
Toelichting MJR 2020-2023

Algemeen
Vrijvallende kapitaallasten
Als gevolg van de afschrijvingen worden de rentelasten van investeringen ieder jaar minder. Ook loopt
de afschrijvingsperiode voor sommige activa af. Dit resulteert in vrijvallende kapitaallasten. Deze
toelichting geldt voor alle concernproducten waarbij vrijvallende kapitaallasten staan. In sommige
gevallen staat hier een lagere onttrekking op de reserve vaste activa of het structuurfonds tegenover
dan wel lagere rente inkomsten.

Areaaluitbreiding
Betreft onontkoombare volume-uitbreiding die in relatie staat met de uitbreiding van de openbare
ruimte van de gemeente m.n. De Groote Wielen, de Meerendonk, Paleiskwartier, Willemspoort, Nuland
en Hervensebaan.

Bestuursorganen en –ondersteuning
0.1 Bestuur
Financiering Stadsgewest
Op verzoek van het Stadsgewest voorzien wij momenteel hun liquiditeit. Omdat we tegen negatieve
rentes inlenen en het Stadsgewest geen rentekosten in rekening brengen ontstaat een voordeel van
€ 23.100 Eind 2020 zal het Stadsgewest een voorlopige afrekening opstellen voor haar deelnemers. Op
dat moment vervalt het rentevoordeel bij de gemeente.

0.4 Ondersteuning organisatie
Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen
In 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daaraan gekoppeld wordt een budget
geraamd van € 81.000 voor maatregelen ter bevordering van de opkomst voor deze verkiezingen.

Masterplan stadhuis/bestuurscentrum: herstel kunstwerken
Eén van de onderdelen van het masterplan is het herstellen van de kunst in het stadhuis. De kosten
hiervan (€ 15.000) komen ten laste van de exploitatie in 2020. In het jaar daarna worden deze kosten
weer afgeraamd.

Dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Verkiezingen
In de begroting 2020 staan er geen verkiezingen gepland. In 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer gepland en in 2022 de Gemeenteraadsverkiezingen. In 2023 staan de verkiezing voor de
Provinciale Staten (i.c.m. de Waterschapsverkiezingen) gepland. De kosten per verkiezing bedragen ca.
€ 275.000. Voor de geraamde kosten van verkiezingen wordt beschikt over de reserve verkiezingen.
De mutaties hebben geen budgettair effect.

Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Noord

1. De Veiligheidsregio heeft een nieuwe sleutel vastgesteld voor de verdeling van de kosten van
de regionale brandweer. Deze nieuwe verdeelsleutel leidt tot herverdelingsverschillen tussen
de deelnemende gemeenten. Deze verschillen worden gefaseerd ingevoerd. Voor onze
gemeente betekent dit met ingang van 2018 een verlaging van de bijdrage met € 21.000,
oplopend naar €105.000 in het jaar 2022.



Jaar Mutatie t.o.v. 2020
2021  -/- €   21.000
2022  -/- €   42.000
2023  -/- €   42.000

2. Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur van VRBN ingestemd met de visie op huisvesting. De
visie op huisvesting betreft de centralisatie van kantoorhuisvesting, werkplaatsen en logistieke
processen op twee vestigingen, te weten: een hoofdvestiging in 's-Hertogenbosch en een
nevenvestiging in de driehoek Mill-Uden-Zeeland.
Met ingang van 2022 zal hierdoor de bijdrage structureel met € 1,80 per inwoner stijgen; het
gaat om een totaalbedrag van € 288.000.

Overgangsrecht FLO Brandweer
Met betrekking tot overgangsrecht Functioneel Leeftijds Ontslag (voor nog een beperkt aantal
personen van de brandweer) kan het volgende overzicht worden gegeven:

Jaar Raming Mutatie t.o.v. 2020
2020 €  350.000
2021 €  350.000     €   0
2022 €  350.000     €   0
2023 €  350.000     €   0

Cultureel Klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Bosch Legacy: bijdrage van Citymarketing
Tot en met 2020 wordt vanuit het citymarketing budget een bijdrage van € 75.000 aan Bosch Legacy
verstrekt. Vanaf 2021 vervalt de bijdrage.

Raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur
Bij de begrotingsbehandeling 2016 (nieuw beleid) is € 1,65 miljoen beschikbaar gesteld voor flexibel
budget als matchingsbudget van onder anderen het Brabant C Fonds. Conform het raadsvoorstel
'nadere uitwerking financieringssysteem cultuur'  wordt dit bedrag verdeeld over de jaren 2016 t/m
2020.
Dekking uit het structuurfonds zie toelichting bij 0.10 Mutaties reserves

Jaar Raming Mutatie t.o.v. 2020

2020 €  300.000
2021 €             0 -/-      € 300.000
2022 €             0 -/-      € 300.000
2023 €             0 -/-      € 300.000



Herverdeling  flexibel middelen Cultuur conform het raadsvoorstel 'nadere uitwerking
financieringssysteem cultuur

Jaar Cultuur
fonds lokaal
effectief

Cultuurfonds pop
up

Mutatie t.o.v.
2020

2020 € 280.570 € 280.570
2021 € 287.020 € 287.020 €   12.900
2022 € 293.470 € 293.470 €   25.800
2023 € 299.920 € 299.920 €   38.700

5.4 Musea
Vrijval subsidie Jheronimus Bosch Art Centre
Mutaties ten opzichte van 2020:  2021: -/- € 12.900 , 2022: -/- € 25.800, 2023: -/- € 38.700

Opgroeien en ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De Lanen
Eind 2021 zal volgens planning de permanente locatie van Kindcentrum Campus aan De Lanen
geopend worden. Hiermee vervalt het gebruik van de tijdelijke huisvesting door Campus aan De Lanen.
Na het gebruik door Campus aan De Lanen wordt de tijdelijke huisvesting mogelijk opnieuw ingezet. In
het kader van de permanente vestiging van de Hobbit aan het Laaghemaal kan de tijdelijke huisvesting
ingezet worden voor de overbruggingsperiode. Hiermee hoeft de tijdelijke huisvesting pas ontmanteld
te worden in 2023.
De huuropbrengsten van het Kinderdagverblijf vervallen bij verhuizing van Campus aan De Lanen.
Door inzet voor de Hobbit komen er mogelijk inkomsten uit de kinderopvang voor ’t Goudvisje.

Incidentele verkoop grond
Zes oud schoollocaties worden herontwikkeld middels sloop en nieuwbouw. De herontwikkeling
geschiedt door het grondbedrijf. Er is voor elk van de locaties een grondexploitatie opgesteld.
Uitgaande van een te realiseren woningprogramma zijn kosten en opbrengsten geraamd. De daaruit
volgende residuele waarde komt ten gunste van het onderwijshuisvestingsprogramma. De residuele
waarde is de waarde die resteert wanneer van de verkoopopbrengst de te maken kosten zoals,
toekomstige exploitatielasten van het huidige pand, kosten bouw- en woonrijpmaken.
Na afboeking van de boekwaarde resteert er een eenmalig positieve verkoopwinst.
Het betreft de locaties:

Locatie Opbrengst na
vermindering
boekwaarde

tgv exploitatie

Realisatie
grondopbrengst

Chopinstraat 10 € 174.000 2022
Eindhovenlaan 1 In rekening

2018
verantwoord

2018

Kokkenlaan 2 € 122.000 2021
Mozartsingel 3 € 31.000 2020
Seringenstraat 2 € 57.000 2020
Zwartbroekweg 420(A) € 0 2019

Tijdelijke huisvesting
Nieuw beleid Begroting 2019 exploitatie.
Tijdelijke huisvesting voor de te verbouwen school Aquamarijn 2019 € 335.000 en 2020 € 111.000



Nieuw beleid 2019 Onderwijsinnovatiefonds
Een subsidieregeling onderwijsinnovatie 2019 € 535.000 en 2020 € 111.000.

Actualisatie B2019/aanpassing rijksbijdragen
Budget transformatiefonds 2018-2020 opgenomen in de decembercirculaire 2018.

Wonen en werkomgeving
2.1 Verkeer en vervoer
Inzet uitvoeringskosten exploitatie ihkv Grote Stedenbeleid
In verband met het vervallen van dekking voor de opgelegde ombuigingen 2011 dient alternatieve
dekking gevonden te worden. Voorgesteld wordt het opgenomen bedrag op de exploitatie voor Grote
StedenBeleid hiervoor in te zetten.

Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen (Nieuw beleid 2019)
In het bestuursakkoord 2018 (hoofdstuk ‘Wonen en Leven’ is aangegeven dat ons college inzet
op het uitvoeren van ‘een pilot met vrij te gebruiken stoelen op één of meer plekken in de gemeente.
Bijvoorbeeld in de brede Bossche binnenstad. Dit naar voorbeeld van parken in bijvoorbeeld Parijs en
Londen. De geschatte kosten voor aanschaf van stoelen en voorbereiding/begeleiding
van het proefproject bedragen € 10.000 voor 2019-2022.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Jheronimus Academy of Data Science (JADS); Slim met Data ’s-Hertogenbosch (nieuw beleid 2018)
In 2018 is voor een periode van 4 jaar geld beschikbaar gesteld voor het speerpunt “Datascience in
onze gemeente” (slim met data ’s-Hertogenbosch). Geld is toebedeeld aan valorisatie JADS
programmamanagement en data scientist/analisten

Programma Zuid-Willemspark (Nieuw beleid 2019)
In juli 2017 heeft uw raad het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark unaniem vastgesteld.
Om de in het Inspiratiedocument verwoorde ambitie te kunnen realiseren heeft u voor de komende 4
jaren (2019-2022) jaarlijks een bedrag van € 100.000 ter beschikking gesteld voor de inzet van een
projectleider (0,3 fte), de inzet van projectgroepleden en de nadrukkelijke inzet op het aspect
communicatie.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Verdubbeling aanplant bomen (Nieuw beleid 2019)
We willen vergroenen in ’s-Hertogenbosch en hebben ingezet op een verdubbeling van het
aantal jaarlijks te planten bomen. Bovenop de bestaande budgetten voor de aanplant van groen
en bomen is hiervoor een extra budget gewenst. Met deze groene impuls geven we mede
invulling aan thema’s als biodiversiteit en klimaat (-adaptatie). We voeren dit uit door mee te
liften in bestaande projecten en het uitvoeren van specifieke vergroeningsprojecten.

8.1 Ruimtelijke ordening
Lobby activiteiten
In het nieuw beleid van de begroting 2019 is voor lobby activiteiten voor 2019 en 2020 een bedrag
van € 100.000 uitgetrokken. Vanaf 2021 worden deze kosten weer afgeraamd.

Spoorzone (nieuw beleid 2017)
In 2017 is een programmamanager aangesteld voor de verdere ontwikkeling van de Bossche
spoorzone. Dekking van de kosten van de programmamanager Spoorzone plus begeleiding is voorzien
tot en met 2020.



8.3 Wonen en bouwen
Jaarlijks voordeel op uitgave welstandscommissie
Jaarlijks blijven middelen over op de kosten voor de monumenten en welstandcommissie. Voorgesteld
wordt deze middelen in te zetten als dekking.

ODBN (Voorjaarsnota 2020)
Volgens de herziene (meerjaren)begroting van de ODBN wordt voor de jaren 2019 en 2020 een hogere
bijdrage verwacht dan voorzien in de (meerjaren)begroting 2019 van de gemeente 's-Hertogenbosch.
De opgenomen bedragen binnen onze begroting zijn gebaseerd op de ontwerp-Programmabegroting
inclusief Meerjarenperspectief 2020-2022, waarin opgenomen dat moet blijken of het door ons
opgenomen bedrag toereikend is. Op dit moment wordt verwacht dat er een extra bijdrage geleverd
moet worden van € 250.000 voor 2019 en € 130.000 voor 2020.  Dit komt door de stijging van de
tarieven en de bijdrage van de deelnemers in de kosten van het MeerJarenOntwikkelingsPlan en de
implementatie van de omgevingswet.

Bereikbare stad
2.1 Verkeer en vervoer
Bijdrage aan SB Hustenweg
De vergoeding voor overdracht Hustenweg is gestort in de reserve Hustenweg. Voor het onderhoud
voor de jaren 2019 en 2020 – tot de start van de herinrichting – is binnen deze reserve jaarlijks een
bedrag gereserveerd van € 35.000

Community aanpak
Conform de actualisatie van de Koersnota wordt gedurende drie jaar (2018, 2019 en 2020) jaarlijks een
bedrag van € 62.500 ingezet voor Community aanpak. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen voor
versterken Economisch Profiel moderne, innovatieve stad.

2.4 Economische Havens en waterwegen
Extra bedieningskosten Sluis 0
In 2019 is in het nieuw beleid rekening gehouden met de extra bedieningskosten van Sluis 0 voor een
bedrag van € 55.000 vanaf 2021.

Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
De Groote Wielen
In december 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de huisvesting van het Rodenborch
en Jeroen Bosch College aan de Groote Vliet. In de nieuwbouw wordt ook een sporthal
gerealiseerd. De investering is gedekt en wordt door OMO gedragen. Van de sporthal gaan
sporters (sportverenigingen en –groepen) uit de Groote Wielen en andere delen van de stad
ook gebruik maken. Voor het sportgebruik betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage aan
OMO. De inkomsten uit verhuur van de sporthal dekken niet de exploitatiekosten en vooral
niet die van personele inzet voor beheer en schoonmaak en de instandhoudingskosten. Per
saldo ramen wij een extra bedrag van € 83.000,-- tot een volledig jaarbedrag van € 165.000,-- dat
nodig is als gemeentelijke bijdrage in exploitatie.

De Plek
Stichting Accommodatie Flik-Flak heeft de gemeente gevraagd het eigendom van De Plek met
de daarbij behorende exploitatietaak om niet van haar over te nemen. Voor exploitatie en
onderhoud is structureel € 245.000 nodig. Daarnaast geeft Flik-Flak aan niet meer in staat te
zijn om de volledige gebruiksvergoeding te betalen. Voorgesteld wordt Flik-Flak een aflopende subsidie
te verstrekken van € 100.000 in 2020 tot € 80.000 in 2021.
Gedurende die jaren zullen gemeente en Flik-Flak samen kijken op welke wijze verbetering van
de exploitatie te behalen is.



Milieu respecterende ontwikkeling
7.4 Milieubeheer
Bosch Energie Convenant
In het kader van het Bossche Energie Convenant 2016-2020 wordt jaarlijks € 25.000 bijgedragen. Dit
bedrag wordt gedekt uit de middelen voor versterken Economisch Profiel moderne, innovatieve stad.

723.15 Post bodemsanering: dotatie reserve verlagen
Ombuigingsvoorstellen 2011

Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
Budget versterking economisch profiel moderne innovatieve stad
Het budget voor de versterking van het economisch profiel moderne en innovatieve stad bedraagt €
480.000 en is als volgt ingezet:

Jaar Community
aanpak

Bosch
Energie
Convenant

JADS Economische
speerpunten
platformen

Totaal Mutatie
t.o.v. 2019

2020 62.500 25.000 120.000 207.500
2021 120.000 120.000 -/- 87.500
2022 120.000 120.000 -/- 87.500
2023 120.000 120.000 -/- 87.500

Ingroeihuur
Bij de verhuur van het pand aan de Vughterstraat 273 (Pompen & Verlouw) is pas op termijn een
kostendekkende huur te realiseren.

Publieke wifi
In de loop van 2021 is de reserve bezoekerscentrum, die wordt aangewend voor de financiering van
publieke wifi, leeg. Vanaf dat moment stopt de onttrekking aan de reserve bezoekerscentrum en
worden dus ook de kosten voor publieke wifi afgeraamd.

Vuelta
In 2021 start een etappe van de Vuelta in onze gemeente. Een deel van de kosten die hiermee gemoeid
zijn (€ 178.000), wordt gefinancierd vanuit de reserve themajaren citymarketing.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Tijdelijke verlenging exploitatie TAP
Naar verwachting zal de exploitatie van het Theater aan de Parade in het pand Parade 23 beëindigd
worden medio 2020, zodat gestart kan worden met sloop en vervolgens nieuwbouw. Het positieve
exploitatieresultaat zal daarmee verdwijnen. Grotendeels zal compensatie plaats vinden door het
beëindigen van de jaarlijkse storting in de reserve onderhoud/ renovatie/nieuwbouw Theater aan de
Parade in het programma cultureel klimaat en het wegvallen van onrendabele kapitaallasten.

Werk en inkomen
6.3 Inkomensregelingen
Met de invoering van de Participatiewet vindt geen instroom meer plaats in de WSW en is de instroom
in de WAJONG beperkt. Daardoor stijgt de instroom in de Participatiewet. Doordat deze PW’ers
extern en binnen WeenerXL met behulp van loonkostensubsidies worden geplaatst, is de stijging van
de uitkeringskosten lager.

Het BUIG-budget zal op grond van de ontwikkeling van het macro-budget wijzigen, maar gezien de
onzekerheid vanuit zowel de doorwerking vanuit 2019 als de conjunctuur-ontwikkeling, is besloten om
het budget stabiel te houden op € 57,5 mln. Pas in het najaar van 2019 worden zowel het voorlopige
budget 2020 als de meerjarenramingen bekend (zie regel 6).



Qua uitkeringskosten rekenen we vanaf 2022 – in personen – met een lichte stijging van de
uitkeringen, en daarbij is nog altijd een toename van het aantal plaatsingen met loonkostensubsidies
begroot. Namelijk van 3.356 uitkeringen en 627 personen met loonkostensubsidies in 2020, naar 3.410
uitkeringen en 740 personen met loonkostensubsidies in 2022.

6.4 Begeleide participatie
Het re-integratiebudget en het budget voor de nieuwe voorziening beschut en de voormalige WSW
zijn vanaf 2015 gebundeld in één budget (IUSD). Het budget voor de WSW oud wordt berekend op
basis van het verwachte natuurlijk verloop van de huidige populatie SW en afbouw van de SW subsidie
per arbeidsjaar. Er vindt geen instroom meer plaats in de oude WSW. Het budget wordt daarmee
afgebouwd. Tegelijkertijd wordt het subsidiebedrag per FTE tot 2021 jaarlijks met ca € 500 verlaagd.
Dit leidt in de meerjarenraming tot zowel een dalende IUSD als tot dalende personeelskosten WSW
door afname van het bestand.

Door de inzet van PW’ers wordt hun potentiële loonwaarde zoveel mogelijk benut. Binnen de
exploitaties leidt dit tot hogere opbrengsten. Hier staan lagere opbrengsten als gevolg van de afbouw
van het WSW bestand tegenover.

Het onderdeel participatiebudget wordt verhoogd met budget voor begeleiding van personen die
instromen in de nieuwe voorziening beschut en voor begeleiding van personen die niet meer instromen
in de WAJONG en de WSW (zie regel 13). Het budget stijgt van € 7,2 mln in 2020 naar € 7,8 mln in
2023.

Voor Beschut werk is landelijk een taakstelling afgesproken. In de meerjarenraming is gerekend met
een toename van het aantal plaatsingen van gemiddeld 71 in 2020 naar 91 in 2023, met een
gemiddelde loonwaarde van 30%. Zowel de opbrengsten als kosten stijgen door deze toename, met
naar verwachting een klein negatief totaalresultaat (zie regels 14 en 15).

Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Masterplan stadhuis/bestuurscentrum: jaarlijkse onderhoudskosten en verhuiskosten
Het masterplan leidt na uitvoering tot hogere jaarlijkse onderhoudskosten (€ 11.250). Deze kosten zijn
vanaf 2021 opgenomen.
Eén van de onderdelen van het masterplan is het tijdelijk verhuizen/opslaan van het huidige meubilair.
De kosten hiervan (€ 20.000) komen ten laste van de exploitatie in 2020. In het jaar daarna worden
deze kosten weer afgeraamd.

0.5 Treasury
Rentederving Enexis
Het resultaat van Enexis leidt de komende jaren tot een hogere dividenduitkering. Gezien de
ontwikkelingen op de energiemarkt wordt dit als een tijdelijk voordeel beschouwd. We bouwen het
extra dividend van € 700.000 in 2019 in drie jaar af.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Opschalingskorting
Daarnaast heeft het vorige kabinet een uitname van het gemeentefonds opgenomen in verband met
lagere apparaatskosten van gemeenten. Dit was ingegeven door de aanname dat schaalvergroting van
gemeenten zou plaatsvinden en daardoor de apparaatskosten zouden dalen. De verplichting tot
schaalvergroting is komen te vervallen. De bezuiniging is echter blijven staan. Ook het nieuwe kabinet
heeft deze maatregel niet geschrapt. De totale korting bedraagt landelijk 1 miljard vanaf 2025 en komt
bovenop de korting die we via de trap-op-trap-af systematiek hebben gedragen. In 2020 bedraagt de



aanvullende korting voor onze gemeente ruim € 0,4 miljoen. En ook de komende jaren moeten we jaar
op jaar ruim € 0,5 miljoen extra bijdragen. In totaliteit bedraagt de korting voor onze gemeente ruim € 8
miljoen.

0.8 Overige baten/lasten
Aanpassen afschrijvingsmethodiek
De boekhoudregels voor gemeenten schrijven voor dat de gemeente maar één methode mag
toepassen voor het starten van afschrijvingen. Dit is tot op heden niet het geval binnen onze gemeente.
Met het voorstel om te starten met afschrijven in het jaar na gereed melding voldoen we aan de
voorgeschreven boekhoudregels. Doordat later gestart wordt met afschrijven levert dit een voordeel
op van € 1 miljoen.
In december zal het voorstel om de Financiële Verordening op dit punt aan te passen in de
gemeenteraad voor liggen.
De meerjarige correcties volgen uit de doorrekening van het Investeringsplan en het Nieuw Beleid
investeringen 2021-2023. Het bedrag per jaar is afhankelijk van het investeringsvolume. Volgend jaar is
deze post onderdeel van de reguliere kapitaallasten.

Impact cao uitkomst
Inmiddels is een definitieve Cao 2019-2020 afgesloten tussen VNG en bonden. De daarin opgenomen
loonstijgingen passen binnen de door ons gehanteerde uitgangspunten van de begroting 2019 en 2020.
Vanwege de opbouw in stappen ontstaat echter vanaf 2021 wel een extra beslag ten opzichte van
2020 van € 1.278.000

Inzet extra middelen Algemene uitkering
Via de algemene uitkering ontvangen wij tijdelijke middelen voor taken (bed, bad, brood respectievelijk
taalniveau) welke al als nieuw beleid in 2019 respectievelijk 2020 zijn opgenomen. Daarom worden
deze middelen als dekking in gezet voor de jaren 2020 en 2021 voor een totaal bedrag van € 302.000.

Nieuw beleid exploitatie
Nieuw Begroting 2020

Nieuw beleid investeringen
Nieuw Begroting 2020

Taakstelling
In dit meerjarenbeeld is een oplopend tekort zichtbaar waarvoor een taakstelling aan de orde is. Op
basis van de meest recente berekeningen verwachten we deze periode dat we het jaarlijkse tekort
binnen het sociaal domein op kunnen vangen binnen het Sociaal en Zorgfonds. We blijven de druk
richting het Rijk maximaal opvoeren om structureel toereikende middelen beschikbaar te stellen voor
het sociaal domein.
Omdat het begrotingsjaar 2020 nog sluitend is, benutten we de komende periode om met u in gesprek
te gaan over de keuzes die wij moeten maken voor 's-Hertogenbosch. Wij zullen hiertoe allereerst
separaat een procesvoorstel aan u voorleggen. Daarbij is ons streven om gelijktijdig met de

Landelijk
Den Bosch

(0,85%)
Cumulatief nog te

verwerken DB
TM 2019 300 2,6 Reeds verwerkt in begroting

2020 70 0,6 Opgenomen in concept begroting 2020
2021 90 0,8 0,8
2022 110 0,9 1,7
2023 130 1,1 2,8
2024 135 1,1 4,0
2025 140 1,2 5,1

975 8,3



Voorjaarsnota 2021 de uitkomsten van dit proces te presenteren.  Hierbij zal natuurlijk ook aandacht
gegeven worden aan het dilemma over de onzekerheid van het nemen van maatregelen die later niet
nodig blijken te zijn, als het Rijk bijvoorbeeld toch met extra middelen over de brug komt.
Ook het nieuw beleid dat in deze begroting is gepresenteerd betrekken we bij deze voorbereidingen en
wordt nu dus vooralsnog alleen voor 2020 beschikbaar gesteld.
Tevens committeren we ons aan een actieve bestuurlijke lobby richting het rijk, aangezien de huidige
tekorten voornamelijk worden veroorzaakt door voor ons externe factoren.

0.10 Mutaties reserves
Onderhoud BBS en MFA
De rijksvergoeding voor onderhoud onderwijshuisvesting wordt, conform de wetswijziging rondom
verantwoordelijkheid en financiering van onderhoud aan schoolgebouwen, vanaf 1 januari 2015 niet
meer verstrekt aan de gemeente, maar aan de onderwijsinstellingen. De gemeente behoudt echter het
eigendom van panden waarin BBS’en, MFA's en enkel kinderopvang is gehuisvest. Voor de
onderwijsruimten in deze panden en onderwijshuisvesting, waarbij de onderhoudsverplichting ligt bij de
gemeente, worden aan de onderwijsinstellingen de normbedragen voor de materiële instandhouding in
rekening gebracht.
In 2017 is een eerste conditiemeting uitgevoerd. De uitkomst van deze meting levert een totale
onderhoudslast van deze panden op van € 1,4 miljoen. De bijdrage van de onderwijsinstellingen is €
433.000. Vanuit Welzijn wordt € 300.000 bijgedragen voor het gebruik. Voor de verhuurde ruimten is
in de huurprijs een onderhoudsbijdrage begrepen. Het restant verschil zal gedekt moeten worden uit de
reserve onderwijshuisvesting. Jaarlijks zal het onderhoudsbudget opgehoogd worden met € 111.000
totdat het totaal benodigde bedrag beschikbaar is. Dekking vindt plaats vanuit de reserve
onderwijshuisvesting.

Theater aan de Parade
Door gewijzigde nieuwbouwplannen, raadsvoorstel 'alternatief plan Theater aan de Parade' zullen
huurinkomsten doorlopen tot moment van sloop. Dit betekent dat de storting (uit de huurinkomsten
van MV) in de reserve nieuwbouw TAP doorloopt tot en met mei 2020.

Jaar Raming Mutatie t.o.v. 2020
2020 €    73.170
2021 €             0   -/-  €   73.170
2022 €             0   -/-  €   73.170
2023 €             0   -/-  €   73.170

Structuurfonds
Bij de begrotingsbehandeling 2016 (nieuw beleid) is 1,65 miljoen beschikbaar gesteld voor flexibel
budget als matchingsbudget van onder anderen het Brabant C Fonds. Conform het raadsvoorstel
'nadere uitwerking financieringssysteem cultuur'  wordt dit bedrag verdeeld over de jaren 2016 t/m
2020. Dekking uit het structuurfonds .
Zie toelichting bij 540.01 Beleid Kunst en Cultuur

Jaar Raming Mutatie t.o.v. 2020
2020 -/- €  300.000
2021 €             0       € 300.000
2022 €             0       € 300.000
2023 €             0       € 300.000

Reserve Spoorzone 810.01
In 2017 is een programmamanager aangesteld voor de verdere ontwikkeling van de Bossche
spoorzone. Dekking van de kosten van de programmamanager Spoorzone plus begeleiding is voorzien
tot en met 2020.



Mutatie Wonen Werkomgeving/bereikbare stad/Cultuurhistorische kwaliteit
Ombuigingen 2011 SO lopen af: Oude Trace ZuidWillemsvaart, Sortiebrug, Open Depot en
Fietsvoorziening. Hiervoor zijn andere reserves of kredieten ingeleverd; Vrijval activa WWC Vlijmense
weg, Inzet uitvoeringskosten exploitatie ihkv GSB, Jaarlijkse voordeel op uitgave welstandscommissie
en post bodemsanering. Zie bij de betreffende programma’s.

Vuelta
In 2021 start een etappe van de Vuelta in onze gemeente. Een deel van de kosten die hiermee gemoeid
zijn (€ 178.000), wordt gefinancierd vanuit de reserve themajaren citymarketing.

Publieke wifi
In de loop van 2021 is de reserve bezoekerscentrum, die wordt aangewend voor de financiering van
publieke wifi, leeg. Vanaf dat moment stopt de onttrekking aan de reserve bezoekerscentrum en
worden dus ook de kosten voor publieke wifi afgeraamd.

HNG
In 2019 ontvangen we de laatste uitkering voor het Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten (HNG).
Het restant van de reserve ad € 19.700 wordt ingezet in 2020. In latere jaren staan geen baten meer
geraamd.

Aanvulling tekort parkeerreserve
In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om het tijdelijke tekort op de gemeentelijke
parkeerexploitatie voor te financieren uit het Structuurfonds. Vanaf 2022 zou binnen de
parkeerexploitatie ruimte ontstaan om geld uit de reserve Parkeer en Verkeer terug te storten in het
Structuurfonds. Op dit moment is het positieve resultaat uit de parkeerexploitatie onvoldoende om de
afdracht aan de algemene middelen te realiseren, laat staan om geld terug te storten in het
Structuurfonds. We verwachten dat ook komende jaren geen terugstorting kan plaatsvinden. Derhalve
is in de actualisatie van de begroting 2019 een aanvulling vanuit de algemene middelen in de jaren
2019 tot en met 2021 opgenomen.

* € 1.000 2020 2021 2022 2023
Aanvullende storting structuurfonds 2.300 3.000 - -
Mutatie t.o.v. basisjaar 700 -2.300 -2.300

Gemeentelijke belastingen
0.61 OZB woningen
Opbrengst OZB autonome groei
Het volgende overzicht van de opbrengst kan worden gegeven:

Toename
Woningen

Toename
Niet
woningen

Meer-
Opbrengst

Mutatie
t.o.v.
2020

2021 1080 10 266.000 266.000
2022 920 10 232.000 498.000
2023 720 10 191.000 689.000

De meerjarenraming OZB is gebaseerd op de geplande groei van het aantal woningen en niet-
woningen.



0.64 Belastingen Overig
Precariobelasting
Verhoging opbrengst precariobelasting op basis van het voorstel Precariobelastingen 2019, waarbij de
gebiedsindeling en bijbehorende tarieven met betrekking tot de precariobelasting op terrassen in
’s-Hertogenbosch zijn geactualiseerd. Op basis van dit voorstel zal de opbrengst precariobelasting in
2021 en verder € 16.000 hoger zijn dan in 2020.


