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11 Bestuursorganen en -ondersteuning 
16./17. Masterplan stadhuis/bestuurscentrum - AV middelen en daaraan gekoppelde werkzaamheden 
(nummer 9 nieuw beleid investeringen begroting 2019) 
In de afgelopen jaren zijn er met name in de raadszaal en Leuven- en Trierzaal veel storingen geweest 
aan de audiovisuele middelen. Hierbij was ook veel inzet nodig van externe experts. De audiovisuele 
middelen zijn sterk verouderd en service is niet meer gewaarborgd. Door de verbondenheid van de 
audiovisuele middelen en het tapijt met het meubilair dient ook het meubilair (dat 15 jaar oud is) te 
worden vervangen.  
Met deze werkzaamheden is in de periode 2019-2022 een bedrag van € 981.000 gemoeid. Deze 
kosten kunnen grotendeels worden gedekt uit reguliere middelen voor vervanging en onderhoud. Per 
saldo is er een onrendabel krediet nodig van € 345.000. 
 
18./19. Werkzaamheden bestuurscentrum (nummer 1 IP 2019-2022) 
De inrichting van het stadhuis en het bestuurscentrum is op grote delen versleten en aan vervanging 
toe. Het groot onderhoud omvat onderhoud aan het pand en de inventaris, zoals schilderwerk binnen, 
vloerbedekking vervangen, deurkozijnen en plafonds waar nodig herstellen, houten vloer in de gang 
tussen bestuurscentrum en stadhuis herstellen en aanpassen.  
Met deze werkzaamheden is in de periode 2019-2022 een bedrag van € 319.000 gemoeid. Deze 
kosten kunnen volledig worden gedekt uit reguliere middelen voor vervanging en onderhoud. 
 
43. Geo-Informatie: innovatieve investeringen  
De technische ontwikkelingen in het meten en landmeetkundig verwerken van gegevens en de 
ontwikkelingen op het gebied van de Geografische Informatie Systemen (GIS) gaan dusdanig hard dat 
jaarlijks ruimte wordt gevraagd voor innovatieve investeringen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen 
zijn draagbare pencomputers voor het meten, elektronische dieptemeting en reflectorloze achymeters. 
De kapitaallasten van deze investeringen worden opgevangen in de exploitatie van de afdeling R&B 
OR, Geo-informatie. 
 

33 Veiligheid 
45. Vervanging scooters THOR  
Stadstoezicht gebruikt scooters bij de uitvoering van wijkcontroles. Voor deze scooters geldt  
een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Er is sprake van intensief gebruik door meerdere personen  
en verschillende omstandigheden.  
 
46. Openbare verlichting; vervanging armaturen  
Het beleidsplan openbare verlichting 2012-2016 wordt gecontinueerd. Waarbij de vervanging van 
armaturen en lichtmasten voor steeds duurzamere exemplaren wordt doorgezet tot en met 2029. 
Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen reguliere middelen.  
 
47. Openbare verlichting; vervanging lichtmasten  
Het beleidsplan openbare verlichting 2012-2016 wordt gecontinueerd. Waarbij de vervanging van 
armaturen en lichtmasten voor steeds duurzamere exemplaren wordt doorgezet tot en met 2029. 
Dekking van de kapitaallasten vindt plaats binnen reguliere middelen.  
 
71. Vervanging voertuigen THOR 
De voertuigen die Stadstoezicht in gebruik heeft ten behoeve van inzet voor integrale toezicht en 
handhaving openbare ruimte, zijn in respectievelijk 2021 en 2022 aan vervanging toe. 
 

39 Opgroeien en talentontwikkeling 
23. Onderwijsleerpakket 
Voor onderwijsleerpakketten is in 2020 en 2022 een bedrag opgenomen van €103.000. 
 
24./25. Het Bossche Broek (hoofd- en dislocatie) 
Het Bossche Broek is gehuisvest op twee locaties: 1 locatie in de binnenstad en 1 locatie in Zuid. Beide 
locaties zijn toe aan vernieuwde huisvesting, waarbij de druk ligt op de binnenstad locatie. Er is een 



stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd naar de meest optimale variant voor Het Bossche Broek. De 
uitkomst is dat de school op twee locaties gehuisvest blijft.  
Uitgangspunt is een volwaardig kindcentrum. Gelet op de complexiteit van nieuwbouw en/of 
renovatie/uitbreiding van locaties in de binnenstad, is de daadwerkelijke vernieuwbouw voorzichtig 
gepland voor 2023. Echter, een exacte planning moet nog uitgewerkt worden. Hierbij is namelijk nog 
geen rekening gehouden met bijvoorbeeld archeologisch onderzoek. Dit wordt meegenomen in de 
verdere uitwerking. Van het genoemde investeringsbedrag kan € 1.056.000 aangemerkt worden als 
rendabel. 
2020: voorbereidingskrediet: € 150k  
2020: grondaankoop centrum 2020: € pm 
2023: nieuwbouw school centrum: 1457 m2 x € 2400,-- = € 3,5 milj 
2023: nieuwbouw kinderopvang, bso: 440 m2 x € 2400,-- = € 1,06 milj (rendabel)  
2023: exploitatie: tijdelijke huisvesting school centrum € 927.250,-- 
2024: nieuwbouw school zuid, kinderopvang, bso: € pm 
 
26. JOP’s/Wijkspeelplaatsen 
Op 17 juni 2003 is de nota “Ruimte voor jongeren in eigen domein”(03.0281) vastgesteld door de 
gemeenteraad. JOP’s worden op locaties geplaatst waar overlast van jongere groot is en waarmee deze 
overlast teruggedrongen of geconcentreerd wordt. Deze locaties worden in overleg met jongerenwerk 
en politie vastgesteld. Met het budget wordt sturing gegeven aan de aanpak van jeugdoverlast. 
 
66. MOP BBS en MFA  
Door de wetswijziging in de financiering van het onderhoud van schoolgebouwen is in  
afstemming met de schoolbesturen besloten dat zij zullen zorgdragen voor het  
eigendomsbeheer van schoolgebouwen met uitzondering van BBS-en, MFA’s en gebouwen  
met enkel zelfstandige kinderopvang. Voor die gebouwen zorgt de gemeente voor het  
eigendomsbeheer en de onderwijsinstellingen dragen dan bij in de onderhoudslast. Hierover  
zijn afspraken gemaakt. Voor de exploitatie van deze gebouwen is het noodzakelijk geld voor  
onderhoud te reserveren. Daartoe is in 2021 een krediet nodig van € 442.000 en elk volgend  
jaar wordt dit verminderd met € 111.000. Jaarlijks wordt het onderhoud ten laste van de  
exploitatie verhoogd met eenzelfde bedrag. De hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste  
van de reserve onderwijshuisvesting.  
 
67. Spoedvoorzieningen  
Er zijn jaarlijks middelen benodigd om voorzieningen in de huisvesting te treffen, die geen  
uitstel kunnen hebben, zodat de voortgang van het onderwijs niet belemmerd wordt.  
 

41 Participatie en daginvulling 
44. Verbeteren sociaal culturele accommodaties  
Voor het verbeteren van de sociaal culturele accommodaties wordt jaarlijks een onrendabele 
investering van € 75.000 geraamd. Dit bedrag is bedoeld voor het verbeteren van de gebouwen en het 
uitvoeren van het Beleidskader Accommodatiebeleid (mogelijke afstoting van een aantal gebouwen en 
gedeeld/multifunctioneel gebruik van sociaal culturele accommodaties). 
 
72. Wijkspeerpunten 
Op basis van signalen van wijk- en buurttafels en wijk- en buurtraden komen er knelpunten naar voren 
over jeugdoverlast, voorzieningen voor jongeren en ouderen en inrichting van de openbare ruimte. 
Voorwaarde voor aanwending van dit budget is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en dat 
er voor de uitvoering van maatregelen voldoende draagvlak is bij bewoners en belanghebbenden. 
 

51 Wonen en werkomgeving 
27. Maatregelen openbare ruimte binnenstad 
Het betreft hier projecten in de binnenstad die meeliften met andere initiatieven. Het budget zal 
aangewend worden voor een bijdrage aan projecten die vanuit groot onderhoud op het schema van de 
afdeling R&B voorkomen en waarvoor middelen nodig zijn die boven het normale onderhoud uitstijgen. 
Ook wordt het aangewend voor kleine openbare ruimte projecten uit het planteam Erfgoed. 
In 2021 zal dit budget ingezet worden voor de voorbereiding en aanpak van de omgeving van de 
binnenhaven (Brede Haven/Smalle Haven/Visstraat, Van Tuldenstraat/Handelskade) en voor het fiets-



/wandelpad langs de Hekellaan. In 2022 ev. staan oa. stegen in de binnenstad, de Barbaraplaats en de 
Bethaniëstraat (icm. voorplein Groot Tuighuis) op de planning. 
Voor de jaren 2021 en verder wordt beschikt over de reserve Grote Werken voor een bedrag van 
jaarlijks € 115.000,-. 
 
28. Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte 
De post wordt aangewend voor een uiteenlopend aantal kleinschalige projecten, die niet afzonderlijk 
zijn voorzien in het investeringsplan. Vaak gaat het om voor bewoners gevoelige zaken. Ook het 
opknappen en opwaarderen van een aantal bestaande speelplekken vallen hieronder. 
 
29. Groene Delta 
De investeringsgelden van 2021 tot en met 2024 zullen worden aangewend voor een vervolg 
programma voor de Groene Delta. In samenwerking met buurgemeenten, terreinbeheerders, de HAS 
en belangenpartijen zal een regionale ambitie met een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren 
worden opgesteld. Onderdeel van dit programma zijn projecten zoals de afronding van de 
Diezemonding en het Kanaalpark, deelprojecten in de Hooge Heide, natuuruitbreiding rond het 
Engelermeer, realisatie van de tweede fase StadsAa en projecten rondom biodiversiteit in de stad. Er 
wordt van uitgegaan dat de uitvoeringskosten van de projecten buiten de stad voor ongeveer 50% uit 
cofinanciering bestaan. 
 
30. Bomenplan  
 Met het beleid rondom het versterken van laanstructuren wordt het groene karakter van de gemeente 
vorm gegeven. Hiervoor worden jaarlijks meerdere boomprojecten uitgevoerd. Tegelijkertijd is er een 
nieuwe vraag aan het ontstaan voor het vergroenen van de stad. Klimaatadaptatie is een actueel thema 
en gaat over het aanpassen van de bebouwde omgeving aan een veranderend klimaat. Groen kan 
hierbij een rol spelen bij het bufferen van water, het temperen van de temperatuur en het zuiveren van 
lucht. Vanaf 2021 worden de groenstructuren, de vergroeningsopgave en groene maatregelen voor 
klimaatadaptatie uit het investeringsprogramma uitgevoerd (groen-blauw beleid). 
 
31. Investeringen grondbedrijf  
Voor de voortgaande ontwikkeling van bestemmingsplannen is het noodzakelijk dat het grondbedrijf 
aankopen doet, voorbereidingskosten maakt en investeert in bouw- en woonrijpmaken. Deze kosten 
worden geacht binnen de grondexploitaties rendabel te zijn dan wel afgedekt te worden uit van 
particuliere ontwikkelaars te verkrijgen bijdragen (te doen gebruikelijk te ontvangen via 
exploitatieovereenkomsten). Daarnaast beheert en exploiteert het grondbedrijf gronden en panden die 
(nog) niet getransformeerd worden tot bouwgronden. Ook hierbij zijn soms investeringen noodzakelijk. 
Deze investeringen worden geacht rendabel te zijn uit jaarlijks te verkrijgen huuropbrengsten dan wel 
uit een eventuele verkoopopbrengst op termijn. 
 
32. Zuid-Willemspark 
In juli 2017 heeft uw raad het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark unaniem vastgesteld. De Tabel 
Uitvoeringsprogramma maakte als bijlage onderdeel uit van dit raadsvoorstel. In die tabel staan de 
diverse deelprojecten en bijbehorende kostenramingen benoemd en uitgesplitst naar een korte, 
middellange en lange termijn. De middellange termijn bevat 2 raadsperiodes en beslaat de periode 
2019-2026, de lange termijn bevat de doorkijk voor de periode daarna. Jaarlijks is een bedrag  
opgenomen, om de beoogde fysieke ingrepen ten behoeve van de totstandkoming van het parkconcept 
te kunnen plegen. Aanvullend op deze middelen worden ook bestaande andere budgetten benut voor 
de realisatie van het park (bijv. Bomenplan). Ook worden bovengenoemde budgetten als hefboom 
ingezet voor het verkrijgen van subsidies. 
 
68. Aanpassingen Common Ground oplossing Signalen 
Momenteel wordt gewerkt aan een Minimum Viable Product (MVP) ter vervanging van de huidige ICT-
hulpmiddelen voor de ontvangst, routering en afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. 
Anticiperend op een acceptatie van dit MVP in 2020 zal het ICT-hulpmiddel in 2021 verder worden 
doorontwikkeld. Het betreft een rendabele investering. De kapitaallasten worden gedekt vanuit het 
huidige product en komen in de plaats van de licentiekosten van de huidige ict-hulpmiddelen. 
 
 



69. Digitalisering watermeters (slimme meters) 
Jaarlijks worden de meterstanden van ongeveer 230 meters voor het waterverbruik handmatig 
opgenomen, intern doorgegeven, administratief verwerkt en doorgegeven aan de leverancier. We 
maken de meters 2021  “slim” zodat ze op afstand kunnen worden uitgelezen. Met de investering van € 
53.000 wordt de opname en administratie slim gemaakt en gegarandeerd voor een periode van 15 jaar. 
De kapitaallasten van de investering worden binnen energiebeheer opgevangen. 
 

52 Bereikbare stad 
33.Fietsplan 
Bij de Actualisatie Koersnota 2017 is als doel een afname van reistijden voor de fiets binnen de 
gemeente vastgelegd. Ook is de ambitie uitgesproken tot een toename van actief vervoer (fiets en 
lopen). Om deze doelen voor fietsgebruik én de fietsreistijden te halen is continuering van de ingezette 
fietsimpuls nodig. We werken aan:  
 

1. Fietsnetwerk 
Om de externe bereikbaarheid (van en naar de gemeente) te verbeteren, wordt ingezet op 
snelfietsroutes in alle windrichtingen. 
In de periode tot en met 2024 worden ook nog enkele  hoofdfietsroutes aangelegd.  
Door de aanleg van de (snel)fietspaden zal naast het gebruik ook de verkeersveiligheid op diverse 
locaties verbeteren en wordt gezorgd voor snellere fietsverbindingen. Op het programma staan o.a. 
aanleg Fietsstraat Bokhovense Maasdijk en diverse Snelfietsroutes. Wij  voeren de volgende 
snelfietsroutes uit  
Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Zaltbommel, uitvoering 2020-2022 
Snelfietsroute Waalwijk-'s-Hertogenbosch (wegvakken), uitvoering 2023 
Snelfietsroute Eindhoven -’s-Hertogenbosch, uitvoering 2023 en later.  
 
De snelfietsroute 's-Hertogenbosch Zaltbommel is onderdeel van het quick win programma van MIRT 
A2 Deil-Vught waar de partners uit dit programma mee financieren. Provincie Gelderland is 
overkoepelend trekker van het project. Voor het Bossche gedeelte zijn wij projectverantwoordelijk. 
 
Momenteel loopt er een tracé studie voor de snelfietsroute Eindhoven-’s-Hertogenbosch. Wij opteren 
voor twee tracé lijnen: een tracé lijn via de Vughterweg (met fietsbruggen Postweg) en een tracé lijn via 
de dijk Drongelenskanaal naar het HOV knooppunt station ’s-Hertogenbosch aan de westzijde van het 
spoor. Op basis van een nog te sluiten bestuursovereenkomst tussen regio en de provincie, waarin het 
financiële kader wordt vastgelegd, kunnen onderdelen van de snelfietsroute worden uitgevoerd. Een 
sluitend financiële kader voor deze snelfietsroute is er nog niet. 
 

2. Fietsparkeren  
Bij belangrijke verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals o.a. wijkwinkelcentra en sportvoorzieningen, 
worden voldoende fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd.  
 
 
34. Aanpak onveilige infrastructuur 
Verkeersveiligheid is een actueel thema, in 2020 is de Herijking van het Verkeersveiligheidsbeleid 
opgesteld. Hoewel het goed gaat met de verkeersveiligheid in onze gemeente, vinden nog steeds 
ongevallen plaats op gemeentelijke wegen, zowel in stedelijk gebied als in het buitengebied. Ons beleid 
is gebaseerd op de volgende pijlers: 
Gedrag: campagnes gericht op specifieke interventies  
Handhaving/Samenwerking: samenwerken met bewoners aan de aanpak van de (subjectieve) 
onveiligheid  en handhaving in samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie 
Technologie: zoals Bike Scout en Schwung, aftellers en wachttijdvoorspellers bij de verkeerslichten, 
Infrastructuur: fysieke ingrepen in de openbare ruimte en het voortzetten van het landelijke principe 
van Duurzaam Veilig en het implementeren van richtlijnen en ontwerpeisen.  
 
Verkeersveiligheid en de aanpak van ongevallenlocaties is een continu en dynamisch proces. Het 
gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid kenmerkt zich primair door een  adaptieve aanpak. Juist 
daarom kunnen we vlot acteren op acute knelpunten die zich in de komende periode kunnen voordoen. 



Voor de komende vier begrotingsjaren zijn enkele locaties benoemd die binnen die periode uitgevoerd 
zullen worden. 
 
Ingezet zal worden op, onder andere, actuele verkeersveiligheidsmaatregelen (meestal in combinatie 
met wegonderhoud). Te noemen zijn de projecten:  aanpassingen fietsoversteek Weidonklaan, 
middeneiland Vlijmenseweg KW1C, maatregelen Burgemeester Mazairaclaan / Oude Baan e.o., 
bijdrage vitalisering Rijzertlaan, aanpassing Eerste Reitsche Dreef en kleinschalige maatregelen 
Binnenstad. 
 
Voor de periode 2021 tot en met 2024 is een jaarlijks budget voorzien van € 510.000,- om 
maatregelen te kunnen realiseren met een geschatte jaarlijkse provinciale bijdrage van € 100.000,- . 
 
35. Verkeersmaatregelen 
Veelal komen op basis van praktijksituaties wensen tot verbetering van verkeerssituaties en het 
parkeren naar voren, die niet expliciet zijn voorzien in het investeringsplan. Vaak gaat het om voor 
bewoners en wijkraden gevoelige zaken die om een (snelle) oplossing vragen. Te denken valt aan 
verkeersmaatregelen vanuit het wijkgericht werken en de aanleg van diverse parkeervoorzieningen en 
midden geleiders in de stad. Er zijn diverse kleine en grotere projecten gepland  zoals  maatregelen Kom 
Rosmalen, maatregelen van Berckelstraat, maatregelen Burgemeester Mazairaclaan / Oude Baan, 
maatregelen Schoolstraat e.o., Bijdrage herinrichting Maastrichtseweg, parkeren perron 3 en 
maatregelen Kruisstraat/Bruggen. 
 
36. Verkeersregelinstallaties (VRI's) 
Op basis van de beschikbare middelen kunnen er jaarlijks een aantal installaties worden vervangen. Op 
dit moment zijn er 65 installaties in beheer en eigendom van de gemeente. Per jaar wordt nu bezien 
welke installaties het meest aan vervanging toe zijn; dit kan per jaar wijzigen, omdat essentiële 
gebreken soms zeer onverwacht kunnen optreden bestaat het risico dat niet alle noodzakelijke 
vervangingen plaats kunnen vinden.  
 
Met de nu in het investeringsplan genoemde bedragen zullen naar het zich op dit ogenblik laat aanzien 
de volgende installaties vervangen worden: 
  

2021 VRI Lagelandstraat-Palmboomstraat 
VRI Zandzuigerstraat – Rietveldenweg 

2022 VRI Bruistensingel–Harendonkweg - Balkweg 
VRI Grote Elst 

2023 VRI Hambakenweg – Hambakenwetering – Het Wielsem 
VRI Hambakenweg  - A59 –Zuid 
VRI Hambakenweg – A59 –Noord 

2024 VRI Maastrichtseweg - Oosterplas 
VRI Zuid-Willemsvaart – Kardinaal van Rossumplein 
VRI Treurenburg - Titaniumlaan 

 
 
37. Verkeersmanagement 
Met verkeersmanagement kunnen we via data en verkeerssystemen het verkeer beter over de 
infrastructuur verdelen en geleiden. Zo kunnen – veel kostbaardere en ingrijpende - 
capaciteitsuitbreidingen uitgesteld worden. Voor 2021 en daarna zetten we deze middelen in om – 
samen met onze BrabantStad partners –mobiliteitsdata structureel op orde te brengen en te 
organiseren in werkprocessen. Dit is randvoorwaardelijk voor verkeersmanagement en andere slimme 
mobiliteitsoplossingen.  
 
38. Spoorzone herinrichting campus onderwijsboulevard  
Eén van de vliegwielprojecten in het Programma Spoorzone is de herinrichting van de 
Onderwijsboulevard tot een Campus, samen met het Westerpark. Aanleiding is het intensieve gebruik 
van deze ruimte door de onderwijsinstellingen langs de Onderwijsboulevard. Daarbij komen op 
meerdere tijdstippen van de dag de voetgangers en fietsers in de verdrukking.  
 



Geheel in lijn met samen en vernieuwend uit het bestuursakkoord is eerst in de praktijk uitgetest in een 
living lab of het mogelijk is om de Onderwijsboulevard autovrij te maken. Uit de voorlopige resultaten 
van deze proef kan worden geconcludeerd dat afsluiten van de Onderwijsboulevard een te grote 
ingreep lijkt voor de doelen die worden nagestreefd. Met de resultaten van het living lab kan het 
project herinrichting Onderwijsboulevard opgestart worden. Hierbij is geen sprake meer van autovrij, 
maar nog wel van groen, veilig en met meer verblijfskwaliteit. 
Voor de uitvoering is een bedrag opgenomen van € 900.000,- , dit kan ten laste worden gebracht van 
de grondexploitatie Paleiskwartier.” 
 
42. Binnenstadsring: Oranjeboulevard 
Op 12 november 2019 besloot uw raad om het project ‘Uitvoering herinrichting Binnenstadsring’ op te 
nemen in de verkenningsfase van het structuurfonds. In dat raadsvoorstel is aangegeven dat de 
herinrichting van de Oranjeboulevard (tussen het Julianaplein, de Koningsweg tot aan de 
Lekkerbeetjesstraat) naar schatting 1,8 miljoen euro gaat kosten.  
Voor dit deel van de Oranjeboulevard is reeds een gereserveerd budget opgenomen van € 500.000,- in 
de begroting 2018.  
 
Momenteel vindt voor een gedeelte van de Oranjeboulevard de uitwerking van het ontwerp plaats. Dit 

betreft het deel tussen het Julianaplein, de Koningsweg tot aan de Lekkerbeetjesstraat. De uitwerking 

voor de Oranjeboulevard vindt momenteel plaats voor het gedeelte tussen de Hertogstraat en de 

Lekkerbeetjesstraat. Het ontwerp is verder uitgewerkt in drie voorlopige ontwerpen. De perspectieven 

en inzichten van belanghebbenden/stakeholders zijn inmiddels opgehaald. Dat heeft geleid tot 

trechtering naar twee variant ontwerpen. De beide ontwerpen worden getoetst middels een externe 

veiligheidsaudit. Op basis van de uitkomsten van de veiligheidsaudit stelt het college een definitief 

ontwerp vast.  

Hierover informeren wij de raad middels een raadsinformatiebrief. 
Beide variant ontwerpen zijn begroot. Beide varianten kunnen gedekt worden binnen het bedrag van € 
1,8 miljoen, waarbij nog gekeken wordt naar subsidie mogelijkheden.  
 
48. vervanging auto's  
Het betreft routinematige vervangingsinvesteringen van auto’s en machines waarmee in de  
tarieven van de auto’s en machines rekening is gehouden.   
 
49. vervanging winterdienst  
Het betreft routinematige vervangingsinvesteringen van materieel waarmee in de exploitatie  
van de winterdienst rekening is gehouden.  
 
50. Projecten vitaliseringsplan  
Onder de noemer van “vitalisering” wordt de veroudering van de openbare ruimte structureel  
aangepakt. De aanpak gaat uit van een integrale werkwijze. Het betreft het technisch,  
functioneel of kwalitatief vernieuwen van de openbare ruimte door zo nodig wijzigen van de  
inrichting en waar nodig toepassen van nieuwe materialen.   
Conform het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte, raadsvoorstel 5565145 d.d. 13 december  
2016 zal dit jaarlijks stijgen tot het maximum in 2025 is bereikt.  
 
Algemene toelichting investeringen Stadstoezicht  
Uitgangspunt voor de investeringen in het parkeren zijn de door de raad vastgestelde definities met  
betrekking tot basisvoorzieningen. De opgevoerde voorstellen betreffen noodzakelijke investeringen  
voor de organisatie van het parkeren. Deze worden gedekt binnen de exploitatie parkeren.   
 
51. Bouwkundige aanpassingen Parkeergarages  
In de komende jaren zijn bouwkundige aanpassingen en modernisering van Parkeergarages en  
rijwielstallingen noodzakelijk om de exploitatie op langere termijn te borgen.   
 
52. Vervanging hard- en software meldkamer  
In 2015 is de huidige meldkamer in gebruik genomen in de ruimte naast parkeergarage St. Jan.  
Deze apparatuur heeft een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Hierdoor wordt de reguliere  



vervanging voorzien in 2021.  
 
53. Digitalisering parkeren 2e fase  
In 2012 is in enkele woonwijken  gereguleerd parkeren ingevoerd. De apparatuur die destijds is  
geplaatst heeft een levensduur van 8 jaar. Derhalve is reguliere vervanging van de automaten  
in 2021 aan de orde. 
 
54./55.  Investeringskrediet Reconstructie Sluis 0  
Conform raadsbesluit van 11 juli 2017, inspiratiedocument Zuid -Willemspark. Sluis 0 zal  
vervangen worden, de omgeving heringericht en de drie bruggen worden gerenoveerd.   
 
70. Vervanging Parkeervergunning systeem 
Eind 2020 wordt er een aanbestedingstraject opgestart voor het vergunningensysteem van Parkeren. 
Medio 2021 loopt het contract met de huidige leverancier af. De kans is realistisch dat er wordt 
gekozen voor een nieuwe aanbieder. Hiervoor zullen extra kosten moeten worden gemaakt (conversie, 
ontwikkeling). Bovendien zullen de licentiekosten hoger uitvallen omdat er verbeterde SLA-afspraken 
worden gemaakt, waarbij het risico van ondermaats presteren bij de leverancier wordt gelegd. 
 

53 Sport en recreatie 
1. Kleedlokalen EVVC 
Vier van de acht kleedlokalen dateren uit begin jaren 70. Deze vormen één geheel met het clubhuis. 
Beiden zijn toe aan renovatie. Het is wenselijk om de renovatie van de kleedkamers tegelijk met het 
opknappen van het clubhuis door de vereniging uit te laten voeren. Afschrijving in 20 jaar. De BTW 
wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
2. Kleedlokalen HC Maliskamp 
De kleedlokalen bij MHC Rosmalen zijn gebouwd in 1980. Deze kleedlokalen zijn in het verleden 
geprivatiseerd. Beleidsmatig is de hockeysport in 2009 gedeprivatiseerd (raadsbesluit 09.0422). Met de 
gebruiker/vereniging is afgesproken dat de gemeente zorg zal dragen voor de vervanging van de 
kleedlokalen na een gebruikelijke levensduur van 40 jaar. In verband met de huidige staat van 
onderhoud kan de levensduur nog enigszins opgerekt worden. Vervangende nieuwbouw van een 
gebouw met 10 kleedlokalen en nevenruimtes wordt voorzien in 2022. Afschrijving in 40 jaar. De BTW 
wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
3. Toplagen: Engelen 
Kunstgras voetbalveld 3 is aangelegd in 2011. Gelet op huidig intensief gebruik voor trainingen en 
wedstrijden van FC Engelen zal het in 2021 vervangen dienen te worden. Het (halve) veld 4 is in 2011 
aangelegd en wordt behalve door FC Engelen ook volop gebruikt door de schooljeugd van Anthonius 
Abt. Afschrijving in 10 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
4. Toplagen: Emplina 
Kunstgras voetbalveld 4 en het halve veld 6 zijn aangelegd in 2011. Gelet op huidig intensief gebruik 
voor trainingen en wedstrijden van Emplina zullen deze velden in 2021 vervangen dienen te worden. 
Afschrijving in 10 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
5. Toplagen: TGG 
Kunstgras voetbalveld 1801 003 is aangelegd in 2004. Economische levensduur reeds verlopen. 
Technisch zal deze mat in 2021 vervangen te dienen worden om het gebruik te kunnen voortzetten. 
Afschrijving in 10 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
6. Toplagen: HC Den Bosch 
Op het hockeycomplex aan de Oosterplas liggen 4 zand ingestrooide kunstgrasvelden gelegen. Deze 
zijn aangelegd in 2010, kennen een technische levensduur van maximaal 12 jaar en moeten daarom 
uiterlijk in 2022 vervangen worden. Afschrijving in 10 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via 
de SPUK regeling. 
 
7. Toplagen: HC Maliskamp 



Waterveld 1 is aangelegd in 2012. Door het hoge gebruik moet de toplaag eerder dan normaal en op 
korte termijn vervangen worden om het veld bespeelbaar te houden. Dit blijkt ook uit keuringen van de 
huidige technische staat. Zandveld 3 is aangelegd in 2009 en zal naar verwachting 13 jaar meegaan. 
Vervanging staat daarom gepland voor 2022. Afschrijving in 10 jaar. De BTW wordt aangevraagd bij 
het Rijk via de SPUK regeling. 
 
8. Renovatie gymnastieklokaal Eekbrouwersweg 
De gymzaal aan de Eekbrouwersweg voorziet in het gymonderwijs voor basisschool ‘t Palet. De 
gymzaal dateert uit 1970 en heeft normaal een levensduur van 40 jaar. De gymzaal is op onderdelen 
slecht en niet meer bij de tijd. Voorstel is renovatie (met toepassen van duurzaamheidsmaatregelen) om 
de levensduur te verlengen. Voorgestelde maatregel loopt in de pas met de plannen voor de 
desbetreffende school in het IHP Onderwijs (Integraal HuisvestingsPlan). De gebruikende school blijft 
n.l. op basis van de leerlingenprognoses de komende 15 jaar behoefte houden aan 1 gymzaal voor 
bewegingsonderwijs. De gymzaal Eekbrouwersweg voorziet zodoende in onze wettelijke verplichting 
om accommodaties aan te bieden voor bewegingsonderwijs. Afschrijving in 25 jaar. De BTW wordt 
aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. 
 
9. Aanpassing en verbetering binnensportaccommodaties/10.Aanpassing en verbetering openlucht 
sportaccommodaties/11. Aanpassing en verbetering Kwekkelstijn/12. Aanpassing en verbetering 
openluchtrecreatie 
De posten aanpassing en verbetering zijn bedoeld om in bestaande accommodaties aanpassingen en 
verbeteringen van bouwkundige en (sport)technische aard te kunnen aanbrengen die niet in het 
onderhoudsprogramma zijn opgenomen maar wel essentieel zijn voor het functioneel en bij de tijd 
houden van onze sportaccommodaties. De technische levensduur van sportvoorzieningen is bij goed 
onderhoud in de meeste gevallen aanzienlijk langer dan de functionele levensduur. Dit vereist 
regelmatig aanpassingen en verbeteringen aan onze accommodaties. Om in te kunnen spelen op 
marktontwikkelingen, wettelijke eisen en veranderende behoeften, wordt jaarlijks bepaald welke 
aanpassingen en/of verbeteringen in het opvolgende jaar het meest urgent zijn. Afschrijvingstermijn 20 
jaar. De BTW wordt aangevraagd bij het Rijk via de SPUK regeling. Investeringen openluchtrecreatie 
blijven compensabel via BCF. 
 
13. Sportiom 
Met ingang van 2019 is een nieuwe exploitatieperiode gestart voor het Sportiom met gewijzigde 
afspraken over de instandhouding van het pand. Voortaan is de Verhuurmaatschappij, 
Ontwikkelingsmaatschappij dan wel gemeente verantwoordelijk voor groot bouwkundig onderhoud, 
renovaties en vervanging van technische installaties van het Sportiom. Voor 2021 is een investering 
geraamd van in totaal ruim € 2 miljoen om een inhaalslag te maken bij de start van de nieuwe 
exploitatieperiode en om het Sportiom, zoals afgesproken in de nieuwe exploitatieovereenkomst, zo 
spoedig mogelijk te laten voldoen aan de overeengekomen nen-norm. Ook voor het jaar 2022 wordt 
een bedrag van ruim € 2 mln. geraamd.  De dekking vindt plaats binnen de huidige financiële ruimte 
binnen het product Sportiom, begroting Sport en Recreatie 
 

54 Milieu en respecterende ontwikkelingen 
39.Duurzaamheid (inclusief mobiliteit)  
Binnen het programma duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de gemeente. Voor 
de klimaatopgave met een focus op de wijkenergieplannen, het creëren van aardgasvrije wijken, 
vergroening en grootschalige opwek. Duurzame mobiliteit wordt bevorderd met een actieplan 
duurzame mobiliteit waaronder de uitrol van elektrische laadpunten, slimme bevoorrading binnenstad 
en het bevorderen van duurzame mobiliteitsconcepten. 
 
56. Routine investeringen afvalstoffendienst  
Dit betreft rendabele jaarlijkse routine-investeringen in het wagenpark van de  
Afvalstoffendienst. Hierbij wordt uitgegaan van een levensduur van 8 jaar voor een  
inzamelvoertuig. Het betreft vervangingsinvesteringen voor inzamelvoertuigen waar met  
nieuwe ontwikkelingen in het kader van duurzaam brandstofgebruik rekening wordt gehouden.  
Jaarlijks wordt voor het eerstvolgende begrotingsjaar het benodigde bedrag opgevoerd voor de  
werkelijk te vervangen voertuigen waarvan de technische levensduur is bereikt.  
 



57. Inzamelmiddelen  
De rendabele routine-investeringen voor vervanging en nieuwe investeringen in  
inzamelmiddelen (containers) bedragen gemiddeld jaarlijks € 300.000,-.  
Jaarlijks wordt voor het eerstvolgende begrotingsjaar het benodigde bedrag  
opgevoerd voor de werkelijk te vervangen inzamelmiddelen waarvan de technische levensduur  
is bereikt. Dit betreffen rendabele routine-investeringen voor vervanging en nieuwe  
investeringen in inzamelmiddelen (containers).  
 
58. Diverse reparaties en aanpassingen  
Om de levensduur van de riolering op te rekken tot een geschikt vervangingsmoment, voeren  
we rioolreparaties uit. Daarnaast treffen we maatregelen die voortkomen uit klachten en  
rioolinspecties. Deze hebben voornamelijk betrekking op huis- en kolkaansluitingen.  
 
59. Vervanging riolering algemeen  
Het vervangen van riolering voeren we uit in combinatie met andere werkzaamheden in de  
openbare ruimte (werk met werk maken). Voorbeelden zijn projecten uit het Vitaliseringsplan,  
herontwikkelingsgebieden en renovatie van wegen.  
 
60. Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting  
We richten ons bij wijken, waar de riolering aan vervanging toe is, op vitalisering van de  
openbare ruimte. De wijk Orthen en delen van West zijn daar twee voorbeelden van. Waar  
mogelijk streven we bij renovaties van wegen en openbaar terrein naar afkoppelen van  
openbaar gebied in combinatie met het afkoppelen van de voorzijdes van woningen en  
gebouwen. Met de afkoppelprojecten leveren we tevens een bijdrage aan mooi en beleefbaar  
water.  
 
61. Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)  
In 2021 en 2022 dienen de installaties van de IBA’s te worden vervangen.  
 
62. Grondwatermeetnet, vervanging meetinstrumenten  
Vervanging van de meetinstrumenten van het in 2012 aangelegde grondwatermeetnet.  
 
63. Vervanging ondergrondse containers  
Voor de containerisering van de inzameling van het huishoudelijk afval zijn in de binnenstad   
en bij hoogbouw ondergrondse containers aangelegd. Deze containers dienen vervangen te  
worden, waarvoor jaarlijks € 500.000,- nodig is. De kosten van de investering worden  
terugverdiend binnen de exploitatie.  
 

55 Cultuurhistorische kwaliteit 
40. Restauratie monumenten 
Voor het verlenen van bijdragen in het kader van de restauratie van woonhuismonumenten wordt 
jaarlijks een bedrag opgenomen. Naast de verantwoordelijkheid van de eigenaren heeft de gemeente in 
samenwerking met rijk en provincie mede de verantwoordelijkheid voor het beheersbaar houden van 
de cultuurhistorische kwaliteit van het monumentenbestand. 
Het rijk voorziet in instandhoudings-, onderhouds- en restauratiesubsidie voor rijksmonumenten van 
nationaal belang. De provincie verleent instandhoudings- en restauratiesubsidie voor rijksmonumenten 
en gebiedsontwikkeling van bovenlokaal belang. Deze gemeentelijke middelen zijn bedoeld voor 
restauratiesubsidie voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.   
 
41. Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed 
De ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van erfgoed in ’s-Hertogenbosch is van grote 
betekenis. Niet alleen in economisch, toeristisch, ruimtelijk en sociaal opzicht, maar vooral ook om 
inhoud te geven aan onze ambities op het vlak van duurzaamheid. Kennis van cultuurhistorie levert 
inspiratie en inzicht om de gemeentelijke inzet op energietransitie en klimaatadaptatie te versterken.  
 
Specifiek worden de volgende projecten daartoe voorbereid en uitgevoerd: Stadsentree 
Wilhelminaplein, Fort Crevecoeur en Henriettewaard, opstappunt Binnenhaven en opstappunt 
Bastionder, herbestemming van het Kruithuis, oeverpaden Muntelbolwerk, herstel zicht op de 



Parkstroom, Linie uitkijkpunt bij Transferium West, Redoute De Herven, Herman Moerkerkpark en 
waterknooppunten in het Zuid-Willemspark en het Drongelens kanaal. 
 
Voor 2021 en volgende jaren is een bedrag van € 1.885.500,- opgenomen. Dit zijn bruto bedragen, 
waarin de ambitie is verwerkt om door middel van het aantrekken van subsidies en fondsen de eigen 
bijdragen te verdubbelen. De netto gemeentelijke bijdrage per jaar bedraagt vanaf 2021 € 942.750,-. 
 
64. Verbetering monumentale panden  
Dit betreft arbeidsintensieve specialistische werkzaamheden aan onderdelen en toegepaste  
materialen die niet bij andere panden voorkomen, zoals natuurstenen ornamenten en  
afdeklijsten, voegwerk, koperen goten en afvoeren en houten constructie-elementen (o.a.  
bestrijding aantasting door houtborende insecten in kapconstructies en balklagen). Bovendien  
zijn monumentale gevels voor de aantrekkingskracht van de stad op de toeristen van groot  
belang. In het rapport “Markt ontwikkelingsplan Cultuurhistorisch Toerisme ’s-Hertogenbosch”  
(KPMG) wordt dit belang onderstreept.   
 

71 Ruimte voor economie en voorzieningen 
65. Aanpassing panden (bulk)  
Via het investeringsplan wordt een structureel bulkkrediet voor aanpassing panden  
aangevraagd, bedoeld voor rendabele investeringen van de panden van Maatschappelijk  
Vastgoed. Het doet zich vaak voor dat rendabele investeringen moeten worden gedaan in  
verband met wijzigingen op korte termijn in het gebruik van het pand.  
 

72 Werk en inkomen 
74. Investeringen rondom huisvesting  
Diverse noodzakelijk investeringen om pand in gebruik te kunnen houden, en faciliteiten te  
organiseren. 
 
75. Wagenpark vervanging  
Vervangingsinvesteringen van auto’s. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten gereduceerd worden. 
 
76.+ 77.  Diverse machines productie afdeling Groen  
Vervanging machines en materieel afdeling Groen t.b.v. productie 
Aanschaf nieuwe machines vanwege uitbreiding werkzaamheden t.b.v. productie 
 
78. Vrachtwagen met kraan afdeling Groen  
Vervanging huidige vrachtwagen. Hierdoor worden de onderhoudskosten gereduceerd. 
 
79. Diverse machines productie afdelingen groen 
Vervanging van machines bij afdeling groen. 
 
80. en 81. Diverse machines Vindingrijk 
Vervanging diverse machines voor inrichting backoffice en winkel. 
 
82.  Vervanging installaties Vindingrijk 
Vervanging installaties voor inrichting backoffice en winkel. 
 
83. Diverse machines facilitairbeheer 
Vervanging rollend materieel t.b.v. magazijn. 
 
84. en 85. Diverse machines productie afdelingen beschut 
Vervanging van machines bij Unit Beschut t.b.v. de productie 
 
86. Diverse machines Post 
Vervanging scooters t.b.v. postbezorging 
 
87 en 88. Automatisering en software 



Software aan te schaffen om processen efficiënter te maken, daardoor worden er minder 
uitvoeringskosten gemaakt. 
Software aan te schaffen om aan noodzakelijke wet en regelgeving te voldoen binnen het sociaal 
domein. 
 

91 Beleggingen en overige baten en lasten 
20. Gevel stadhuis 
Om verdere schade aan monumentale gevel van het stadhuis te voorkomen dient deze op korte termijn 
worden gerestaureerd. Deze restauratie wordt deels gedekt uit de onderhoudsvoorziening (€ 555.000). 
De kapitaallasten van het restant worden vrijwel geheel gedekt uit een restantkrediet 
huisvestingskosten uit 2018. 
 
22. Investeringen ICT plan 
De investeringen ten behoeve van ICT zijn gebaseerd op het ICT plan 2021 tot en met 2024 en 
bedragen voor deze periode in totaal € 8,3 miljoen. De investeringen worden gedekt door te 
beschikken over de reserve ICT. 
 
 


