
Toelichting MJR 2021-2024 
 

Algemeen 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Gezondheid 
 
7.1 Volksgezondheid 

Gezond in de stad 
Aframing middelen gemeentefonds Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) 

 

 

Veiligheid 
 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 

Veiligheidsregio (huisvesting- realisatie visie op huisvesting) 

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 € 281.000. 

 

Veiligheidsregio (verdeelsleutel per inwoner) 

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.  

Als gevolg van de herindeling van de gemeente Haaren wordt de extra bijdrage van Haaren in 2021 

conform de vastgestelde verdeelsleutel overgeslagen naar de andere gemeenten. € 5.200. 

  

Jaar Mutatie t.o.v. 2021 

2022  -/- €   26.200  

2023  -/- €   26.200   

2023  -/- €   26.200 

 

1.2 Openbare orde en Veiligheid 

Decentrale uitkering Bed, Bad, Brood eindigt na 2021 



Het budget voor Bed, Bad en Brood is toegekend voor 2020 en 2021.  

 

Nieuw beleid Bed, Bad en Brood eindigt na 2021 

Het budget voor Bed, Bad en Brood is toegekend voor 2020 en 2021.  

 

Taakmutatie Bed, Bad, Brood eindigt na 2021  

Het budget voor Bed, Bad en Brood is toegekend voor 2020 en 2021.  

 

0.10 Mutaties reserves 

Bijdrage reserve Veiligheid voor Veiligheidsfonds 

In 2020 is de reserve veiligheid, die wordt aangewend voor de financiering van de bijdrage aan het 

veiligheidsfonds leeg. Vanaf dat moment stopt de onttrekking aan de reserve veiligheid. De bijdrage 

voor het veiligheidsfonds blijft echter doorgaan dus dit leidt tot een structureel nadeel. 

 

Cultureel Klimaat 
 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Cultuurfondsen 

Herverdeling  flexibele middelen Cultuur conform het raadsvoorstel 'nadere uitwerking 

financieringssysteem cultuur’. 

 

Jaar Cultuur 

fonds lokaal 

effectief 

Cultuurfonds pop 

up 

Mutatie t.o.v. 

2021 

 

2021 € 287.020 € 287.020  

2022 € 293.470 € 293.470 €   12.900 

2023 € 299.920 € 299.920 €   25.800 

2024 € 310.435 € 310.435 €   46.830 

    

 

5.4 Musea 

Reserve nieuwbouw Theater, dekking OZB 

OZB/verzekering  en vaste lasten over de tussentijdse bouwkosten van de nieuwbouw Theater tot aan 

moment gereed nieuwbouw (medio 2023), zijn niet gedekt in de huidige begroting en komen daarom 

ten laste van de reserve nieuwbouw TAP. Deze lasten komen in de begroting van maatschappelijk 

vastgoed. 

 

Jaar Raming Mutatie t.o.v. 2021 

2021 €  -/-  23.280   

2022 €   -/- 80.680             -/-  €   57.400 

2023 €    -/-68.890            -/-  €   45.610 

2024 €             0        €   23.280 

 

 

Opgroeien en talentontwikkeling 
 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

De Lanen; opheffing tijdelijke huisvesting 
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  

 

Lucas van Leijdenstraat 31-33; tijdelijke huur loopt af 

Het pand is tijdelijk verhuurd tot 2022. 

 

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 € 

442.570. 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 € 113.000 

totdat het totaal benodigde bedrag beschikbaar is. Dekking vindt plaats vanuit de reserve 

onderwijshuisvesting. 

 

0.10 Mutatie reserves 

Bijdrage MO reserve/exploitatie 

- 

 

  



Participatie en daginvulling 
 

2.1 Verkeer en vervoer 

Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen 

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 

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 

 

 

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

Bestrijding eikenprocessierups (actualisatie 2020) 

Om de overlast van eikenprocessierupsen zoveel mogelijk te voorkomen worden nesten weggezogen, 

mezenkasten opgehangen en willen we andere natuurvriendelijke maatregelen treffen om de 

processierups te bestrijden. We zaaien kruidenrijke bermen in en zetten lieveheersbeestjes uit. 

Hiervoor zijn t/m 2022 middelen nodig. In 2023 vallen deze budgetten vrij. 

 

Bestrijding invasie exoten (actualisatie 2020) 

In ’s-Hertogenbosch zijn op  ca 50 locaties Aziatische duizendknopen aangetroffen, die we de komende 

jaren actief gaan bestrijden. Hiervoor zijn t/m 2022 middelen nodig. In 2023 vallen deze budgetten 

(grotendeels) vrij. 

 

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 

Omgevingswet (nieuw beleid 2020) 
Voorbereiding op de wetswijziging in 2021 en operationalisering Omgevingsvisie en –plan (uiterlijk 
2024). 

 

8.3 Wonen en bouwen 

Inzet Woningcorporatieleningen (nieuw beleid 2020) 

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

ondergebracht. 

 

Jaarlijks voordeel op uitgave welstandscommissie (ombuigingsvoorstellen 2011) 
Jaarlijks blijven middelen over op de kosten voor de monumenten en welstandcommissie. Voorgesteld 
wordt deze middelen in te zetten als dekking. 

 

0.10 Mutatie reserve 

Omgevingswet 

- 



 

 

Bereikbare stad 
 

2.1 Verkeer en vervoer 

Onderzoekskosten constructieve veiligheid (pm voor 2022) 

In 2020 en 2021 was respectievelijk € 750.000 en € 500.000 opgenomen om onderzoek te doen naar 

de constructieve veiligheid van kunstwerken. Daarmee is het grootste deel van de kunstwerken 

onderzocht, maar voor 2022 is mogelijk nog een laatste vervolg nodig. Vooralsnog is hiervoor een pm 

bedrag opgenomen.  

 

0.10 Mutatie reserves 

Dekking reserve screening tbv Prioritering fietsvoorzieningen 

Door temporisering van het uitvoeren van het plan lekker fietsen is het investeringsbedrag fietspaden 

eenmalig met € 1.000.000 verlaagd in 2012 met als dekking screening reserves en voorzieningen. 

Jaarlijks wordt hier een bedrag van € 100.000 onttrokken, periode 10 jaar 

 

Parkeerfonds toekomstbestendig maken 

Dit betreft het meerjarige effect van de renteverlaging in de berekende annuïtaire kapitaallasten met 

betrekking tot parkeergarage St. Jan. 

 

Sport en recreatie 
 

5.1 Sportbeleid en activering 

Sportakkoord Uitvoeringsregeling 

Gemeenten met een lokaal sportakkoord  kunnen aanspraak maken op uitvoeringsbudget van het Rijk 

via de Specifieke Uitkering Sportakkoord. Van dit budget wordt € 15.000,- ingezet voor de aanstelling 

van een combinatiefunctionaris Bosch Sportakkoord, die als aanjager en ondersteuner optreedt om het 

Bosch Sportakkoord levend te houden en verder laten groeien. Voor de resterende € 65.000,- stellen 

we een subsidieregeling op waarmee we het budget kunnen verdelen over de actiepunten uit het 

Bosch Sportakkoord. Aframing in 2022. 

 

5.2 Sportaccommodaties 

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. Daarnaast gaf Flik-Flak aan niet 

meer in staat te zijn om de volledige gebruiksvergoeding te betalen. Aan Flik-Flak wordt een aflopende 

subsidie verstrekt tot en met 2021. Gedurende die tijd zullen gemeente en Flik-Flak samen kijken op 

welke wijze verbetering van de exploitatie te behalen is.   

 

Milieurespecterende ontwikkeling 
 

7.4 Milieubeheer 

Klimaatadaptatie (nieuw beleid 2020) 
Om voorbereid te zijn op de negatieve gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatiebeleid 
opgesteld. Hierin worden maatregelen opgenomen voor het omgaan met extreme hitte, droogte en 
maatregelen om wateroverlast in de wijken en buurten en overstroming te voorkomen. 

 

Post bodemsanering; dotatie reserve verlagen 

Ombuigingsvoorstellen 2011 

 

 

  



Cultuurhistorische kwaliteit 
 

5.4 Musea 

Inrichten digitaal depot (E-depot) 

Actualisatie 2020 

 

 

Ruimte voor economie en voorzieningen 
 

3.1 Economische ontwikkeling 

Afbouw inzet budget Economische ontwikkeling 

Nieuw beleid 2020 

 

Ontwikkeling werklocaties ICT/data (plankosten) Nieuw beleid 2020 

De groeiende markt van data science zorgt voor werkgelegenheidsgroei op alle niveaus. Deze groei 

faciliteren we door communities te bouwen, door voldoende ruimte voor werken en wonen te creëren 

en door pilots op het gebied van datatoepassing te ondersteunen. 

 

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. 

 

0.10 Mutaties reserves 

Publieke wifi 

- 

 

Werk en inkomen 
 

6.3 Inkomensregelingen 

Algemene bijstand: Hogere uitkeringskosten agv toenemend bestand 

Bij de uitkeringskosten rekenen we met een stijging van de uitkeringen, daarbij is ook een toename van 

het aantal plaatsingen met loonkostensubsidies begroot. Namelijk van 3.275 uitkeringen en 706 

personen met loonkostensubsidies in 2021, naar 3.300 uitkeringen en 740 personen met 

loonkostensubsidies in 2022 (zie regels 6&7).  

 

6.4 Begeleidende participatie 

Sociale werkvoorziening 

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. Dit leidt in de meerjarenraming tot zowel een dalende IUSD (regel 8) als tot dalende 

personeelskosten WSW door afname van het bestand (regel 9).  

 

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 (zie regel 10). 

 

6.5 Arbeidsparticipatie 

Participatiebudget 

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 11). Het budget stijgt van € 7,2 mln in 2021 naar € 7,8 mln in 

2023.  

 

 

Armoede en schulden 
 

6.3 Inkomensregelingen 

Bewindvoering in eigen beheer 

Actualisatie 2020 

 

Beleggingen en overige baten en lasten 
 

 0.5 Treasury 

Wegvallend rendement Essent gelden 

Voorjaarsnota 2021. 

 

Dividend Essent 

Lager dividend door gewijzigde inschatting op basis van de opgenomen toelichting bij de jaarrekening 

2019 Enexis. 

 

0.8 Overige baten en lasten 

Taakstelling 2023-2024 

Voorjaarsnota 2021 

 

Ombuigingen 2021-2024 

Voorjaarsnota 2021 

 

0.10 Mutaties reserves 

Aanvullend tekort parkeerreserves 

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 2021 2022 2023 

Aanvullende storting structuurfonds  3.000 - - 

Mutatie t.o.v. basisjaar  -3.000 -3.000 

 

Verhoging taalniveau statushouders 

Lagere inkomst vanaf 2020, hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve uit te voeren 

werkzaamheden in 2021. 

 

Vervanging inventaris 

De inventaris van het stadskantoor, het stadhuis/bestuurscentrum en Wolvenhoek 2-4 wordt periodiek 

vervangen. De kosten hiervoor worden gedekt door de reserve inventaris. 

 

Inzet screening 2021 

Voorjaarsnota 2021 

 



Gemeentelijke belastingen 
 

0.61 OZB woningen 

OZB 

Het volgende overzicht van de opbrengst kan worden gegeven: 

 

 Toename 

Woningen 

Toename 

Niet 

woningen 

Meer- 

Opbrengst 

 

Mutatie 

t.o.v. 

2021 

     

2022 900 10 234.000 234.000 

2023 740 10 199.000 433.000 

2024 580 10 165.000 598.000 

 

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

woningen. 

 

 

Algemene uitkering gemeentefonds 
 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 

Opschalingskortingen 

Het vorige kabinet heeft 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.  

 

Taakmutaties Bed, Bad, Brood eindigt na 2021 

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. 

 

0.4 overhead 

De herhuisvesting van Weener XL is volgens planning gereed per 2021, derhalve houden we vanaf 

2022 in de begroting rekening met de hieraan verbonden kapitaallasten van € 1,5 miljoen (zie regel 12). 

 


