
Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2021

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2021 is gebaseerd op de meerjarenraming 2022-2024.

De begroting bevat de volgende incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000):

INCIDENTELE LASTEN
Programma Taakveld Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Toelichting

Veiligheid 1.2 Openbare orde en Veiligheid Bed, bad, brood 125           
Het budget voor Bed, Bad en Brood is toegekend voor 2020 
en 2021. 

Cultureel klimaat 0.10 Mutaties reserves Theater aan de Parade 23              81              69              Incidentele kosten ivm vernieuwbouw

Opgroeien en talentontwikkeling 4.2 Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting onderwijshuisvesting 474            
Tijdelijke huisvesting ivm nieuwbouw dan wel renovatie 
Bossche Broek(Nieuw Beleid 2020)

Wonen en werkomgeving 2.1 Verkeer en vervoer Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen 10              10              De pilot loopt tot en met 2022 (Nieuw Beleid 2019)

Wonen en werkomgeving 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur JADS 200           

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

Wonen en werkomgeving 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Programma Zuid-Willemspark 100           100            

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 periode (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 (nieuw beleid 2019)

Wonen en werkomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Bestrijding invasieve exoten (actualisatie '20) 170           170            

 In ’s-Hertogenbosch zijn op ca 50 locaties Aziatische 
duizendknopen aangetroffen, die we de komende 3 jaar 
actief gaan bestrijden (2020-2022). 

Wonen en werkomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Bestrijding eikenprocessierups (actualisatie '20) 180           180            
We verwachten na 3 jaar (2020-2022) deze inzet te hebben 
gedaan de plaag te hebben bestreden.

Wonen en werkomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Verdubbeling aanplant bomen 81              113            
Budget is beschikbaar gesteld tot en met 2022 (Nieuw Beleid 
2019)

Bereikbare stad 2.1 Verkeer en vervoer Onderzoekskosten constructieve veiligheid (pm voor 2022) 500           
In 2020 en 2021  worden circa 160 bruggen onderzocht op 
constructieve veiligheid (Nieuw Beleid 2020). 

Sport en recreatie 5.2 Sportaccommodaties De Plek 80              

FlikFlak krijgt over de periode 2019-2021 extra subsidie. 
Gedurende die jaren zullen gemeente en Flik-Flak samen 
kijken op welke wijze verbetering van de exploitatie te 
behalen is (Nieuw Beleid 2019)

Cultuurhistorische kwaliteit 5.4 Musea Inrichten digitaal depot (E-depot) 74              46              13              Betreft inrichtings- en aanloopkosten digitaal E-depot

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Aanvulling tekort parkeerreserve 3.000        

In 2016 heeft uw raad 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. Daarom 
is over de periode 2019-2021 geld uit de algemene middelen 
vrijgemaakt om het Structuurfonds aan te vullen. 

Saldo incidentele lasten 4.543         700             556             -             

Incidenteel in



INCIDENTELE BATEN
Programma Taakveld Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Toelichting

Wonen en werkomgeving 8.3 Wonen en bouwen Inzet Woningcorporatieleningen 400            

Betreft vrijval van de leningen die via SVN aan 
woningcorporaties verstrekt zijn en bij de SVN nog zijn 
ondergebracht

Beleggingen en overige baten en lasten 0.5 Treasury Dividend Enexis 933           933            

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt vanaf 2022 
een nieuwe reguleringmethode vast. Naar verwachting zal de 
huidige lage rentestand in deze reguleringsmethode een 
verdere verlaging van de nettowinst van Enexis tot gevolg 
hebben.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.5 Treasury Wegvallend rendement Essent gelden 425           425            425            
Op 9 oktober 2024 lost Rabobank de 1e tranche van € 50 
miljoen af. Daarmee nemen onze rente-inkomsten af.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Inzet reserve screening 2021 800           383            

Niet alle ombuigingsmaatregelen kunnen direct geëffectueerd 
worden. In 2021 en 2022 wordt de begroting sluitend 
gemaakt door de opbrengst van de screening reserves en 
voorzieningen in te zetten.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Inzet extra middelen AU 302           
Taakmutaties (Bed, bad, brood en taalniveau statushouders) 
die al voorzien zijn in de Begroting en daardoor vrij inzetbaar

Saldo incidentele baten 2.460         1.741         825             -             

Saldo incidentele baten en lasten -2.083       1.041         269             -             

Incidenteel in


