strategische agenda 2020+. Uit de resultaten van de Euregio-enquête, 
workshops, discussies in de Euregiogremia en de lokale en regionale visies, is 
gebleken dat de drie speerpunten (Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling, Euregionale soft skills en Euregionale betrokkenheid) zoals die in 
2014 zijn vastgesteld nog steeds belangrijk worden gevonden.  

 Voor een Euregionale duurzame economische ontwikkeling worden als 
kansrijke sectoren voor grensoverschrijdende samenwerking voor de komende 
jaren gezien: arbeidsmarkt / beroepsopleiding, energie / milieu / klimaat, 
agrofood, logistiek, en hightech industrieën. De aspecten die als Euregionale 
soft skills voor de toekomstige ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal als 
aantrekkelijke regio in het hart van Europa een centrale rol spelen zijn: 
bereikbaarheid, kennisregio / onderwijs / buurtaal, zorg en veiligheid, 
demografische ontwikkeling / sociale cohesie, 
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cultuur/toerisme/recreatie/natuur. Tot slot wordt een duurzame en sterke 
Euregionale betrokkenheid van overheden, bedrijven en instellingen en 
organisaties binnen de Euregio Rijn-Waal als noodzakelijk gezien om binnen de 
genoemde thema’s goede resultaten te behalen. 

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 

Beleidsvoornemens De ODBN wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum voor de aangesloten 
gemeenten en haar kennis en ervaring verdiepen op het gebied van duurzame 
streekontwikkeling; 
Het bevorderen van de doelmatigheid van de VTH-taakuitvoering; 
Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de VTH-taakuitvoering; 
Het verbeteren van de ketenaanpak en de aanpak van milieucriminaliteit. 

Ontwikkelingen Samen met de regionale brandweer is een aanpak voor risicorelevante 
bedrijven ontwikkeld; 
Er is een methode ontwikkeld om informatiegedreven en risicogericht 
uitvoering te geven aan het branchetoezicht. De methode wordt verder 
doorontwikkeld; 
Er is een barrièremodel ontwikkeld om het naleefgedrag bij asbestsaneringen 
te verbeteren. Toezicht vindt meer risicogericht plaats. 
(Deel)projecten zijn opgestart op de gebieden van invoering Omgevingswet, 
Transitie veehouderij en doorontwikkeling kerntaken. 

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 

Beleidsvoornemens Door de GR Afvalinzameling Land van Cuijk wordt een (nieuwe) visie en 
doelstelling vastgesteld. Hieruit voortvloeiend wordt een 
grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat concrete 
maatregelen getroffen worden om de transitie naar circulair huishoudelijk 
afvalbeheer te versnellen. 

Ontwikkelingen Vrijwel alle afvalovereenkomsten eindigen van rechtswege op 31 december 
2021. Hiertoe zullen in 2021 nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. 

Regio Noordoost Brabant 

Beleidsvoornemens Het continueren van de regionale samenwerking vanaf 2021 geschiedt op 
basis van de nieuwe agenda "Samenwerkingsagenda Richting 2030", de 
"Strategische WERKagenda van Noordoost Brabant Werkt!" en de 
"Strategische Agenda van de Stichting Agrifood Capital". Hiervoor zijn nieuwe 
samenwerkingsafspraken gemaakt; deze zijn vastgelegd in een convenant. De 
gemeenten in de Regio Noordoost Brabant zijn partner in de Stichting 
AgriFood Capital. 

Ontwikkelingen De focus van de Regio Noordoost Brabant is verbreed. De agenda richt zich 
niet uitsluitend meer op agrifood, maar ook op mobiliteit en ruimte, 
leefomgeving (onder andere klimaat en energie) en vestigingsklimaat.  
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3.6 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

3.1 Omgevingsrecht -742 -953 -812 -820 -783 -783 
 

3.2 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 

-558 -662 -546 -478 -478 -478 

 

3.3 Economische Zaken -180 -255 -200 -195 -195 -195 
 

3.4 Afvalinzameling -1.288 -977 -988 -988 -988 -988 
 

3.5 Grondexploitatie -351 -324 -286 -254 -214 -537 
 

Lasten -3.119 -3.171 -2.831 -2.734 -2.658 -2.981 
 

3.1 Omgevingsrecht 330 339 341 341 341 341 
 

3.2 Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 

131 181 151 64 64 64 

 

3.3 Economische Zaken 241 83 48 20 20 20 
 

3.4 Afvalinzameling 1.220 1.346 1.235 1.235 1.235 1.235 
 

3.5 Grondexploitatie 259 184 149 116 75 397 
 

Baten 2.181 2.134 1.924 1.776 1.734 2.057 

Saldo van baten en lasten -938 -1.037 -907 -959 -923 -923 

Onttrekkingen aan reserves 0 226 113 112 112 112 

Resultaat  -938 -812 -795 -846 -811 -811 

 

 
Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

3.1 Lasten De hogere lasten 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door 

de incidentele lasten voor de implementatie van de 

Omgevingswet. 

141 

3.2 Baten De lagere baten 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door 

einde looptijd aflossing HNG-depot. De gemeente Grave 

ontvangt vanaf 2021 geen rente en aflossing meer € 23.000. 

-30 

3.2 Lasten De hogere lasten 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door 

budgetoverheveling 2019-2020 Vestingvisie Grave (€ 51.000) 

en anterieure overeenkomsten (€ 31.000). Daarnaast zijn de 

lasten transitie veehouderij in 2020 ongeveer € 25.000 hoger 

116 

3.3 Lasten De hogere lasten 2020 worden veroorzaakt door incidentele 

kosten in het kader van de aanleg van glasvezel LvCNet. Daar 

staan in 2020 incidentele inkomsten tegenover.  

20 

3.4 Lasten De hogere lasten 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door 

storting in de voorziening afval (€ 138.000). 

-148 

3.4 Baten De hogere baten 2021 wordt veroorzaakt door hogere 

opbrengsten afvalstoffen- en reinigingsheffingen (€ 26.000).  

26 
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Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

3.5 Lasten/B

aten 

De grondexploitaties kennen lasten en baten. Het saldo 

daarvan wordt op jaareinde geplaatst onder voorraad 

gronden op de balans. In 2020 zijn meer investeringsuitgaven 

geraamd op de grondexploitaties vergeleken met 2021. 

Binnen de BGE De Bons worden in 2020 meer kosten gemaakt 

voor de gebiedsontwikkeling dan in 2021.  

38 

 Baten De onttrekkingen aan reserves wordt veroorzaakt door de 

budgetoverhevelingen 2019-2020 voor programma 3. 

-113 

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

3.1 Lasten De hogere lasten in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt 

door uitbreiding formatie en uitvoeringsbudget Milieu en 

Duurzaamheid, zoals door uw raad besloten op 12 november 

2019. 

-69 

3.3 Baten In de jaarrekening 2019 zijn incidenteel voor € 193.000 aan 

inkomsten ontvangen voor LvCNet (aanleg glasvezel). Deze 

inkomsten zijn niet geraamd in de begroting 2021. 

-193 

3.4 Lasten Door de eindafrekening kunststof 2015-2016, de zaak Attero 

(beide incidenteel) en de bijdrage aan de BCA 

Afvalinzameling waren de totale kosten 2019 hoger (€ 

290.000). Daar staat tegenover dat er in 2021 een storting 

naar de voorziening plaats dient te vinden van € 138.000. 

Overige € 10.000 zijn kleine afwijkingen. 

162 

3.4 Baten Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat er in 2019 

nog sprake was van een aanwending uit de voorziening afval 

van € 100.000. In 2021 is er sprake van hogere baten 

afvalstoffen- en reinigingsheffingen van € 262.000. 

153 

3.5 Lasten/B

aten 

De grondexploitaties kennen lasten en baten. Het saldo 

daarvan wordt op jaareinde geplaatst onder voorraad 

gronden op de balans. In 2019 zijn meer investeringsuitgaven 

gemaakt binnen de grondexploitaties (voor BGE De Bons en 

BGE De Sprankel) vergeleken met de begrote bedragen in 

2021.  

-65 

 Baten Vanaf 2020 vinden de onttrekkingen aan de reserves 

rechtstreeks plaats via de programma’s. Tot 2020 werden 

deze verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen. 

113 
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3.7 Beleidskaders 

Omgevingsrecht 

 Klimaatakkoord; 

 Energievisie 2019; 

 Regionale nota bodembeleid met bodem-kwaliteitskaarten en Tijdelijk handelingskader pfas; 

 Integraal toezicht- en handhavingsplan (ITHP); 

 Landelijke Handhavingsstrategie (LHS); 

 Beleidsregel toezicht en handhaving Drank- en Horecawet; 

 Verordening leges Grave 2019; 

 Handhavingsbeleid evenementen. 

 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 Nationale Omgevingsvisie; 

 Brabantse Omgevingsvisie; 

 Interim OmgevingsVerordening Noord-Brabant; 

 Gebiedsagenda Brabant; 

 Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant; 

 Strategische Visie Land van Cuijk; 

 Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk; 

 Structuurvisie Grave 2025; 

 Erfgoedplan ‘Erfgoed voor het voetlicht’; 

 Archeologisch beleidsplan; 

 Beeldkwaliteitsplannen; 

 Welstandsnota; 

 Woningbouwprogramma Grave. 

 
Economische zaken 

 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant; 

 Verordening Ruimte Noord-Brabant; 

 Afsprakenkader werklocaties Noordoost Brabant; 

 Strategische Agenda AgriFood Noordoost Brabant; 

 Strategische Visie en uitvoeringsprogramma Land van Cuijk; 

 Overeenkomst Regionaal Gronduitgifteprotocol Land van Cuijk; 

 Detailhandelsvisie Noordoost Brabant en Land van Cuijk; 

 Verordening reclamebelasting centrumgebied Grave 2019; 

 Verordening reclamebelasting bedrijventerreinen Grave 2019. 

 
Duurzaamheid & afvalinzameling 

 Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel (2011); 

 Verordening reinigingsheffingen Grave 2019; 

 Verordening verlenen van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 
(2005); 

 Landelijk afvalbeheerplan (LAP); 

 Raamovereenkomst verpakkingen en verpakkingenbelasting; 

 Regionale afvalvisie. 
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3.8 Verplichte BBV indicatoren 

Naam Omschrijving Waarde Grave 
Waarde 

Nederland 

Aantal vestigingen van 
bedrijven 

per 1.000 inw.15 t/m 64jr 122,2 151,6 

Aantal nieuw gebouwde 
woningen 

per 1.000 woningen 2,4 9,2 

Demografische druk in % 75,8 70,0 

Fijn huishoudelijk restafval 
per inwoner (kg), streven is 
om in 2030 op 0 te komen. 

kg per inwoner 34 178 

Hernieuwbare elektriciteit % 5,7 18,5 
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4 Kind, cultuur en sport 

Dit programma omvat de drie beleidsvelden onderwijs & kinderopvang, cultuur en sport. De basis 
van eigen kracht ligt bij de mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen zoals op het 
gebied van onderwijs, sport en culturele activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het 
zelfvertrouwen, samenwerking en verbeeldingskracht, waardoor mensen minder kwetsbaar zijn en 
het vanzelfsprekender is om mee te doen aan de vitale en leefbare samenleving met een sterke 
sociale basisinfrastructuur. Binnen dit programma worden hiervoor handvatten geboden, zodat deze 
voorzieningen voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn. 
 
4.1 Onderwijs en kinderopvang 

Als gemeente dragen we de zorg voor een breed en veelsoortig onderwijsaanbod van voldoende 
kwaliteit. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten binnen het onderwijs en de kinderopvang 
wettelijke taken op het gebied van: 

 onderwijshuisvesting 

 leerplicht 

 leerlingenvervoer 

 onderwijsachterstandbestrijding 

 voorschoolse educatie voor kinderen die risico lopen op (taal)achterstanden 

 afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over de voor- en vroegschoolse educatie. 
 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Kinderen krijgen optimale kansen en mogelijkheden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen 
met als doel om naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Hierbij hanteren we een zo 
integraal mogelijke werkwijze. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Gelijke kansen voor alle 
kinderen om talenten te 
ontwikkelen en bij te 
dragen aan de 
samenleving 

Ieder kind een gelijke kans geven 
is een opdracht voor iedereen, 
niet alleen voor het onderwijs. 
De verbinding tussen de 
thuissituatie, de omgeving en de 
school is dan ook een speerpunt. 
Kinderopvang, 
onderwijsinstellingen, de 
samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs, het CJG, de 
GGD, de bibliotheek, andere 
maatschappelijke partners en de 
vijf gemeenten in de regio Land 
van Cuijk gaan samenwerken in 
de Regionaal Educatieve Agenda 
(REA). Doorgaande leerlijnen, 
ieder kind een passende plek in 
het onderwijs, achterstanden, 
integratie, ouderbetrokkenheid 
en signalering & preventie zijn 
thema's die hier afgestemd zullen 
worden. 

31-12-2021  Het vaststellen van de 
gezamenlijke koers en 
het uitvoeringsplan van 
de REA 

 Uitvoering geven aan de 
reeds in gang gezette 
samenwerkings-
projecten in het brede 
onderwijsveld: de pilot 
dyslexie, capaciteits-
financiering zorg binnen 
onderwijs Sint 
Maartenschool 
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Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

School als vind- en 
werkplek voor een 
onderbroken 
ontwikkeling 

Vroegsignalering van problemen, 
preventieve inzet en een 
integrale aanpak tussen 
onderwijs en (preventieve) 
jeugdzorg komen tot stand 
doordat scholen, de 
samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs en ons CJG 
op/rond school samenwerken. 
Een speerpunt voor 2021 is om 
voor elke school (primair en 
voortgezet onderwijs) in de 
gemeente een samenwerking op 
maat te hebben, met een 
investering vanuit alle drie de 
partijen.  

31-12-2021  Gerealiseerde 
aansluiting tussen 
scholen, de 
samenwerkings-
verbanden passend 
onderwijs en ons CJG  

 

 
4.2 Cultuur 

Landelijk worden er door het Rijk steeds meer eisen gesteld aan het behoud van archeologisch 
erfgoed. Grave zet hierbij in om aan te haken bij actuele kansen om de historische cultuur van Grave 
te versterken. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het beschermen, behouden en toegankelijk maken van de diverse cultuuruitingen in de gemeente. 
Elke inwoner heeft toegang tot cultuur en ieder kind heeft optimale kansen om kennis te maken met 
cultuur in diverse verschijningsvormen. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Kinderen kennis laten maken 
met cultuur in diverse 
verschijningsvormen 

Subsidiering van 
cultuureducatie op scholen 
en ondersteuning van 
basisscholen in de 
ontwikkeling van een 
doorgaande leerlijn cultuur 
door middel van inzet van 
een combinatiefunctionaris 
cultuur. 

31-12-2021 Een doorlopende 
leerlijn cultuureducatie 
op alle basisscholen. 

 

 

 
4.3 Sport 

De sportwereld (in Grave) is volop in beweging. De nieuwe landelijke sportnota “Sport verenigt 
Nederland” (2018) heeft de basis gelegd voor het nieuw op te stellen sportbeleid voor Grave, waarin 
aandacht moet zijn voor teruglopende ledenaantallen, verslechterde financiële omstandigheden en 
de wens om sport en bewegen een meer centralere positie binnen het Sociaal Domein te geven. 
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Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Er is een toegankelijk sport- en beweegaanbod en er zijn kwalitatief goede en gevarieerde 
sportvoorzieningen. Hierdoor hebben alle inwoners de mogelijkheid om te sporten en te bewegen. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Vaststellen en uitvoering geven 
aan de sport- en beweegnota 
en het lokaal sportakkoord 

Samen met de 
sportverenigingen wordt 
een meerjarige visie op het 
gebied van sport(en), 
sportaanbod en 
sportaccommodaties in de 
gemeente Grave 
ontwikkeld. Deze visie 
wordt vastgelegd in een 
sportakkoord die zowel 
door gemeente als door 
stakeholders wordt 
ondertekend. Vervolgens 
wordt de input hieruit 
meegenomen om te komen 
tot een nieuwe sportnota in 
het voorjaar van 2021. 

31-12-2021  Vaststelling van een 
sport- en 
beweegnota in de 
gemeente Grave 

 

 

 
4.4 Verbonden partijen 

Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost 

Beleidsvoornemens Invulling wordt gegeven aan het vastgestelde beleidskader 2017-2020 
(verlengd t/m 2021). Het algemeen resultaat dat hiermee beoogd wordt, is 
een goede handhaving van de leerplichtwet en aanpak van voortijdig 
schoolverlaten, thuiszitters en jongeren die niet in staat zijn een 
startkwalificatie te behalen (aanpak kwetsbare jongeren).  
De geformuleerde ambities voor de periode 2017-2020 (en 2021) zijn: 

 Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in 
Nederland; 

 In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis 
zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg; 

 In onze regio is een sluitend netwerk en valt geen kwetsbare jongere (16-
23 jaar) tussen wal en schip: alle jongeren die niet in staat zijn om een 
startkwalificatie te behalen zijn in beeld en hebben een duurzame 
werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg. 
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Ontwikkelingen  Het aantal thuiszitters in onze regio is verder gedaald. Dit is mogelijk als 
gevolg van de preventieve aanpak van schoolverzuim waarbij het RBL 
BNO, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de scholen en de 
GGD Hart voor Brabant samen werken.  

 De groep kwetsbare jongeren is beter in beeld. 

 Het aantal voortijdig schoolverlaters is landelijk en ook in onze regio 
gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de 
aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt, waardoor het voor 
jongeren aantrekkelijker wordt om te kiezen voor een baan in plaats van 
het afmaken van hun opleiding. RBL BNO onderzoekt samen met de regio 
en volgt landelijke ontwikkelingen of andere instrumenten ingezet kunnen 
worden om het aantal schoolverlaters zo laag mogelijk te houden. 

GR toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint 
Hubert 2015 

Beleidsvoornemens Alle scholen openbaar onderwijs in onze regio vallen onder stichting Invitare. 
De ontwikkeling van beleid ligt bij Stichting Invitare en vindt autonoom van de 
gemeente plaats. De GR richt zich op de wettelijke taak van de gemeenten, 
namelijk het toezien op het openbare karakter van het onderwijs en toezicht 
op de financiële gezondheid, beiden gericht op de continuïteit van het 
openbaar onderwijs. 

Ontwikkelingen Het openbare karakter van het onderwijs is gewaarborgd en de stichting is 
financieel gezond. De reservepositie maakt dat de stichting investeert in 
onderwijsinnovaties en de arbeidsmarkt onderwijs.  

 

 
4.5 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

4.1 Onderwijs en kinderopvang -1.370 -1.705 -1.678 -1.613 -1.608 -1.604 
 

4.2 Cultuur -751 -1.006 -780 -784 -788 -792 
 

4.3 Sport -565 -672 -702 -686 -682 -677 
 

Lasten -2.686 -3.382 -3.160 -3.083 -3.078 -3.073 
 

4.1 Onderwijs en kinderopvang 332 424 348 331 331 331 
 

4.2 Cultuur 5 8 9 9 9 9 
 

4.3 Sport 43 22 23 23 23 23 
 

Baten 380 454 379 362 362 362 

Saldo van baten en lasten -2.306 -2.927 -2.782 -2.721 -2.716 -2.711 

Stortingen in reserves 0 -23 -108 -109 -111 -112 

Onttrekkingen aan reserves 0 428 316 315 313 311 

Resultaat  -2.306 -2.523 -2.573 -2.516 -2.514 -2.512 
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Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

4.1 Lasten Onderwijs Achterstanden Beleid: In 2021 ontvangen we minder 

geld van het Rijk dan in 2020 hiervoor. Omdat de lasten gelijk 

worden gesteld aan de baten zijn er in 2021 minder lasten. 

77 

4.1 Lasten Basisonderwijs huisvesting. In de kadernota 2021 zijn de 

begrote lasten bijgesteld naar de actuele situatie, dat betekent 

meer lasten 2021. 

-15 

4.1 Lasten Aanbesteding Leerlingenvervoer 2020-2022: Er heeft een 

Europese aanbesteding leerlingenvervoer plaatsgevonden voor 

de gemeente Cuijk(samen met gemeenten Mill & St. Hubert en 

Grave). De prognose voor 2021 is dat het leerlingenvervoer 

duurder wordt. Dit is meegenomen in de kadernota 2021. 

-30 

4.2 Lasten Monumenten: Project Zuidwaterlinie, cofinanciering in het 

kader van de erfgoeddeal. Budget is overgeheveld naar 2020. 

Deze incidentele middelen zijn begroot als lasten in 2020 en 

niet in 2021. 

50 

4.2 Lasten Monumenten: Er is geld gereserveerd voor het project Drie-

Eenheid Velp. Dit project heeft vertraging opgelopen en budget 

is overgeheveld naar 2020. Deze incidentele middelen zijn 

begroot als lasten in 2020 en niet in 2021. 

100 

4.2 Lasten Kerkenvisie 2019. Uitvoering vindt plaats in 2020, budget is 

overgeheveld. Deze incidentele middelen zijn begroot als lasten 

in 2020 en niet in 2021. 

25 

4.3 Lasten Sport: Vanaf 2021 worden er kapitaallasten toegerekend aan 

Sportpark Kranenhof. Daardoor zijn de begrote rentelasten in 

2021 hoger. 

-30 

4.1 Baten Onderwijs Achterstanden Beleid: In 2021 ontvangen we minder 

geld van het Rijk dan in 2020 hiervoor.  

-77 

 Lasten Hogere storting in reserves. De exploitatiebijdragen aan de 3 

voetbalclubs vervalt en wordt gestort in de 

bestemmingsreserve kapitaallasten Sportpark Kranenhof. 

-85 

 Baten Lagere onttrekking aan reserves. Er zijn een aantal 

budgetoverhevelingen waardoor de onttrekking in 2020 hoger 

is dan 2021. Zoals project Zuidwaterlinie, project Drie-Eenheid 

Velp, voorbereidingskosten sportpark Kranenhof en de 

Kerkenvisie 2019. 

-112 

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

4.1 Lasten Onderwijshuisvesting. De begrote lasten in 2021 liggen hoger 

dan de werkelijke lasten in 2019. In jaarrekening 2019 vielen de 

kapitaallasten lager uit. Dat komt omdat in de BGE van de 

- 194  
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Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

Sprankel al rekening is gehouden met sloopkosten en de rente 

lager was dan begroot.  

4.1 Lasten Basisonderwijs huisvesting. De begrote lasten in 2021 liggen 

hoger dan de werkelijke lasten in 2019. In de 1e burap 2020 

(budgetneutraal) en de kadernota 2021 zijn de begrote baten 

en lasten bijgesteld naar de actuele situatie. 

-62 

4.2 Lasten Natuur & Landschap: De begrote lasten in 2021 liggen hoger 

dan de werkelijke lasten in 2019. In de jaarrekening van 2019 

zijn van de budgetten voor actualiteiten geen gebruik gemaakt. 

Dit gaat om werkbudget landelijk gebied en budget voor Groen 

Blauw Stimuleringskader. 

-48 

4.3 Lasten Buitensportaccommodaties; Budgetoverheveling van 2019 naar 

2020: voorbereidingskosten sportpark Kranenhof.  

-137 

 Lasten Stortingen in reserves 

Vanaf 2020 vinden de stortingen in de reserves rechtstreeks 

plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze verantwoord 

binnen algemene dekkingsmiddelen. De exploitatiebijdragen 

aan de 3 voetbalclubs vervalt en wordt gestort in de 

bestemmingsreserve kapitaallasten Sportpark Kranenhof. En er 

is een storting in de reserve voor het project Drie-Eenheid Velp. 

-108 

 Baten Onttrekkingen reserves 

Vanaf 2020 vinden de onttrekkingen aan de reserves 

rechtstreeks plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze 

verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen. Deze post 

bestaat uit de dekking kapitaallasten van Sportpark Kranenhof 

en de dekking korting algemene uitkering groot onderhoud 

scholen. 

316 

 

 

4.6 Beleidskaders 

Onderwijs en kinderopvang 

 Wet op het primair onderwijs; 

 Wet op het voortgezet onderwijs; 

 Wet op de expertisecentra; 

 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, 
Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert 2015; 

 Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2015; 

 Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost); 

 Leerplichtwet 1969 en RMC-wetgeving (Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten). 
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Cultuur 

 Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Grave 2003; 

 Erfgoedverordening Grave 2017; 

 Erfgoedplan ‘Erfgoed voor het voetlicht’, inclusief erfgoedagenda 2013-2018; 

 Nota Archeologie Grave 2012; 

 Beleidsplan BiblioPlus 2021-2024 “Verder bouwen aan de bibliotheek van nu”; 

 Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek Land van Cuijk en Maasduinen; 

 Algemene subsidieverordening Gemeente Grave 2017. 

 
Sport 

 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020; 

 Algemene subsidieverordening Gemeente Grave 2017. 

 

 
4.7 Verplichte BBV indicatoren 

Naam Omschrijving Waarde Grave 
Waarde 

Nederland 

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 1,1 1,8 

Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen 18 23 

Vroegtijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie als 
percentage van aantal 
deelnemers aan VO en MBO 
onderwijs 

% 1,3 1,9 

Percentage niet sporters % 42,7 48,7 
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5 Maatschappelijke zaken 

Het programma Maatschappelijke zaken is gericht op de zelfredzaamheid (eigen kracht) van 
inwoners, zorgen voor elkaar (samenkracht) en het ontwikkelen van een goede sociale 
basisinfrastructuur. Wanneer inwoners niet in staat zijn om op eigen kracht en met behulp van het 
sociale netwerk oplossingen te vinden, is de rol van de gemeente aanvullend op wat inwoners zelf 
kunnen. De inzet van maatwerkvoorzieningen is, daar waar mogelijk, gericht op het versterken van 
de eigen kracht. 

 
5.1 Algemeen 

De gemeente streeft naar een integraal beleid ten aanzien van het sociaal domein. Het sociaal 
domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners 
bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. In een vitale samenleving voelen mensen zich 
verantwoordelijk voor zichzelf, voor elkaar en in veel gevallen ook voor de eigen wijk of buurt. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid, de eigen talenten en het versterken van eigen 
kracht en het sociale netwerk. Oplossingen moeten zoveel mogelijk gevonden worden in het 
normale leven (sociale basisinfrastructuur). Basisvoorzieningen moeten hiertoe worden versterkt. 
Iedere inwoner is uniek en heeft daarom bij ondersteuning zijn/haar eigen maatwerk nodig. Inzet 
wordt als eerste gezocht in de sociale basisinfrastructuur. Als die niet toereikend is, wordt gezocht 
naar een maatwerkoplossing, waarbij geredeneerd wordt vanuit de leefwereld van de inwoner. Er is 
professionele zorg beschikbaar voor mensen die dat nodig hebben. 
 
Er is geen sprake meer van een specifieke uitkering voor Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. 
Gemeenten ontvangen de middelen voor het Sociaal Domein geïntegreerd in de Algemene Uitkering.  

5.2 Leefbaarheid 

Door in te zetten op eigen kracht en zelfwerkzaamheid en door creatieve ideeën te faciliteren en 
ondersteunen, willen wij voorzieningen in wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden. Eigen 
verantwoordelijkheid, burgerparticipatie en leefbaarheidsinitiatieven zijn hierbij de uitgangspunten. 
Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker als het gaat om maatschappelijke deelname aan de 
samenleving. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het stimuleren van een sociaal betrokken gemeenschap, met participerende inwoners. Inwoners 
verantwoordelijk maken voor hun eigen woon- en leefomgeving.  

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Stimuleren dat inwoners 
gezamenlijk bijdragen aan 
de leefbaarheid in de wijk 
of het dorp 

Wijk- en dorpsraden vervullen een 
belangrijke centrale rol als het gaat om de 
leefbaarheid. Ook de stimuleringssubsidie 
draagt bij aan het stimuleren van inwoners 
en vrijwilligersorganisaties om initiatieven 
te ontplooien ten gunste van de 
leefbaarheid in de wijk of het dorp. 
Daarnaast worden ook middels 
rechtstreekse contacten, inwoners 
gestimuleerd en ondersteund zelf de 
schouders te zetten onder het verbeteren 
van de leefbaarheid van de eigen omgeving. 

31-12-2021 n.v.t. 
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5.3 Welzijn en gezondheidszorg 

Op het terrein van gezondheidszorg zijn de belangrijkste wettelijke taken belegd bij de GGD Hart 
voor Brabant. Daarnaast hebben we lokale speerpunten vastgelegd in het gezondheidsbeleid Land 
van Cuijk 2017-2020. Positieve gezondheid is steeds het uitgangspunt. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Inwoners leven (positief) gezond, zowel lichamelijk als psychisch in een situatie van welbevinden. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Preventie van overgewicht en 
diabetes, alcohol- en 
drugsgebruik, eenzaamheid en 
depressie, en het terugdringen 
van sociaal economische 
gezondheidsverschillen 

Deze speerpunten zijn 
vastgelegd in het 
Gezondheidsbeleid Land 
van Cuijk 2017-2020/2021. 

31-12-2021 De GGD monitors 
gebruiken we om 
resultaten te meten. 
Deze cijfers worden om 
de vier jaar 
gepubliceerd. 

 

 

    

In 2021 leggen we de basis voor 
een nieuwe gezondheidsnota 
Land van Cuijk voor de periode 
2022-2025 

Het opstellen van een 
nieuwe nota is een 
wettelijke verplichting. 

31-12-2021 Vaststelling van een 
nieuwe 
gezondheidsnota Land 
van Cuijk 2022-2025 

 

 

 
 

 
5.4 Inkomensvoorziening 

Ondanks dat het economisch klimaat verbetert, is de verwachting dat het aantal ondersteuningen 
(bijstandsgerechtigden en loonkostensubsidies, die ook uit het BUIG-budget betaald worden) blijft 
stijgen. Dit is verklaarbaar door de groei van gesubsidieerde banen zoals het kabinet voorstaat. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het verstrekken van uitkeringen en begeleiden van inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig 
(voldoende) inkomen te verwerven. Eigen verantwoordelijkheid en regie staan hierbij centraal. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Het financieel ondersteunen 
van inwoners die niet in staat 
zijn om zelfstandig (voldoende) 
inkomen te verwerven 

Het verstrekken van 
uitkeringen en begeleiden 
van inwoners die niet in 
staat zijn om zelfstandig 
(voldoende) inkomen te 
verwerven. Eigen 
verantwoordelijkheid en 
regie staan hierbij centraal. 
De verwachting is dat de 
bijstandspopulatie 
gedurende de komende 
jaren flink kan groeien door 
de verslechterende 
economische situatie als 
gevolg van de corona 
pandemie. 

31-12-2021 Aantal inwoners met 
een bijstandsuitkering 
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5.5 Werk en activering 

De aantrekkende arbeidsmarkt vermindert slechts zeer beperkt het aantal bijstandsgerechtigden. Dit 
komt omdat deze doelgroep moeilijker een baan vindt dan andere werkzoekenden. Dit geldt zeker 
voor de ouderen en statushouders in de bijstand. Zij lopen het meeste risico om langdurig van de 
bijstand afhankelijk te blijven. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Inwoners ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Indien directe begeleiding naar de 
arbeidsmarkt nog niet mogelijk is, worden diverse instrumenten ingezet om de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt te vergroten, zoals scholing en opleidingen en vrijwilligerswerk. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Inclusieve, activerende 
arbeidsmarkt 

Door de gevolgen van de Corona 
pandemie op de economie daalt 
het aantal 
uitkeringsgerechtigden niet 
langer. Het is zaak om ook nu 
extra te blijven inzetten om 
mensen te begeleiden naar 
betaald werk of te activeren. 
Vanuit de gedachte dat iedereen 
mee moet kunnen doen, wordt 
ingezet op een inclusieve, 
activerende arbeidsmarkt.  

31-12-2021  Aantal inwoners met 
een bijstandsuitkering 

 Aantal inwoners met 
een re-
integratietraject 

 Uitstroomaantallen 
Participatiewet 

 

    

Onderzoek partnerschip 
IBN 

De uitvoeringsovereenkomst 
tussen gemeenten Noordoost 
Brabant (NOB) en IBN t.a.v. de 
uitvoering van de voorziening 
beschut werk en het plaatsen 
van een deel van de doelgroep 
met een loonwaarde tussen de 
30 en 80% loopt medio 2021 af. 
Er wordt daarom gewerkt aan 
een toekomstverkenning van het 
partnership tussen gemeenten 
NOB en IBN vanaf medio 2021.  

01-07-2021  Vaststelling nieuw 
partnership contract 
met IBN 

 

    

Wet Inburgering De nieuwe wet Inburgering gaat 
gelden vanaf medio 2021. In de 
eerste helft van 2021 stellen we 
een Plan van Aanpak op t.a.v. de 
implementatie van deze wet, 
zodat vanaf 1 juli 2021 uitvoering 
kan worden gegeven aan de wet 
Inburgering. 

01-07-2021  Plan van Aanpak Wet 
Inburgering 

 Aantal 
inburgeringstrajecten 
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5.6 Minimabeleid 

Gemeente Grave kent een goede systematiek van diverse zorg- en minimaregelingen waarop een 
beroep gedaan kan worden. Heldere en goede communicatie is hierbij van groot belang. 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het gemeentelijke minimabeleid bevordert economische en sociale zelfredzaamheid door 
ondersteuning te bieden bij financiële tegenslagen en bijzondere kosten, teneinde inwoners in staat 
te stellen deel te nemen aan de maatschappij. Armoedebestrijding, en met name de preventieve en 
structurele aanpak hiervan, neemt hier een centrale rol in en verdient extra aandacht.  

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Vergroten van het bereik van 
de beschikbare regelingen 

In 2021 ligt nog meer 
nadruk op het voorkomen 
van schulden, naast het 
inzetten van onze reguliere 
voorzieningen. 

31-12-2021  Aantal inwoners met 
een minimavoorziening 

 Aantal inwoners met 
een 
schuldhulpverleningstr
aject  

 

    

Het verruimen van de verdere 
ontwikkeling van de aanpak 
armoedebestrijding 

Als gemeente willen we dat 
iedereen die daar voor in 
aanmerking komt, gebruik 
kan maken van de 
ondersteunende 
maatregelen die de 
gemeente biedt. Met name 
kinderen en jongeren 
mogen niet beperkt worden 
in hun deelname aan de 
samenleving, doordat er 
binnen het gezin minder 
financiële middelen 
voorhanden zijn. 

31-12-2021  Aantal inwoners met 
een minimavoorziening 

 Aantal inwoners met 
een 
schuldhulpverleningstr
aject 

 Deelname aan het 
netwerk Samen Sterker 

 

 
 

5.7 Maatschappelijke ondersteuning 

Maatschappelijke ondersteuning 

Op het gebied van de Wmo wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoost-
oost. De gemeente Oss is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop en 
verantwoording van de individuele ondersteuning, gespecialiseerde dagbesteding, kortdurend 
verblijf en beschermd wonen. Afwijkend hierop wordt de huishoudelijke hulp ingekocht op de schaal 
van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Daarnaast bestaat er binnen de gemeente 
Grave een breed aanbod van welzijnsvoorzieningen. 
 

Jeugdhulp 

Op het gebied van jeugdhulp wordt regionaal samengewerkt op de schaal van Brabant Noordoost-
oost. De gemeente Den Bosch is hierbij de centrumgemeente en verantwoordelijk voor de inkoop 
van specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Ook op Land van 
Cuijk niveau is er sprake van samenwerking in de uitvoering van jeugdhulp. Cuijk heeft hierbij de rol 
van centrumgemeente en draagt zorg voor het Basisteam Jeugd en Gezin, ons lokale laagdrempelige 
eerstelijns loket voor jeugdhulp. 
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Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Maatschappelijke ondersteuning 

Het bieden van ondersteuning met als doel dat inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen 
aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
 

Jeugdhulp 

Jeugdhulp is erop gericht om dicht bij huis ondersteuning te bieden bij vragen over opgroeien en 
opvoeden en waar nodig de toegang tot de (gespecialiseerde) jeugdzorg te garanderen en te 
organiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor het gezond en 
veilig opgroeien van hun kinderen en voor de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen op weg 
naar een zelfstandig leven.  

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Maatschappelijke ondersteuning 
Het realiseren en verder 
doorontwikkelen van een 
bureau voor mantelzorg en 
vrijwilligers 

Centrum Mantelzorg, Blink 
en Sociom werken samen 
om één bureau voor 
mantelzorgers en 
vrijwilligers op te zetten. 
Het wordt een bureau waar 
mantelzorgers, 
zorgvrijwilligers en 
vrijwilligers met al hun 
vragen terecht kunnen. 

31-12-2021 Oprichting Centraal 
Bureau mantelzorg en 
vrijwilligers 

 

    

Actieplan Lokale Inclusie 
Agenda 

Het is een wettelijke 
verplichting om een Lokale 
Inclusie Agenda op te 
stellen waarin wordt 
aangegeven hoe de 
gemeente werkt aan de 
geleidelijke verwezenlijking 
van de algemene 
toegankelijkheid voor 
personen met een 
handicap of chronische 
ziekte. In 2021 zal met 
betrokken partijen gekeken 
worden naar de verdere 
invulling van een Lokale 
Inclusie Agenda.  
 

31-12-2021 Opstellen van een 
Lokale Inclusie Agenda 

 

    

  



47 

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Regionaal beleidsplan 
Jeugdhulp 

In 2020 is er een regionaal 
beleidsplan jeugdhulp 
opgesteld voor de jaren 
2020 t/m 2023 waar we 
een lokale paragraaf aan 
toegevoegd hebben. In 
2021 e.v. zal er uitvoering 
aan dit regionale 
beleidsplan en de lokale 
actiepunten gegeven 
worden.  

01-01-2024 n.v.t. 
 

    

Actualisatie van het 
ouderenbeleid 

Met de input van diverse 
partijen wordt gekeken 
naar de actualisatie van de 
nota ouderenbeleid Grave. 
 

31-12-2021 Vaststelling van een 
nota ouderenbeleid 
Grave 

 

    

Uitvoering ontwikkelagenda 
inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid 

Bij de taken beschermd 
wonen, maatschappelijke 
opvang en OGGZ spelen 
nieuwe ontwikkelingen en 
veranderende wet- en 
regelgeving. Via het 
‘Koersdocument inwoners 
met een psychische 
kwetsbaarheid’ wordt 
ingespeeld op de nieuwe 
wet- en regelgeving. Op 
basis van het 
koersdocument wordt een 
regionale en lokale 
ontwikkelagenda 
opgesteld.  
 

31-03-2021 Vaststelling 
ontwikkelagenda 

 

Jeugdhulp 
Praktijkondersteuner Huisarts 
op gebied van jeugd GGZ (POH 
GGZ-jeugd) 

De pilot POH-GGZ Jeugd 
wordt voortgezet. Doel is 
laagdrempelig en 
preventief inzetten van 
passende ondersteuning bij 
psychische problematiek. 
Daarnaast treedt de POH-
GGZ Jeugd op als 
verbindingsofficier tussen 
BJG en huisartsen om de 
samenwerking op gebied 
van jeugdhulp verder te 
verstevigen. 

31-12-2021  Aantal 
voorzieningen 
specialistische 
jeugdhulp 

 Aantal verwijzingen 
jeugdhulp door 
huisartsen 
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Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Transformatie Jeugdhulp: 
Optimalisering zorglandschap 

Afgelopen jaren zijn diverse 
maatregelen getroffen om 
de contractering jeugdhulp, 
in overeenstemming te 
brengen met de 
daadwerkelijke vraag naar 
hulp. Vanuit de 
transformatieopgaven is 
besloten (tijdelijk extra) te 
investeren in ombouw en 
afbouw van (zware, 
intensieve) hulpvormen 
t.b.v. opbouw van lichtere 
vormen van hulp dichter bij 
huis. Inhoudelijk zullen de 
resultaten van de 
transformatieopgaven 
opgenomen worden in de 
productstructuur 
behorende bij de nieuwe 
inkoop.  

31-12-2021  Afname van aantal 
jeugdigen in een 
verblijfvoorziening 

 Verkorting van 
verblijfsduur door 
opbouw van beter 
passende zeer 
intensieve 
ambulante vormen 
van hulpverlening 

 

    

Contractering en samenwerking 
regio NOB 

Binnen de centrumregeling 
Jeugdzorg wordt door 16 
gemeenten samengewerkt 
op het gebied van 
jeugdzorg in de regio 
Brabant Noordoost. De 
afgelopen jaren is gewerkt 
aan het vormgeven van een 
nieuwe inkoopsystematiek 
en contractering. Vanwege 
corona is deze nieuwe 
inkoopsystematiek 
uitgesteld naar 01-01-2022. 
In 2021 zal daarom in het 
teken staan van de 
implementatie van de 
nieuwe inkoopsystematiek 
en het voorbereiden van 
het Basisteam Jeugd en 
Gezin en de backoffice 
Jeugd op de nieuwe manier 
van inkopen per 2022.  

01-01-2022  Nieuwe contracten 
met zorgaanbieders 
specialistische 
jeugdhulp 

 Het Basisteam Jeugd 
en Gezin en de 
backoffice Jeugd 
werken volgens 
nieuwe 
contractafspraken 
bij het verwijzen 
naar specialistische 
jeugdhulp 
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5.8 Verbonden partijen 

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 

Beleidsvoornemens De doelstelling van de RAV Brabant MiddenWestNoord is het leveren van 
kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die tijdig ter plaatse is en binnen de 
budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid 
zijn hierbij uitgangspunten. 
Huidige beleidsthema’s zijn: 
1. De Wet Ambulancezorg 
2. ‘De patiënt centraal’ als toekomstvisie 
3. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie  
4. Personeel 
5. Prestatiecontracten zorgverzekeraars 

Ontwikkelingen De wereldwijde Covid-19 / Corona pandemie, heeft ook invloed op de RAV. De 
effecten van de crisis op het jaar 2021 zijn niet volledig te overzien, omdat het 
verloop van de crisis zich niet laat voorspellen. Er zijn grofweg twee risico’s: 

 Hogere kosten als gevolg van verhoogde paraatheid en verbruik van 
middelen; 

 Prestatieverslechtering als gevolg van verhoogd ritaanbod en langere 
ritduur. 

Verwacht wordt dat er volledige landelijke dekking komt voor extra gemaakte 
kosten. Op het moment van schrijven is er daarnaast nauwelijks sprake van 
prestatieverslechtering, omdat het aantal extra ritten ten gevolge van Corona 
relatief laag is. 

GGD Hart voor Brabant 

Beleidsvoornemens De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met 
speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen ze door risico’s voor de 
gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen 
in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de 
Jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen). 
De GGD benadrukt de verschuiving van het accent in samenleving van ziekte 
en zorg naar gezondheid en gedrag. Ook wel Positieve Gezondheid genoemd. 
Daardoor krijgt preventie meer aandacht: voorkomen is beter dan genezen. De 
gemeente heeft hier een belangrijke rol: zij kan zorg en preventie met elkaar 
verbinden. De GGD helpt en adviseert de gemeente bij de uitvoering hiervan. 
Daarnaast noemt de GGD de volgende speerpunten voor het dagelijks 
handelen in 2021:  
1. gezonde leefomgeving en inzicht; 
2. de actualisering van het basispakket; 
3. de problemen op de arbeidsmarkt. 

Ontwikkelingen De gevolgen van de Corona crisis op zowel de financiën als de dagelijkse 
werkzaamheden van de GGD zijn enorm. Hoewel de impact nog niet helemaal 
duidelijk is, heeft de minister toegezegd garant te staan voor de extra kosten 
die de landelijke GGD’en maken, ook in 2021. 
De uitvoering door de GGD van het landelijke testbeleid en de bron- en 
contactonderzoeken, heeft daarnaast invloed op de personele inzet en de 
reguliere werkzaamheden binnen het basistakenpakket. De verwachting is dat 
de GGD begin 2021 de (in 2020 opgelopen) achterstanden heeft ingelopen en 
de ‘corona-werkzaamheden’ verder kan uitvoeren zonder een beroep te doen 
op medewerkers die werkzaam zijn in het reguliere proces. 
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Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) 

Beleidsvoornemens Met als uitgangspunt de klant centraal wordt gewerkt aan een toekomst vast 
doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt zo efficiënt mogelijk ingezet met zo 
min mogelijk impact op de leefomgeving.  

Ontwikkelingen Sinds 01-01-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het 
regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale 
onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. 
Er is sprake van een toename van het beroep op Wmo-vervoer. In de komende 
jaren zal gekeken worden naar mogelijkheden om de kosten van de Regiotaxi 
beheersbaar te houden. Mogelijkheden waaraan gedacht kan worden zijn:  

 de wijze van indicatiestelling; 

 het stimuleren van het OV-gebruik; 

 het ontwikkelen en stimuleren van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 

Beleidsvoornemens In het najaar 2016 is een partnershipcontract gesloten met de IBN voor de 
periode 2017-2020. Vanwege de corona pandemie hebben de 
onderhandelingen voor een nieuw contract vertraging opgelopen. Het 
contract zal daarom medio 2021 worden hernieuwd.  
De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap kent geen 
einddatum. 

Ontwikkelingen Structurele samenwerking met gemeenten, UWV en bedrijfsleven staan 
komende jaren op de voorgrond. Bezuinigingen van het Rijk op de Wsw zullen 
de exploitatie onder druk zetten. 

Veilig Thuis Brabant-Noordoost 

Beleidsvoornemens Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte 
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de verbeterde 
werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en 
aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen 
en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met 
ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin 
centraal. 

Ontwikkelingen In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe vastgestelde regionale 
samenwerkingsafspraken. De nieuwe samenwerkingsafspraken vormen een 
belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en worden in 2021 
nauwgezet gemonitord en indien nodig bijgesteld.  
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5.9 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

5.1 Leefbaarheid -1.023 -1.109 -1.104 -1.089 -1.078 -1.078 
 

5.2 Welzijn en gezondheidszorg -498 -501 -511 -511 -510 -504 
 

5.3 Inkomensvoorziening -2.464 -3.118 -2.738 -2.688 -2.688 -2.688 
 

5.4 Werk en activering -1.938 -1.876 -1.896 -1.820 -1.793 -1.738 
 

5.5 Minimabeleid -606 -639 -636 -636 -636 -636 
 

5.6 Maatschappelijke ondersteuning -6.964 -7.334 -7.565 -7.873 -7.873 -7.872 
 

Lasten -13.493 -14.577 -14.451 -14.618 -14.578 -14.515 
 

5.1 Leefbaarheid 94 96 96 96 96 96 
 

5.2 Welzijn en gezondheidszorg 54 46 46 46 46 46 
 

5.3 Inkomensvoorziening 2.029 2.697 2.317 2.367 2.367 2.367 
 

5.4 Werk en activering 5 0 0 0 0 0 
 

5.5 Minimabeleid 42 23 23 23 23 23 
 

5.6 Maatschappelijke ondersteuning 228 99 99 99 99 99 
 

Baten 2.452 2.962 2.582 2.632 2.632 2.632 

Saldo van baten en lasten -11.042 -11.615 -11.869 -11.986 -11.947 -11.884 

Onttrekkingen aan reserves 0 226 11 11 11 11 

Resultaat  -11.042 -11.389 -11.858 -11.975 -11.936 -11.873 

 

 
Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

 Baten Vanaf 2020 vinden de onttrekkingen aan de reserves 

rechtstreeks plaats via de programma's. Tot 2020 werden deze 

verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft 

voornamelijk de hierna vermelde budgetoverhevelingen. 

-215 

5.6 Lasten Stg. Buurtmarkten, budgetoverheveling van een incidenteel 

budget in 2020 

52 

5.6 Lasten Uitgaven Jeugd, budgetoverheveling van een incidenteel 

budget transformatiemiddelen 2020 

163 

5.6 Lasten WMO immateriële voorzieningen, toename uitgaven i.v.m. 

toename aantallen 

-229 

5.6 Lasten Uitgaven Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename 

cliëntenaantallen, wijziging solidariteitsafspraken 

-186 
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Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

5.6 Baten Ontvangst bestemmingsreserve Beschermd Wonen -85 

5.1 Lasten Gemeenschapsaccommodaties, toename wordt met name 

veroorzaakt door kapitaallasten 

-47 

5.4 Lasten Reïntegratietrajecten, afname begrote uitgaven 2021 t.l.v. 

werkelijke uitgaven 2019 

37 

5.5 Lasten Minimabeleid, toename uitgaven inkomensondersteuning 

armoedebestrijding kinderen en afname ontvangsten 

terugvordering 

-49 

5.6 Lasten WMO immateriële voorzieningen, toename uitgaven i.v.m. 

toename aantallen 

-239 

5.6 Lasten Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename cliëntenaantallen, 

wijziging solidariteitsafspraken 

-403 

 

 

5.10 Beleidskaders 

Leefbaarheid 

 Strategische visie voor het Land van Cuijk inclusief uitvoeringsprogramma (2015); 

 Convenant wijk- en dorpsraden gemeente Grave (2012); 

 Kadernota beheer en exploitatie gemeenschapsaccommodaties 2010; 

 Algemene subsidieverordening Grave 2017. 

 
Welzijn en gezondheidszorg 

 Wet publieke gezondheid (Wpg); 

 Drank- en Horecawet (DHW); 

 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020/2021; 

 GR GGD Hart voor Brabant. 

 
Inkomensvoorziening 

 Participatiewet (inclusief Ioaw/Ioaz en Bbz). 

 
Werk en activering 

 Participatiewet (inclusief Ioaw/Ioaz en Bbz). 

 
Minimabeleid 

 Participatiewet; 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs); 

 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015; 

 Verordening Individuele Studietoeslag 2015; 

 Beleidsplan integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016-2019. 

 
Maatschappelijke ondersteuning 

 Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning 2020-2023 Regio Brabant Noordoost-Oost; 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020; 

 Wet inburgering; 

 Huisvestingswet i.r.t. huisvesting statushouders. 
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Jeugdhulp 

 Jeugdwet; 

 Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023. 

 
 

5.11 Verplichte BBV indicatoren 

Naam Omschrijving Waarde Grave 
Waarde 

Nederland 

Aantal personen met een 
bijstandsuitkering 

Per 10.000 inwoners 187,0 381,7 

Percentage kinderen tot 18 
jaar in een uitkeringsgezin 

% 4 7 

Werkloze jongeren als 
percentage van 16 t/m 22 
jarigen 

% 2 2 

Aantal inwoners met een 
baan in de leeftijd van 15 tot 
64 jaar 

Per 1.000 inwoners 557,6 792,1 

Percentage van de werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking (netto 
arbeidsparticipatie) 

% 70,1 68,8 

Lopende re-
integratievoorzieningen 

per 10.000 inwoners van 15-64 
jaar 

229,0 207,0 

Jongeren met 
jeugdbescherming als 
percentage van alle jongeren 
tot 18 jaar 

% 1,5 1,2 

Jongeren met 
jeugdreclassering als 
percentage van alle jongeren 
van 12 tot 23 jaar 

% 0,6 0,4 

Jongeren met een delict voor 
de rechter in percentage van 
jongeren tussen 12 t/m 21 
jaar 

% 1,0 1,0 

Jongeren met jeugdhulp als 
percentage van alle jongeren 
tot 18 jaar 

% 12,7 12,2 

Aantal cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 

Per 10.000 inwoners 710 670 
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6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien biedt een overzicht van alle baten en lasten die niet 
specifiek aan een programma toegerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld de algemene uitkering en 
niet-gebonden belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen. 

 
6.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

In de Kadernota zijn de kaders vastgesteld voor het opstellen van de (meerjaren)begroting. Gelet op 
de financiële situatie geschetst in de Kadernota is er terughoudend omgegaan met het opvoeren van 
nieuw beleid. Na vaststelling van de Kadernota is een proces gestart om te komen tot een meerjarig 
structureel sluitende begroting. In een voorstel bij deze begroting worden hiervoor 
dekkingsvoorstellen opgenomen. 
  
Voor de financiële vertaling van keuzes is begrotings- en budgetdiscipline noodzakelijk. De 
uitgangspunten hiervoor zijn: 

 Het meerjarenperspectief moet sluitend zijn 

 Risico’s moeten in beeld zijn en er moeten voldoende middelen gereserveerd zijn om deze te 
kunnen dekken mochten deze zich voordoen 

 De algemene reserve moet voldoende van omvang zijn om veerkrachtig zaken op te kunnen 
vangen die op dit moment nog niet te voorzien zijn 

 Voor onvoorziene situaties, zorgen we voor een solide reservepositie en een buffer voor 
onvoorziene lasten (€ 25.000 per jaar). 

 
Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? 

Het uitgangspunt is een solide financieel beleid waarbij het realiteitsgehalte groot moet zijn. 
De begroting moet duurzaam in evenwicht zijn. 

 
Speerpunten 
    

Speerpunt Omschrijving Planning Indicator 

Voldoende 
weerstandsvermogen 

De verhouding tussen de 
hoogte van de algemene 
reserve en de financiële 
risico’s. 

 >2 
 

 
Indicatoren 

Indicator 

Realisatie 
2019 

Streefwaarde 
2021 

Streefwaarde 
2022 

Streefwaarde 
2023 

Streefwaarde 
2024 

Referentie 
groep 

Ratio 
weerstandsvermogen 

 >2 >2 >2 >2  

De referentiegroep bestaat uit vergelijkbare gemeenten met een inwoneraantal < 25.000. 
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6.2 Verbonden partijen 

Brabant water 

Beleidsvoornemens Het vigerende financiële beleid betreft de planperiode 20192022. 

Ontwikkelingen Brabant Water vervangt ongeveer 110 kilometer van haar drinkwaternet per 
jaar als onderdeel van een ambitieus innovatieprogramma. Dit is erop gericht 
om de traditionele wijze van vervanging met de traditionele leidingen en 
aansluitingen slimmer uit te voeren. Uitgangspunt is dat we optimaal gebruik 
maken van ontwikkelingen op het gebied van onder andere recyclebare 
materialen, aanlegtechniek, inspectietechniek en besturingstechniek op 
afstand met nieuwe generaties sensoren. Doelstelling is om uiteindelijk met 
een jaarlijks gelijkblijvende investering steeds meer kilometers van het 
leidingnet te kunnen vervangen. 

 

 

 
6.3 Wat mag het kosten 

(bedragen x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

6.1 Lokale heffingen, waarvan 
besteding niet gebonden is 

-222 -222 -225 -225 -225 -225 

 

6.2 Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

107 418 -27 -27 -37 -37 

 

6.3 Algemene uitkering -4 -4 -4 -4 -4 -4 
 

6.5 Saldo van de financieringsfunctie -14 156 202 200 185 179 
 

6.6 Overhead -3.644 -4.228 -4.123 -4.133 -4.140 -4.138 
 

6.7 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 
 

6.8 Onvoorzien 0 0 -26 -26 -26 -26 
 

Lasten -3.778 -3.881 -4.203 -4.215 -4.246 -4.251 
 

6.1 Lokale heffingen, waarvan 
besteding niet gebonden is 

2.891 3.031 3.132 3.209 3.209 3.209 

 

6.2 Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

1 0 0 0 0 0 

 

6.3 Algemene uitkering 18.854 19.348 19.801 19.947 19.987 20.039 
 

6.4 Dividend 0 0 0 0 0 0 
 

6.5 Saldo van de financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 
 

6.6 Overhead 0 0 0 0 0 0 
 

Baten 21.745 22.380 22.933 23.156 23.196 23.248 

Saldo van baten en lasten 17.968 18.499 18.730 18.941 18.949 18.997 

Stortingen in reserves -2.975 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 4.692 119 115 115 115 115 

Resultaat  19.684 18.619 18.845 19.056 19.065 19.112 
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Financiële afwijkingen  

In onderstaande tabellen staan de financiële afwijkingen voor dit programma weergegeven.  

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2020 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 1.000) 

6.1 Baten Opbrengsten OZB 100 

6.2 Lasten Bijdrage CGM, nog niet direct aan producten toe te rekenen, 

vooral veroorzaakt kadernota 2021 

-372 

6.2 Lasten Vervallen stelposten -73 

6.3 Baten Algemene uitkering 453 

6.5 Lasten Rente geldleningen, door geplande investeringen moet er meer 

geld worden aangetrokken 

43 

6.6 Lasten Overhead, dit wordt deels veroorzaakt doordat incidentele 

extra uren worden afgenomen voor Re-integratie en 

implementatie omgevingswet in 2020. 

105 

6.8 Lasten Onvoorzien -26 

 

Toelichting belangrijkste verschillen tussen begroting 2021 en jaarrekening 2019 > € 25.000 

Beleids-

product 

Baten / 

Lasten 

Toelichting Afwijking  

(x € 

1.000) 

6.1 Baten Opbrengsten OZB 238 

6.2 Lasten Restitutie resultaat 2018 CGM in 2019 -55 

6.2 Lasten Suppleties BTW en BCF in 2019 -80 

6.3 Baten Algemene uitkering 947 

6.5 Lasten Rente geldleningen, door geplande investeringen moet er meer 

geld worden aangetrokken 

216 

6.6 Lasten Overhead, door (budgettair neutrale) herschikking budgetten 

binnen CGM. 

-479 

6.8 Lasten Onvoorzien -26 

 Baten Vanaf 2020 vinden de mutaties aan de reserves rechtstreeks 

plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze verantwoord 

binnen algemene dekkingsmiddelen. 

-4.577 

 Lasten Vanaf 2020 vinden de mutaties aan de reserves rechtstreeks 

plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze verantwoord 

binnen algemene dekkingsmiddelen. 

2.975 

 

Vennootschapsbelasting 

De ‘Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ is van kracht vanaf 1 

januari 2016. Uit de analyses is gebleken dat er voor de gemeente Grave sprake is van een fiscale 

onderneming en hiermee VPB-plicht. Voor zowel de gemeenten als de Belastingdienst was er veel 

onduidelijkheid over deze wet, met als gevolg dat er steeds opnieuw uitstel werd verleend voor het 

doen van aangifte.  
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Voor het bepalen van de fiscale winst is de fiscale waardering van de gronden per 1 januari 2016 van 

belang (openingsbalans). Inmiddels is er duidelijkheid over de waarderingswijze van de gronden 

(grondbedrijf) en is er een zogenoemde vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst over de 

openingsbalans overeengekomen. 

 

Overhead 

Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead en de vergelijkbaarheid 

tussen gemeenten te bevorderen, is het BBV met ingang van begrotingsjaar 2017 gewijzigd. Het is 

verplicht om de overhead centraal te begroten. Er dient een afzonderlijk overzicht van de totale 

overhead te worden opgenomen. Deze is opgenomen in het overzicht Taakvelden. 

 

Om nadere invulling aan het begrip ‘overhead’ te geven is door de commissie BBV een definitie voor de 

overhead geïntroduceerd namelijk: “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 

de medewerkers in het primaire proces”. Een uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden 

toegerekend aan de hiermee samenhangende activiteiten.  

In afwijking van bovenstaande hoofdregel is het toegestaan om overhead toe te rekenen aan 

investeringen en vastgestelde bouwgrondexploitaties. Dit is toegestaan om te voorkomen dat er bij 

gemeenten (mogelijk) begrotingstekorten ontstaan doordat de overhead anders volledig ten laste van 

het begrotingsresultaat komt. 

 

6.4 Beleidskaders 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

 Verordening hondenbelasting Grave 2020; 

 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Grave 2019; 

 Verordening onroerendezaakbelastingen Grave 2020; 

 Financiële verordening Grave 2017; 

 Controleverordening gemeente Grave 2014; 

 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2014; 

 Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015. 
 
Lokale lasten 

 Bestuursakkoord 2018-2022; 

 Diverse belastingverordeningen, beleidsregels; 

 Beleidsnota’s en jurisprudentie; 

 Uitgangspunten Begroting 2021; 

 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en incassoreglement Grave 2017; 

 Leidraad heffing gemeentelijke belastingen Grave 2017. 

 

 
6.5 Verplichte BBV indicatoren 

Naam Omschrijving Waarde Grave 
Waarde 

Nederland 

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 828 773 

Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

€ 818 700 

Gemiddelde WOZ x € 1.000 219 248 

Functiemenging in % 44,6 53,2 
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Paragrafen 
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1 Lokale heffingen 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in artikel 10 een aantal eisen opgenomen waaraan 

deze paragraaf moet voldoen. Die eisen hebben tot doel meer transparantie van het 

besluitvormingsproces te bieden en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden. 

Ander doel is een betere vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten met andere gemeenten. 

Verder kan hiermee een versterkt inzicht in de financiële positie van de gemeenten worden bereikt.  

  

1.1 Geraamde opbrengsten 

In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde opbrengsten 2019 en de geraamde opbrengsten 2020 en 

2021 van alle lokale heffingen weergegeven.  

 

(bedragen x € 1.000) 

Soort heffing Realisatie 2019 Begroot 2020 Begroot 2021 

Onroerende zaakbelasting 2.737 2.958 2.976 

Rioolheffing 1.114 1.105 1.108 

Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 920 1.163 1.051 

Leges omgevingsvergunningen 326 473 468 

Leges rijbewijzen/reisdocumenten 74 64 65 

Overige secretarieleges 65 44 71 

Hondenbelasting 101 102 102 

Graf- en begrafenisrechten 44 46 46 

Reclamebelasting 41 44 44 

Marktgelden 14 23 17 

Parkeerbelastingen 12 10 10 

af: Kwijtscheldingen -72 -80 -80 

Totaal 5.376 5.952 5.878 

 
 

1.2 Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 

De beleidskaders, dus ook die op het terrein van de lokale heffingen, zijn opgenomen in de 

programma's. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. De beleidsuitgangspunten met betrekking tot 

de kostendekking en de daaraan gekoppelde tariefstelling moeten op grond van de BBV in deze 

paragraaf zelf worden opgenomen.  

 

  



60 

1.3 Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen 

In dit overzicht is inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens 

kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten 

niet overschrijden. Voorts wordt vermeld wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan 

deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. 

In onderdeel 1.1 hiervoor staan de heffingen die in onze gemeenten worden geheven. Deze zijn 

gebaseerd op de Gemeentewet en verder uitgewerkt in de belastingverordeningen. In dit onderdeel 

gaan wij met name in op de rioolheffing, de reinigingsheffingen, de lijkbezorgingsrechten en de leges. 

Volgens de toelichting op de BBV moet voor deze heffingen de kostendekking inzichtelijk worden 

gemaakt. De geraamde baten van deze heffingen mogen de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. 

Anders gezegd: er mag geen “winst” worden gemaakt. Dat gebeurt ook niet.  

 

Methodiek  

Bij het inzichtelijk maken van de kostendekkendheid van riolering, afval en grafrechten is een 

berekening gemaakt op basis van de volgens BBV toe te rekenen overhead.  

 

Omschrijving Opslag 

Overhead CGM € 3.579.000 

Overhead Cuijk € 759.781 

Totaal € 4.338.781 

Aantal fte* productieve uren 102.000 

Extracomptabel tarief riool/afval € 42,54 

 
 

Rioolheffing 

De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV): 

 Rioolheffing is een bestemmingsheffing.  

 Met de rioolheffing kan de gemeente naast de zorg voor het riool tevens voorzieningen bekostigen 

op de zorg voor het hemelwater en grondwater. 

 Deze zorgtaken zijn in het op 11 december 2018 vastgestelde verbreed gemeentelijk rioleringsplan 

(VGRP 2019-2023) opgenomen.  

 Via storting en aanwending van de gevormde voorziening kunnen de tarieven gelijkmatig worden 

ingezet. 

 Het VGRP 2019-2023 is budgettair verwerkt in de taakvelden in de programmabegroting 2021. 

 Beoordeeld is welke kosten van activiteiten toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald 

via de rioolheffing. 

 De BTW en de rente zijn extra comptabel toegerekend. 

 De raming van de baten is tot stand gekomen op basis van historische opbrengsten, de ontwikkeling 

van het aantal belastingplichtigen en de tarieven.  
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Berekening toe te rekenen overhead     

Taakveld Aantal uren Toerekenen 
aan 

taakveld 
riolering 

Tarief overhead Totaal 

7.2 Riolering 923 100% € 42,54 € 39.264 

2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 1.323 50% € 42,54 € 28.140 

6.3 Inkomensregelingen 416 33% € 42,54 € 5.899 

0.64 Belastingen overig 1.666 33% € 42,54 € 23.624 

Totaal 4.328   € 96.927 

 

Effect boekjaar 2021    

Omschrijving Lasten  Baten Saldo 

Totaal uitgaven* € 1.162.747  € 1.162.747 

Totaal inkomsten  € 1.071.955 € 1.071.955 

Onttrekking voorziening **   90.792 

Kostendekkendheid   100% 

*Inclusief toe te rekenen overhead. 

**Onderdeel van totaal inkomsten en na aanwending voorziening is de kostendekkendheid 100%. 

 
 

Reinigingsheffingen 

De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV): 

 Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 

 Reinigingsrecht voor het ophalen van klein bedrijfsafval. 

 De afgelopen jaren werden de kosten van de afvalinzameling niet meer volledig gedekt door de 

opbrengsten uit de reinigingsheffingen.  

 De tekorten werden gedekt uit de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen.  

 De voorziening is inmiddels niet meer toereikend. Er zijn daarom tariefverhogingen doorgevoerd. 

 Beoordeeld is welke kosten van activiteiten toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald 

via de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht 

 De raming van de baten is tot gekomen op basis van historische opbrengsten, de ontwikkeling van 

het aantal belastingplichtigen en de tarieven. 

 

Berekening toe te rekenen overhead     

Taakveld Aantal uren Toerekenen 
aan 

taakveld 
afval  

Tarief overhead Totaal 

7.3 Afval 1.474 100% € 42,54 € 62.704 

6.3 Inkomensregelingen 416 50% € 42,54 € 8.848 

0.64 Belastingen overig 1.666 50% € 42,54 € 35.436 

2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging) 1.323 33% € 42,54 € 18.760 

Totaal 4.879   € 125.748 
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Effect boekjaar 2021    

Omschrijving Lasten  Baten Saldo 

Totaal uitgaven* € 1.234.569  € 1.234.569 

Totaal inkomsten  € 1.373.794 € 1.373.794 

Storting voorziening**    € 139.225 

Kostendekkendheid   100% 

*Inclusief toe te rekenen overhead 

**Onderdeel van totaal inkomsten en na storting voorziening is de kostendekkendheid 100% 

 
 

Lijkbezorgingsrechten 

De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV): 

 De rechten worden geheven voor diensten die verband houden met het gebruik van de 

gemeentelijke begraafplaatsen. 

 Bij het streven naar een verbetering van de kostendekking wordt permanent beoordeeld of de 

tarieven in de pas blijven lopen met de regionale tarieven. 

 Het aantal begravingen neemt af ten opzichte van het aantal crematies.  

 Verhoging van de tarieven kan leiden tot nog minder begravingen.  

 Beoordeeld is welke kosten van activiteiten toerekenbaar zijn en daarmee kunnen worden verhaald 

via de lijkbezorgingsrechten.  

 De BTW is waar van toepassing extra comptabel toegerekend.  

 De raming van de baten is tot stand gekomen door historische opbrengsten, de ontwikkeling van de 

aantallen en de tarieven. 

 

Berekening toe te rekenen overhead     

Taakveld  Aantal uren Toerekenen aan 
taakveld 

begraafplaatsen 

Tarief overhead Totaal 

7.5 Begraafplaatsen 608 100% € 42,54 € 25.864 

Totaal 608   € 25.864 

 

Effect boekjaar 2021    

Omschrijving Lasten  Baten Saldo 

Totaal uitgaven* € 96.397  € 96.397 

Totaal inkomsten  € 46.161 € 46.161 

Saldo   -€ 50.236 

Kostendekkendheid   48% 

*Inclusief toe te rekenen overhead 
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Leges 

De beleidsuitgangspunten (artikel 10, onderdeel c van het BBV): 

 De tarieven zijn vooral gebaseerd op historische ervaringscijfers waarbij de gemiddelde 

tijdsbesteding, indien meetbaar, de basis vormt. 

 Voor de berekening van de directe en indirecte kosten (overhead) zijn dezelfde uitgangspunten 

gehanteerd zoals die bij de rioolheffing, reinigingsheffingen en lijkbezorgingsrechten. 

 Als het om heel geringe aantallen gaat is aansluiting gezocht bij landelijk gangbare tarieven. 

 Gelet op het maatschappelijk belang en/of de aard van de instelling of vereniging heeft de raad 

besloten voor een aantal diensten vrijstelling te verlenen. 

 Door de Rijksoverheid zijn wettelijke legestarieven voorgeschreven die daarmee qua tariefstelling 

niet beïnvloedbaar zijn door gemeentelijke kostenberekeningen. 

 De Rijksoverheid hanteert voor rijbewijzen en reisdocumenten wettelijke maxima. 

 De raming van de baten is een resultaat van de historische opbrengsten, de ontwikkeling van de 

aantallen en de tarieven.  

 Voor de legesbaten omgevingsvergunningen is de raming gecompliceerder. Bij incidentele grote 

bouwprojecten kan toerekening van de bate aan het incidentele jaar tot schommelingen leiden. 

Mocht blijken dat er structureel (3 jaar) meer leges worden ontvangen dan geraamd dan zal dat - in 

relatie tot de kosten van het in behandeling nemen – eventueel moeten worden vertaald in lagere 

tarieven. 

 

In deze paragraaf moet op grond van het BBV een overzicht van baten en lasten (2021) worden 

opgenomen per hoofdstuk van de tarieventabel. Ook moet de kostendekking per hoofdstuk worden 

gepresenteerd. Zoals bekend beoordeelt de belastingrechter uitsluitend de kostendekking op het niveau 

van de totale legesopbrengsten (toets artikel 229b Gemeentewet). De hoofdstukken waarop geen 

legesopbrengsten zijn geraamd, zijn niet in de tabel hierna opgenomen. 

 

Hoofdstuk legestarieventabel Geraamde 
lasten 

Geraamde 
baten 

% 
kostendekking 

 Titel 1 Algemene dienstverlening    

1 Burgerlijke stand 14.900 13.402 90% 

2 Paspoorten en identiteitskaarten 20.500 19.301 94% 

3 Rijbewijzen 48.900 46.110 94% 

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 6.900 6.720 97% 

9 Overige publiekszaken 2.000 1.924 96% 

17 Verkeer en vervoer 12.500 12.000 96% 

18 Diversen 10.700 10.205 95% 

 Totaal titel 1 116.400 109.662 94% 

     

 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

3 Omgevingsvergunning 320.500 306.946 96% 

7 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project 21.200 20.000 94% 

8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 121.300 116.298 96% 

11 In deze titel niet benoemde beschikking 26.200 24.654 94% 

 Totaal titel 2 489.200 467.898 96% 
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Hoofdstuk legestarieventabel Geraamde 
lasten 

Geraamde 
baten 

% 
kostendekking 

 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

1 Horeca 13.200 4.890 37% 

2 Evenementen en overige APV-vergunningen 15.300 5.000 33% 

8 Kinderopvang 2.400 2.049 85% 

 Totaal titel 3 30.900 11.939 39% 

     

 Totaal titel 1 tot en met 3 (toets 229b Gemeentewet) 636.500 589.499 93% 

 
 

1.4 Lokale lastendruk 

In de hierna opgenomen tabel zijn alleen die belastingen betrokken die voor iedere eigenaar / bewoner 

van een gemiddelde woning (WOZ-waarde € 226.000 / waterverbruik 140 m3) van toepassing zijn. Na 

doorrekening van alle gevolgen die zich zowel bij de baten als de lasten op het beleidsproject Afval 

hebben gemanifesteerd, is gebleken dat uiteindelijk op basis van de kennis van dit moment in 2021 een 

substantieel bedrag zou kunnen worden gestort in de voorziening Afval. Gezien het feit dat voor 2020 

een tekort op dit beleidsproduct heeft geleid tot een extra tariefverhoging 2020 wordt dit overschot 

vertaald in een lager tarief voor 2021. Per huishouden is dat per saldo € 20,20 lager dan in 2020. 

 

Berekening lastendruk per huishouden * 2020 2021 Verschil 2021 
met 2020 

Verschil in 
% 

Voor een huurder:     

Afvalstoffenheffing € 220,20 € 200,00 -€ 20,20 -9,2% 

Tariefzakken (gemiddeld) € 18,00 € 18,00 € 0,00 0,0% 

Rioolheffing (gebruiker) € 201,10 € 204,12 € 3,02 1,5% 

Totaal huurder € 439,30 € 422,12 -€ 17,18 -3,9% 

Voor een eigenaar / bewoner:     

Onroerendezaakbelasting € 378,78 € 386,36 € 7,58 2,0% 

Afvalstoffenheffing € 220,20 € 200,00 -€ 20,20 -9,2% 

Tariefzakken (gemiddeld) € 18,00 € 18,00 € 0,00 0,0% 

Rioolheffing (gebruiker) € 201,10 € 204,12 € 3,02 1,5% 

Totaal eigenaar / bewoner € 818,08 € 808,48 -€ 9,60 -1,2% 

*Afhankelijk van definitieve besluitvorming     

 
1.5 Kwijtscheldingsbeleid 

Als een belastingplichtige over te weinig financiële middelen beschikt, kan kwijtschelding worden 

verleend. De kwijtscheldingsnormen in Grave zijn zo ruim als wettelijk is toegestaan. 

Vermogensbestanddelen en onverantwoord bestedingsgedrag kunnen kwijtschelding in de weg staan.  

 

Het aanvragen van kwijtschelding is in veel gevallen eenvoudig. Dat kan desgewenst zelfs digitaal via 

DigiD. Men hoeft dan geen uitgebreid inlichtingenformulier in te vullen en verplichte bijlagen mee te 

sturen.  

 

De gemeente laat het Inlichtingenbureau een uitgebreide toets doen. Dit is een overheidsinstantie die 

daar helemaal voor is uitgerust. Het Inlichtingenbureau toetst of de aanvrager in aanmerking komt voor 
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automatische kwijtschelding. Is dat niet het geval, dan ontvangt de gemeente zoveel mogelijk 

detailinformatie terug. Op die manier is de controle op rechtmatige verstrekking van kwijtschelding 

beter gewaarborgd. Voor de burger betekent dit dat zij veel minder gegevens hoeven te verstrekken. Als 

er een belemmering is om automatisch kwijtschelding te verlenen (bijvoorbeeld door vermogen of de 

kostendelersnorm) zal de aanvrager nadere informatie worden gevraagd. 

 

1.6 Actuele ontwikkelingen 

Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel gepresenteerd 

In mei 2020 is het ambtelijke rapport Herziening gemeentelijk belastinggebied aan de Tweede 

Kamer aangeboden als onderdeel van het bouwstenentraject voor een beter belastingstelsel (geïnitieerd 

door de Staatssecretaris van Financiën). Het rapport presenteert beleidsopties voor het gemeentelijk 

belastinggebied die elk uit verschillende bouwstenen bestaan. Samengevat gaat het om: 

 Verruimen van het gemeentelijk belastinggebied door een belastingschuif van Rijk naar gemeenten 

(indicatieve omvang: € 4 tot € 6 miljard). Daarbij neemt het gemeentefonds met hetzelfde bedrag af 

en worden inwoners gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting. Invullen van deze 

belastingschuif kan via herinvoering van de OZB-gebruikers woningen en/of ingezetenenheffing. 

 Verbreden van de belastinggrondslag door het afschaffen van één of meer 

waarderingsuitzonderingen voor de WOZ / OZB. 

 Moderniseren van de belastingmix door de toeristenbelasting anders vorm te geven en de 

hondenbelasting af te schaffen. 

De bouwstenen voor herziening van het gemeentelijk belastinggebied zijn bedoeld voor het 

volgende kabinet. Politieke weging ervan zal tijdens de formatiefase moeten gebeuren. 

In de komende periode zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met de 

leden - mede op basis van dit rapport - de koers uitzetten om een kleinere financiële afhankelijkheid te 

realiseren. 

 

Introductie benchmark woonlasten 

Overleg tussen het Rijk en de VNG heeft geleid tot de publicatie van de eerste benchmark woonlasten in 

de Atlas van de lokale lasten 2020 van het COELO. De benchmark is ingevoerd om jaarlijks de 

ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Hiermee is afgestapt van de afspraak dat de 

ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm 

onroerendezaakbelasting.  

In de benchmark worden zowel de onroerendezaakbelastingen als de riool- en de afvalstoffenheffing 

vergeleken. Het betreft een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke 

tariefontwikkeling binnen een provincie. Ook de landelijke en provinciale gemiddelden worden 

vergeleken. Middels deze (grafische) vergelijking worden de onderlinge verschillen tussen gemeenten 

nog inzichtelijker gemaakt. Het overzicht vergelijkt binnen de provincie de tariefswijzigingen per 

gemeente en het cumulatief bedrag van de drie heffingen per gemeente. De benchmark geeft 

gemeenten meer inzicht in het eigen beleid ten opzichte van het beleid van andere gemeenten. Deze 

informatie kan benut worden om het eigen beleid verder vorm te geven. Deze informatie is te vinden op 

www.coelo.nl. 

 

Corona 

Afzien van belastingheffing is in deze crisis geen gemeentelijke opdracht. Beleidslijn bij belastingen is 

wel uitstel verlenen, maar geen afstel. Dat betekent dat op verzoek uitstel van betaling wordt en werd 

verleend. Tot 1 september 2020 zijn er sowieso geen betalingsherinneringen gestuurd, waarmee tevens 

een ambtshalve uitstel wordt verleend aan degenen die nog hebben kunnen betalen, maar geen verzoek 

http://www.coelo.nl/
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hebben gedaan. Verder is de invorderingsrente (de rente over de periode tussen het verstrijken van de 

betalingstermijn en de betaling) tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle 

belastingschulden. 
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2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

2.1 Beleidsuitgangspunten 

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-structurele financiële tegenvallers 

op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten.  

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor 

geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn gesloten. In schema: 

 

Weerstandsvermogen: 

 

 

 

 

 

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie 

van de gemeente voor het begrotingsjaar zelf, maar ook voor de meerjarenramingen.  

 

Beleid weerstandsvermogen 

Wettelijk gezien moet de algemene reserve minimaal de benodigde weerstandscapaciteit bedragen. 

Door de gemeenteraad is 14 december 2015 besloten dat de minimumnorm van de algemene reserve 

wordt bepaald op de maximale incidentele risico’s zoals in deze paragraaf worden berekend. 

Analyse van het gevoerde beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen vindt twee keer per jaar 

plaats; bij de begroting en bij de jaarrekening.  

 

Beleid reserves en voorzieningen 

Op 14 december 2015 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen 2015 vastgesteld. Deze beleidsnota 

geeft de spelregels weer hoe om te gaan met de reserves en voorzieningen. Hierbij zijn de volgende 

beleidsuitgangspunten vastgesteld: 

1. Het aantal reserves en voorzieningen wordt zo beperkt mogelijk gehouden 

2. Voldoen aan eisen bij instellen nieuwe voorzieningen 

3. Voldoen aan eisen bij instellen nieuwe reserves 

4. Op reserves wordt geen rente bijgeschreven 

5. Resterend saldo (bij opheffing) reserves vloeit terug naar de algemene reserve 

6. De reserves worden jaarlijks kritisch beoordeeld 

7. Minimale startbedrag van een reserve bedraagt € 25.000 

8. Reserve heroverwegen en eventueel opheffen indien gedurende twee jaar geen mutatie heeft 

plaats gevonden en/of lager is dan € 10.000.  

Bij alle uitgangspunten geldt dat de gemeenteraad hier van af kan wijken en middels een raadsbesluit 

anders kan besluiten.  

 

  

Weerstandscapaciteit Risico’s   Relatie 
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2.2 Weerstandscapaciteit 

Weerstandscapaciteit: middelen waarover de gemeente beschikt / kan beschikken om niet-voorziene 

financiële tegenvallers te dekken. 

De hoogte van de weerstandscapaciteit wordt bepaald door de gehele of gedeeltelijke sommatie van 

reservecomponenten op de balans, zoals:  

 De in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost onvoorziene uitgaven 

 Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve 

 De onbenutte belastingcapaciteit 

 De stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die 

direct verkoopbaar zijn. 

 

Weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) Jaarrekening Begroting 

Weerstandscapaciteit exploitatie:   

Onbenutte belastingcapaciteit 571 354 

Onvoorzien 4 26 

Totaal structureel 575 380 

Weerstandscapaciteit vermogen:   

Resultaat 126 -1.352 

Vrij aanwendbare reserves 7.103 5.260 

Stille reserves 3.535 3.535 

Totaal incidenteel 10.764 7.443 

   

Totaal weerstandscapaciteit 11.339 7.823 

 
Onbenutte belastingcapaciteit 

De onbenutte belastingcapaciteit is de capaciteit ten opzichte van de zogenaamde Artikel 12-normen. 

Uitgangspunt voor de tarieven rioolrechten, reinigingsheffingen en leges is dat ze 100%-kostendekkend 

zijn. Wanneer de OZB-capaciteit berekend wordt op basis van redelijk peil – dat wil zeggen de artikel 12 

norm – dan bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit maximaal € 354.000. 

 

Stelpost onvoorziene uitgaven 

In de begroting 2021 is de hoogte van deze post vastgesteld op € 26.000. Het bedrag dient voor het 

opvangen van tegenvallers of onverwachte uitgaven gedurende het jaar 2021.  

 

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve 

Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve bedraagt op begrotingsbasis € 5.260.000. 

 

Stille reserves 

Men spreekt van een stille reserve als de actuele waarde van een actief hoger is dan de boekwaarde. 

Het gaat hierbij om alle activa niet voor de openbare dienst bestemd die een hogere waarde hebben 

dan de boekwaarde. Voorbeelden hiervan zijn landbouw- en overige gronden, die (nog) niet in 

bouwgrondexploitaties zijn opgenomen en gebouwen, waaronder woningen, waarvan de te verwachten 

opbrengstwaarde aanzienlijk uitgaat boven de (eventueel aanwezige) boekwaarde. Het opgenomen 

bedrag van € 3.535.000 is indicatief. Deze bezittingen zijn in principe verkoopbaar, maar niet à la 

minute. Deze bieden wel een mate van zekerheid voor de toekomst, maar zijn niet inzetbaar om directe 

risico’s/lasten op te vangen. 
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2.3 Risico's 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de risico’s, die de financiële positie van onze gemeente 

kunnen beïnvloeden. Het inzicht in de potentiële risico’s geeft een beter fundament voor het oordeel 

over de financiële positie. 

 

Een risico kan worden omschreven als: Het gevaar voor schade of verlies door interne en/of externe 

omstandigheden waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, omdat het niet mogelijk is een redelijke 

inschatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken. 

Om een evenwichtig financieel beleid te voeren is het van belang dat periodiek een zo breed mogelijke 

analyse wordt opgesteld van de gevaren die kunnen leiden tot verstoringen van het (meerjarige) 

budgettaire beeld. Een risicoanalyse, onderdeel van risicomanagement, is hiervoor een geschikte 

methode. 

 

De risico’s kunnen worden ingedeeld in: 

 Risico’s voortvloeiend uit het eigen beleid 

 Risico’s voortvloeiend uit het beleid van een andere overheid 

 Risico’s voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties 

 Risico’s voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden 

 Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen. 

 

Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Verkoop gebouw Katrien De verkoopopbrengst van het gebouw Katrien is 

onzeker. Indien het gebouw niet wordt 

verkocht is er een bedrag benodigd om het 

gebouw geschikt te maken voor toekomstig 

gebruik. Dit wordt grof geraamd op ongeveer 

€ 250.000. Er is geen rekening gehouden in de 

begroting met toekomstig onderhoud bij geen 

verkoop. Daarnaast is de verkoop als dekking 

ingebracht voor de kapitaallasten van de 

Catharinahof. Indien de verkoop niet doorgaat 

dan stijgen deze kapitaallasten met € 25.000 

per jaar. 

Maximaal risico Kans 

€ 250.000 incidenteel en € 25.000 structureel Mogelijk (Kans: 40 - 60%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Gemeentelijke bouwgrondexploitaties In deze jaarrekening is de grondexploitatie 

geactualiseerd. Bij alle lopende projecten zijn 

de risico’s geanalyseerd. Hiervoor wordt 

verwezen naar de paragraaf grondbeleid en het 

vertrouwelijke scenario-overzicht. Daarin staat 

ook de berekening van de hoogte van de 

benodigde risicoreserve. 
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Maximaal risico Kans 

Op basis van de scenarioanalyse is berekend dat 

geen risicoreserve bouwgrondexploitatie 

noodzakelijk is (zie paragraaf grondbeleid). 

Mogelijk (Kans: 40 - 60%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Gewaarborgde geldleningen en andere 

garantieverplichtingen 

De geldleningen in het kader van de sociale 

woningbouw worden primair gewaarborgd 

door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW). Het bedrag van de achtervang wordt op 

31-12-2021 geraamd op € 16.028.400. De 

risico's van de gemeente als achtervanger zijn 

gering. Het WSW kent een triple A-rating en er 

zijn een aantal andere zekerheden voordat de 

gemeente in beeld komt. 

De gemeente heeft ook leningen gegarandeerd 

op grond van de publieke taak. In dat kader 

wordt borg gestaan voor een tweetal leningen. 

Het restant van deze leningen wordt per 31-12-

2021 geraamd op € 135.756 waarbij de risico’s 

moeilijk zijn in te schatten. 

Maximaal risico Kans 

€ 136.000 Zelden (Kans: 0 - 20%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Arbeidsongeschiktheid bestuurders Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 

bestuurders is duur. Daarom is er voor gekozen 

geen verzekering af te sluiten. Hierdoor ligt het 

risico van de kosten bij arbeidsongeschiktheid 

van bestuurders bij de gemeente. 

Maximaal risico Kans 

€ 250.000 Zelden (Kans: 0 - 20%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Minimabeleid 

 

De laatste jaren zien we bij een aantal 

minimaregelingen een stijging van het gebruik 

en de kosten. De Coronacrisis kan tevens tot 

gevolg hebben dat meer mensen een beroep 

zullen doen op de minimaregelingen. 

Maximaal risico Kans 

€ 65.000 Mogelijk (Kans: 40 - 60%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Stelpost uitkomst jeugdonderzoek In de meicirculaire zijn voor de jeugdzorg 

incidentele bedragen opgenomen t/m 2021. De 

provinciaal toezichthouder is met een richtlijn 

gekomen hoe om te gaan met de 
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meerjarenraming jeugd in de begroting. Onder 

een aantal voorwaarden is het toegestaan om 

een stelpost op te nemen in de begroting. 

Omdat het nog altijd onzeker is of het rijk vanaf 

2022 extra middelen beschikbaar stelt voor de 

jeugdzorg is dit een financieel risico. 

Maximaal risico Kans 

€ 211.000 Zelden (Kans: 0 - 20%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Faillissement Scheepswerf De curator van de Scheepswerf Grave BV stelt 

de gemeente aansprakelijk voor het opgelopen 

faillissement. In hoger beroep is de scheepswerf 

in het gelijk gesteld. Er loopt nu een 

cassatieprocedure (uitspraak verwacht 2e helft 

2020). 

Maximaal risico Kans 

€ p.m.  

Is afhankelijk van schadestaatprocedure.  

Bijna zeker (Kans: 80 - 100%) 

 

Risico's voortvloeiend uit het beleid van een andere overheid 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Gevolgen invoering Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging op de gemeentelijke 

legesinkomsten met ingang van 2021 

Op basis van de huidige meerjarenraming 

rekent de gemeente vanaf 2021 op € 336.946 

aan baten voor WABO-vergunningen. 

De implementatie van de Omgevingswet en de 

Wet kwaliteitsborging hebben mogelijk 

gevolgen voor de kostendekking en leges. 

Voorlopige schattingen wijzen uit dat de 

legesinkomsten zullen teruglopen. Daar zal naar 

alle waarschijnlijkheid een toename van 

duurzaamheidsinkomsten tegenover komen te 

staan. De exacte impact wordt tijdens de 

uitvoering van het Programma Implementatie 

Omgevingswet duidelijk.  

Het legesmodel wordt voor 01-01-2022 

aangepast en aan de raad voorgelegd. 

Maximaal risico Kans 

€ 168.000 Mogelijk (Kans: 40 - 60%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Stikstof Als gevolg van de uitspraak van de Raad van 

State in de zomer van 2019, waardoor het 

Programma Aanpak Stikstof niet meer kan 

worden toegepast, is een nieuwe situatie 

ontstaan. Bij projecten moet voortaan ook 

worden onderzocht of als gevolg van aanleg en 
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gebruik een toename van stikstofemissie zal 

plaatsvinden. Wanneer dat het geval is moeten 

‘stikstofrechten’ worden aangekocht en kan 

bovendien sprake zijn van vertraging. Naarmate 

het project dichterbij Natura 2000 is gelegen en 

groter is van omvang, is de kans hierop groter. 

De relevante Natura 2000 gebieden Sint 

Jansberg en Oefeltermeent liggen op relatief 

grote afstand, maar het risico op meerkosten 

kan niet worden uitgesloten. 

Maximaal risico Kans 

Dit is niet aan te geven Zelden (Kans: 0 - 20%)  

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Zeer zorgwekkende stoffen Bodemverontreinigingen kunnen veroorzaakt 

worden door verschillende stoffen. In de 

afgelopen decennia is ervaring opgedaan met 

stoffen die niet van nature in de bodem 

thuishoren en humane en ecologische risico’s 

opleveren. Er is ervaring met een standaard 

pakket aan stoffen, maar in de laatste jaren 

worden steeds meer bodemvreemde stoffen 

aangetroffen die potentieel grote risico’s 

opleveren. Zo is er een grote groep stoffen 

(>6.000) waarvan zorgen zijn over 

de stofeigenschappen, aangeduid als Zeer 

Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Er zijn nog veel 

onduidelijkheden over de stofeigenschappen en 

verspreiding waardoor nieuwe inzichten vrij 

abrupt op kunnen komen. Bij deze groep horen 

de bekende PFAS verbindingen die afgelopen 

jaar veel problemen hebben opgeleverd. Uit de 

groep van ZZS zouden mogelijk nieuwe stoffen 

kunnen komen die een vergelijkbaar probleem 

opleveren. 

Maximaal risico Kans 

Onduidelijk Zelden (Kans: 0 - 20%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Jeugd We zien al een aantal jaren een stijging van 

uitgaven jeugdzorg. 

Maximaal risico Kans 

€ 200.000  Bijna zeker (Kans: 80 - 100%) 
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Onderwerp Risicobeschrijving 

Wmo (oud en nieuw) We zien de laatste jaren een toename in met 

name het gebruik van immateriële 

ondersteuning (begeleiding en dagbesteding). 

Dit zien we ook bij grote woningaanpassingen. 

Dit heeft onder andere te maken met een 

toename van de doelgroep en het feit dat deze 

doelgroep langer zelfstandig thuis blijft wonen. 

Maximaal risico Kans 

€ 100.000 immateriële ondersteuning 

€ 80.000 grote woning aanpassing 

Mogelijk (Kans: 40 - 60%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Participatiebudget Budget is krap, maar ook voor 2020 kan 

verrekening met AGR-middelen van IBN 

plaatsvinden. Daardoor resteert slechts gering 

risico op overschrijding van maximaal € 40.000 

Maximaal risico Kans 

€ 40.000 Onwaarschijnlijk (Kans: 20 - 40%) 

 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Corona-crisis Het Coronavirus en de brede impact op de 

samenleving heeft grote gevolgen voor de 

gemeente. Er wordt een breed beroep gedaan 

op de gemeenten om te ondersteunen op bijna 

alle beleidsvelden. De realiteit van de 

ontwikkelingen rondom het Coronavirus leert 

op dit moment ook dat niemand precies weet 

wat er gaat gebeuren. De gemeente richt zich 

er op dit moment op om alle vragen die op haar 

afkomen te kanaliseren en daar waar mogelijk 

te beantwoorden. Daarnaast bereid de 

gemeente zich voor om de taken die vanuit de 

rijksoverheid haar worden toebedeeld uit te 

kunnen voeren. Het beroep dat gedaan wordt 

op de gemeente vanuit het maatschappelijk 

veld en ondernemers om financiële steun is 

groot en zal de komende tijd naar verwachting 

verder toenemen. De gevolgen voor de 

gemeentelijke financiën zijn op dit moment 

zeer divers en niet in te schatten.  

Maximaal risico Kans 

Dit is op dit moment niet aan te geven 

 

Bijna zeker (Kans: 80 - 100%) 
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Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten of instanties 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Deelnemingen in overige gemeenschappelijke 

regelingen. 

De gemeente loopt financiële risico’s in 

gemeenschappelijke regelingen. Voor zover 

daarvan sprake is worden deze toegelicht in de 

paragraaf ‘verbonden partijen’. 

Maximaal risico Kans 

€ 80.000 Onwaarschijnlijk (Kans: 20 - 40%) 

 

 

Risico's voortvloeiend uit het doen/nalaten van derden 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Naheffing Afvalinzameling Tussen de Brabantse gewesten en gemeenten 

die contractpartij waren van Attero Zuid B.V. 

bestaat een geschil over naheffing vanwege te 

weinig aangeleverd brandbaar afval. Over dit 

geschil wordt een procedure gevoerd over de 

jaren 2015 tot en met januari 2017. Er loopt 

inmiddels een vernietigingsprocedure om het 

arbitraal vonnis aan te tasten. Tenslotte vindt 

nog een discussie plaats tussen gewesten en 

gemeente over de verdeling van een eventuele 

definitieve naheffing. 

Maximaal risico Kans 

Het staat niet vast of er een naheffing komt voor 

de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en voor 

de gemeente Boekel en als er een naheffing 

komt, hoe hoog deze is. 

Onwaarschijnlijk (Kans: 20 - 40%) 

 

 

Risico's voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen 

Onderwerp Risicobeschrijving 

Schade door natuurgeweld Bij natuurrampen en/of extreem weer kunnen 

in de openbare ruimte grote schades ontstaan 

door wateroverlast, storm en droogte die niet 

door de verzekering worden gedekt. 

Maximaal risico Kans 

€ 15.000 Waarschijnlijk (Kans: 60 - 80%) 
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2.4 Inschatting risico's 

Kans en gevolg 

Voor wat betreft de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet, wordt uitgegaan van de volgende 

tabel: 

 

 Kans Waarde tussen Is gemiddeld 

 1. Zelden  0 – 20% 10% 

 2. Onwaarschijnlijk 20 – 40% 30% 

 3. Mogelijk 40 – 60% 50% 

 4. Waarschijnlijk 60 – 80% 70% 

 5. Bijna zeker 80 – 100% 90% 

 

Door toetsing met de beschikbare middelen en het aanwezig financieel weerstandsvermogen kan een 

evenwichtiger beeld worden gevormd van de financiële positie van een gemeente en de ontwikkeling 

daarvan. 

 

Risicoanalyse 

Bij het inschatten van de risico’s is rekening gehouden met het maximale bedrag en de kans dat dit zich 

voor doet.  

De inschatting van de hiervoor genoemde risico’s levert het onderstaande beeld op. 

 

Omschrijving risico I/S Max. risico 
in € 

Kans Berekend 
risico 

Gewaarborgde geldleningen I 136.000 10% 13.600 

Arbeidsongeschiktheid bestuurders I 250.000 10% 25.000 

Minimabeleid I 65.000 50% 32.500 

Verkoop gebouw Katrien I 250.000 50% 125.000 

Wmo (oud en nieuw) I 180.000 50% 90.000 

Participatie I 40.000 30% 12.000 

Deelnemingen in gemeenschappelijke 
regelingen I 80.000 30% 24.000 

Schade door natuurgeweld I 15.000 70% 10.500 

Totaal incidentele risico's  1.016.000  332.600 

Stelpost uitkomst jeugdonderzoek (vanaf 2022) S 211.000 10% 21.100 

Jeugd S 200.000 90% 180.000 

Gevolgen invoering Omgevingswet en de Wet 
kwaliteitsborging (miv 2021) S 168.000 50% 84.000 

Verkoop gebouw Katrien S 25.000 50% 12.500 

Totaal structurele risico's  604.000  297.600 

     

Benodigde weerstandscapaciteit    630.200 
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2.5 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 

financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare 

weerstandscapaciteit. 

 Beschikbare weerstandscapaciteit 

Ratio weerstandsvermogen =  --------------------------------------------- 

 Benodigde weerstandscapaciteit 

 

Voor Grave betekent dit een ratio van € 7.823.000 / € 630.200 = 12,4. Indien we alleen van de algemene 

reserve uit gaan als beschikbare weerstandscapaciteit dan is de ratio weerstandsvermogen  

€ 5.260.000 / € 630.200 = 8,3. 

 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van onderstaande 

waarderingstabel die in samenwerking tussen de Universiteit van Twente en het Nederlands 

Adviesbureau voor Risicomanagement is opgesteld. 

 

Waardering  Ratio  Betekenis 

A  > 2,0  Uitstekend 

B  1,4 – 2,0  Ruim voldoende 

C  1,0 – 1,4  Voldoende 

D  0,8 – 1,0  Matig 

E  0,6 – 0,8  Onvoldoende 

F  < 0,6  Ruim onvoldoende 

 

Gegeven de ratio van 12,4 betekent dit voor gemeente Grave dat het weerstandsvermogen uitstekend 

is.  

Let wel: De rapportage omtrent het weerstandsvermogen is een momentopname. Nieuwe projecten, 

economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel negatief of positief 

beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen een andere waardering krijgt. 

 

2.6 Conclusie weerstandsvermogen 

Op basis van de geïnventariseerde risico’s en de kansberekening dat deze risico’s zich daadwerkelijk 

voor zullen doen, is berekend dat de benodigde weerstandscapaciteit € 630.200 bedraagt.  

Er is op dit moment in de algemene reserve € 5.260.000 beschikbaar en de weerstandscapaciteit is 

berekend op € 7.823.000. Het weerstandsvermogen wordt daarmee ruim voldoende geacht voor de 

opvang van de nu bekende risico’s. 
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2.7 Kengetallen 

Conform BBV worden in de paragraaf weerstandsvermogen de volgende 5 kengetallen opgenomen: 

1a.  Netto schuldquote 

1b.  Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

2.   Solvabiliteitsratio 

3. Grondexploitatie 

4.  Structurele exploitatieruimte 

5. Belastingcapaciteit 

 

De kengetallen die zijn opgenomen in deze paragraaf zijn gebaseerd op de cijfers in voorliggende 

begroting. 

 

De onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie wordt in deze 

paragraaf beoordeeld.  

 

Beoordeling kengetallen 

De genoemde kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen in onderlinge 

verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente. 

 

Op basis van onderstaande kengetallen is de financiële positie van Grave matig. De netto-schuldquote, 

solvabiliteit en belastingcapaciteit vallen onder de categorie matig. 

De begroting is structureel niet sluitend en valt daarom onder de categorie onvoldoende. Dit betekent 

dat de structurele lasten niet volledig gedekt zijn door de structurele baten.  

 

Kengetal 
Rekening 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 

Netto schuldquote 65% 118% 118% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

63% 117% 116% 

Solvabiliteit 33% 23% 22% 

Grondexploitatie 4% 4% 3% 

Structurele exploitatieruimte -2,1% -3,7% -6,2% 

Belastingcapaciteit 99% 105% 104% 

 
 

Netto-schuldquote 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast (schulden zijn grotendeels gebaseerd 

op de extrapolatie van de langlopende geldleningen) ten opzichte van de eigen middelen (de eigen 

middelen bestaan uit de overtollige middelen, anders gezegd het positief banksaldo) en geeft een 

indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 

De berekening gaat ongeveer als volgt: trek de geldelijke bezittingen af van de schulden, het bedrag 

onder de streep is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten. De uitkomst 

hiervan wordt uitgedrukt in procenten. 

 

De netto schuldquote bedraagt voor het jaar 2021: 118%. 
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Zie hieronder het verloop van de netto schuldquote: 

 
 

De netto schuldquote stijgt in de begroting 2020 ten opzichte van de jaarrekening 2019, omdat er voor 

2020 € 15 miljoen aan investeringen zijn gepland. Hierdoor moet er meer geld aangetrokken worden. 

Hierdoor verslechtert de netto-schuldquote. De grootste investeringen die zijn gepland voor 2020 zijn 

Sportpark Kranenhof, reconstructie wegen, maatregelen wateroverlast en VGRP. 

 

 

Netto-schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt voor het jaar 2021: 116%. 

 

Hieronder het verloop van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: 

 
 

De reden van de stijging van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen van de begroting 

2020 ten opzichte van de jaarrekening 2019 is dezelfde als van de netto-schuldquote. 

 

De algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor de netto schuldquote zijn de volgende: 

Voldoende Tot 100% Gezien de percentages van boven de 100% vallen deze in 

de categorie “matig”. De schuld als aandeel van de 

inkomsten is redelijk op orde.  

Matig 100% tot 130% 

Onvoldoende Hoger dan 130% 
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Solvabiliteit 

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Deze ratio 

geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen.  

 

De solvabiliteit bedraagt voor het jaar 2021: 22%. 

 

Hieronder het verloop van de solvabiliteitsratio: 

 
 

De solvabiliteit neemt af doordat de reserves (Eigen vermogen) afnemen en de leningen (Vreemd 

vermogen) toenemen. De reserves nemen tussen de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 met € 2,6 

miljoen af. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het negatieve begrotingssaldo van 2020 en de 

bestemming van het rekeningresultaat 2019. Verder wordt er structureel ongeveer € 700.000 

onttrokken voor dekking van kapitaallasten. De reden van de toename van de leningen is toegelicht 

onder de netto-schuldquote. 

 

De algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor de solvabiliteitsratio zijn de volgende: 

Voldoende Hoger dan 50% De ratio geeft aan in hoeverre de gemeente aan haar 

lange termijn financiële verplichtingen kan voldoen. 

Gezien het percentages van 22% valt deze in de categorie 

“matig”. 

Matig 20% tot 50% 

Onvoldoende Lager dan 20% 

 

 

Grondexploitatie 

Op de boekwaarde van alle gronden, dus zowel onderhanden werk en niet in exploitatie genomen 

gronden, is de verliesvoorziening in mindering gebracht. Daarmee wordt de economische waarde als 

balanswaarde getoond. Een hoog percentage duidt er op hoeveel van de jaarlijkse ontvangsten nodig 

zijn om de boekwaarde af te lossen. 

 

Het kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (waarde van de grond) is ten opzichte van de totale 

(geraamde) baten. De grondexploitatie bedraagt voor het jaar 2021: 3%. 
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Hieronder het verloop van het kengetal grondexploitatie: 

 
 

De boekwaarde van de gronden in bezit zegt niets over de relatie tussen vraag en aanbod van 

woningbouw dan wel m2 bedrijventerrein. De boekwaarde van de gronden bedraagt in 2021: 3% van de 

totale begrotingsomvang. Deze verhouding blijft ongeveer gelijk. 

 

Voldoende Lager dan 20% Gezien het percentages van 3% in het jaar 2021 valt deze 

in de categorie “voldoende”.  Matig 20-35% 

Onvoldoende Hoger dan 35% 

 

 

Structurele exploitatieruimte 

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat er wordt gekeken naar de 

structurele baten en structurele lasten. 

 

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor het jaar 2021: -6,2%. 

 

Hieronder het verloop van het kengetal structurele exploitatieruimte: 

 
 

De begroting 2021 laat een structurele exploitatieruimte zien van -6,2% omdat het begrote structurele 

tekort € 1.899.000 bedraagt. 

 

De algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor het kengetal structurele exploitatieruimte 

zijn de volgende: 
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Voldoende Hoger dan 0,6% Het percentage van -6,2% geeft aan dat de structurele 

lasten hoger zijn dan de structurele baten. De 

structurele exploitatieruimte in Grave is onvoldoende  

Matig 0% 

Onvoldoende Lager dan 0% 

 

 

Belastingcapaciteit 

De belastingcapaciteit laat zien of een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden 

opgevangen. Ook toont het de ruimte voor nieuw beleid doordat het laat zien waarmee de belastingen 

verhoogd kunnen worden (ruimte voor verhoging). Voor gemeenten wordt de belastingcapaciteit 

gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde landelijke woonlasten.  

 

Het kengetal belastingcapaciteit bedraagt voor het jaar 2021: 104%. 

De ruimte voor verhoging van de woonlasten bedraagt voor 2021: 15%. 

 

Hieronder het verloop van het kengetal belastingcapaciteit: 

 
 

In de volgende tabel zien we de ontwikkeling in ruimte voor verhoging van de woonlasten: 

 
 

De algemene landelijke normen die worden gehanteerd voor het kengetal belastingcapaciteit zijn de 

volgende: 

Voldoende Lager dan 95% De gemeente Grave heeft nog ruimte om haar woonlasten te 

verhogen met 15% voordat zij de hoogte van de artikel-12 norm 

hanteren. Dit is matig volgens de algemene landelijke normen. 

Matig Van 95% t/m 105% 

Onvoldoende Hoger dan 105% 
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3 Onderhoud kapitaalgoederen 

In deze paragraaf treft u een overzicht aan van alle actuele beheerplannen. Hierin worden de 

beleidsuitgangspunten en de financiële consequenties voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de 

openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen weergegeven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en 

het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. 

Daarbij is gekozen voor een voldoende onderhoudsniveau en bijbehorend budget om de voorzieningen 

in stand te kunnen houden.  

Het beleid over deze kapitaalgoederen is verwerkt in beheerplannen die voor verschillende 

kapitaalgoederen worden opgesteld. 

In de diverse tabellen staat een * bij Exploitatie; dit betekent dat de kapitaallasten ten laste van de 

exploitatie komen.  

 

3.1 Beleidskader en financiële consequenties 

De volgende beheerplannen zijn door de raad vastgesteld: 

 

Beheerplan   
Datum 

vaststelling 
Cyclu

s 
Jaar 

herziening 

Wegen  raadsbesluit dec-20 4 jaar 2024 

Openbare verlichting raadsbesluit feb-19 4 jaar 2023 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan raadsbesluit dec-18 5 jaar 2023 

Civiele Objecten raadsbesluit dec-20 4 jaar 2024 

Beheerkwaliteitsplan Groen, 2019 - 2023 raadsbesluit feb-19 5 jaar 2023 

Speelruimteplan, 2019 - 2023 raadsbesluit feb-19 5 jaar 2023 

Evaluatie en Uitvoeringsprogramma gemeentelijke 
gebouwen 

raadsbesluit dec-20 1 jaar 2021 

 
 

3.2 Wegen 

Uit het gegevensbestand van de gemeente Grave (stand juli 2019) blijkt dat de gemeente circa 774.800 

m2 verhardingen in beheer heeft. Dit totaal is onder te verdelen in: 

 343.750 m2 asfaltverhardingen 

 414.700 m2 elementverhardingen 

 16.350 m2 betonverhardingen 

 

Naast deze verhardingen heeft de gemeente ook nog 77.600 m2 halfverhardingen in beheer. 

 

De wegen in de gemeente Grave worden periodiek geïnspecteerd. Op basis van de inspectie in 2018 was 

de ingedikte kwaliteit van de wegen een B. De kwaliteit van de asfaltwegen kent de classificatie C, de 

elementenverharding B en de betonverhardingen B (op de schaal van A+ tot en met D conform de 

kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het Kennisplatform CROW). Het percentage achterstallig 

onderhoud over het totaal van de verhardingen bedroeg toen 6,5%. 

 

In februari 2019 is het Beheerplan Wegen 2019-2023 vastgesteld. Er is gekozen voor de variant op basis 

van de actuele onderhoudstoestand kwaliteit C. Tevens is er een voorziening gevormd voor het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd. Daarmee 

wordt voldaan aan de eisen voor verantwoord wegbeheer en wordt verdere verslechtering van de 

wegen voorkomen. In de praktijk zijn de berekende bedragen het minimum voor het uitvoeren van 
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onderhoud. De schade die aan de bovenzijde aanwezig is, wordt weggewerkt, niet meer en niet minder. 

In veel gevallen is na een aantal jaar weer onderhoud nodig. Er is geen ruimte om tegenvallers op te 

vangen, zoals bij extra schade door strenge winters of langdurig natte perioden. Begin 2020 is er een 

nieuwe weginspectie uitgevoerd. In december 2020 wordt het beheerplan wegen financieel herzien 

voor een periode van 10 jaar. De financiële effecten zijn in deze begroting meegenomen.  

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan wegbeheer Budget Dekking uit 

Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2021 € 308.517 Voorziening ‘onderhoud wegen 
en fietspaden’ 

Reconstructie wegen 2021 € 435.000 Exploitatie* 

Klein onderhoud wegen € 84.450 Exploitatie 

 
 

3.3 Openbare verlichting 

De beleidskaders zijn vastgelegd in het vastgestelde Beheerplan Openbare Verlichting 2019-2023. 

 

Het doel van de openbare verlichting is om bij duisternis het openbare leven duurzaam en zo goed 

mogelijk te laten functioneren:  

 Waarbij men geen gevoel van onveiligheid ervaart.  

 Waarbij de weggebruiker zich op een veilige wijze moet kunnen verplaatsen.  

 Waarbij verlichting de leefbaarheid (herkenbaarheid, sfeer) vergroot en de ruimtelijke inrichting 

wordt versterkt. 

 Waarbij onnodige lichtvervuiling wordt voorkomen. 

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan openbare verlichting Budget Dekking uit 

Vervanging lichtmasten € 76.000 Exploitatie* 

Vervanging armaturen € 37.500 Exploitatie* 

SOX vervanging 2021 € 31.000 Exploitatie* 

 
 

3.4 VGRP riolering en water 

Het beleidskader is vastgelegd in het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). 

Riolering wordt aangelegd en in stand gehouden om drie redenen:  

 Het beschermen van de volksgezondheid.  

 Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater.  

 Het inzamelen en verwerken van het afvloeiende hemelwater.  

 Het beschermen van de kwaliteit van de leefomgeving en het milieu.  

 

In het VGRP staat hoe de gemeente Grave de komende jaren invulling wil geven aan haar wettelijk 

opgelegde zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater. In december 2018 is het VGRP in 

samenwerkingsverband binnen het Land van Cuijk herzien voor de periode 2019-2023. 
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De kosten van de riolering komen voor rekening van onze burgers. Hiervoor wordt rioolheffing geheven. 

Het product “Rioolbeheer” is budgettair neutraal.  

 

Maatregelen wateroverlast  

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten aanvullende maatregelen te nemen om wateroverlast in de 

gemeente Grave tegen te gaan. In 2020 wordt als een van deze maatregelen een extra hemelwaterriool 

in de Trompetterstraat aangelegd om de afvoercapaciteit van het centrum van Grave te vergroten. Ook 

worden er in Escharen maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast is in 2017 een 

nieuwe verordening “hemelwater” vastgesteld waarin particulieren worden gestimuleerd af te 

koppelen. 

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan riolering Budget Dekking uit 

Uitvoeringsmaatregelen VGRP 2019-2023 (jaar 2021) € 856.000 Rioolheffing en voorziening 

 
 

3.5 Civiele objecten 

De beleidskaders zijn vastgelegd in het Beheerplan Civiele Objecten 2021-2030. 

 

Voor het opstellen van het Beheerplan Civiele Objecten 2021-2030 is een overzicht gemaakt van de 

hoeveelheid, de omvang, de vervangingswaarde en de onderhoudsbehoefte van de diverse 

geïnspecteerde objecten. In de onderhoudsopzet wordt prioriteit gegeven aan de technische en 

constructieve instandhouding van kunstwerken en het borgen van de publieke veiligheid van de overige 

objecten.  

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving civiele objecten Budget Dekking uit 

Uitvoeringsprogramma Beheerplan Civiele Objecten 2021 € 50.850 Voorziening openbare ruimte en 
civiele objecten 

Inspectie 2021 € 3.000 Inspectie 

 
3.6 Openbaar groen 

Het Beheerkwaliteitsplan Groen is in december 2018 vastgesteld. Per gebiedstype is een 

kwaliteitsniveau A, B of C vastgesteld. Er is gekozen voor het kwaliteitsniveau A in het centrumgebied en 

de begraafplaatsen en niveau B in de overige gebieden. Dit komt veelal overeen met het huidige beheer. 

Vanaf 2020 is er renovatiebudget opgenomen voor afgeschreven groen, daarnaast is er budget voor 

regulier onderhoud. 

 

Kengetallen bij benadering (op basis van beheerkwaliteitsplan 2019): 

 Bomen (peildatum 25-08-2020)                9.753 stuks 

 Onderhoud gras binnen de bebouwde kom                   765.400 m² 

 Onderhoud bermgras buiten de bebouwde kom              468.700 m² 

 Onderhoud heestervakken binnen de bebouwde kom          67.150 m² 

 Onderhoud (blok)hagen binnen de bebouwde kom               18.480 m² 

 Onderhoud bosplantsoen binnen de bebouwde kom    228.140 m² 
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Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan openbaar groen en bomen Budget Dekking uit 

Groenonderhoud (exclusief ambtelijke uren en 
kapitaallasten) 

€ 278.511 Exploitatie 

Vta bomen snoeien/rooien, eikenprocessierups € 70.490 Exploitatie 

Herplantplicht a.g.v. natuurbeschermingswet 2021 € 20.000 Exploitatie* 

Investering groen 2021 € 110.000 Exploitatie* 

 
 

3.7 Speelvoorzieningen 

Het Speelruimteplan is in december 2018 vastgesteld. Voor het beheerplan zijn de actuele 

bevolkingsgegevens, leeftijd huidige toestellen en ondergronden en de inspectiegegevens geanalyseerd. 

Het maatregelenplan voor de komende jaren stuurt aan op centrale speellandschappen met enkele 

kleine speelplekken. De kosten van het beheer van de speelplekken in de gemeente Grave moet binnen 

de exploitatiebegroting worden opgevangen.  

 

Kengetallen bij benadering (op basis van Speelruimteplan 2019): 

 Speelplekken                              45 stuks 

 Speeltoestellen      164 stuks 

 Sporttoestellen                              79 stuks 

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan spelen Budget Dekking uit 

Exploitatie (exclusief ambtelijke uren en kapitaallasten) € 10.784 Exploitatie 

Vervangingsinvestering 2021 € 44.000 Exploitatie* 

 
 

3.8 Gemeentelijke gebouwen 

Reserve voor planmatig onderhoud 

De voorziening voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke panden is omgezet in een reserve voor 

het planmatig onderhoud. Dit betekent dat er jaarlijks in december een evaluatie en een 

uitvoeringsprogramma aan de raad zal worden voorgelegd. Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal zo 

veel mogelijk worden opgesteld in samenspraak met de gebruikers van de panden. In 2021 wordt een 

nieuw gebouwenbeheerplan voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Financiële consequenties beleidskader 

 

Omschrijving beheerplan MJOP Budget Dekking uit 

Groot onderhoud gebouwenbeheer MJOP (*) € 115.000 Reserve gebouwenbeheer 
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4 Financiering 

Deze paragraaf vloeit voort uit bepalingen van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). 

Deze wet beoogt het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van decentrale 

overheden en het beheersen van financiële risico’s. Het Besluit begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in ieder geval de beleidsvoornemens van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille genoemd worden in deze paragraaf. Deze financieringsparagraaf is zowel voor 

de begroting als voor de programmarekening, in samenhang met de financiële verordening, een 

belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, het beheersen en het controleren van de 

financieringsfunctie. 

 

4.1 Treasuryfunctie 

De treasuryfunctie van onze gemeente dient tot: 

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities 

 Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële 

risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, valutarisico’s, kredietrisico’s en interne liquiditeitsrisico’s 

 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 

geldstromen en financiële posities 

 Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten 

en richtlijnen van de financiële verordening. 

 

4.2 Rentevisie 

De rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling, op basis waarvan een financierings- 

en beleggingsbeleid wordt gevoerd. Afstemming van het beleid op de rentevisie betekent bijvoorbeeld 

het uitstellen van uitzettingen met een lange looptijd op het moment dat een  rentestijging wordt 

verwacht. Onze gemeente laat zich bij de rentevisie leiden door rentevisies van grote banken en andere 

grote (financiële) instellingen zoals o.a. de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dit leidt op dit moment 

(31 augustus 2020) tot de volgende economische verwachtingen en rentevisie: 

 De uitbraak van het Coronavirus Covid-19 leidde in 2020 tot een mondiale recessie. De 

wereldeconomie zal in 2020 met circa 3,5% krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch 

herstel verwacht. Het mondiale bruto binnenlands product (bbp) zou dan met circa 4,75% 

toenemen. In de meeste westerse landen lijkt het virus onder controle gekomen. De overheden zijn 

overgegaan tot een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen. Regels met 

betrekking tot afstand houden en hygiëne blijven evenwel in de meeste landen van kracht. De 

bedrijvigheid zal in de loop van het jaar aantrekken. Een volledig economisch herstel is echter pas 

mogelijk indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is. In sectoren als de horeca, het toerisme en 

de luchtvaart zal de activiteit nog lange tijd op een lager niveau blijven. 

 De Amerikaanse economie zal in 2020 naar verwachting krimpen met circa 4,8%. De daling van de 

bedrijvigheid is vooral het gevolg van een afname van de private consumptie en de investeringen in 

vaste activa. In 2021 wordt een gematigd herstel van de economische groei van 3,4 % verwacht. De 

inflatie neemt licht af van 1,4% in 2019 naar 1,3% dit jaar. In 2021 loopt de inflatie weer op naar 

ruim 2%.  

 Binnen de eurozone zijn vooral Italië en Spanje zwaar getroffen door de uitbraak van het 

Coronavirus. De economie van deze landen zal sterk krimpen, ook doordat de budgettaire 

maatregelen van de overheden geringer zijn dan in Duitsland en Nederland. In de eurozone als 

geheel wordt een daling van het bbp verwacht met circa 7,5%. De private consumptie, de 

investeringen en de buitenlandse handel nemen sterk af. In 2021 wordt een gematigd economisch 
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herstel verwacht. Het bbp zal in de regio als geheel met circa 5,2% groeien. De inflatie daalt van 

1,2% in 2019 naar 0,4% dit jaar. De daling van de geldontwaarding hangt vooral samen met lagere 

energieprijzen. In 2021 loopt de geldontwaarding iets op naar 1,2%. De Nederlandse economie 

krimpt met ongeveer 4,0%. In 2021 wordt een gematigd herstel van de conjunctuur verwacht. Het 

bbp kan volgend jaar met 3,2% toenemen. De inflatie daalt vooral door het wegvallen van het 

prijsopdrijvend effect van de indirecte belastingverhogingen van 2,7% in 2019 naar 1,5% in 2020. In 

2021 loopt de consumptieprijsstijging naar verwachting licht op naar 1,7%. 

 Rentevisie: de ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange 

rentetarieven blijven op een zeer laag niveau. 

 

4.3 Risicobeheer 

De financiële risico’s bestaan uit renterisico’s, koersrisico’s, valutarisico’s, interne liquiditeitsrisico’s  en 

kredietrisico’s. 

 

Renterisico 

Het renterisico is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor 

geldleningen. Renterisicobeheer is het bewust beperken van de negatieve invloed van toekomstige 

rentewijzigingen. Het renterisico kan o.a. beperkt worden door de aflossings- en 

renteherzieningsmomenten van leningen goed te spreiden bij het aantrekken van nieuwe leningen 

en/of vervroegd af te lossen. In de Wet Fido zijn een kasgeldlimiet en een renterisiconorm vastgelegd 

om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen. Rapportering over deze normen vindt plaats 

in de paragraaf Financiering. De berekening van de renterisiconorm 2021 - 2024 van gemeente Grave is 

in deze paragraaf te vinden onder het kopje ‘renterisiconorm’. 

 

Koers- en valutarisico 

Van koersrisico is sprake als financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve 

koersontwikkelingen. De waardeverminderingen moeten worden opgevangen in het 

jaarrekeningresultaat. Sinds de invoering van het schatkistbankieren kunnen koersrisico’s alleen nog 

worden gelopen over uitzettingen zonder hoofdsomgarantie van vóór de invoeringsdatum. Onze 

gemeente heeft  geen langlopende uitzettingen meer waarover koersrisico wordt gelopen. 

Valutarisico’s worden door onze gemeente uitgesloten. Er worden uitsluitend leningen verstrekt, 

aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Aandelen worden in de balans opgenomen tegen de nominale 

waarde, waardoor er geen koersrisico’s worden gelopen. 

 

Intern liquiditeitsrisico 

Interne liquiditeitsrisico’s doen zich bijvoorbeeld voor wanneer de gemeente gelden voor een bepaalde 

periode heeft uitgezet en gedurende de looptijd van de uitzetting blijkt dat de gelden (onverwacht) 

nodig zijn voor het doen van een investering. Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente op korte 

termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan haar verplichtingen te voldoen. Dit kan tot gevolg hebben 

dat de gemeente (tijdelijk) een lening moet aantrekken of tussentijds een uitzetting moet verkopen. In 

beide gevallen kan dit negatieve financiële gevolgen hebben. Door een (meerjarige) 

liquiditeitenplanning ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan 

liquide middelen. De verwachting is dat zich in 2021 geen interne liquiditeitsrisico’s zullen voordoen. 

 

4.4 Kasgeldlimiet 

Onzekerheid over de toekomstige te betalen rente op de korte termijn brengt een risico met zich mee. 

In de Wet Fido is een kasgeldlimiet vastgelegd om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen 
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door een grens te stellen aan financiering op korte termijn. Dit betekent dat de korte schuld voor 

gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag bedragen. De korte schuld bestaat uit de 

opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente-typische looptijd korter dan een jaar en de schuld in 

rekening-courant en is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. 

 

Kasgeldlimiet 2021 x € 1.000 

Begrotingstotaal (totaal lasten) 31.184 

Percentage regeling 8,50% 

Kasgeldlimiet 2.651 

Gemiddelde netto vlottende schuld (-/-) -4.750 

Gemiddelde overschot vlottende middelen * 2.400 

Ruimte (+) / overschrijding (-) 301 

 
De kasgeldlimiet voor de gemeente Grave bedraagt € 2.651.000. Bij het opnemen van kasgeldleningen 

wordt rekening gehouden met deze limiet. Indien nodig zal de ruimte onder de kasgeldlimiet worden 

ingezet ten behoeve van de financieringsfunctie van de gemeente. De ruimte is een momentopname; er 

is voldoende ruimte voor het financieren van lopende uitgaven. 

 

4.5 Renterisiconorm 

Voor de lange termijn wordt de renteonzekerheid uitgedrukt in het renterisico. In de Wet Fido is een 

renterisiconorm voor decentrale overheden vastgelegd. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het 

beheersen van de renterisico’s op langlopende schulden. Het gaat daarbij om leningen met een looptijd 

van langer dan een jaar. Dit gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de 

leningen. Hiermee wordt voorkomen, dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten 

worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. 

De renterisiconorm is bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte 

aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 

Hierbij is een minimumbedrag bepaald van € 2,5 miljoen euro.  

 

Renterisiconorm  (Bedragen x € 1.000) 

  2021 2022 2023 2024 

1 Renteherzieningen 0 0 0 0 

2 Aflossingen 567 567 572 578 

3 Renterisico (1 + 2) 567 567 572 578 

4a Begrotingstotaal 31.184 31.102 31.037 31.379 

4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 

4 Renterisiconorm (4a x 4b) 6.237 6.220 6.207 6.276 

5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) 5.670 5.653 5.635 5.698 

5b Overschrijding renterisiconorm (3 > 4) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Volgens de huidige prognose zal de gemeente Grave voor het begrotingsjaar 2021 en meerjarig onder 

de renterisiconorm blijven. 

 

  



89 

4.6 Kasbeheer 

Het betalingsverkeer verloopt in hoofdzaak via het elektronisch systeem van de huisbank, de NV Bank 

voor Nederlandse Gemeenten. Met de bank is per 12 december 2018 als gevolg van aanpassingen door 

de bank een nieuwe financieringsovereenkomst aangegaan met als ingangsdatum 1 januari 2019. 

Uitgangspunt van een financieringsovereenkomst is dat de gemeente, op basis van de gunstige 

condities, zoveel mogelijk gebruik maakt van de diensten die de huisbank levert op het gebied van 

betalingsverkeer en financiering. De gemeente is bij financieringsbehoefte vrij om op offertes van 

andere banken of instellingen in te gaan als blijkt dat deze gunstiger zijn. Bij financieringsbehoefte 

worden altijd offertes bij meerdere geldgevers en/of geldnemers opgevraagd. Laatstgenoemde groep is 

door de regeling schatkistbankieren drastisch ingeperkt, omdat overtollige liquide middelen niet meer 

bij banken of instellingen mogen worden belegd. Alleen onderling lenen tussen decentrale overheden 

blijft nog mogelijk, maar in dat geval mag er geen sprake zijn van een verticale toezichtverhouding. 

Overigens behoudt de gemeente, op basis van de Wet Fido, de mogelijkheid leningen te verstrekken en 

uitzettingen te verrichten voor de publieke taak. De deelname aan schatkistbankieren verandert daar 

niets aan. Zo kan decentrale overheid vanuit haar publieke taak nog steeds leningen verstrekken aan 

derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen. 

 

4.7 Financiering 

Financiering lang 

De leningenportefeuille bestaat uit 2 vaste geldleningen met een restantschuld per 1 januari 2021 van 

€ 7,564 miljoen en een gewogen gemiddeld rentepercentage van 2,800%. De totale aflossing in 2021 

bedraagt € 567.168. In de Financiële verordening zijn de voorwaarden voor het aantrekken van vaste 

geldleningen vastgelegd. De langlopende leningen zijn aangetrokken voor diverse investeringen, 

waaronder de Brede School, het Visioterrein en de beheerplannen. Hieronder is een overzicht van het 

verloop van de afgesloten langlopende geldleningen opgenomen, hierin is geen rekening gehouden met 

toekomstige leningen. 

 

 
 

Financiering kort 

Korte financiering vindt plaats middels kas- of daggeldleningen en er wordt gebruik gemaakt van de 

kredietfaciliteit die de rekening-courant bij huisbank Bank Nederlandse Gemeenten biedt. In de 

Financiële verordening zijn de voorwaarden voor het aantrekken van korte geldleningen vastgelegd. 

 

Rekening courant en deposito’s 

Sinds de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 zijn alle decentrale overheden verplicht om 

overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. De verplichting tot 
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schatkistbankieren is vastgelegd in de Wet Fido. Het drempelbedrag dat op de rekening-courant mag 

blijven staan is afhankelijk van het begrotingstotaal van de gemeente. Het minimale drempelbedrag is 

vastgesteld op € 250.000. Voor onze gemeente geldt dit drempelbedrag. 

 

4.8 Rentetoerekening 

Met ingang van 1 januari 2018 werd in het Besluit Begroting en Verantwoording de rentetoerekening 

gewijzigd. Daarbij werd aanbevolen het onderstaande renteschema in de paragraaf Financiering op te 

nemen.  

 

 Schema rentetoerekening (x € 1.000)  Begroot 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering   391 

b. De externe rentebaten   0 

 Saldo rentelasten en rentebaten A 391 

    

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend   7 

c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld 
moet worden toegerekend  

 
0 

 Toe te rekenen externe rente B 7 

    

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente A-B 384 

    

d1. Rente over eigen vermogen   0 

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)   0 

 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente C 384 

    

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)  D 594 

    

f. Renteresultaat op het taakveld treasury  C-D -210 

 
Uit bovenstaand schema valt het volgende op te maken: 

 De totale rentelasten worden voor 2021 begroot op € 391.000 

 Een bedrag van € 7.000 wordt toegerekend aan de grondexploitaties 

 Aan overige activa wordt een bedrag van € 594.000 toegerekend (1% over de boekwaarde) 

 Het renteresultaat bedraagt per saldo € 210.000 negatief. 
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5 Bedrijfsvoering 

Er heeft een ambtelijke fusie plaatsgevonden met de gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. De 

bedrijfsvoering is hierbij geheel ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling CGM. 

Verantwoording vindt derhalve plaats via de paragraaf bedrijfsvoering in de P&C documenten van de 

gemeenschappelijke regeling CGM.  
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6 Verbonden partijen 

In deze paragraaf worden de verbonden partijen weergegeven die een samenwerking hebben met de 

gemeente. Wanneer een samenwerking aan een aantal criteria voldoet, is er sprake van een verbonden 

partij. Het aangaan van deze samenwerkingen komt altijd voort uit het publiek belang. 

Deze paragraaf geeft de visie op de verbonden partijen weer en geeft een overzicht van alle verbonden 

partijen van de gemeente. Naast de totaallijst van verbonden partijen wordt per partij apart informatie 

opgenomen over het publiek belang, het bestuurlijk belang, het financieel belang (bijdrage gemeente), 

financiële gegevens van de verbonden partij en eventuele risico’s voor de financiële positie van de 

gemeente. De beleidsvoornemens en ontwikkelingen van de verbonden partijen zijn, conform het BBV, 

in de bijbehorende programmateksten opgenomen. 

Conform BBV is voor de verbonden partijen, waarbij de programmabegroting 2021 bekend is, de stand 

van het eigen en vreemd vermogen per 01-01-2021 en per 31-12-2021 opgenomen. Daarnaast wordt, 

indien bekend, het verwachte resultaat 2021 gemeld.  

 

6.1 Visie en beleidsvoornemens 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de relaties en verbindingen van de gemeente met 

(verbonden) derde partijen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financieel 

belang is gemoeid. Met ‘bestuurlijk belang’ wordt bedoeld: een zetel in het bestuur van een participatie 

of het hebben van stemrecht. Met ‘financieel belang’ wordt bedoeld, dat de gemeente de middelen die 

zij ter beschikking heeft gesteld kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of dat 

er in geval van financiële problemen bij de verbonden partij, verhaal op de gemeente kan plaatsvinden. 

Voor het inzicht van de gemeenteraad is het van belang, dat de relatie tussen verbonden partijen en het 

publieke belang op hoofdlijnen wordt aangegeven. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat de 

gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De verbonden partij wordt in die situatie 

gemandateerd door de gemeente. De gemeente of samenwerkende gemeenten, blijven de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. 

De raad heeft echter een kaderstellende en controlerende taak bij de programma’s. Vooral dient 

afgevraagd te worden of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd 

kunnen worden. Andere belangrijke aspecten bij verbonden partijen zijn de kosten en de financiële 

risico’s die dat met zich meebrengt.  

Gezien het grote aantal verbonden partijen hebben gemeenten in de regio Brabant Noordoost een 

adoptieregeling afgesproken. Dit houdt in dat een klein aantal gemeenten de kadernota, begroting en 

jaarstukken van een verbonden partij analyseert en overleg heeft met de betreffende verbonden partij 

hierover. Hierover worden de overige deelnemende gemeenten door de adoptiegemeenten 

geadviseerd. 

 

Lijst Verbonden Partijen 

De verbonden partijen zoals op de volgende pagina's weergegeven zijn onderverdeeld in de volgende 

typen verbonden partijen: 

1. Gemeenschappelijke Regelingen (GR); 

2. Stichtingen en verenigingen; 

3. Overige verbonden partijen; 

4. Vennootschappen en coöperaties. 
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6.2 Overzicht Verbonden Partijen 

Gemeenschappelijke regelingen 

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal te 47533 Kleve, Duitsland 

Website https://www.euregio.org/  

Publiek belang Het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende 
samenwerking van de deelnemers op diverse beleidsterreinen. Via de 
gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal worden projecten uitgevoerd, zoals op 
het gebied van onderwijs, economie, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, 
rampenbestrijding, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme. Er worden middelen 
gevraagd en verstrekt van en aan derden. Ook vindt er advies plaats bij 
grensoverschrijdende activiteiten en vindt er begeleiding plaats bij problemen met 
meerdere belanghebbenden. 

Partijen Diverse gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door een lid van 
het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.  

 

Financieel 
belang 

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Bij 
opheffing van de gemeenschappelijke regeling is de gemeente verplicht om naar rato 
van de hoogte van haar deelnemersbijdrage een extra bijdrage te verstrekken om te 
voldoen aan de verplichtingen die resteren na verzilvering van het vermogen. 
Hieronder vallen ook de verplichtingen die bij derden ontstaan, doordat zij personeel 
ter beschikking hebben gesteld, waarvoor ten gevolge van de liquidatie geen werk 
meer is. De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks in de begroting/rekening tot uiting 
gebracht.  

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 4 4 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 N.n.b.  

ENDVBEND    

Veiligheidsregio Brabant Noord te 's Hertogenbosch 

Website http://www.vrbn.nl 

Publiek belang Het behartigen van het belang van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, 
waar mogelijk integrale, uitvoering van de hulpverlening in het werkgebied evenals de 
voorbereiding daarvan. De veiligheidsregio groeit door naar een informatie gestuurde 
netwerkorganisatie die regie voert op de voor de regio Brabant-Noord complexe 
maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. 

Partijen De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat de Brandweer, de Geneeskundige 
Hulpverlening In De Regio (GHOR) en Bevolkingszorg. In de veiligheidsregio werken 16 
gemeenten, Brandweer Brabant-Noord en de GGD samen. Bij de voorbereiding op de 
rampenbestrijding en in geval van crises wordt ook nauw samengewerkt met de 
politie, het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal 
Militair Commando-Zuid. 

Bestuurlijk 
belang 

De burgemeester is lid van het algemeen bestuur. 
 

  

https://www.euregio.org/
http://www.vrbn.nl/
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Financieel 
belang 

Jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bedrag per inwoner. In geval van 
opheffing, op basis van een besluit van het algemeen bestuur, is de gemeente partij in 
de liquidatie. 

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 830 765 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 8.104 8.189 

Vreemd vermogen 50.916 37.529 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Regionaal bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost te Oss 

Website http://www.rblbno.nl 

Publiek belang Het RBL BNO voert namens de deelnemende gemeenten de wettelijke taken in het 
kader van toezicht en naleving van de leer- en kwalificatieplicht uit, alsmede de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) die zich richt op voortijdig 
schoolverlaten en de aanpak kwetsbare jongeren.  

Partijen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en 
Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente neemt deel aan het bestuurlijk overleg van het algemeen bestuur van 
het RBL-BNO en wordt hierin vertegenwoordigd door de portefeuillehouder onderwijs. 

Financieel 
belang 

Zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de 
uitvoering van taken van het RBL-BNO worden omgeslagen over de deelnemende 
gemeenten op basis van inwonersaantal. 

Risico's Niet van toepassing.  

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 30 30 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te 's-Hertogenbosch 

Website http://www.bhic.nl 

Publiek belang Behoud van archiefbescheiden door toezicht en beheer daarop en de bevordering van 
lokaal en streek historisch onderzoek. 

Partijen Het Rijk, vijftien gemeenten en twee waterschappen. 

Bestuurlijk 
belang 

Alle deelnemende gemeenten en waterschappen wijzen gezamenlijk drie 
vertegenwoordigers aan in het Algemeen Bestuur. De gemeente is vertegenwoordigd 
door een lid van het college van burgemeester en wethouders. 

Financieel 
belang 

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. In 
geval van opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daartoe regels 
op. 

Risico's Niet van toepassing. 

  

http://www.rblbno.nl/
http://www.bhic.nl/
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(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 46 49 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 1.415 1.195 

Vreemd vermogen 2.187 3.061 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord te ‘s Hertogenbosch 

Website https://www.ravbrabantmwn.nl/ 

Publiek belang De gemeentelijke taak op het gebied van ambulancevervoer en acute zorgverlening, 
ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling vanwege de publieke borging en 
afstemming met GHOR. 

Partijen 43 gemeenten in Noord-Brabant. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door een lid van 
het college van burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

De gemeentelijke bijdrage voor de ambulancevoorziening is komen te vervallen vanaf 
2011.  

Risico's Externe ontwikkelingen zoals rijksbezuinigingen en/of kostensaneringen bij de 
zorgverzekeraars kunnen leiden tot een (hogere) gemeentelijke bijdrage. Het risico 
wordt ingeschat op zeer gering. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 0 0 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 13.708 13.749 

Vreemd vermogen 27.096 23.696 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

GGD Hart voor Brabant te 's-Hertogenbosch 

Website https://www.ggdhvb.nl/ 

Publiek belang Gemeentelijke taak op het gebied van de openbare gezondheidszorg voor alle 
leeftijdsgroepen, ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. 

Partijen 25 Brabantse gemeenten. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door een lid van 
het college van burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van de af te nemen 
diensten en producten. In geval van opheffing op basis van een besluit van het 
Algemeen Bestuur, is de gemeente partij in de liquidatie. 

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 403 424 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 5.516 5.851 

Vreemd vermogen 7.399 7.544 

Resultaat 2021 0  

https://www.ravbrabantmwn.nl/
https://www.ggdhvb.nl/
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Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) te 's-Hertogenbosch 

Website https://www.odbn.nl 

Publiek belang Voor de deelnemers taken uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en om 
als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage leveren aan een 
leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Brabant Noord. 

Partijen Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, 
Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meijerijstad, Uden, 's Hertogenbosch, 
Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder (betrokken wethouder). 

 

Financieel 
belang 

De gemeente draagt jaarlijks bij aan de exploitatie op basis van af te nemen taken. 

Risico's Door een hogere urenafname dan begroot wordt het budget overschreden (afrekening 
op basis van uurtje-factuurtje). 
Het weerstandsvermogen van de ODBN zit beneden de ratio 1. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 303 259 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 8.186 8.148 

Vreemd vermogen 10.905 11.168 

Resultaat 2021 106  

ENDVBEND    

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel te Cuijk 

Website http://www.afvalaanbieden.nl 

Publiek belang Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk (rest)afval en het exploiteren van 
milieustraten. 

Partijen Gemeenten Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis en Boekel. 
De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is op 1 januari 2020 van start gegaan 
vanuit de GR ODBN.  

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder (betrokken wethouder). 

 

Financieel 
belang 

De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de inzamelkosten (op basis van een door 
het algemeen bestuur bepaalde verdeelsleutel) en de overige kosten 
(inwonersbijdrage). 

Risico's De kosten afvalverwerking worden voor 100% doorberekend in de tarieven 
reinigingsrechten. Voor een eventuele naheffing Afvalinzameling (Attero) zie de 
paragraaf Weerstandsvermogen. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 790 725 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 926 366 

Vreemd vermogen 1.758 N.n.b. 

Resultaat 2021 310  

ENDVBEND    

  

https://www.odbn.nl/
http://www.afvalaanbieden.nl/
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Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (Regiotaxi) te Oss 

Website http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl 

Publiek belang Het bevorderen van de beschikbaarheid van een collectieve, vraagafhankelijke 
vervoersvoorziening voor diverse doelgroepen, in samenwerking tussen de provincie 
NoordBrabant en de bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) aangesloten 
gemeenten. 

Partijen Provincie NoordBrabant en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, 
Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een lid van het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

Er is geen sprake van een financieel belang in de zin van een kapitaaldeelname. De 
GRKCV factureert (maandelijks) de exploitatiekosten Wmo aan de gemeente. Tevens 
is er sprake van een jaarlijkse bijdrage aan beheerkosten. 

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 8 12 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 808 808 

Vreemd vermogen 793 792 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant te Oss 

Website https://www.wvs-nb.nl/ 

Publiek belang Gemeentelijke taak in het kader van Wet sociale werkvoorziening (WSW), onderge-
bracht in de onderhavige gemeenschappelijke regeling. Door een wetswijziging is 
nieuwe instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening per 01-01-2015 niet langer 
mogelijk. 

Partijen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, 
Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een lid van het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

In geval van opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daartoe 
regels op. Naast een bijdrage per inwoner in de bestuurs- en secretariaatskosten stelt 
de gemeente de “fictieve” rijksbijdrage WSW beschikbaar aan het werkvoor-
zieningsschap. Het werkvoorzieningsschap stort jaarlijks 50% van de uit te keren winst 
(indien aanwezig) in de zogenaamde algemene gemeentelijke reserve (AGR). Dit 
dividend is gerelateerd aan de mate waarin de gemeente diensten van de IBN heeft 
afgenomen. Uit deze reserve kan de gemeente incidentele opdrachten aan de IBN 
verstrekken, welke hieruit worden betaald. 

Risico's De materiële uitvoering van de WSW is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-
Holding B.V. In een sociaal economisch contract zijn de wederzijdse rechten en 
verplichtingen vastgelegd. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werk-
voorzieningsschap Noordoost-Brabant. De bedrijfsvoering risico’s zijn hiermee indirect 
voor de deelnemende gemeenten. 

  

http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/
https://www.wvs-nb.nl/
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(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 3 3 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 26.968 26.968 

Vreemd vermogen 3.123 3.123 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

GR Werkorganisatie CGM te Cuijk 

Website https://www.cgm.nl/ 

Publiek belang Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige- en een 
doelmatige uitvoering door de Werkorganisatie CGM van de door de deelnemende 
gemeenten aan de Werkorganisatie CGM opgedragen taken. In voorkomende gevallen 
is het mogelijk dat er tussentijds in een separate deelopdracht taken door de 
deelnemende gemeenten aan de Werkorganisatie CGM worden opgedragen.  

Partijen De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door een lid van het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

De begroting van de Werkorganisatie CGM is gebaseerd op de uitkomsten van de 
dienstverleningsovereenkomsten die de deelnemende gemeenten met de 
Werkorganisatie CGM afsluiten.  

Risico's Voor de Werkorganisatie CGM zijn geen specifieke risico’s te benoemen. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 7.798 8.371 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 1.161 1.294 

Vreemd vermogen 6.850 6.850 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

GR toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint 
Hubert 2015 te Cuijk 

Website  
Publiek belang Het schoolbestuur van het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bergen, 

Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert is ondergebracht bij de Stichting 
Invitare Openbaar Onderwijs. Ofschoon het bestuur van het openbaar onderwijs is 
ondergebracht bij deze stichting heeft de gemeente op grond van artikel 48 van de 
Wet op het primair onderwijs een toezichthoudende taak ten aanzien van het 
openbaar onderwijs. Het toezicht beperkt zich tot de in de wet genoemde taken.  

Partijen De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill en Sint Hubert. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente Cuijk is centrumgemeente. Daarnaast is de wethouder onderwijs uit elke 
betrokken gemeente vertegenwoordigd in het Overlegorgaan toezicht openbaar 
onderwijs dat jaarlijks advies uitbrengt aan de centrumgemeente over de uitvoering 
van de toezichthoudende taken. 

Financieel 
belang 

Voor de uitvoering van de toezichthoudende taken en het secretariaat van het 
Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs door de centrumgemeente verstrekt elke 
deelnemende gemeente een gelijke bijdrage. 

Risico's Niet van toepassing. 

https://www.cgm.nl/
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(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 0 0 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen 0 0 

Vreemd vermogen 0 0 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Overige verbonden partijen 

Regio Noordoost Brabant te 's-Hertogenbosch 

Website https://www.regionoordoostbrabant.nl/ 

Publiek belang Door een sterke samenwerking met Provincie Noord-Brabant, omliggende regio’s en 
het Rijk het realiseren van een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire 
economie. De Samenwerkingsagenda van Regio Noordoost Brabant richt zich op 
mobiliteit en ruimte, leefomgeving (onder andere klimaat en energie) en 
vestigingsklimaat. 

Partijen De zeventien gemeenten en twee waterschappen in de regio Noordoost Brabant. 

Bestuurlijk 
belang 

De regionale economische- en sociaal maatschappelijke opgaven vragen om een 
gezamenlijke aanpak op verschillende schaalniveaus. Lokale ambities kunnen zo 
efficiënter worden uitgevoerd, o.a. door de activiteiten van de Stichting Agrifood 
Capital.  

Financieel 
belang 

Op basis van de gemaakte afspraken in het bestuursconvenant leveren de gemeenten 
en waterschappen uit de regio een financiële bijdrage in het Regiofonds. Voor de 
gemeenten is dit jaarlijks € 3 per inwoner.  

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 59 50 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 0  

ENDVBEND    

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost te 's-Hertogenbosch 

Website https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/veiligheidshuis_maas_en_leijgraaf 

Publiek belang Samenwerking waarbij zorg- en veiligheidspartners en gemeenten, onder eenduidige 
procesregie, werken aan complexe domeinoverstijgende zorg- en 
veiligheidsproblemen. 

Partijen Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint 
Hubert, Meierijstad, Oss, Sint Anthonis, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Uden 
en Vught. 

Bestuurlijk 
belang 

De gemeente is in de stuurgroep vertegenwoordigd door een lid van het college van 
burgemeester en wethouders. 

 

Financieel 
belang 

Jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bijdrage per inwoner. In geval van 
liquidatie zullen resterende kosten worden verdeeld. 

Risico's Niet van toepassing. 

  

https://www.regionoordoostbrabant.nl/
https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/veiligheidshuis_maas_en_leijgraaf
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(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 9 11 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 N.n.b.  

ENDVBEND    

Veilig Thuis Brabant-Noordoost te 's Hertogenbosch 

Website https://www.veiligthuisbno.nl/ 

Publiek belang Huiselijk geweld is een van de meest voorkomende vormen van geweld. Landelijk en 
lokaal is er steeds meer aandacht gekomen voor huiselijk geweld en daarmee ook voor 
de noodzakelijke rol van de overheid in de aanpak van het geweld, zowel wat betreft 
de aanpak als het voorkomen ervan.  
Veilig Thuis is het sluitstuk van alle tijdelijke projecten m.b.t. huiselijk geweld die in 
BrabantNoord zijn uitgevoerd. Veilig Thuis is een laagdrempelige en deskundige 
toegangspoort welke voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld open 
staat. Men kan hier terecht voor ondersteuning, informatie en advies maar ook voor 
het melden van vermoedens van huiselijk geweld. Veilig Thuis werkt nauw samen met 
het basisteam Centrum Jeugd en Gezin zowel ten aanzien van de signalering als de 
aanpak van huiselijk geweld.  

Partijen Onder het werkgebied van Veilig Thuis BrabantNoordoost vallen de gemeenten 
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s Hertogenbosch, Landerd, 
Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Uden en 
Vught. 

Bestuurlijk 
belang 

Er is ca. vier keer per jaar een bestuurlijk overleg waaraan wordt deelgenomen door 
de portefeuillehouders huiselijk geweld van deze gemeenten die eindverantwoordelijk 
zijn voor de aanpak huiselijk geweld. De taken van dit overleg zijn het vaststellen van 
het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen en jaarverslagen en het bespreken van de 
begroting en de jaarrekening. 

Financieel 
belang 

De subsidiebijdrage 2019 was € 0,13 per inwoner. 

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 2 N.v.t. 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 N.n.b.  

ENDVBEND    

  

https://www.veiligthuisbno.nl/
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Vennootschappen en coöperaties 

Brabant water te 's-Hertogenbosch 

Website http://www.brabantwater.nl 

Publiek belang Het veilig stellen van de kwaliteit van het waterleidingnet en het genereren van 
dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen in beginsel vrij worden 
aangewend voor gemeentelijke taken. 

Partijen Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 10.000.000 aandelen van € 0,10 nominaal. De 
aandelen luiden op naam en zijn in eigendom van gemeenten en provincie. 

Bestuurlijk 
belang 

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de 
algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Financieel 
belang 

Het financiële belang bij effectenbezit in het algemeen is het risico van 
koersschommelingen en/of winstdalingen (daling dividend). De gemeente bezit 23.154 
aandelen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel. Bij Brabant Water komen 
alle inkomsten ten goede aan de watervoorziening. Winst wordt gebruikt om de 
kwaliteit van het drinkwater op een hoog niveau te houden, scherpe tarieven te 
bieden en investeringen nu en in de toekomst zo veel mogelijk uit eigen middelen te 
realiseren. Bovendien zien de aandeelhouders van Brabant Water vrijwillig af van 
dividend. 

Risico's Niet van toepassing. 

(bedragen x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2021 

Gemeentelijke bijdrage 0 0 

(bedragen x € 1.000) 31 december 2021 31 december 2020 

Eigen vermogen N.n.b. N.n.b. 

Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b. 

Resultaat 2021 N.n.b.  

ENDVBEND    

 
  

http://www.brabantwater.nl/
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7 Grondbeleid 

In deze paragraaf wordt aangeven op welke wijze het grondbeleid bijdraagt aan de ruimtelijke 

doelstellingen van de gemeente. Daarnaast wordt kort de uitvoering van het grondbeleid omschreven. 

Van alle grondexploitaties is een actuele prognose weergegeven. Tot slot volgt een toelichting op de 

uitgangspunten met betrekking tot de reserves en voorzieningen en de risico’s in relatie tot de 

grondexploitatie.  

 

De verantwoording over de grondexploitaties vindt twee keer per jaar (bij de jaarrekening en begroting) 

plaats om het proces te verankeren in de planning- en controlcyclus. Verder wordt gebruik gemaakt van 

de tussentijdse bestuurlijke rapportages om verantwoording af te leggen over de grondexploitaties van 

de gemeente. 

 

7.1 Beleid 

Wettelijk is een gemeente verplicht inzicht te geven in een aantal zaken zoals hierna benoemd. De 

gemeente Grave geeft inzicht in deze zaken door deze op te nemen in de paragraaf grondbeleid bij de 

jaarrekening.  

 Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen van de programma's die 

zijn opgenomen in de begroting; 

 Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; 

 Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitatie; 

 Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 

 De beleidsuitgangspunten met betrekking tot de reserves bouwgrondexploitatie in relatie tot de 

risico’s van de grondzaken. 

 

Daarnaast is in de financiële verordening (artikel 18) van de gemeente Grave opgenomen dat er 

aandacht moet zijn voor de verwerving van gronden en de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen 

projecten.  

 

Structuurvisie 

De structuurvisie Grave 2025 is begin 2014 vastgesteld. De inhoud van de structuurvisie houdt verband 

met de mogelijkheden tot kostenverhaal voor wat betreft bovenwijkse voorzieningen en bijdragen aan 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Grondbeleid 

In 2013 is de nota grondbeleid herzien. In de herziene vastgestelde nota is het concept Sturend 

grondbeleid toegelicht. Dit concept gaat uit van een manier van werken die, door de inzet van 

grondbeleidsinstrumenten welke worden toegespitst op de locatie en situatie, leidt tot de tijdige 

bestuurlijke gewenste verandering in het ruimtelijk grondgebruik. Hiermee wordt de regie over de 

ruimtelijke ontwikkelingen bij de gemeente gehouden. Daarnaast is het doel het kostenverhaal zeker te 

stellen. Dit betekent dat de gemaakte kosten volgens een gelimiteerde lijst (Bro) door kunnen en 

moeten worden gelegd aan marktpartijen die een ruimtelijk initiatief in procedure brengen. 

 

Grondprijsbeleid 

In de Nota Grondprijsbeleid 2013 is opgenomen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar 

grondprijsbeleid. Per locatie waar sprake is van gemeentelijk eigendom wordt bezien welke 
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grondprijsmethode(n) de meest aangewezen is/zijn. Dit sluit aan bij het in de Nota grondbeleid 2013 

omschreven concept Sturend grondbeleid. 

Mogelijk dat op termijn een heroverweging en harmonisatie van het grondprijsbeleid op regionaal 

niveau plaatsvindt.  

 

Wetswijzigingen 

In 2016 is een gewijzigde Notitie Grondexploitatie door de commissie BBV vastgesteld. In deze notitie 

worden richtlijnen gegeven voor de toepassing van het ‘Besluit Begroting en Verantwoording voor 

gemeenten’ (BBV). Dit besluit bevat de spelregels voor grondexploitaties.  

 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 

 Wijziging rentepercentage, in tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet meer toegestaan om het 

gemeente brede omslagpercentage toe te rekenen aan de grondexploitaties. Het is alleen nog maar 

toegestaan om rente, zoals door de gemeente werkelijk betaald, wordt door te rekenen. Binnen de 

complexen werd hier al rekening mee gehouden;  

 De maximale looptijd van een grondexploitatie is vastgesteld op 10 jaar. Momenteel lopen er geen 

grondexploitaties met een langere looptijd; 

 Het is niet meer toegestaan om bijdragen vanuit grondexploitaties aan activiteiten te doen welke 

niet rechtstreeks verband houden met de grondexploitatie. Indien gewenst kunnen bijdragen aan 

andere activiteiten plaatsvinden middels resultaatbestemming; 

 Met ingang van de jaarrekening 2016 is het verplicht gesteld om de verliesvoorziening te waarderen 

tegen een disconteringsvoet van 2%. De gemeente Grave heeft voor haar grondexploitaties geen 

verliesvoorziening, alle exploitaties kennen een positief resultaat; 

 Voorraden panden en gronden worden verantwoord onder de materiële vaste activa. Als gevolg 

hiervan is het niet meer toegestaan om de boekwaarde te muteren op basis van de in het boekjaar 

gerealiseerde baten en lasten.  

 Tussentijdse winst dient te worden genomen op basis van de PoC-methode (percentage of 

completion). 

 

7.2 Parameters 

De parameters in de grondexploitatie 

De invloed van gebruikte parameters in langlopende grondexploitaties is groot. Daarom is het van 

belang deze parameters zorgvuldig vast te stellen en jaarlijks te monitoren. De trends en ontwikkelingen 

die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan zijn hierbij van belang. Daarnaast zijn recente 

marktontwikkelingen van belang voor de verwachting van de ontwikkeling van de parameters in de 

komende periode. In onderstaande tabel zijn de parameters verwerkt zoals we deze hanteren binnen de 

grondexploitatieprojecten. Het gehanteerde rentepercentage sluit aan op de rekenrente van de 

algemene dienst conform BBV. 

 

Parameters 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Rente 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 

Opbrengstenstijging 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Kostenstijging 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

m.u.v. BGE De Bons: opbrengstenstijging 0%       
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7.3 Programma grondexploitaties 

In onderstaande tabel zijn de actieve grondexploitaties, met een overzicht van het nog te realiseren 

programma, opgenomen: 

 

Nr. Grondexploitatie Programma nog te realiseren (1-1-2020) 

  Woningen (aantal) 
Bedrijven 

(m²) 
Overig 

(m²) 

1 Bedrijvenpark De Bons  18.533  

2 Dorpshart Velp 1   

3 De Sprankel 34   

 Totaal 35  18.533  -  

 
 

7.4 Projecten grondexploitaties 

Prognose resultaten 

Alhoewel de woningmarkt als ook de markt voor bedrijventerreinen momenteel verder herstellen, blijkt 

dit nog niet uit de verkopen van bedrijventerreinen in 2019. Wel vinden er meer gesprekken met 

potentiële kopers plaats en is het de verwachting dat dit tot de geprognosticeerde afzet van 

bedrijventerreinen zal leiden. Alle grondexploitaties zijn cijfermatig herzien per prijspeil 1 januari 2020, 

waarbij de boekwaarden per 31-12-2019 zijn geanalyseerd en daar waar nodig heeft dit tot 

aanpassingen geleidt. De volgende vijf P’s vormen de leidraad bij de inhoudelijke herziening: 

programma, planning, parameters, prijs en plankosten. Door de grondexploitaties op basis van deze 

onderdelen te actualiseren blijven de uitgangspunten zo realistisch mogelijk. In onderstaande tabel is 

een overzicht opgenomen van alle actieve grondexploitaties binnen de gemeente Grave. Per 

grondexploitatie zijn de boekwaarden per 1 januari 2020, de looptijd en de netto contante waarde 

(NCW) per 1 januari 2020 voor zowel jaarrekening 2019 als begroting 2021 weergegeven. Daarnaast zijn 

de mutaties weergegeven (voor een plan met een negatieve NCW dient er een voorziening te worden 

genomen, in gemeente Grave niet van toepassing). 

 

Winstnemingen 

In de Notitie Grondexploitaties 2016 is door de commissie BBV opgenomen dat, indien het resultaat op 

de grondexploitatie op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, tussentijdse winst dient te worden 

genomen. Het betreft een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. De regels met 

betrekking tot de winstneming zijn door de commissie BBV concreet geworden.  

De BBV commissie heeft de “percentage of completion” regel (PoC) opgenomen om gemeenten in staat 

te stellen om tussentijds tot winstneming over te gaan. In formule ziet dat er als volgt uit:  

% kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % PoC (ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de 

gronden voor 50% zijn verkocht, dan is de PoC dus 25%). Er is momenteel sprake van geringe 

tussentijdse winstnemingen binnen de grondexploitaties van de gemeente Grave.  

 

Nr. Grondexploitatie Boekwaarde 
01-01-2020 

Looptijd Begroting 2021 
NCW  

per 01-01-2020 

Jaarrekening 2019 
NCW  

per 01-01-2020 

Mutatie 
NCW 

1 Bedrijvenpark De Bons € 736.051 2027 € 622.066 € 640.718 -€ 18.652 

2 Dorpshart Velp € 39.445 2020 € 19.770 € 20.763 -€ 993 

3 De Sprankel € 247.625 2025 € 623.405 € 623.734 -€ 329 
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7.5 Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen 

Reserves 

Voor de grondexploitaties is een risicoanalyse uitgevoerd. Voor elke grondexploitatie is een 

pessimistisch scenario opgesteld. De analyse heeft ertoe geleid dat de risicobuffer is gesteld op € 0 voor 

de reguliere grondexploitaties. Geen van de grondexploitaties heeft een negatieve contante waarde bij 

de doorrekening van een pessimistisch scenario. 

 

Voorzieningen 

De voorziening verliesgevende complexen dient om grondexploitaties die in de toekomst naar 

verwachting verliezen zullen opleveren te dekken. Aangezien er per 1 januari 2020 en na de in deze nota 

voorgestelde besluitvorming geen complexen zijn met een geprognosticeerd verliesgevend resultaat is 

de stand van deze voorziening € 0. 

 

Weerstandsvermogen 

Het totale bedrag aan toekomstige opbrengsten voor de grondexploitatieprojecten is aanzienlijk hoger 

dan de boekwaarde van deze projecten ad. € 1.014.718 (boekwaarde exclusief winstnemingen, per 01-

01-2020). Er is voldoende weerstandsvermogen aanwezig.  

 

In onderstaande tabel is de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2020 weergegeven. 

 Jaarrekening 

Reserves & voorzieningen Stand per 1-1-2020 

Voorziening verliesgevende complexen € 0 

Risicoreserve grondexploitaties € 0 

 
 

7.6 Toelichting grondexploitatie projecten 

1. Bedrijvenpark De Bons 

In de afgelopen jaren was er nagenoeg geen vraag naar bedrijfskavels. Er heeft een herijking 

plaatsgevonden, daaruit bleek dat gemeente Grave nog steeds haar bedrijfskavels marktconform 

aanbied. Inmiddels hebben in het afgelopen jaar een aantal geïnteresseerde partijen zich gemeld voor 

een kavel op de Bons. Na de economische crisis ervaren we een stijgende interesse in bouwkavels. 

Enkele bedrijven op bedrijvenpark De Bons hebben ondanks de economische crisis groei weten te 

realiseren, zodat er ook vraag ontstaat naar meer parkeerruimte op het bedrijvenpark. Mede gelet op 

de huidige Covid-19 crisis is de uitgifteplanning enigszins bijgesteld.   

Om de verkoopbaarheid te stimuleren zijn in het nieuwe bestemmingsplan een aantal verruimingen 

opgenomen en wordt rekening gehouden met specifieke marktvragen. Zo is bijvoorbeeld het 

beeldkwaliteitsplan bijgesteld en is het bebouwingspercentage verruimd. 

 

2. Dorpshart Velp  

Op dit moment wordt door Daverveld Reuvers projectontwikkeling gewerkt aan een aangepast plan 

waar ruimte wordt geboden aan maximaal 6 woningen. De verwachting is dat de start van de bouw in 

het najaar van 2020 zal plaatsvinden. 

 

3. De Sprankel 

In de periode 2017-2018 zijn een aantal vrijblijvende gesprekken gevoerd met een ontwikkelaar over 

een mogelijke herontwikkeling op de locatie van basisschool “De Sprankel”. Naar aanleiding van deze 

gesprekken is vrijblijvend een schetsplan opgesteld voor ca. 34 woningen. Inmiddels is deze betreffende 
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ontwikkelvisie aangehouden door de raad. Op dit moment zit het opgestarte ‘open’ planproces in een 

afrondende fase.  
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Financiële begroting 
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1 Overzicht van baten en lasten 
 

(bedragen x € 1.000)  

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 

Dienstverlening, veiligheid en 
bestuur 

Lasten -2.956 -2.581 -2.533 -2.499 -2.479 -2.516 

 

Baten 215 -183 138 129 110 203 

 

  -2.740 -2.764 -2.395 -2.370 -2.370 -2.313 
 

Openbare ruimte Lasten -3.939 -4.201 -4.006 -4.005 -4.048 -4.094 
 

Baten 1.500 1.840 1.379 1.365 1.396 1.396 
 

  -2.438 -2.360 -2.627 -2.640 -2.652 -2.698 
 

Bouwen, wonen en milieu Lasten -3.119 -3.171 -2.831 -2.734 -2.658 -2.981 
 

Baten 2.181 2.134 1.924 1.776 1.734 2.057 
 

  -938 -1.037 -907 -959 -923 -923 
 

Kind, cultuur en sport Lasten -2.686 -3.382 -3.160 -3.032 -3.027 -3.022 
 

Baten 380 454 379 362 362 362 
 

  -2.306 -2.927 -2.782 -2.670 -2.665 -2.660 
 

Maatschappelijke zaken Lasten -13.493 -14.577 -14.451 -14.618 -14.578 -14.515 
 

Baten 2.452 2.962 2.582 2.632 2.632 2.632 
 

  -11.042 -11.615 -11.869 -11.986 -11.947 -11.884 
 

Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

Lasten -134 348 -54 -56 -81 -87 

 

Baten 21.745 22.380 22.933 23.156 23.196 23.248 

 

  21.612 22.728 22.879 23.100 23.115 23.161 
 

Overhead Lasten -3.644 -4.228 -4.123 -4.133 -4.140 -4.138 
 

Baten 0 0 0 0 0 0 
 

  -3.644 -4.228 -4.123 -4.133 -4.140 -4.138 
 

Vennootschapsbelasting Lasten 0 0 0 0 0 0 
 

        
 

Onvoorzien Lasten 0 0 -26 -26 -26 -26 
 

    -26 -26 -26 -26 

Saldo van baten en lasten  -1.496 -2.205 -1.850 -1.684 -1.608 -1.482 

 
 

Mutaties reserves Lasten -2.975 -25 -204 -206 -207 -208 
 

Baten 4.692 1.359 808 792 789 787 

Reservemutaties  1.717 1.335 604 586 582 578 

 
Saldo van baten en lasten incl. 
reservemutaties 

 221 -870 -1.246 -1.098 -1.026 -903 
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Meerjarenperspectief 2021-2024 -1.246 -1.098 -1.026 -903 

Waarvan:      

Structureel saldo -1.899 -1.282 -1.247 -1.124 

Incidenteel saldo 653 184 221 221 

 

 
Vanaf het begrotingsjaar 2020 vinden de stortingen en onttrekkingen aan de reserves rechtstreeks 

plaats via de programma’s. Tot 2020 werden deze verantwoord binnen algemene dekkingsmiddelen.  

Dit betekent bij de programma’s een verschil ten opzichte van de jaarrekening 2019. Binnen de totale 

programmabegroting heeft dit geen financieel effect. 

 
 
 
1.1 Uitgangspunten 

In de kadernota zijn uitgangspunten vastgesteld voor de programmabegroting. 

In onderstaande tabel een samenvatting. 

De disconteringsvoet is voor de programmabegroting op 2% gezet. Dit was in de kadernota nog 1%. 

Hiermee voldoet dit percentage met de wettelijke norm. 

 

Onderdeel Begroting 2021 

Salarissen (CGM) 2,90% 

Leveringen goederen en diensten 1,70% 

Verbonden partijen Begroting GR 2021 

Algemene uitkering Mei 2020 

Rekenrente investeringen 1,00% 

Disconteringsvoet 2,00% 

 

De provincie schrijft in haar toetsingscriteria dat de kapitaallasten van investeringen al gedekt moeten 

kunnen worden in datzelfde jaar. Wij hanteren dit uitgangspunt niet en volgen de voorgeschreven regels 

van de BBV. 
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1.2 Incidentele baten en lasten 

(bedragen x € 1.000) 
Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 Toelichting 

2 Openbare ruimte 2 97 97 97 Storting reserve gebouwenbeheer 
(RB 11-dec. 2018) 

3 Bouwen, wonen en milieu 5 0 0 0 LvC Net 

3 Bouwen, wonen en milieu 48 37 0 0 Energieverkenning en energievisie 

4 Kind, cultuur en sport 23 23 23 23 Storting algemene reserve i.v.m. 
drie-eenheid 

Lasten  78 157 120 120  

1 Dienstverlening, veiligheid 
en bestuur 

20 20 20 20 Beschikking reserve 
brandweerkazerne Veiligheidsregio 

1 Dienstverlening, veiligheid 
en bestuur 

14 0 0 0 Beschikking reserve 
brandweerkazerne Veiligheidsregio 

2 Openbare ruimte 115 115 115 115 Dekking planmatig onderhoud 
gebouwen en opstallen 

3 Bouwen, wonen en milieu 100 100 100 100 Dekking kosten facilitaire rol 
Wisseveld 

3 Bouwen, wonen en milieu 28 0 0 0 LvC Net 

4 Kind, cultuur en sport 105 105 105 105 Dekking korting AU groot 
onderhoud scholen 

5 Maatschappelijke zaken 349 0 0 0 Incidentele bijdrage jeugd 2021 

Baten  731 340 340 340  

Saldo  654 184 221 221  
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1.3 Structurele reservemutaties 

(bedragen x € 1.000)     

Prog. nr. Programma omschrijving 2021 2022 2023 2024 

2 Openbare ruimte 9 103 102 102 

3 Bouwen, wonen en milieu 13 12 12 12 

4 Kind, cultuur en sport 126 123 121 118 

5 Maatschappelijke zaken 11 11 11 11 

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 115 115 115 115 

Totaal  274 366 361 358 
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2 Financiële positie 

 

2.1 Geprognosticeerde balans 

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 1-1-2023 1-1-2024 

 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

ACTIVA (bedragen x € 1.000)       

Vaste activa       

Immateriële vaste activa 1.312 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Materiele vaste activa 39.371 55.000 54.700 54.200 53.700 51.700 

Financiële vaste activa 2.137 800 800 800 800 800 

Totale vaste activa 42.820 57.100 56.800 56.300 55.800 53.800 

       

Vlottende activa       

Voorraden  1.023 1.100 900 800 600 600 

Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd korter dan één jaar 

6.814 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Liquide middelen 150 200 200 200 200 200 

Overlopende activa 441 200 200 200 200 200 

Totaal vlottende activa 8.428 5.500 5.300 5.200 5.000 5.000 

       

Totaal ACTIVA 51.248 62.600 62.100 61.500 60.800 58.800 

       

PASSIVA (bedragen x € 1.000)       

Vaste passiva       

Eigen vermogen 16.693 14.500 13.900 13.300 12.700 12.100 

Voorzieningen 8.337 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 

Vaste schulden 8.269 28.000 29.000 29.700 29.900 28.400 

Totaal vaste passiva 33.299 51.000 51.900 52.500 52.600 51.000 

       

Vlottende passiva       

Netto-vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan 
één jaar 

16.817 11.000 9.600 8.400 7.600 7.200 

Overlopende passiva 1.132 600 600 600 600 600 

Totaal vlottende passiva 17.949 11.600 10.200 9.000 8.200 7.800 

       

TOTAAL PASSIVA 51.248 62.600 62.100 61.500 60.800 58.800 

 
  



113 

2.2 EMU-saldo 

(bedragen x € 1.000) Rekening Begroting Begroting 

Omschrijving 2019 2021 2022 

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 
17c) 

-1.496 -1.900 -1.683 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 596 -300 -500 

3. Mutatie voorzieningen 138 500 500 

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in 
exploitatie) 

259 -200 -100 

5. Verwachte boekwinst/verlies bij de 
verkoop van financiële vaste activa en 
(im)materiële vaste activa, alsmede de 
afwaardering van financiële vaste activa 

- - - 

Berekend EMU-saldo -2.213 -900 -583 
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2.3 Investeringen 

(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Herplantplicht a.g.v. natuurbeschermingswet 20    

Reconstructie wegen 435 435 435 435 

Openbare verlichting 114 193 155 39 

Openbare verlichting sox verlichting 31    

Speeltoestellen 44 44 44 44 

Investering groen 110 110 125 110 

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 56 41 61 75 

VGRP 2019-2023, 60 jaar 800 630 630 1.424 

Eindtotaal 1.610 1.453 1.450 2.127 

     

Effect op kapitaallasten     

De kapitaallasten van bovenstaande investeringen zijn als volgt:     

(bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

Herplantplicht a.g.v. natuurbeschermingswet 0 1 1 1 

Reconstructie wegen  0 15 30 56 

Openbare verlichting 0 7 18 28 

Openbare verlichting sox verlichting  0 2 2 2 

Speeltoestellen 0 5 10 14 

Investering groen 0 7 13 21 

Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 15 jr 0 4 7 10 

VGRP 2019-2023, 60 jaar 0 18 32 46 

Eindtotaal 0 58 113 177 

 
  



 

2.4 Reserves en voorzieningen 

 
(bedragen x € 1.000) 2019 Dotatie Onttrekking 2020 Dotatie Onttrekking 2021 Dotatie Onttrekking 2022 Dotatie Onttrekking 2023 Dotatie Onttrekking 2024 

 

Reserves 

Algemene reserve 

Algemene reserve (vrij 
besteedbaar) 

6.717 244 -1.624 5.336 23 -100 5.259 23 -100 5.182 23 -100 5.105 23 -100 5.028 

Bestemmingsreserve 

Mobiliteitsfonds 81  -51 30   30   30   30   30 

Nieuwbouw Stadhuis 3.303  -115 3.188  -115 3.073  -115 2.958  -115 2.843  -115 2.728 

Reconstructie algemeen (v/h 
groenfonds) 

102   102   102   102   102   102 

Exploitatieres.verk.brandweerkaz. 
Veiligheidsregio 

190  -61 129  -34 95  -20 75  -20 55  -20 35 

Onderwijshuisvesting 756  -105 651  -105 546  -105 441  -105 336  -105 231 

Bestemmingsreserve Verkeer Brede 
School Oost 

795  -30 766  -22 744  -22 722  -22 700  -22 678 

Bestemmingsreserve Kapitaallasten 1.406  -59 1.347  -56 1.291  -56 1.235  -55 1.180  -55 1.125 

Bestemmingsreserve Kapitaallasten 
Drie-eenheid Velp 

1.044  -147 897  -47 850  -46 804  -46 758  -46 712 

Reserve Onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 

497 2 -145 354 97 -115 335 97 -115 317 97 -115 298 97 -115 280 

Reserve kapitaallasten 
Voorbereiding Visioterrein 

281  -12 269  -12 256  -12 244  -12 232  -12 219 

Bestemmingsreserve kapitaallasten 
sportpark Kranenhof 

1.300   1.300 85 -202 1.183 86 -200 1.069 88 -199 958 89 -197 850 

Res.Uitv reg.doc Opv,zorg 
onderst.inw.psych.kwetsb 

 85  85   85   85   85   85 

Subtotaal 16.472 330 -2.349 14.453 204 -808 13.849 206 -792 13.263 207 -789 12.681 208 -787 12.103 
 

 

 

 

Voorzieningen 

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's 

Pensioenaanspraken wethouders 1.777 101  1.878 101  1.980 101  2.081 101  2.182 101  2.284 

Voorziening 
wachtgeldverplichtingen 
wethouders 

18 56 -70 3  -3           



 

(bedragen x € 1.000) 2019 Dotatie Onttrekking 2020 Dotatie Onttrekking 2021 Dotatie Onttrekking 2022 Dotatie Onttrekking 2023 Dotatie Onttrekking 2024 

Voorz. van derden verkregen middelen met specifieke besteding 

Vervanging riolering 
(rioolbeheersplan) 

5.847  -150 5.697  -103 5.594  -86 5.508  -114 5.394  -114 5.280 

Voorziening ter egalisering van lasten 

Voorz. openbare ruimte en civiele 
objecten 

137 23 -77 83 23 -51 56 23 -51 28 23 -46 6 23  29 

Voorz. achterstallig onderhoud 
wegen kwaliteit D 

234  -234              

Voorziening onderhoud wegen en fietspaden 

Onderhoud wegen en fietspaden 
(wegennota) 

323 396 -348 372 331 -309 394 331 -461 265 331 -490 106 331  437 

Subtotaal 8.337 577 -881 8.033 456 -465 8.024 456 -597 7.882 456 -650 7.688 456 -114 8.030 
                 

Totaal 24.809 907 -3.230 22.486 660 -1.273 21.873 662 -1.389 21.145 663 -1.439 20.369 664 -901 20.133 
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3 Taakvelden per programma 

 Omschrijving taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur    

0.1 Bestuur -1.142  -1.142 

0.2 Burgerzaken -373 133 -240 

0.5 Treasury    

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -786 34 -752 

1.2 Openbare orde en Veiligheid -232 5 -227 

  -2.533 172 -2.361 

2 Openbare ruimte    

0.63 Parkeerbelasting  10 10 

2.1 Verkeer, wegen en water -1.455 147 -1.309 

2.2 Parkeren -52  -52 

2.4 Economische Havens en waterwegen -48  -48 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -498 224 -274 

3.4 Economische promotie -157  -157 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -975 18 -957 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -77  -77 

7.2 Riolering -756 1.199 442 

8.1 Ruimtelijke Ordening -84  -84 

  -4.102 1.598 -2.504 

3 Bouwen, wonen en milieu    

0.5 Treasury    

0.5 Treasury -16  -16 

3.1 Economische ontwikkeling -168 28 -140 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -115 116 1 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur    

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -15 20 4 

5.4 Musea    

7.3 Afval -988 1.235 247 

7.4 Milieubeheer -448 2 -446 

8.1 Ruimtelijke Ordening  20 20 

8.1 Ruimtelijke Ordening -509 161 -348 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -79 33 -46 

8.3 Wonen en bouwen -364 319 -45 

8.3 Wonen en bouwen -37 2 -34 

8.3 Wonen en bouwen -92 100 8 

  -2.831 2.036 -795 
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 Omschrijving taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

4 Kind, cultuur en sport    

3.4 Economische promotie -71 8 -63 

4.1 Openbaar basisonderwijs -9  -9 

4.2 Onderwijshuisvesting -999 274 -725 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -573 176 -396 

5.1 Sportbeleid en activering -420 23 -398 

5.2 Sportaccommodaties -367 202 -165 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

-90  -90 

5.4 Musea -199 10 -189 

5.5 Cultureel erfgoed -57  -57 

5.6 Media -215  -215 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -100  -100 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -70  -70 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -98 2 -96 

  -3.268 695 -2.573 

5 Maatschappelijke zaken    

0.1 Bestuur -10  -10 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.104 108 -997 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -274 20 -254 

6.2 Wijkteams -644  -644 

6.3 Inkomensregelingen -636 23 -613 

6.3 Inkomensregelingen -2.738 2.317 -421 

6.4 Begeleide participatie -1.538  -1.538 

6.5 Arbeidsparticipatie -358  -358 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -385 3 -382 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.508  -2.508 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.296  -3.296 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -49 76 28 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -410  -410 

7.1 Volksgezondheid -431  -431 

7.5 Begraafplaatsen -71 46 -25 

  -14.451 2.593 -11.858 

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien    

0.10 Mutaties reserves    

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten    

0.4 Ondersteuning organisatie -4.123 115 -4.008 

0.5 Treasury 202  202 
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 Omschrijving taakveld (x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

0.5 Treasury    

0.61 OZB woningen -102 2.667 2.565 

0.62 OZB niet-woningen -13 309 296 

0.64 Belastingen Overig -110 157 47 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
Gemeentefonds 

-4 19.801 19.797 

0.8 Overige baten en lasten -26  -26 

0.8 Overige baten en lasten -27  -27 

0.9 Vennootschapsbelasting    

  -4.203 23.048 18.845 

Totaal -31.389 30.142 -1.246 

 
Verdelingsprincipe taakvelden  

De Programmabegroting 2021 heeft 5 programma’s naast de posten Overhead, Algemene 

dekkingsmiddelen en Onvoorzien. De programma’s zijn onderverdeeld in meerdere 

beleidsproducten, waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten op 

unieke grootboeknummers. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de 

taakvelden, conform de regeling van het Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift 2018.  

 

Wij maken onderscheid in 3 soorten budgetten: toegekende reguliere budgetten, door verdeelde 

personeelslasten en berekende kapitaallasten. De uitvoeringsinformatie is een overzicht van de 

toedeling van de begrote baten en lasten van de programma’s naar de betreffende taakvelden. Op 

basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages 

ten behoeve van regeling IV3 gevuld. 
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Lijst met gebruikte afkortingen 

 

Afkorting  Omschrijving  

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

AGR Algemene Gemeentelijke Reserve 

A.g.v. Als gevolg van 

APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

AVE Aanpak Voorkoming Escalatie 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten 

B&W (college van) burgemeester en wethouders 

BAG Basisregistraties adressen en gebouwen 

BBP Bruto Binnenlands Product 

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling 

BGE Bouwgrondexploitatie 

BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum 

BJG Basisteam Jeugd en Gezin 

BMH Bachelors Medische Hulpverlening 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BNO Brabant Noord Oost 

BRG Bestuurlijke regiegroep 

BTW Belasting toegevoegde waarde (= omzetbelasting) 

BUIG / buig Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeente 

BV Bedrijfsvoering 

BV / B.V. Besloten Vennootschap 

BW Burgerlijk wetboek 

C.a. Cum anexis (betekenis: wat erbij hoort) 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CGM Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert 

COELO Centrum voor Onderzoek van de Lagere Overheden 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

CROW 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en wegenbouw en 

Verkeerstechn.  

DigiD Digitale identiteit 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

E.e.a. Een en ander 

EMU Economische en Monetaire Unie 

ESBL Erasmus Studiecentrum voor Belastingen 

ETC Europese Territoriale Cohesie 

Etc. Et cetera  
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Afkorting  Omschrijving  

EU Europese Unie 

E.v. En verder 

Fido Financiering decentrale overheden 

FMI Functie-mengingsindex 

FTE / fte Fulltime-equivalent 

GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

HBO-V Hoger Beroeps Onderwijs Verpleegkunde 

HNG Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten 

HR Human Resourses (= personeelszaken) 

HVO Hypotheekfonds voor overheidspersoneel 

IBN Integrale Bedrijven Noordoost Brabant 

IBP Interbestuurlijk programma 

ICT Informatisering- en Communicatietechnologie 

IDOP Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma 

IH Integrale Handhaving 

IHP Integraal Huisvestingsplan 

Incl.  Inclusief 

INTERREG Interregionale 

Inz. Inzake 

IOAW 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers 

IOAZ 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 

I.r.t. In relatie tot 

ITHP Integraal toezicht- en handhavingsplan 

I.v.m. In verband met 

JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht 

KCV Kleinschalig Collectief Vervoer 

KLPD Korps Landelijke Politiediensten 

LAP Landelijk afvalbeheerplan 

LEA Lokaal Educatieve Agenda 

LISA Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties 

LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 

LvC Land van Cuijk 

LVLB Landelijke Vereniging Lokale Belastingen 

MAB Man and the Biosphere Programme (Mens en Biosfeerprogramma) 

M.a.w. Met andere woorden 

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 
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Afkorting  Omschrijving  

M.b.t. Met betrekking tot 

MCA Brabant Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum 

MFA Multifunctionele accommodatie 

M.i.v. Met ingang van 

MJOP Meerjarig onderhoudsplan 

MKB Midden en Kleinbedrijf 

M.u.v.  Met uitzondering van  

MWN Midden West Noord 

N.a.v.  Naar aanleiding van  

N.b.  Niet beschikbaar 

N.n.b. Nog niet bekend 

N.v.t. Niet van toepassing 

NCW Netto Contante Waarde 

NO Noordoost 

NOB Noord Oost Brabant 

NV / N.V. Naamloze Vennootschap 

O.a. Onder andere 

ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord 

OOM Overheidsontwikkelmodel 

OV Openbaar Vervoer 

OV Openbare Verlichting 

OZB Onroerende zaakbelastingen 

PBE Publiek Belang Elektriciteitsproduktie bv 

P & C Planning & Control 

PO Primair Onderwijs 

PoC Percentage of completion 

POH Praktijkondersteuner huisarts 

Q Quarter (=kwartaal) 

RAV Regionale Ambulancevoorziening  

RBL Regionaal Bedrijvenpark Laarakker 

RBL-BNO Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost 

Rbs Raadsbesluit 

RBT Regionaal Bureau voor Toerisme 

RHC Regionaal Historisch Centrum 

RIB Raadsinformatiebrief 

RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu 

RMB Regionaal Milieubedrijf 

ROZ Raad van Onroerende Zaken 

RVB Rijksvastgoedbedrijf 

RVML Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 

RWS Rijkswaterstaat 
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Afkorting  Omschrijving  

SBO Speciaal Basisonderwijs 

SER Sociaal Economische Raad 

SLA Service level agreement 

STORM Strong Teens and Resilient Minds 

TWAZ Tijdelijke wet Ambulancezorg 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

VGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VO Voortgezet Onderwijs 

VOF Vennootschap onder firma 

VON Vrij op naam 

VPB Vennootschapsbelasting 

VTH Veiligheid Toezicht en Handhaving 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten 

Wet BOBZ Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 

WGA Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen 

WMO / Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WON Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer 

Woz Waardering onroerende zaken 

Wpg Wet publieke gezondheid 

WSW Wet sociale werkvoorziening 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

WZW Wonen, Zorg en Welzijn 

ZVHBNO Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noord Oost 

 
 


