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1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag 

BIO 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning  

Thema Bedrijfsvoering -89.255 

Thema Burgerzaken en Verkiezingen -75.000 

Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning -164.255 

Programma 1 - Veiligheid  

Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 20.000 

Programma 2 - Openbare Werken  

Thema Werk in uitvoering 51.869 

Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.  

Thema Economie en Vestigingsklimaat -80.000 

Thema Recreatie en Toerisme 4.500 

Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 12.600 

Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. -62.900 

Programma 4 - Financiën  

Thema Planning en Control 285.944 

Thema WOZ en Belastingen 10.000 

Totaal Programma 4 - Financiën 295.944 

Programma 5 - Leefbaarheid  

Thema Kunst en Cultuur 49.178 

Thema Welzijn 11.860 

Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 61.038 

Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.  

Thema Jeugd 85.080 

Thema Participatie 23.000 

Thema WMO 17.000 

Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 125.080 

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.  

Thema Klimaat en Riolering 0 

Programma 8 - VTH  

Thema VTH Omgevingsrecht -34.750 

 Gerealiseerd resultaat 292.026 

Saldo na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
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De 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 sluit met een tekort van € 292.026. Gelet op de inmiddels, na 
de vaststelling van de Begroting 2020, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 2e Algemene 
Begrotingsbijstelling 2019, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2020, uit zal komen 
op € 62.949. 
Stand na 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 (overschot) -255.427 

Raad 12 december 2019:  Integratie rugby club Black Bulls op Sportpark de Raay 26.350 

1e algemene begrotingsbijstelling 2020 (tekort) 292.026 

Totaal na 1e algemene bijstelling 2020 (tekort) 62.949 
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Programma 0 - Bestuur en  Ondersteuning 

Programma 0 - Bestuur en  Ondersteuning 
Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught 

Thema Bestuurszaken 

Wat willen we bereiken? 
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. 
Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 
2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

In 2020 zullen, na positieve besluitvorming, diverse werkgroepen opstarten om het proces 
naar herindeling soepel te laten verlopen. 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 zullen diverse werkgroepen starten om het proces naar herindeling soepel te laten 
verlopen. 

In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet 
worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie. 

 

 
Kwaliteit 
Het proces om te komen tot een Plan van Aanpak is klaar en de komende 2 jaren worden benut om 
in samenspraak met alle kernen te komen tot een inspiratiekaart per kern, zodat dit op 01-01-2022 
doorgegeven kan worden aan de nieuwe gemeente. Het betreft een zeer intensief en interactief 
proces. 

Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Land van 
Cuijk en de Regio Noordoost Brabant 

waar gezamenlijk projecten worden opgepakt die van belang zijn voor de leefbaarheid van onze 
samenleving en haar omgeving. 
 

 
Kwaliteit 
De samenwerking in het Land van Cuijk en NO Brabant verloopt op de gebruikelijke wijze.  
  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Thema Burgerzaken en Verkiezingen 

Wat willen we bereiken? 
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van 
registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Correcte en passende beantwoording en behandeling van vragen van klanten. 

 

 
Kwaliteit 
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Er wordt op afspraak gewerkt. Bijna 95% van de burgers, die een afspraak maken, is binnen 5 
minuten aan de beurt. Hiervan wordt bijna 65% opgeroepen voordat de afspraaktijd start. Deze 
aanpak staat. Afspraken zijn nagekomen en termijnen zijn gehaald.  
 
Migratieoverzicht & Productiecijfers 2015 t/m 2019  
Migratieoverzicht 2019 2018 2017 2016 2015 

            

Inwoneraantal per 1 januari  29.065 28.853 28.709 28.465 28.342 

            

Geboorten 234 244 200 226 216 

Overlijdens 265 264 257 251 247 

Geboorteoverschot -31 -20 57 -25 -31 

            

Vestigingen 1.681 1.722 1.613 2.111 2.081 

Vertrokken 1.344 1.487 1.398 1.851 1.937 

Vertrekoverschot 337 235 215 260 144 

            

Inwoneraantal per 31 december 29.371 29.068 28.867 28.700 28.455 

Correctie cbs   -3 -14 9 10 

Inwoneraantal per 31 december   29.065 28.853 28.709 28.465 

            

Productiecijfers 2019 2018 2017 2016 2015 

Burgerlijke stand gegevens           

Aangiften van geboorten 1.051 1.067 1.049 1.125 1.112 

Aangiften huw/ger.partnschap 84 109 92 99 68 

Sluiting huw/ger.partnerschap 84 109 92 96 76 

Ontbinding huw./ger.partnerschap 28 32 37 50 76 

Aangiften van overlijden 357 358 385 394 368 

Erkenningen 149 134 155 139 135 

Aanvragen naturalisaties/opties 82 26 26 39 36 

            

Afgifte documenten           

Paspoorten 1.046 3.018 3.249 3.144 *) 2.831 

ID-kaarten 1.053 2.505 3.240 3.711 *) 3.041 

Rijbewijzen 3.686 3.393 3.496 2.721 2.000 

Eigen verklaring CBR 447 404 365 377 334 

Uittreksels BRP/Burg.Stand etc. balie 1.169 1.243 1.283 1.524 1.313 

Uittreksels op nota of via iDeal**) 768 633       

Nasporen BRP via iDeal**) 111 85       
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Verklaring omtrent gedrag 316 391 382 503 576 

Legalisatie handtekening 162 115 131 88 107 

Waarmerken stukken 11 5 4 5 8 

 
*) in 2016 is het aantal aanvragen paspoorten en ID-kaarten verhoogd als gevolg van het grote 
aantal (nl. 1700) gratis jeugd-NIK’s die zijn aangevraagd tussen 1 november en 31 december 2011.  
**) voorgaande jaren zijn deze producten die via internet, mail of brief  zijn aangevraagd niet in 
beeld gebracht. Betalingen hierop zijn gedaan op nota of via iDeal en staan niet geregistreerd in het 
kassasysteem van Burgerzaken.  
  

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Organisatie van de benodigde verkiezingen / uitvoering geven aan het draaiboek 
verkiezingen. 

 

 
Kwaliteit 
   
  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Personeelslasten 
Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde personeels(salaris)lasten 2020 in relatie 
tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van de naderende herindeling wordt o.a. bij 
elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). 
Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal thema's de salariskosten stijgen maar dat er 
over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van vacatures de salariskosten lager uit zullen 
vallen. De lagere salariskosten willen wij gebruiken om de post inhuur aan te vullen. In deze 
begrotingsbijstelling zult u bij de diverse thema's de term personeelslasten aantreffen. Deze worden verder 
niet meer toegelicht omdat ook hiervoor bovengenoemde tekst van toepassing is. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 -75.000 

Thema Bedrijfsvoering 

Wat willen we bereiken? 
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als 
een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen.  Tevens het 
waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We gaan verder op de reeds ingeslagen weg, waarbij volgens de laatste inzichten 
werkprocessen, afspraken, controle-momenten en planning en control ingezet worden om 
het totaal te kunnen sturen en beheersen. 

 

 
Kwaliteit 
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Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Personeelslasten 
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving 
Personeelslasten 
Juridische dienstverlening 
Als gevolg van juridische procedures dient deze post te worden verhoogd met € 40.000. 
Voorziening vacatures 
Op deze post worden o.a. de VOG verklaringen van nieuwe medewerkers en stagiaires geboekt. Gelet op 
de uitgaven in het verleden dient deze post met € 500 te worden verhoogd. 
Outplacementkosten 
I.v.m. diverse outplacementtrajecten/WW-verplichtingen dient op deze post een bedrag bijgeraamd te 
worden van € 212.000. 
Arbo Jaarplan 
Eind 2019 is besloten om een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) aan te bieden. Dit 
was gepland in 2019 maar wordt nu doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal de de post Arbo-Jaarplan met 
€ 10.000 moeten worden bijgeraamd. 
Reprokosten 
Als gevolg van een gezamenlijke aanbesteding via BIZOB vallen de leasekosten van de kopieerapparatuur 
€ 20.000 lager uit (structureel). 
Verzekeringen 
Op 1 januari 2020 is er een einde gekomen aan de looptijd van de Aansprakelijkheidsverzekering  en heeft 
een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding plaatsgevonden. Dit leidt tot een bijraming van € 2.500. 
Controle- en accountantskosten 
Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 55.750. Vanwege de kosten aangifte Vennootschapsbelasting 
moet deze post met € 6.000 structureel opgehoogd worden. In 2020 moet de aangifte 2018 en 2019 
gedaan worden, wat eenmalig leidt tot een extra uitgave van € 6.000, is voor 2020 dus totaal € 12.000. 
Cornelisstraat 28a (Vortum Mullem) 
In 2020 wordt het voormalig jeugdhuis 't Benkske verkocht, de opbrengst wordt geraamd op € 95.000 
(baten). Daar staan lasten tegenover € 74.670, bestaande uit de afboeking van de boekwaarde, het 
eventueel verwijderen of verplaatsen van WAS-luchtalarm-mast  en beheerkosten. 
Groenstroken  
Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde reststroken beleid worden de bestaande 
huurovereenkomsten omgezet naar gebruiksovereenkomsten, hierdoor vervallen de huurinkomsten van 
€22.000. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52001010 MT: personeelslasten 0.4 -147.000 

52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. 40.000 

52102020 O-PO: voorziening vacatures 500 

52102060 O-PO: Outplacementkosten 212.000 

52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering 10.000 

52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 -50.000 

52103560 O-ID-FDI:reprokosten -20.000 

52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 -7.000 

52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 -19.000 

52301020 O-Fin: verzekeringen 2.500 

52301030 O-Fin: controle en accountantskosten 12.000 
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52409011 I-BI personeelslasten 0.4 33.925 

52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 -37.000 

52509010 R-BR personeelslasten 0.4 -121.850 

55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 74.670 

Totaal Lasten -16.255 

Baten  

55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) 95.000 

63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van -22.000 

Totaal Baten 73.000 

Resultaat -89.255 

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie 

Wat willen we bereiken? 
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij gaan naar de inwoners toe en inventariseren waar de inwoners van wijken en dorpen 
behoefte aan hebben. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 heeft het college van B&W de wijk- en dorpsraden bezocht en is een Partneroverleg 
georganiseerd. Middels deze bezoeken, het Partneroverleg en tussentijdse overleggen met de wijk- 
en dorpsraden door het college zijn de behoeften en wensen - middels deze wijk -en dorpsraden - 
uit de dorpen en wijken geinventariseerd. Tevens zijn  uit regulier en ad hoc overleg door de 
coordinator wijk- en dorpsraden en vakambtenaren  met de wijk- en dorpsraden behoeften en 
wensen voortgekomen die onder de aandacht van het college van B&W zijn gebracht.  
Ook kunnen de wijk- en dorpsraden via het zgn. WIU hun wensen kenbaar maken. 

Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in 
gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. 

 

 
Kwaliteit 
Het college van B&W en de ambtelijke organisatie betrekken de inwoners bij  projecten in hun 
omgeving.  

Wij kiezen voor een thematische benadering. 

 

 
Kwaliteit 
De thematische aanpak is en wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, 
duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 
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Kredieten - Programma 0 

 
Stand van zaken kredieten Programma 0 
 
Lopende kredieten 

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 

 

 
Kwaliteit 
Het pand is januari 2020 gesloopt. De Locatie wordt ondergebracht in de gebiedsontwikkeling 
rondom ‘Bakelgeert’ waar tevens de Reconstructie Burg. Verkuijlstraat onderdeel vanuit maakt.  
  

 
Geld 
De verkregen middelen bleken toereikend te zijn voor de sloop. 

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) 
meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het 
Klantcontactsysteem. In het kader van de nieuwe omgevingswet zijn weer nieuwe koppelingen 
noodzakelijk.  
Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid.  
  

 
Geld 
 

Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 

 

 
Kwaliteit 
Het betreft de invoering van de elektronische handtekening op onze schriftelijke correspondentie. 
De invoering hiervan is, v.w.b. documenten,  voltooid. Aanvullende technische werkzaamheden 
voor vergunningen en tekeningen worden uit dit budget bekostigd. 

 
Geld 
 

Krediet ICT E-overheid en authenticatie 

 

 
Kwaliteit 
Uit het restant-budget wordt de implementatie van Digimelding en Digilevering (Digitale Agenda 
2020) bekostigd. Wanneer er voldoende instanties gebruik gaan maken van beide digitale 
snelwegen sluit Boxmeer aan. 

 
Geld 
Deel van het budget besteed aan opzetten e-facturatie. Restant beschikbaar voor digimelding en 
digilevering wanneer opportuun. 

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 1 

 

 
Kwaliteit 
Eerste fase invoering nieuw zaaksysteem is afgesloten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan 
fase 3. Restant budget (€4.000) wordt gebruikt voor fase 2 en 3 

 
Geld 
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Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2 

 

 
Kwaliteit 
Fase 2 van de invoering van het nieuwe zaaksysteem is afgerond volgens planning. In deze fase 
ging het met name om koppelingen met onze gegevensmakelaar en vakapplicaties. Deze zijn 
intussen gerealiseerd. Daarnaast is een Klantcontactcentrum-toepassing aangeschaft 
en geïntegreerd in het zaaksysteem. Hier moeten nog de laatste koppelingen ingevoerd worden. 
Fase 2 is in Q4 2019 afgesloten. Het specifieke budget voor deze fase is opgebruikt. 

 
Geld 
 

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 en 2021 zal een doorontwikkeling plaatsvinden van het zaaksysteem. Input voor het te 
ontwikkelen data-warehouse is daarbij o.a. van belang. De archivering van ruimtelijke plannen en 
tekeningen is inmiddels via een extern systeem geregeld. Er moet wel nog een verdere integratie 
plaatsvinden van de opslag van het eindresultaat van de vergunningverlening evenals de doorgifte 
van de status van de vergunningverlening in het zaaksysteem. Ook wordt in 2020 en 2021 de 
afstemming met en integratie van het zaaksysteem met CGM in het kader van de herindeling CBAM 
gerealiseerd. Hiervoor is ook externe expertise benodigd evenals extra software. 

 
Geld 
 

Krediet ICT vervanging software Office 

 

 
Kwaliteit 
Begin 2020 vindt dit plaats samen met de vervanging van de werkplekken. Het budget zal hierbij 
geheel aangewend worden. 

 
Geld 
 

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet is aangesproken in Q4 2019 ten behoeve van extra softwareonderhoud MOOR, 
Geovisia en datawarehouse/makelaar. Verder is ook de invoering iEb (elektronische afhandeling 
eigen bijdrage) hieruit betaald. Het overige krediet wordt gebruikt voor aanschaf 
anonimiseer-software. 

 
Geld 
 

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) 
meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het 
Klantcontactsysteem. In het kader van de nieuwe omgevingswet zijn weer nieuwe koppelingen 
noodzakelijk.  
Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. 
Deze post wordt samengevoegd met de post  "doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019" 
omdat een aantal van de voor 2019 geplande ontwikkelingen vertraging hebben opgelopen. 
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Geld 
 

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit budget wordt aangewend voor onvoorziene kleine extra aanschaf van software in het jaar 2020. 
Dit als gevolg van extra regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of  ihkv van CBAM. 

 
Geld 
 

Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
 

 
Geld 
 

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209024000000 Burgemeester Verkuijlstraat 
60-720902400 

378.000 377.627 373 

ICT kredieten 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010404092000000 ICT: electr.handtek. 
IVS2012-740409200 

10.000 5.522 4.478 

I010404132000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 1- 
740413200 

195.220 191.601 3.619 

I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 
2-740413800 

152.250 152.945 -695 

I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 
740414000 

100.000 63.873 36.127 

I010404142000000 ICT: E-overheid + 
autenticatie-740414200 

45.000 33.477 11.523 

I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw 
zaaksysteem 

63.000 11.185 51.815 

I010404152000000 ICT: verv Office software - 
740415200 

94.500 12.662 81.838 

I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware 
IVS2019 

51.450 50.356 1.094 

I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 
2020 

42.000 2.000 40.000 

I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 
2020 

51.450 8.760 42.690 

Totaal Lasten 804.870 532.380 272.490 
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Krediet Burgerzaken 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 
2020 

48.300 0 48.300 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Bedrijfsvoering -16.255 

Thema Burgerzaken en Verkiezingen -75.000 

Totaal Lasten -91.255 

Baten  

Thema Bedrijfsvoering 73.000 

Resultaat -164.255 
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Programma 1 - Veiligheid 

Programma 1 - Veiligheid 
Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest 

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning 

Wat willen we bereiken? 
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Integraal Veiligheidsbeleid 

 

 
Kwaliteit 
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is in december 2018 vastgesteld. De daarin genoemde 
thema's zijn  

 Leefbaarheid en Veiligheid 
 Aanpak van ondermijnende criminaliteit 
 Verbinding van zorg en veiligheid 

 
De lokale prioriteiten (woninginbraken, verwarde personen, zorgmijders) zijn hierin meegenomen.  

Keurmerk Veilig Ondernemen 

 

 
Kwaliteit 
In oktober 2019 heeft hercertificering KVO Saxo Gotha plaatsgevonden. Audit van de 
hercertificering vindt periodiek plaats. 

Toepassing van de wet BIBOB, daar waar dit wenselijk is. 

 

 
Kwaliteit 
Het Bibob beleid wordt herijkt. Inmiddels is wel de exploitatievergunning droge horeca ingevoerd 
waarop BIBOB toets kan worden toegepast. Toepassingen op andere beleidsvelden wordt nader 
onderzocht. Te denken valt hierbij aan Wabo, kansspelen, grondexploitaties etc. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Huisdierenopvang 
De stichting HoKaZo te Uden verzorgt de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Boxmeer. Vanwege 
het jarenlang niet aanpassen van tarieven, ziet de stichting zich genoodzaakt om nieuwe tarieven voor te 
stellen, door middel van het aanbieden van een nieuw contract. Dit leidt tot een bijraming van de kosten 
met een bedrag van € 20.000.  
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 20.000 

Thema Brandweer en crisisbestrijding 

Wat willen we bereiken? 
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van 
hulpverlening in de gemeente. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

De crisisorganisatie regionaal als lokaal op peil houden, zodat er bij eventuele calamiteiten 
adequaat gehandeld kan worden. 

 

 
Kwaliteit 
De benodigde opleidingen in het kader van bevolkingszorg worden door betrokken medewerkers 
gevolgd. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Kredieten - Programma 1 

 
Stand van zaken kredieten Programma 1 
 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 20.000 
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Programma 2 - Openbare Werken 

Programma 2 - Openbare Werken 
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten 

Thema Werk in uitvoering 

Wat willen we bereiken? 
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte. 

 

 
Kwaliteit 
Het streven is erop gericht dat we steeds langer thuis blijven wonen. Daarbij is toegankelijkheid een 
belangrijk thema. Bij de inrichting en herinrichting van openbare ruimte is dit dan ook een belangrijk 
aandachtspunt in het ontwerp. Toegankelijkheid is één van de punten die worden afgewogen voor 
een ontwerp.  
De Le Blancstraat in Boxmeer en de Radmakersstraat in Oeffelt zijn opnieuw ingericht. Hierbij 
hebben we er voor gekozen om met weinig hoogteverschil te werken waardoor de toegankelijkheid 
is vergroot ten opzichte van de vorige inrichting. 

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan 
de P&C-cyclus. 

 

 
Kwaliteit 
De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op 
zich te nemen is stabiel. Er zijn geen nieuwe burgerinitiatieven bij gekomen. 

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat 
de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert. 

Werk in uitvoering (WIU) 
 

 
Kwaliteit 
We beheren de openbare ruimte op beeldkwaliteit B. Op basis van periodieke inspecties wordt 
getoetst of we aan deze beleidsuitgangspunten voldoen. Middels memo (2019-M-616)  is de raad 
geïnformeerd  over de uitkomsten van de weg-inspectie en het feit dat beheer van de wegen nog 
steeds op het vastgestelde kwaliteitsniveau B plaatsvindt. 

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. 

Werk in uitvoering 
 

 
Kwaliteit 
 

Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en 
Noord-Brabant. 

 

 
Kwaliteit 
Op de Regionale Ontwikkeldag Noordoost op 22 november 2018 is een nieuwe afspraak over de 
fietsbrug Oeffelt - Gennep ingebracht. Provincies Noord-Brabant en Limburg gaan een (technische) 
haalbaarheidsstudie uitvoeren om de mogelijkheden voor verbreding van de fietsverbinding (en 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/
https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/
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daarmee de constructie) op de Maasbrug Oeffelt in beeld te brengen. Provincie Noord-Brabant 
heeft de intentie de verbreding van de fietsverbinding te realiseren en vervolgt hierover het gesprek 
met provincie Limburg en het Rijk.  
Provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RoyalHaskoningDHV ingehuurd. De 
haalbaarheidsstudie is nog niet afgerond. 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels 
spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad. 

 

 
Kwaliteit 
Arcadis heeft opdracht gekregen om het afsluiten van het Schilderspad en het herrouteren van de 
fietsstructuur door de wijk door middel van een fietsstraat, verder uit te werken.  
Dit is gebeurd en er is overeenstemming met ProRail/Ministerie over de financiën. De betreffende 
wijkraden zijn het niet eens met de maatregel.  
De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 ingestemd met de afsluiting van het Schilderspad en 
heeft het college verzocht om te onderzoeken of er een beter (gelijkvloers) alternatief is voor het 
omleggen van de fietsroute. Dit is onderzocht en is besproken in twee sessies  met alle 
raadsfracties en beide wijkraden, onder leiding van een (onafhankelijk) voorzitter. Deze heeft 
geconcludeerd dat er geen beter alternatief is gevonden. Op 20 februari 2020 heeft de raad 
geconcludeerd dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn ingediend en dat daarmee het besluit van  26 
september 2019 in tact blijft. 

Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan 
verkeersveiligheidsmaatregelen. 

 

 
Kwaliteit 
Gelet op de komst van het Landelijk SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en het nieuwe 
BVVP 2020-2024 (Brabants VerkeersVeiligheidsplan) en de komende gemeentelijke herindeling, 
ligt een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan niet meer voor de hand. In plaats daarvan wordt 
in regionaal verband gestart met het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. Vanwege 
de Coronacrisis is de eerste bijeenkomst (sessie risico-analyse), die gepland was half maart 2020, 
geannuleerd. 

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. 
Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, 
Maasstraat en Molenweg. 

 

 
Kwaliteit 
De Molenweg is opgenomen in het IVS 2019 en is  najaar 2019 uitgevoerd, de openbare verlichting 
wordt nog aangelegd.  
De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. 
De provincie heeft hiervoor subsidie toegekend.  
Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 
'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat  omgeving Hoogkoor' op een gedeelde eerste plaats als 
meest genoemde onveilige verkeerslocatie. In september 2019 is gestart met de verdere 
planuitwerking van de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat inclusief aanleg rotonde. 

Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde 
klimaatomstandigheden. 

Dit gekoppeld aan nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Doel is om te komen tot een 
klimaatbestendige leefomgeving. 
Wateroverlast juni 2016 
 

 
Kwaliteit 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/waterwerken_42177/
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Er zijn al diverse maatregelen gerealiseerd en in voorbereiding. Bij de actualisering van het 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan worden alle maatregelen die benodigd zijn voor het 
voorkomen van waterschade bij een bui van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in 
voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te maken 
welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare ruimte te 
kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress. In juni 2019 is de 
raad meegenomen tijdens een werksessie bij de ontwikkeling van beleid middels klimaatlabels. 
Vaststelling van dit beleid moet in 2020 gaan plaatsvinden.  

Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze 
versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. 

 

 
Kwaliteit 
Hier wordt vanuit het WIU proces sturing opgegeven. Wel zullen financieel extra middelen 
beschikbaar moeten komen. Dit wordt integraal opgepakt met het  vraagstuk aanpassing openbare 
ruimte in relatie tot de klimaatadaptatie. 

Speelruimtebeleidsplan  actualiseren. 

 

 
Kwaliteit 
Het speelruimte beleid loopt tot 2021. Er zal geen nieuw beleid worden opgesteld gezien de 
gemeentelijke herindelingsprocedure. Voor de nieuwe gemeente zal nieuw beleid moeten worden 
opgesteld. Verder zal in 2020  een groot speeltoestel vervangen moeten worden in Boxmeer (in wijk 
van Speijk).  
  

Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer. 

 

 
Kwaliteit 
Afsluiting onverharde wegen bossen: voorbereiding afgerond,  uitvoering 2020  
Toegangsregels borden bossen:  voorbereiding afgerond, uitvoering 2020  
Aanpassen ATB route bossen:  nog niet gestart  
Verbeteren fiets-en wandelnetwerk Maasheggen fietspad: is hersteld (mogelijk dat er nog 
voorzieningen aangepast dienen te worden)  
Verwijderen fietspad Langstraat: stond gepland voor 2019 i.v.m. technische uitvoerbaarheid 
verplaatst naar 2020  
Historische hekken plaatsen:  Project is opgedeeld in 2 projecten. Voor het eerste project is het 
historisch onderzoek (veldnamen voor deelgebied Cultuurhistorisch monument Maasheggen) 
afgerond. Plaatsing van deze hekken gepland in 2020.  Voorbereiding voor tweede project hekken 
loopt (historisch onderzoek  veldnamen). Plaatsing van de hekken voor dit project staat gepland 
voor 2020/2021 

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. 

 

 
Kwaliteit 
Tot 2015 reden er alleen dieselvoertuigen rond. In 2015 is er al een eerste stap richting 
verduurzaming gezet om voor een gedeelte over te stappen op CNG (aardgas) en 
elektrische voertuigen.  De huidige ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen is inmiddels 
verder dan toen vandaar dat we in 2019 zijn gestart met het uitbreiden van elektrische voertuigen. 
We hebben in 2019 twee elektrische auto's bijgekocht waardoor we nu 4 van de 21 motorische 
voertuigen 100% elektrisch zijn. Planning is om dit uit te breiden in de komende jaren.  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Boombeheer 
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De bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR) kost per jaar € 60.500. De afgelopen jaren is steeds 
gekozen om de kosten van de EPR achteraf in de 2e begrotingsbijstelling op te nemen en te 
verantwoorden. Dit omdat onvoldoende zicht was hoe de bestrijding van de EPR zich zou ontwikkelen. Nu 
toch blijkt deze uitgaven structureel zijn, wordt hiervoor een budget van € 60.500 opgenomen in de 1e 
begrotingsbijstelling van 2020. 
Bosbeheer 
Op basis van het bosbeleidsplan wordt jaarlijks een werkplan voor Bos- en Natuurterreinen vastgesteld. Op 
basis van dit werkplan Bos- en Natuurterreinen wordt de begroting 2020 bijgesteld. Onder andere wordt in 
2020 de nieuwe jaarlijkse SNL beheervergoeding voor onze bos- en natuurterreinen in (2020 tot 2025) 
verhoogd met € 8.955 (baten). De jaarlijkse bijdrage aan de Bosgroepen Zuid en Nederland stijgt 
vanaf 2020 (lasten). 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

62101090 Wegen: doorbelastingen 0 

65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten 324 

65602010 Boombeheer 60.500 

Totaal Lasten 60.824 

Baten  

65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten 8.955 

Resultaat 51.869 

Kredieten - Programma 2 

 
Stand van zaken kredieten Programma 2 
 
Lopende kredieten 

Krediet fietsvoorziening en verlichting Molenweg 

 

 
Kwaliteit 
Project is in combinatie met onderhoud wegen en in samenspraak met de dorpsraden Vierlingsbeek 
en Groeningen uitgewerkt. De openbare verlichting wordt nog aangelegd.  
  

 
Geld 
Project is gerealiseerd maar is overschreden met € 7.986. Project kan worden afgesloten. 

Krediet herinrichting Irenestraat - Dr. Peelenstraat 

 

 
Kwaliteit 
Plan Irenestraat zal onderdeel gaan uitmaken van de planontwikkeling Bakelgeert. Krediet zal 
dan gebruikt worden. 

 
Geld 
 

Krediet herinrichting zuidelijk dl. Steenstraat 

 

 
Kwaliteit 
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Uitvoering gereed, maar project kan nog niet worden afgesloten vanwege een juridisch geschil. Kort 
voor/tijdens uitvoering besloten (extra) aanpassingen te doen aan riolering. 

 
Geld 
Extra kosten komen ten laste van het rioolbudget. Investeringskrediet wordt met € 35.000 verhoogd. 

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken worden onderhouden. 

 
Geld 
 

Krediet Molenstraat - Cuijkseweg Oeffelt 

 

 
Kwaliteit 
Eind 2018 is de bestekvoorbereiding gestart, waarna de opdracht in mei 2019 is gegund. I.v.m. 
subsidie voorwaarden diende dit plan uiterlijk 1-10-2019 gerealiseerd te zijn. Gestreefd werd naar 
uitvoering voor de bouwvak 2019, dit was echter sterk afhankelijk van  de levertijd van materialen.  
Werkzaamheden zijn inmiddels, m.u.v. de plantwerkzaamheden, uitgevoerd. Omwille van deze 
plantwerkzaamheden is uitstel aangevraagd bij de provincie m.b.t. de subsidie tot 1-12-2019.  
Tevens dienen nog wat herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden aan de plakbanden. Hiermee 
is in week 37 gestart, het werk is inmiddels uitgevoerd.  
Werkzaamheden zijn afgerond, subsidie is toegekend en afgehandeld, de raad de 1e 
Begrotingsrapportage 2020 heeft vastgesteld, kan het project afgesloten worden.  
Er ligt een B&W advies (Z/20/708070) voor om het krediet met € 20.000 te verhogen.  
  

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Vervangen van de SOX armaturen heeft prioriteit. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Totaalplan voor vervangen SOX verlichting is in voorbereiding. Wordt gezamenlijk met 
restantkredieten openbare verlichting 2017 en 2018 opgepakt. Van dit budget 2019 is € 10.000 
gereserveerd voor vervangen verlichting Eurostraat/Europlein en € 20.000 voor vervangen Achter 
de Linde/Snejerspad.   

 
Geld 
 

Krediet reconstructie wegen IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Uitvoering is gestart in voorjaar 2020. Raad is middels memo 10 december 2019 geïnformeerd 
(Z/19/696868 – D/19/815195 / RIS 2019 –M – 616).  
Openstaande bedrag wordt in 2020 gebruikt voor onderhoud. 

 
Geld 
Uitvoering vindt binnen budget plaats. 
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Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 

 

 
Kwaliteit 
Er zijn twee projecten gekoppeld aan het IVS 2014:  
Parkeervoorzieningen in de bossen. Dit onderdeel is in 2019 gerealiseerd.   
Hondenuitlaat in de bossen. Door de recente besluitvorming mogen honden loslopen op de 
openbare wegen in het buitengebied, maar niet loslopen in de bospercelen. Momenteel loopt er een 
pilot i.k.v. afvalbakken voor honden-ontlasting, mogelijk dat dit tot een heroverweging leidt van 
eerdere besluiten. 

 
Geld 
 

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek 

 

 
Kwaliteit 
Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd. Door wat restpunten diende nog een klein bedrag van 
de opdracht betaald te worden, dit werd afgerond in de tweede helft van 2019.  
Wanneer er duidelijkheid is omtrent de btw-verlegregeling kan het krediet afgesloten worden. 

 
Geld 
De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de 
raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient 
nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is.  
Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de renovatie van de algemene begraafplaats te 
Sambeek door de gemeenteraad d.d. 19 mei 2016 is er vanuit gegaan dat de bestaande urnen uit 
de urnenmuur in de loop van de tijd verplaatst mochten en konden worden. Hierbij zouden geen 
nieuwe urnen in de urnenmuur meer bijgeplaatst worden en de bestaande  grafakten niet verlengd 
worden.  
De urnennissen in de bestaande urnenmuur zijn onder oude beheersverordeningen uitgegeven als 
eigen urnennissen. Kenmerk van een eigen urnennis is dat er de verplichting is van verlenging van 
grafrechten op dezelfde locatie. De gemeente heeft in principe dan ook geen zeggenschap over 
deze urnennissen. Dit houdt onder ander in dat verplaatsing alleen plaats kan vinden met 
instemming van alle rechthebbenden.  
Onlangs zijn er verzoeken tot verlenging van gebruik in de bestaande urnenmuren ontvangen. In 
een gesprek met een nabestaande is aangegeven dat ze niet willen verplaatsen naar de nieuwe 
urnenmuur.  
De extra kosten van voor het aanpassen van de urnenmuur bedraagt € 32.670. 

Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Uitvoering is gestart in voorjaar 2020. Raad is middels memo 10 december 2019 geïnformeerd 
(Z/19/696868 – D/19/815195 / RIS 2019 –M – 616). 

 
Geld 
Uitvoering blijft binnen budget. 

Krediet speelvoorziening IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Wordt gebruikt voor de vervanging van bestaande speeltoestellen. Op basis van inspectie en 
speelbehoefte wordt bepaald waar vervangingen en/of verplaatsingen nodig zijn. 

 
Geld 
 

Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 
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Kwaliteit 
Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, 
waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen.  

 
Geld 
De VW Caddy en M.B. Vito worden vervangen, deze zijn besteld en worden voor juli 2020 geleverd.  
4x4 auto boombeheer IVS2019 kan worden afgesloten, de kosten vielen iets hoger uit dan 
verwacht.  
De Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 is geleverd, dit krediet kan worden afgesloten. 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Budget voor herinrichting Museumlaan. Project is in uitvoering. 

 
Geld 
Budget is voldoende toereikend. 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Budget voor de herinrichting van de onderstaande straten.  

 Rijkevoort: Nieuwstraat 
 Overloon: Professor Asserstraat, Helderseweg, Bergkamp en Achter de Linde 
 Vierlingsbeek: Beekstraat, Luciastraat, Vlasakker 

 

 
Geld 
Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Van het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 met 26 maatregelen, zijn er nu 24 
uitgevoerd. Eén maatregel is in voorbereiding. 

 
Geld 
De kosten van de maatregel aan de Overloonseweg in Vierlingsbeek (betonbanden aanbrengen 
c.a.) worden nu geraamd. Duidelijk is al wel dat deze hoger uit vallen dan het begin 2018 geraamde 
bedrag. Naar verwachting zal het restant budget niet voldoende zijn om deze maatregel te 
realiseren. Mogelijk kan het resterende bedrag worden gedekt uit het krediet 
Verkeersveiligheidsplan 2019 of 2020. Er wordt naar alternatieven gekeken en in het 2e kwartaal 
2020 wordt hierover besloten. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
De keuze is gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) en mee te liften met de totstandkoming van het op het SPV 
gebaseerde nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). De raad is hierover met een memo 
geïnformeerd.  In deze memo is ook ingegaan op de verkeersveiligheidsenquêtes die de gemeente 
onder het burgerpanel en de middelbare scholieren heeft gehouden.  Inmiddels is in regionaal 
verband besloten om samen (als subregio Noordoost-Brabant)  op te trekken om te komen tot een 
regionaal uitvoeringsplan. Als eerste stap was medio maart 2020 een sessie risico-analyse 
SPV/BBMA  gepland. Deze is echter vanwege de Coranacrisis geannuleerd.  
Verkeersmodel en milieumodel worden geactualiseerd. Hiervoor zijn in het voorjaar 
verkeerstellingen uitgevoerd. Het regionale verkeersmodel gebaseerd op de BBMA (BrabantBrede 
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ModelAanpak) is januari 2020 door de provincie vrij gegeven. Voor Boxmeer dient nog een kleine 
herkalibratie te worden uitgevoerd.  Voor de actualisatie van het milieumodel (geluid en mogelijk 
ook lucht) is contact opgenomen met de fusiegemeenten om te bezien of dit samen kan worden 
opgepakt. 

 
Geld 
Budget is taakstellend. 

Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, 
waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen. 

 
Geld 
In het vervangingsplan 2020 is gepland een 4x4 Hybride auto aan te schaffen, deze komt in plaats 
van het huidige 4x4 dieselvoertuig.  

Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat 

 

 
Kwaliteit 
VO is bijna gereed, daarna zal verder worden gegaan met de besteksvoorbereiding. 

 
Geld 
 

Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat 

 

 
Kwaliteit 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

 
Geld 
Budget is toereikend. 

Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 

 

 
Kwaliteit 
De voorbereidingen zijn getroffen. In afwachting van de sanering van de waterleiding wordt dit werk 
na deze sanering uitgevoerd. 

 
Geld 
 

Krediet reconstructie wegen IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit krediet is beschikbaar gesteld in de begroting 2020. En is bedoeld om diverse 
kleine reconstructies vanuit het beheer uit te voeren. 

 
Geld 
 

Krediet verstevigen bermen IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermversteviging. De raad is 
reeds hierover geïnformeerd.  

 
Geld 
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Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit zijn de voorbereidingskosten voor diverse werken. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen 

 

 
Kwaliteit 
Het vervangen van de armaturen is in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd. Dit gelijktijdig met de 
groepsremplace waarbij alle lampen worden vervangen. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet is bedoeld voor het vervangen van de conventionele armaturen door LED-armaturen, op 
basis van het beleid:  Besparen energie- en onderhoudskosten. Na vervanging blijft de avond- en 
nachtschakeling van de conventionele armaturen standaard tussen 23.30 – 07.00 uur en worden de 
LED-armaturen gedimd tijdens de branduren met een (nieuw) dimregime van 50% (vermogen) en 
dimtijden tussen 23.00 – 07.00 uur. 

 
Geld 
 

Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer 

 

 
Kwaliteit 
De tijdelijke situatie in de Stationsweg ter hoogte van de voormalige tijdelijke huisvesting van het 
Elzendaalcollege, zonder voetpad en zonder tussenberm en met een fietspad in 
elementverharding, wordt aangepast naar de definitieve situatie met fietspad in asfalt, met voetpad 
en met berm tussen fietspad en parkeerplaatsen. De voorbereiding is ver gevorderd. De uitvoering 
is gepland in het tweede kwartaal van 2020. 

 
Geld 
Het budget is naar verwachting toereikend. 

Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat 

 

 
Kwaliteit 
De Maasstraat maakt deel uit van het utilitair fietsroutenetwerk, maar de lage intensiteiten van 
zowel fietsers als motorvoertuigen rechtvaardigen geen vrijliggende fietsvoorziening. Om tegemoet 
te komen aan de klachten (hoge snelheid autoverkeer; duisternis) is daarom gekozen voor het 
aanbrengen van een aantal plateaus en verlichting. Op verzoek van de gemeenteraad bij de 
behandeling van de Kadernota 2019 is dit project een jaar naar voren gehaald, naar 2020. De 
provincie heeft voor dit project een subsidie van maximaal € 47.047 toegezegd. De verdere 
voorbereiding (o.a. inspraak) wordt in het tweede kwartaal van 2020 opgepakt. 

 
Geld 
Het budget is naar verwachting voldoende. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
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Het krediet wordt ingezet voor verkeersveiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit Werk in 
Uitvoering (WIU) 2020. Mogelijk wordt een deel van het krediet gebruikt voor de Overloonseweg in 
Vierlingsbeek; het restant krediet IVS 2018 is waarschijnlijk ontoereikend om alle kosten voor deze 
maatregel uit het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 te dekken. 

 
Geld 
Budget is taakstellend. 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit krediet betreft krediet de Boterbloem te Boxmeer en Vierlingsbeekseweg tussen Overloon en 
Vierlingsbeek. 

 
Geld 
Budget voldoende toereikend 

Krediet speelvoorziening IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Er wordt samen met de wijk -en dorpsraden besproken waar speeltoestellen vervangen of 
toegevoegd moeten worden.  
  

 
Geld 
 

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Uit de inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken er 
onderhouden worden. 

 
Geld 
 

Kredieten wegen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr 
IVS2015 

15.000 3.980 11.020 

I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg 
Oeffelt-72032100 

350.000 375.598 -25.598 

I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 
720321600 

676.500 657.207 19.293 

I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 
Snijdersp 

282.000 43.860 238.140 

I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 275.000 307.538 -32.538 

I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 
Europapl. 

180.000 0 180.000 

I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 
720322600 

165.000 157.942 7.058 

I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 57.163 37.837 

I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt 275.000 1.128 273.873 
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IVS2020 

I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 
720323200 

509.250 81.703 427.547 

I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 
-720323400 

707.000 69.211 637.789 

I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte 
IVS2020 

75.000 0 75.000 

Totaal  3.604.750 1.755.329 1.849.421 

Kredieten openbare verlichting 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting 
IVS2018 

110.000 27.917 82.083 

I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting 
IVS2019 

93.500 8.500 85.000 

I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 
armature 

315.900 291.097 24.803 

I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 
-720356800 

78.750 0 78.750 

Totaal  598.150 327.514 270.636 

Kredieten verkeersveiligheid 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 25.631 84.369 

I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel 
IVS'19 

110.000 48.165 61.835 

I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg 132.000 139.986 -7.986 

I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer 
IVS2020 

88.000 0 88.000 

I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. 
IVS2020 

120.000 0 120.000 

I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 50.500 0 50.500 

Totaal  610.500 213.782 396.718 

Kredieten recreatieve fietspaden 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - 
RF2014 

5.000 5.000 0 

I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 3.928 3.072 

Totaal  12.000 8.928 3.072 

Kredieten uitvoering bomenplan 



 

   30 

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 
-720609400 

125.000 125.000 0 

I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 
720620000 

127.600 35.185 92.415 

I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 
720620800 

110.000 1.000 109.000 

Totaal  362.600 161.185 201.415 

Kredieten speelvoorzieningen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 
720653000 

33.000 11.886 21.114 

I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 
720653200 

50.500 0 50.500 

Totaal  83.500 11.886 71.614 

Kredieten begraafplaatsen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek 
IVS2015. 

727.670 850.136 -122.466 

Kredieten tractie 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010201582000000 4x4 auto boombeheer 
IVS2019-720158200 

34.000 39.083 -5.083 

I010201584000000 2 grote zoutstrooiers 
IVS2019-720158400 

42.287 750 41.537 

I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht 
IVS2019 

36.373 37.871 -1.498 

I010201588000000 Tractie IVS2020 - 720158800 51.000 32.880 18.120 

Totaal  163.660 110.584 53.076 

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken 
IVS2020 

25.250 0 25.250 

I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. 
kunstw. 

25.250 10.670 14.580 

Totaal  50.500 10.670 39.830 
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Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Werk in uitvoering 60.824 

Baten  

Thema Werk in uitvoering 8.955 

Resultaat 51.869 
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Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling 
Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten 

Thema Economie en Vestigingsklimaat 

Wat willen we bereiken? 
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en 
verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Centrummanagement 

 

 
Kwaliteit 
In samenspraak met de gemeente, de Centrumondernemers, de Vereniging voor 
Vastgoedeigenaren Boxmeer en de Stichting Centrummanagement is in 2019 het Koersdocument 
opgesteld en vastgesteld. Een strategisch plan waarbij de ambities, doelen en strategielijnen zijn 
uitgezet in een tijdsplanning. Hieraan zal in de komende jaren uitvoering worden gegeven. Tevens 
zijn in 2019  voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een BIZ Vastgoed deze is inmiddels 
vastgesteld. In 2020 wordt verder ingezet op het professionaliseren van Centrummanagement. 

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie 

 

 
Kwaliteit 
Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio 
Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te 
faciliteren. 

Innovatieve hotspot Land van Cuijk 

 

 
Kwaliteit 
De ambitie van het Land van Cuijk is om er alles aan te doen om excellent in agrifood te blijven en 
erin door te groeien. De ambitie is vertaald in concreet na te streven resultaten. Partnership van de 
3 O’s op inhoud, organisatie en funding is een succesvoorwaarde voor het slagen hierin. Inmiddels 
is er een kwartiermaker ingezet om de organisatie te concretiseren. 

Provinciaal beleid bedrijventerreinen 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is er een nieuw afsprakenkader ontwikkeld over de uitgifte van bedrijventerreinen  tussen 
de gemeenten in Noordoost-Brabant.  Het afsprakenkader zet in op het vraaggericht ontwikkelen en 
dat moet zorgen dat bedrijven die belangstelling hebben sneller kunnen worden geholpen. 

Participatie in economische structuurversterkende projecten. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood 
Capital, Euregio en Interreg 

  
 

 
Kwaliteit 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=cd73fc29-562c-4159-9b27-dce6d7d5492f
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=1e533895-d847-4d3b-99ac-02e62a71ad0e
https://boxmeer.begrotingsapp.nl/begroting-2019/programma/programma-3---economische-en-ruimtelijke-ontwikkeling
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Boxmeer vindt de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de 
opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil de opgaven uit het rapport van 
professor Tordoir samen met de buurgemeenten nader uitwerken en kijken in hoeverre de 
functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich meebrengt. Uit het rapport blijkt 
onder andere dat er veel relaties zijn met Noord-Limburg en Nijmegen naast de gemeenten in 
Noordoost-Brabant. Het vervolg is dat de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk gaan 
kijken welke opgaven hieruit volgen en tevens zal worden bekeken in hoeverre de accenten op het 
gebied van regionale samenwerking verlegd moeten worden. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Landbouwgronden: verkoop 
In 2020 is € 250.000 geraamd (baten). Door recente verkopen wordt deze raming verhoogd met € 80.000. 
  
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Baten  

63406010 Landbouwgronden: verkoop 80.000 

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 

Wat willen we bereiken? 
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en 
ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering 
van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Implementatie Omgevingswet 

 

 
Kwaliteit 
De gemeente Boxmeer kiest voor een consoliderende invoeringsstrategie, waarbij bestaand beleid 
vooralsnog gehandhaafd blijft en gebruik zal worden gemaakt van het overgangsrecht bij invoering 
van de Omgevingswet die nu voorzien is op 1-1-2021.  Met de gemeenten die betrokken zijn bij de 
fusie zal het traject met betrekking tot de Omgevingswet worden opgepakt. 

Interbestuurli jke Programma (IBP) 

 

 
Kwaliteit 
De gemeente Boxmeer wil een sterke regiefunctie van de gemeente bij ruimtelijke ingrepen. 
Belangrijke opgave is te werken aan een vitaal platteland, door onder meer te zorgen voor 
duurzame landbouw zonder ongewenste risico’s voor de leefbaarheid van boeren, burgers en 
milieu. De koppeling tussen de energieopgave en het behouden van vitaal platteland is belangrijk. 

Klimaatbestendig 

 

 
Kwaliteit 
Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Deze ambitie valt samen met een 
overgangsperiode tot 2021, waarop  bouwen conform BENG als verplichting voor geheel Nederland 
geldt. Daarnaast worden nieuwe  bouwprojecten gasloos aangelegd. 

Regionale woningmarktstrategie 
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Kwaliteit 
In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk vastgesteld. In 2019 zijn de acties en 
opgaven nader uitgewerkt. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en levensloopbestendig maken 
van de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeente de insteek om in alle kernen op basis van 
een concrete vraag woonmogelijkheden te realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de 
woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Personeelslasten 
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving 
Personeelslasten 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52501022 R-RE: pers.lst 8.1 6.300 

52501023 R-RE: pers.lst 8.2 6.300 

Totaal Lasten 12.600 

Thema Recreatie en Toerisme 

Wat willen we bereiken? 
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het 
uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco 
status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Deltaprogramma Maas 

 

 
Kwaliteit 
Het Deltaprogramma loopt vertraging op. Naar verwachting is het concept medio 2020 gereed. De 
vertraging is ontstaan door het IRM (Integraal Rivier Management) van het ministerie van I&M. 

Koploper 

 

 
Kwaliteit 
Op 20 november 2019 heeft de minister van I&M groen licht gegeven voor de Koploper Oeffelt. 
Hierdoor gaat het project naar een andere status toe, te weten: de planuitwerkingsfase. Medio 2020 
volgt een eerste overleg voor de planuitwerkingsfase. 

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is een programmamanager Landschap aangesteld naast de programmamanager 
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Er is een jaarplan gemaakt met een viertal thema's 
dat is vastgesteld door de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei. Op 19 februari 2020 werd het 
jaarverslag besproken in de Stuurgroep. Het jaarprogramma 2019 is volledig uitgevoerd en 
daarmee lopen we op schema met de gestelde doelen. In 2020 zijn we gestart met een onderzoek 
naar duurzame beheersvormen en gebiedsfinanciering. 

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 
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Kwaliteit 
Het herijkte uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie is gestart in 2019 en loopt door in 2020. 
Delen zijn uitgevoerd en andere delen lopen op schema.  
Oorlogsmuseum 
In het kader van de vernieuwing en modernisering van het Oorlogsmuseum is er een 
renovatieproject opgezet welke 3 fases kent, te weten:  
• Fase 1 betrof vooral de vervanging van de vaste expositie naar de nieuwe tentoonstelling 
“Nederland in de Tweede Wereldoorlog”; 
• Fase 2 tot op heden betreft de renovatie en het project aan de “Andere kant” met de fietsbrug; 
• Fase 3 nieuwbouw gepland vanaf september 2020. 

Unesco Maasheggen 

 

 
Kwaliteit 
De Maasheggen zijn in 2018 aangewezen als biosfeer gebied, waarmee het gebied de Unesco 
MAB status heeft gekregen, als eerste in Nederland (Waddenzee valt nog onder de Werelderfgoed 
regeling). Zowel het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie als ook het 
uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei dragen bij aan de invulling van het UNESCO proces. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Kermis 
Op basis van de inschrijving 2020 is het te verwachten staanplaatsgeld € 4.500 lager dan begroot. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Baten  

65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen -4.500 

Kredieten - Programma 3 

 
Stand van zaken kredieten Programma 3 
 
Lopende kredieten 

Krediet BGT IVS2016 

 

 
Kwaliteit 
De investering loopt tot en met 1-1-2021. Zaken zoals de start van de  uitvoering van IMGeo 2.2. en 
de verdere harmonisatie met de BAG worden in 2020 opgepakt en waar mogelijk afgerond. 

 
Geld 
De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor de realisatie van de BGT. 

Krediet BGT IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Vanwege de herdeling Land van Cuijk wordt dit met alle gemeenten samen opgepakt. 

 
Geld 
De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor de beoogde investering. De oriënteringsfase 
is nog niet afgesloten.  

Krediet Elderom 

 

 
Kwaliteit 

https://www.maasheggenunesco.com/nl/


 

   36 

De definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden.  Fase 5 en 6  zijn in 
uitvoering, oplevering in 2020. In deze fases is in september 2019 gestart met de bouw van 16 
sociale huurwoningen. De gemeentelijke inspanning inzake definitieve inrichting van de omgeving 
loopt dan door tot en met 2021. Voor de laatste fase 7 is waarschijnlijk een bijstelling van het plan 
noodzakelijk, één en ander in overleg met Mooiland. 

 
Geld 
 

Krediet I-DOP Beugen 

 

 
Kwaliteit 
Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten 
bestaat nog verschil van mening met de ontwikkelende partij. Mede ingegeven door verschil van 
inzicht in de verdeling van de uiteindelijk verkregen subsidie. Voor de vordering van de gemeente is 
een voorziening getroffen.  

 
Geld 
 

Krediet project breedband 

 

 
Kwaliteit 
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben een overeenkomst met E-Fiber afgesloten gericht op 
de aanleg van het glasvezelnetwerk.  
LVCNET is daarnaast met E-Fiber een vergoeding overeengekomen die hen in staat stelt om aan 
gemaakte verplichtingen met de gemeente te kunnen  voldoen. Hieronder valt onder andere het 
terugbetalen van de lening aan de gemeenten. Dit vindt in tranches plaats, op basis van voortgang 
van de aanleg.  Aanleg in Boxmeer is nagenoeg afgerond. Een beperkt aantal huishoudens wordt 
nog aangesloten in het 2e kwartaal van 2020.  Aanleg Land van Cuijk loopt door tot medio 2020. 

 
Geld 
 

Krediet rood met groen projecten 2019 

 

 
Kwaliteit 
Het Kavelruilproject loopt en de komende tijd is het deelgebied van het Cultuur Historisch 
Monument aan de orde. Gemeente is voornemens om hier strategische gronden te verwerven ten 
behoeve van de projecten in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 

 

 
Kwaliteit 
Natuurinclusieve landbouw: "start nu in het UNESCO proces."  In het projectenboek van het 
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw 
opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het 
Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door 
natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek 
naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 is hiermee 
gestart en dit loopt door in 2020.  
Ommetjes: "Start nu in het UNESCO proces." Analysering is in voorbereiding.  
Unesco internationale Hedge laying: "start nu in het UNESCO proces." Sinds het verkrijgen van 
de UNESCO status maken de Maasheggen onderdeel uit van een internationaal netwerk van 
biosfeergebieden. Naast het uitwisselen van kennis is het vermarkten van de Maasheggen van 
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belang. Samenwerking met de Engelse organisatie kan over en weer bijzondere toeristen 
aantrekken. De gemeente wil een basis leggen voor uitwisseling tussen de Engelse en 
Nederlandse organisatie en mogelijk andere organisaties. Dit is in 2019 opgepakt.  
Gebiedsmarketing: "start nu in het UNESCO proces." Samen met de gemeente Cuijk en in 
samenspraak met de programmamanagers is er opdracht gegeven aan bureau Lagroup om 
toegangspoorten in kaart te brengen omdat het voor potentiële bezoekers onduidelijk is waar het 
gebied zich precies bevindt, waar de grenzen liggen, waar de entrees zijn en wat er allemaal te zien 
en te doen is. In 2019 is dit proces afgerond.  
Prijsvraag streekproducten: "start nu in het UNESCO proces." Eén van de mogelijke 
verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. Met de prijsvraag 
ontstaat de mogelijkheid om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan de 
consumenten. Dit traject is gestart.  
Uitbouw NK Maasheggenvlechten: is uitgevoerd 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 

 

 
Kwaliteit 
Het programmamanagement is in 2019 gestart en loopt door in 2020. Een aantal projecten zoals 
het ommetje Zuid Sambeek, Ruiterpaden en uitvoeringsprogramma zijn in voorbereiding.  

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 

 

 
Kwaliteit 
Het ontwerpbesluit voor de realisatie van het Fietspad Heldersedijk  heeft ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn diverse zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in Nota van 
zienswijze. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan de uitvoering gepland worden. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 

 

 
Kwaliteit 
Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de 
raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden 
worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden 
de gemeentelijke herindeling. De historische hekken in de Maasheggen worden eveneens 
gefaseerd geplaatst. Hiervan zijn er 5 besteld en worden er dit voorjaar 4 geplaatst. Het plaatsen 
van de picknicksets is in 2019 afgrond. Uitleefontwikkeling in de bossen: Na overleg met de 
dorpsraad Overloon en het amoveren van de uitkijktoren is dit onderdeel geparkeerd, met een 
aantal ondernemers zijn we bezig om hier een nieuwe invulling aan te geven, medio dit jaar. In 
overleg met de ATB vereniging en de WBE Boxmeer worden mogelijke enkele aanpassingen 
verricht medio dit jaar. Wandelontdekkingstochten zijn gereed, ondernemers pakken dit op en 
hebben met de stichting Landschapsbeheer tevens een arrangement gemaakt.  
  

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 

 

 
Kwaliteit 
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Het verwijderen van het fietspad Langstraat is gepland in het voorjaar 2020. Het plaatsen van 
historische hekken staat gepland voor het voorjaar 2020 (4 stuks), één en ander geschiedt in 
combinatie met de investering 'Uitvoering toerisme en recreatie 2017'.  
Op dit moment worden de borden van de Internationale Maasfietsroute geplaatst. Deze route wordt 
door het Landelijk Fietsplatform Icoon route genoemd. De luisterzuilen worden dit voorjaar 
geplaatst.  Promotie is nu in het kader van het thema jaar aan de orde.  
  

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 

 

 
Kwaliteit 
De toeristische panelen worden in 2020 vervangen, dit i.v.m. de eenduidige uitstraling van het 
UNESCO Maasheggengebied. In 2020 gaat een proef van start met de toeristische veerverbinding 
Oeffelt - Gennep, het wachten is op een vergunning van RWS (Rijkswaterstaat).  
  

 
Geld 
 

Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is het onderzoek voor de aanlandplaatsen en poorten voor het UNESCO 
Maasheggengebied gerealiseerd. Vanuit één van de kernopgaven van het uitvoeringsprogramma 
2020 wordt hier een fysieke invulling gegeven aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling, hierdoor 
komen meer toeristen naar het gebied en nemen de inkomsten toe.  
Inmiddels twee opdrachten gegeven, te weten het ‘Ambassadeursprogramma Maasheggen’ en 
‘Conceptontwikkeling’. Het ambassadeursprogramma houdt in, de ontwikkeling van een 
programma voor recreatie- en horecaondernemers in het gebied, in overleg en afstemming met de 
betreffende ondernemers met als doel concrete acties en/of instrumenten uit te werken waarmee de 
projectleider en de ondernemers gezamenlijk snel aan de slag kunnen. De conceptontwikkeling 
betreft de ontwikkeling van toegangspoorten en fysieke markeringen voor de Maasheggen 
UNESCO. Met deze twee opdrachten wordt de basis voor uitvoering gelegd. Enerzijds krijgen we 
inzicht hoe de ondernemers in het ambassadeurschap zitten en welke conceptontwikkeling hierbij 
past en past bij de locatie. Het vervolg is het realiseren (maken en plaatsen) van de fysieke 
markering.  
Hiervoor is zowel in 2020 een krediet van € 100.000 (€ 105.000 inclusief loonkosten) opgenomen, 
en voor 2021 wordt tevens een krediet van € 100.000 (€ 105.000 inclusief loonkosten) geraamd. 

 
Geld 
 

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 
720608200 

97.000 63.937 33.063 

I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - 
TR2016 

15.000 4.368 10.632 

I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - 
TR2017 

5.000 5.000 0 

I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - 15.000 0 15.000 
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TR2017 

I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - 
TR2017 

5.000 1.500 3.500 

I010206090050000 Historische hekken plaatsen - 
TR2017 

6.000 0 6.000 

I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - 
TR2017 

15.000 14.954 46 

I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - 
TR2017 

15.000 8.679 6.321 

I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - 
TR2017 

11.860 168 11.692 

I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - 
TR2017 

10.000 0 10.000 

I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk 
Maash.TR2017 

76.500 69.523 6.977 

I010206096000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 
2018 

0 0 0 

I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0 

I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - 
TR2018 

2.000 0 2.000 

I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk 
Maash.TR2018 

0 0 0 

I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - 
TR2018 

5.000 0 5.000 

I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets 
-TR2018 

15.000 15.000 0 

I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - 
TR2018 

10.000 9.178 822 

I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - 
TR2018 

15.000 11.291 3.709 

I010206096450000 Historische hekken plaatsen - 
TR2018 

6.000 0 6.000 

I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 171.006 5.994 

I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - 
TR2018 

9.000 5.643 3.357 

I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 
2019 

57.750 26.994 30.756 

Totaal  665.610 504.741 160.869 

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206098000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 
2018 

0 0 0 
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I010206098010000 Natuurincl. landbouw  - NM2018 5.000 0 5.000 

I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 670 19.330 

I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.345 -345 

I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 21.475 -11.475 

I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - 
NM2018 

5.000 1.045 3.955 

I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - 
NM2018 

10.000 10.000 0 

I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 
2019 

137.550 130.568 6.982 

I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen 
IVS2020 

105.000 0 105.000 

Totaal  302.550 174.103 128.447 

Kredieten rood met groen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 105.000 25.327 79.673 

Krediet project breedband 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010204510000000 Project Breedband 215.000 295.718 -80.718 

Kredieten BGT 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 
720901200 

75.000 79.014 -4.014 

I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT 
IVS2019 

52.500 2.500 50.000 

Totaal  127.500 81.514 45.986 

Krediet Elderom 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 
720850004 

0 7.677 -7.677 

I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 1.001.623 798.377 

I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227 

I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145 

I010208504300000 Elderom: subsidie 0 7.790 -7.790 

Totaal  1.800.000 1.095.462 704.538 

Krediet I-DOP Beugen 
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Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 108.123 -108.123 

I010208517100000 I-DOP Beugen:  
gemeenschapshuis 

655.000 1.210.832 -555.832 

I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court 0 128.848 -128.848 

I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de 
boule 

0 6.950 -6.950 

I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte 1.000.000 73.552 926.448 

I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld 
Dorpsstraat 

0 52.496 -52.496 

Totaal  1.655.000 1.580.800 74.200 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 12.600 

Baten  

Thema Economie en Vestigingsklimaat 80.000 

Thema Recreatie en Toerisme -4.500 

Totaal Baten 75.500 

Resultaat -62.900 
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Programma 4 - Financiën 

Programma 4 - Financiën 
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten 

Thema Planning en Control 

Wat willen we bereiken? 
Een degelijk financieel beleid gericht op een reëel sluitende begroting en 
meerjarenperspectief. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Het optimaliseren en het verder doorontwikkelen van de planning & controlcyclus in overleg 
met de Auditcommissie. 

 

 
Kwaliteit 
Inmiddels  zijn alle Planning & Control instrumenten via Financiën Online te raadplegen. Op 9 
december 2019 heeft er een evaluatie met de Auditcommissie plaatsgevonden.  De door de 
Auditcommissie aangedragen suggesties zullen worden meegenomen bij de ontwikkeling van 
Financiën Online. 

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de 
verkoop van bouwgrond. 

 

 
Kwaliteit 
De grondnota 2020 staat gepland voor behandeling in de raad van 25 juni 2020.  
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is besloten om de kortingsregelingen te verlengen 
tot en met 31 december 2021.  
Amendement Verlenging kortingsregeling 

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van 
bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen. 

 

 
Kwaliteit 
   
   
  

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte 
vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren. 

 

 
Kwaliteit 
Mogelijke rekeningsoverschotten worden, voor zover mogelijk,  gestort in de Algemene 
Reserve.  Het is beleid binnen de gemeente om bij de jaarrekening, via het 
bestedingsvoorstel,  bestemmingsreserves op peil te houden.  
  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Inhuur 
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving 
Personeelslasten 
BNG dividend 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=35137520-1700-4297-b8bf-7349214c95b8
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Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 100.000 (winstuitkering 2019). De winstuitkering 2018 bedroeg € 
110.181. Thans wordt op basis van het resultaat 2019 voorgesteld een winstuitkering van € 1,27 per 
aandeel, is in totaal voor Boxmeer een bedrag van € 49.098. Dit betekent een nadeel van € 50.902. 
Belangrijkste oorzaak van het lagere resultaat is een hogere storting in de voorziening op kredietverliezen. 
Reconstructie 
De opbrengst van de verkoop landbouwgrond (zie Programma 3, Thema Economie en Vestigingsklimaat) 
wordt conform de afspraak gestort in de reserve reconstructie. 
Algemene Uitkering uit het gemeentefonds 
De cijfers zijn de vertaling van de decembercirculaire 2019.  Bij memo van 15 januari 2020 is uw raad hier 
nader over geïnformeerd. 
Reserve Kunst 
Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van 
makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld 
van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de 
reserve Kunst. 
Reserve Sociaal Domein 
De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) verwacht een kostenstijging voor 2020 als gevolg van de 
toename van het gebruik van het Wmo vervoer en de stijging van de kosten van vervoer o.a. de NEA 
index. Er zal €17.000 worden bijgeraamd ten laste van de reserve Sociaal Domein. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

51101020 FT: rente kortlopende financiering 0 

51101090 FT: doorbelastingen exploitatie 0 

52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e 294.700 

69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop 80.000 

Totaal Lasten 374.700 

Baten  

69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen -50.902 

69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 97.658 

69800115 Reserve Kunst: mutaties BR 25.000 

69800220 Reserve Sociaal Domein 17.000 

Totaal Baten 88.756 

Resultaat 285.944 

Thema WOZ/Belastingen 

Wat willen we bereiken? 
De lokale belastingdruk blijft in li jn met het inflatiepercentage. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

We maken een kritische analyse van de kostendekkendheid van leges en tarieven. 

 

 
Kwaliteit 
Zie raadsvoorstel 12 december 2019 inzake tarieven 2020. 

https://ris.ibabs.eu/raad-boxmeer/meeting/100000005/725220b2-75a2-4630-805a-6ee590642cfb/
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We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op een 
voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Een juiste WOZ-waardebepaling 

 

 
Kwaliteit 
Naar het oordeel van de Waarderingskamer voert de gemeente Boxmeer de werkzaamheden in het 
kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken goed uit.  Het oordeel kunt u raadplegen op 
https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/ 

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de heffing van de gemeentelijke 
belastingen 

 

 
Kwaliteit 
De heffing van de gemeentelijke belastingen wordt conform de (lokale) regelgeving, en binnen de 
daarin gestelde termijnen, uitgevoerd. De aanslagbiljetten voor belastingjaar 2020 zijn eind januari 
van dit jaar verzonden. 

We geven op een adequate wijze uitvoering aan de invordering van de gemeentelijke 
belastingen 

 

 
Kwaliteit 
De (dwang)invordering van de gemeentelijke belastingen wordt conform de daarvoor geldende 
regelgeving uitgevoerd. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
WOZ bezwaar en beroep 
Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 56.000, welke benodigd is voor de bezwaarschriften belastingjaar 
2020. Op dit moment lopen nog circa 44 procedures bij het Gerechtshof over de belastingjaren 2016 tot en 
met 2019. De extra kosten hiervan worden geraamd op € 50.000 (incidenteel). Hiermee is in totaal voor 
2020 beschikbaar € 106.000. Bij de 2e algemene begrotingswijziging 2020 zal op basis van het aantal 
procedures over 2020 bekeken worden of het bedrag 2020 voldoende is. 
OZB 
Geraamd is voor 2020 een opbrengst van € 3.626.054. De werkelijke opbrengst op basis van het groot 
kohier 2020 is €40.000 hoger (structureel). Belangrijkste oorzaak zijn de hogere opbrengsten als gevolg 
van nieuw- en verbouw. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning 34.080 

69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w 15.920 

Totaal Lasten 50.000 

Baten  

69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen 40.000 

Resultaat 10.000 

Kredieten - Programma 4 

 

https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/
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Stand van zaken kredieten Programma 4 
 
Lopende kredieten 

Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan 

 

 
Kwaliteit 
Deze zaak loopt nog. De raad wordt tussentijds geïnformeerd. De rechtbank heeft al verschillende 
keren de besluitvorming doorgeschoven. 

 
Geld 
 

Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad 

 

 
Kwaliteit 
Onlangs heeft de gemeenteraad het besluit genomen het Schilderspad af te sluiten. De kosten van 
het onderzoek (voorgeschoten door Pro-Rail) worden door Pro-rail nog in rekening gebracht. 

 
Geld 
 

Krediet vervangende nieuwbouw bij Raaijhal 

 

 
Kwaliteit 
Na vaststelling van het krediet voor de bouw van een nieuwe school zullen de voorbereidingskosten 
worden overgeboekt naar het nieuwe krediet. 

 
Geld 
 

Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat 

 

 
Kwaliteit 
De voorbereiding zijn op dit moment nog in volle gang. 

 
Geld 
 

Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat 

 

 
Kwaliteit 
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Burg. 
Verkuijlstraat/Koortsraat. Hiervoor is aan een extern bureau opdracht verleend. Het voorlopig 
ontwerp is zo goed als gereed. Na akkoord zal verder worden gegaan met de besteksvoorbereiding 

 
Geld 
 

Voorbereidingskrediet 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000 

I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 
1-750351010 

0 48.142 -48.142 

I010503510240000 Vervangende nieuwbouw bij 
Raaijhal 

0 18.040 -18.040 
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I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 8.600 -8.600 

I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid 
Anth.wg/Sp 

0 0 0 

I010503510360000 Rec.Burg.Verk.str en rot.Koorstr - 
Engin 

0 19.014 -19.014 

Totaal  100.000 93.795 6.205 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Planning en Control 374.700 

Thema WOZ en Belastingen 50.000 

Totaal Lasten 424.700 

Baten  

Thema Planning en Control 88.756 

Thema WOZ en Belastingen 40.000 

Totaal Baten 128.756 

Resultaat 295.944 
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Programma 5 - Leefbaarheid 

Programma 5 - Leefbaarheid 
Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren 

Thema Onderwijs 

Wat willen we bereiken? 
Een doorlopende leerli jn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Goed georganiseerd leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer 
 

 
Kwaliteit 
Er is sprake van een lichte daling in het aantal leerlingen met een vervoersvoorziening vanuit het 
leerlingenvervoer t.o.v. vorig jaar. Verder is de NEA index voor 2020 vastgesteld op 6,7%. Dit 
betekent dat de tarieven voor het taxivervoer per 1 januari 2020 zijn gestegen. 

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen 

 

 
Kwaliteit 
Het huidige voorzieningenniveau is gehandhaafd en voorziet in een goede spreiding over de 
kernen. 

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk 

 

 
Kwaliteit 
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid voor- en vroegschoolse 
educatie (vve) in samenspraak met de partners van kinderopvang, primair onderwijs en GGD 
opnieuw vormgegeven. Aan dit nieuwe beleid wordt nu samen met de genoemde partners 
uitvoering gegeven. Ook heeft u zich in mei 2020 als raad uitgesproken over het 
onderwijskansenbeleid.  
Op het gebied van onderwijshuisvesting heeft u ingestemd met een krediet voor vervangende 
nieuwbouw van een integraal kindcentrum in Overloon. De bouw van de nieuwe gymzalen van 
Metameer Boxmeer vordert volgens schema. 

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 

 

 
Kwaliteit 
Zoveel mogelijk jongeren ronden  hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties 
voor de arbeidsmarkt. Het aantal voortijdige schoolverlaters ligt in de regio Brabant Noordoost op 
1,7%, een van de laagste percentages van het land. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Thema Welzijn 

Wat willen we bereiken? 
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties. 
 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/onderwerpen-a-z_41543/product/leerlingenvervoer_551.html
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Het toekomstbestendig maken van de MFA's en het bijstellen en actualiseren van het 
meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor alle gemeentelijk accommodaties. 

 

 
Kwaliteit 
De Meerjarenonderhoudsprogramma's worden gefaseerd geactualiseerd. Afhankelijk van de 
complexiteit en de beschikbaarheid van actuele gegevens worden MJOP's per accommodatie 
opgesteld. In 2020 zullen van zes accommodaties de MJOP's worden geactualiseerd. 

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwill igers en de activiteiten die zij 
uitvoeren 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

De gemeente schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwill ig in te 
zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. 

 

 
Kwaliteit 
Onderdeel van het mantelzorgbeleid Land van Cuijk is het voornemen tot de oprichting van een 
Centraal bureau voor Vrijwilligers en Mantelzorgers voor (zorg)vrijwilligers. Dit sluit aan op het 
bestaande vrijwilligerspunt bij Sociom.  
De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente 
Boxmeer. 

Instandhouden vrijwill igerssteunpunt en het bieden van een goede vrijwill igersverzekering. 

 

 
Kwaliteit 
Een van de actiepunten in de nieuwe mantelzorgnota is het oprichten van een Bureau voor 
informele zorg en (zorg)vrijwilligers (BIZ). In 2019 zijn hiervoor de eerste oriënterende gesprekken 
geweest met Sociom, Centrum Mantelzorg en Blink. In 2020 zal dit zijn beslag krijgen, 
ondergebracht bij Sociom. Een BIZ bemiddelt (zorg)vrijwilligers en biedt inhoudelijke ondersteuning. 
Daardoor vervangt het als het ware het vrijwilligerssteunpunt van Sociom.  
Ook in 2020 is de gemeente Boxmeer aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland voor de 
vrijwilligersverzekering. 

Integrale samenwerking tussen (vrijwill igers)organisaties, maatjesprojecten en 
zorgaanbieders. 

Door middel hiervan er voor zorgen dat informele zorg, inzet en ondersteuning van vrijwilligers zo optimaal 
mogelijk georganiseerd en opgepakt wordt. 
 

 
Kwaliteit 
De strekking van de Mantelzorgnota 2020-2023 is de samenwerking tussen professionele en 
informele organisaties te bevorderen teneinde de mantelzorger te ontlasten. Hiervoor worden 
diverse initiatieven ondernomen binnen de thema's Mantelzorg en Werk, Mantelzorg en Wonen, 
Respijtzorg, Jonge Mantelzorgers, Informele Zorg. De intentie is om d.m.v. overkoepelende 
communicatie verbindingen te leggen tussen de diverse thema's en de diverse partijen 
(stakeholders).  
Binnen de diverse werkgroepen werken professionele en informele (zorg)organisaties samen. 

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op 
praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
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Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 
Kwaliteit 
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk is in het eerste kwartaal 2020 aan de 
gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Vooruitlopend daarop zijn in 2019 per mantelzorgthema 
enkele werkgroepen gestart in het kader van het door het ministerie van VWS gesubsidieerde 
project In voor Mantelzorg. Het mantelzorgbeleid Land van Cuijk werd geselecteerd als lerende 
organisatie voor dit project. De werkgroepen houden zich bezig met de voorbereiding van de in de 
nota opgenomen actiepunten.  
Na vaststelling kan concreet gestart worden met de uitvoering van de actiepunten, zoals de 
oprichting van een vrijwilligersacademie en een Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers (eerder 
genoemd: Centraal bureau voor (zorg)vrijwilligers). Op alle thema's (mantelzorg en werk, 
mantelzorg en wonen, respijtzorg, jonge mantelzorgers, informele zorg en herkennen/erkennen) zal 
gedurende de looptijd van de nota via de hiervoor genoemde werkgroepen inzet gepleegd worden 
om mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden beter op de kaart te zetten bij de zorgvrager, 
de mantelzorger (jong/volwassen) en bij ieder binnen de scope van een mantelzorger c.q. 
zorgvrager (bedrijfsleven, professionele (zorg)organisaties, scholen, verenigingen). De nota geldt 
voor het gehele Land van Cuijk, voor de periode 2020-2023. 

Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten 
en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Er zullen meer buurtverbinders worden geworven waarbij het uitgangspunt is twee per 
dorpskern. 

 

 
Kwaliteit 
 
In tegenstelling tot het voornemen in is het aantal buurtverbinders in 2019 niet toegenomen. Ons 
Thuus heeft nog niet de status en maatschappelijke betekenis waardoor men zich aanmeldt c.q. 
bereid is buurtverbinder te worden.  In 2020 vindt een evaluatie plaats op het functioneren van Ons 
Thuus en oriënteren we ons op de eventuele voortzetting, de vorm waarin en met welke inzet. Hier 
valt tevens onder of, hoe en waar buurtverbinders kunnen worden gekoppeld aan Ons Thuus. Met 
Sociom is afgesproken dat zij zich beraden op een meer functionele inzet, mogelijk meer specifiek 
wijkgericht. Hiervoor wordt een plan opgesteld. Daarin wordt tevens meegenomen of en hoe 
buurtverbinders worden aangezocht.  

Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan 
hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor 
initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. 

 

 
Kwaliteit 
 
   
In 2019 zijn burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde 
WMO-beleid en heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de gestarte buurthuiskamer 
in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare ouderen.  Tevens 
is het burgerinitiatief rondom de speeltuin in Overloon te benoemen, hierin is bijgedragen in de 
realisatie van een rolstoelcarrousel, dit speeltoestel  is geschikt voor kinderen in een rolstoel maar 



 

   50 

ook voor alle kinderen.  
  

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de 
maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) 
burgers. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger. Er wordt samengewerkt 
met andere maatschappelijke en vrijwill igersorganisaties. 

 

 
Kwaliteit 
Sociom bevindt zich in een oriëntatiefase voor wat betreft de formulering van de opdracht van de 
diverse gemeenten binnen het Land van Cuijk, uitgaande van basisdienstverlening en separaat 
aanbod naar gelang wenselijk en noodzakelijk per gemeente. Dit betreft tevens een heroriëntatie op 
de huidige inzet, zonder daarbij afbreuk te doen aan lopende projecten en dienstverlening. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 
Morgenster en de Weijer 
Voor de verbetering van het cameratoezicht rondom de Morgenster  is € 11.860 opgenomen in de 
begroting. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 11.860. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

55407580 Morgenster 11.860 

Thema Sport 

Wat willen we bereiken? 
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in 
aanraking komen met sportverenigingen. 

De Stichting doe Je Mee reikt jaarlijks bij het begin van het nieuwe schooljaar de DoeJeMee met 
Sjors-boekjes uit. De boekjes worden verspreid over alle basisscholen in de gemeente Boxmeer. Het 
boekje bevat legio activiteiten op het gebied van cultuur, sport en creativiteit. Deze activiteiten worden 
aangeboden door zowel professionele als amateurorganisaties uit de gemeente Boxmeer. 
 

 
Kwaliteit 
Ook in 2020 biedt de Stichting Doe Je Mee cultureel en sportief aanbod via Doe Je Mee met Sjors. 
Het aanbod is te vinden via www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/ 
E.e.a. maakt deel uit van de budgetsubsidie die Doe Je Mee jaarlijks ontvangt. 

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). 

 

 
Kwaliteit 
 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

https://www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/#page=1
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Thema Kunst en Cultuur 

Wat willen we bereiken? 
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en 
stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een 
toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Met BiblioPlus zijn voor de periode 2017-2020 afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk 
in de gemeente Boxmeer, 

via Bibliotheek op School, servicepunten, bibliotheekvestiging in De Weijer, leespunt en via projectmatige 
voorzieningen. 
 

 
Kwaliteit 
De samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus loopt door t/m 2020.  
In 2020 worden de voorbereidingen getroffen voor de voortzetting van de 
samenwerkingsovereenkomst van 2021 - 2024, voortbordurend - zowel inhoudelijk als financieel - 
op het huidige beleidsplan en de huidige gang van zaken. 

Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten 
doen, of te laten beleven. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

 
Kwaliteit 
Ook in 2020 neemt de gemeente Boxmeer deel aan het landelijke project Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK). De Stichting Doe Je Mee is mediair hiervoor en ontvangt de matchingssubsidie 
vanuit rijk en gemeente. Van de 14 basisscholen nemen 13 basisscholen deel. Eén basisschool kan 
op dit moment nog geen prioriteit geven aan deelname aan CmK.   
Het doel van CmK is kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben 
en belangrijke vaardigheden leren. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen 
tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te 
bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de 
deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van 
doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele 
basisschooltijd in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed. Waardoor zij leren om hun 
creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.  
  

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk. 

 

 
Kwaliteit 
De Stichting Omroep Land van Cuijk ontvangt jaarlijks een bijdrage op basis van het in de Mediawet 
gestelde tarief versus het aantal huishoudens in de gemeente Boxmeer.  
In 2020 gaat de omroep aan de slag met de uitvoering van de aanbevelingen die werden gedaan in 
het in 2019 gehouden Kijk- en Luisteronderzoek teneinde zich meer onder de aandacht te brengen 
bij het publiek en bij adverteerders. In 2020 worden er tweewekelijks persmomenten georganiseerd, 
waarvoor de media wordt uitgenodigd. De omroep wordt hier ook voor uitgenodigd. 

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. 
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Kwaliteit 
De gemeentelijke museale voorziening is gerealiseerd in het Kasteelmuseum bij de Congregatie 
van de Zusters van Julie Postel.  
In verband met wijzigingen in huisvesting (o.a. St. Anna) is er met de Congregatie overleg 
aangaande de vraag of het gemeentemuseum op de huidige locatie kan worden voortgezet en in 
welke vorm. Momenteel is het museum slechts enkele maanden per jaar open, met als 
openstellingsdag de zondag. Hierdoor kan het publiek mondjesmaat kennisnemen van de inzet die 
gepleegd wordt voor het museum. Onduidelijk is hoe e.e.a. verder zal verlopen.  
In 2019 was het museum op acht zondagen open. Tevens heeft men deelgenomen aan de 
archeologiedagen.  
Voor wat het programma van 2020 betreft zijn er vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen. Het 
bestuur van de stichting stelt dat er geen nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden zolang er 
geen zekerheid is over het voorkomen van wateroverlast en de toekomst van het 
gemeentemuseum in het kasteel.  
Het museum ontvangt jaarlijks een waarderingssubsidie van 4.825 euro. 

Participatie in “Doejemee met Sjors ” waarbij jongeren op een laagdrempelige manier in 
aanraking komen met cultuurverenigingen. 

De Stichting Doe Je Mee reikt jaarlijks bij het begin van het nieuwe schooljaar de DoeJeMee met Sjors - 
boekjes uit. De boekjes worden verspreid over alle basisscholen in de gemeente Boxmeer. Het boekje 
bevat legio activiteiten op het gebied van cultuur, sport en creativiteit. Deze activiteiten worden 
aangeboden door zowel professionele als amateurorganisaties uit de gemeente Boxmeer.  De helft van 
alle schoolgaande basisschoolleerlingen in de gemeente Boxmeer schrijft zich in voor één of meer 
naschoolse activiteiten via het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief.  
 

 
Kwaliteit 
Ook in 2020 biedt de Stichting Doe Je Mee cultureel en sportief aanbod via Doe Je Mee met Sjors. 
Het aanbod is te vinden via www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/ 
E.e.a. maakt deel uit van de budgetsubsidie die Doe Je Mee jaarlijks ontvangt. 

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. 

 

 
Kwaliteit 
De nota CultuurRijk Boxmeer was vastgesteld voor de periode 2007-2015. De strekking van de nota 
wordt nog steeds gehanteerd, hoewel de inhoud inmiddels behoorlijk is verouderd. Bovendien zijn 
nieuwe c.q. aanvullende beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld voor de verstrekking van 
incidentele en waarderingssubsidies voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur en voor 
musea.  Tevens is de gemeentelijke makersregeling vastgesteld voor initiatiefnemers van een 
nieuw cultureel project. Makers houden zich  professioneel bezig met ontwikkelen, produceren, 
beoefenen of presenteren van kunst en cultuur. In het kader van de ontwikkelingen in het culturele 
veld is een actualisering van het cultuurbeleid gewenst.  
In samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk vindt in 2020 een inventarisatie plaats 
van beleid, regelingen, subsidies e.d. op het brede en afgeleide gebied van sport, kunst & cultuur en 
accommodaties. De inventarisatie vormt de basis voor een nadere beoordeling om te komen tot een 
gezamenlijke visie op genoemde beleidsterreinen binnen het Land van Cuijk. 

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). 

 

 
Kwaliteit 
Jaarlijks wordt aan verenigingen en organisaties in de culturele sector volgens de beleidsregel 
waarderingssubsidie een bijdrage verstrekt.  Specifiek bij hafa's wordt subsidie verstrekt voor 
muziekleerlingen. 

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. 

https://www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/#page=1
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Kwaliteit 
Aanvragen incidentele - en waarderingssubsidies zijn conform de uitgangspunten van de Algemene 
Subsidieverordening Boxmeer in behandeling genomen en verwerkt. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
De Weijer 
Voor de verbetering van het cameratoezicht rondom de Weijer is € 24.178 opgenomen in de begroting. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 24.178 
Kunst 
Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van 
makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld 
van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de 
reserve Kunst. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
  
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

55421080 De Weijer 20.325 

55422080 Weijer Bibliotheek 3.853 

65401020 Kunst: uitvoeringsbudget 25.000 

Totaal Lasten 49.178 

Kredieten - Programma 5 

 
Stand van zaken kredieten Programma 5 
 
Lopende kredieten 

Krediet Gryphus Vierlingsbeek 

 

 
Kwaliteit 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
De door Ongehinderd BV onderzochte locaties zijn inmiddels te vinden op de website en de app.  In 
de begroting 2020 in het IVS is een aanvullend krediet van €100.000 opgenomen om een start te 
maken met de uitvoering van de benodigde maatregelen t.b.v. het verbeteren van de 
toegankelijkheid van de onderzochte locaties. Hetgeen echter onvoldoende is om voor alle 
onderzochte locaties te komen tot het gewenste niveau van toegankelijkheid. Inmiddels is  een 
aanvullend voorstel aan uw raad voorgelegd. De nog beschikbare middelen binnen dit krediet zullen 
in 2020 volledig worden ingezet. 

 
Geld 
 

Krediet gymnastiekzalen Metameer 
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In nauwe samenspraak met Metameer Boxmeer zijn het ontwerp van de gymzalen en de definitieve 
contractstukken in juni 2019 opgeleverd, waarna de aanbesteding is doorlopen. Medio oktober 2019 is 
gestart met de bouw van de gymzalen. 
 

 
Kwaliteit 
De aannemer ligt op schema om de gymzalen op te leveren medio juli 2020. Verwacht wordt dat 
Metameer met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik kan maken van de nieuwe gymzalen. 

 
Geld 
De inschrijving blijft voor zover nu bekend binnen het beschikbaar gestelde budget. Uw raad is 
eerder geïnformeerd via memo M-586. Sindsdien zijn er een aantal meer- en minderkosten van het 
werk die voor rekening komen van het project gymzalen. Meerkosten voor zover nu bekend hebben 
met name betrekking op de terreinwerkzaamheden (o.a. riolering, fietspad) à circa € 50.000. 
Minderkosten à circa € 65.000 hebben met name betrekking op een aantal posten die zijn 
opgenomen in het programma van eisen op wens van Metameer. Deze posten zijn door Metameer 
in opdracht gegeven en komen voor rekening Metameer. Dit komt bovenop de bijdrage als door 
Metameer in algemene zin is afgegeven. Aan het einde van het project, of eerder als hier aanleiding 
voor is, wordt uw raad geïnformeerd over het eindresultaat. 

Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt 

De stichting Sporthal Meercamp heeft de wens tot renovatie en functionele uitbreiding van sporthal de 
Meercamp te Oeffelt. 
 

 
Kwaliteit 
Uw raad heeft bij de begroting 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de 
ontwerpkosten. De ontwerpschetsen en kostenramingen zijn gereed. De stichting buigt zich nu over 
de vervolgstappen van het plan. 

 
Geld 
Vanuit het voorbereidingskrediet is € 2.420 aan ontwerpkosten betaald aan de stichting Sporthal 
Meercamp. 

Krediet MFC Sambeek 

Het bestuur van stichting buurthuis Sambeek en de dorpsraad Sambeek hebben gezamenlijk de wens de 
uitbreiding van het gemeenschapshuis Elsenhof vorm te geven door het gemeenschapshuis te 
verplaatsen naar de kerk te Sambeek. 
 

 
Kwaliteit 
Het college heeft een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar gesteld aan de 
initiatiefnemers van het plan voor de haalbaarheids- en ontwerpfase. De initiatiefnemers hebben 
een eerste schetsontwerp en grove kostenraming laten opstellen. 

 
Geld 
De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek (schetsontwerp en kostenraming) zijn nog niet 
gefactureerd door de initiatiefnemers aan de gemeente. De geoffreerde kosten bedragen € 3.900,-. 

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
De uitvoering van de benodigde maatregelen is in voorbereiding genomen, de beschikbare 
middelen zullen worden ingezet om op een aantal locaties tot het gewenste niveau van 
toegankelijkheid, te komen. 

 
Geld 
 

Krediet restauratie monumenten IVS2020 
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Kwaliteit 
De voorbereidingen voor de restauratie van het Koningskerkje (gevel en stucwerk), Nepomuc kapel 
(stucwerk, interieur), kapel de Weijer (stucwerk) en de Martinusmolen (o.a. gevluchten) zijn in gang 
gezet en zullen deels in 2020 worden uitgevoerd. Een deel van deze maatregelen zal uit de 2e 
tranche van dit krediet in 2021 worden opgepakt en uitgevoerd. Het betreft o.a. renovatie van de 
leien daken van het Koningskerkje en de Nepomuc kapel. 

 
Geld 
 

Krediet toegankelijk maken accommodaties 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010305094000000 Accommodaties toegankelijk 
maken-7305094 

130.000 113.429 16.571 

I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020 101.000 0 101.000 

Totaal  231.000 113.429 117.571 

Krediet gymnastiekzalen Metameer 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 
730405000 

2.469.697 1.242.366 1.227.331 

Kredieten Leefbaarheid overig 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt 38.500 4.326 34.174 

I010305092000000 Gryphus Vierlingsbeek 
IVS2017-730509200 

135.000 126.663 8.337 

I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 
730509700 

27.500 0 27.500 

I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020 101.000 0 101.000 

Totaal  302.000 130.989 171.011 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Kunst en Cultuur 49.178 

Thema Welzijn 11.860 

Totaal Lasten 61.038 
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Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid 

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid 
Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren 

Thema Jeugd 

Wat willen we bereiken? 
Een sluitende zorgstructuur voor jongere en gezin, door het bevorderen van samenwerking 
tussen verschillende instell ingen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Jeugdhulp realiseren door het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. 

 

 
Kwaliteit 
Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk heeft de benodigde jeugdhulp 
gerealiseerd. Uw gemeenteraad  wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van de actuele cijfers via 
de Nieuwsbrieven Sociaal Domein. 

Project Jong in de Buurt, intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk 
en gemeente. 

 

 
Kwaliteit 
Het project Jong in de Buurt als samenwerkingsverband is integraal onderdeel van 
het zogenaamde hinderlijke jeugdgroepenoverleg.  

Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun 
weg in de samenleving. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk biedt daar waar nodig passende 
hulp aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben en kan daartoe doorverwijzen naar 
gespecialiseerde jeugdhulp. 

 

 
Kwaliteit 
Binnen de jeugdhulp is door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking 
van instellingen zijn passende arrangementen aangeboden. 

Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de 
maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) 
burgers. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Het Basisteam Jeugd en Gezin en het gebiedsteam van Sociom werken samen met andere 
maatschappelijke organisaties en bieden daar waar nodig hulp zo nodig via doorverwijzing 
naar een 2e li jnsvoorziening. 

 

 
Kwaliteit 
Door het Basisteam Jeugd en Gezin wordt in samenwerking met maatschappelijke organisaties en 
jeugdzorginstellingen (2e lijn) de benodigde hulp geboden. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/begroting-2019/programma/programma-6---sociale-zaken-en-werkgelegenheid


 

   57 

Jeugd 
De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp,inclusief de 
jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Voor de financiering van deze taak is  een aparte 
decentralisatie-uitkering ingesteld. Het bedrag voor  de jaren 2020 -2023 is voor onze gemeente voorlopig 
vastgesteld op € 85.080. Bij memo (decembercirculaire 2019) van 15 januari jl. hebben wij u hiervan op de 
hoogte gesteld. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd 85.080 

Thema Inkomensvoorzieningen 

Wat willen we bereiken? 
Inwoners die (ti jdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien 
optimaal ondersteunen door toepassing te geven aan de uitvoering van de beleidsregels 
bijzondere bijstand en minimabeleid. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij effectieve inkomensondersteuning hoort goede voorlichting over het beleid. We 
informeren structureel via het blad NieuwsZaken en de folder Ken uw rechten. 

Op de website is alle informatie over inkomensondersteuning te raadplegen en aanvraagformulieren zijn 
digitaal beschikbaar. 
 

 
Kwaliteit 
 

De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden via de bijzondere bijstand, 
individuele toeslagen, minimaregelingen, schuldhulpverlening en kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen. 

  
  
 

 
Kwaliteit 
De gemeente is alert op wetswijzigingen vanuit de overheid en zorgt dat het beleid zowel rechtmatig 
als actueel is.  Bij de afhandeling van aanvragen wordt rekening gehouden met de individuele 
omstandigheden van belanghebbenden. 

Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via 
de website plaatsvinden. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn voorbereidingen gestart voor de inkoop van Integrale Schuldhulpverlening en is het 
traject eind 2019 afgerond, zodat inwoners ook vanaf 2020 kunnen rekenen op deskundige hulp bij 
schulden. 

Ter voorkoming van armoede en maatschappelijk isolement bij kinderen zetten we  
middelen in via Stichting Leergeld en Stichting DoeJeMee. 

 

 
Kwaliteit 
 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/begroting-2019/programma/programma-6---sociale-zaken-en-werkgelegenheid


 

   58 

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwill igers) bij 
het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van 
(geld)problemen. 

Rondom armoede en schulden zijn de gemeenten Land van Cuijk en de lokale maatschappelijke 
organisaties regelmatig met elkaar in gesprek. In 2018 is voor dit doel het project SamenSterker! gestart. In 
2019 zijn vanuit het project een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd rondom preventie en het 
vroegtijdig signaleren van geldproblemen. 
 

 
Kwaliteit 
Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. Een 
solide vangnet zorgt er voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Thema Participatie 

Wat willen we bereiken? 
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid 
wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk bli jft. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Bevorderen dat mensen die (ti jdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren 
door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is het WijkLeerbedrijf doorontwikkeld. Het WijkLeerbedrijf is nu nog een instrument voor 
MBO-leerlingen om hun opleiding af te ronden. Het biedt de leerlingen een stap in de richting van 
vervolgonderwijs of reguliere arbeid. Het WijkLeerbedrijf kan ook een instrument zijn om 
uitkeringsgerechtigden, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te laten participeren in 
de samenleving en leidt hen naar arbeid of een vervolgopleiding. Vanwege de gunstige 
arbeidsmarktsituatie is de verwachting dat op korte termijn geen uitkeringsgerechtigden zullen 
worden geplaatst.  

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische handicap. 

Hiermee wordt beoogd om mensen die wel arbeidsvermogen hebben een concreter uitzicht op werk te 
bieden in een beschutte werkplek . 
 

 
Kwaliteit 
Hiermee wordt beoogd om mensen die wel arbeidsvermogen hebben een concreter uitzicht op werk 
te bieden in een beschutte werkplek. Het aantal te realiseren dienstbetrekkingen  voor de gemeente 
Boxmeer voor 2020 is vastgesteld op 19. Tot 1 maart 2020 zijn nog geen plaatsingen gerealiseerd. 

Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden 
gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van 
de opdracht. 

 

 
Kwaliteit 
Het arbeidsmarktinstrument social return wordt ingezet om rechtstreekse uitstroom naar een 
dienstverband te bevorderen. Bij kleine inkopen/aanbestedingen wordt het verstrekken van 
vouchers gestimuleerd.  
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Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van 
maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces. 

 

 
Kwaliteit 
 
Door inzet van re-integratieproducten (o.a. jobhunting, jobcoaching, scholing, uitzendbureau, 
werkgeversbenadering, werkgeversservicepunt) de uitstroom van uitkeringsgerechtigden 
bevorderen.  

Uitvoering geven aan de pilot ‘Lerend Werken’ door de mogelijkheden van de deelnemers 
aan te spreken om op deze wijze uit dagbesteding door te stromen naar een beschutte 
werkplek of loonvormende arbeid. 

 

 
Kwaliteit 
De pilot wordt in 2020 geëvalueerd. Een korte tussenstand leert dat de doelgroep die in aanmerking 
komt voor de pilot beperkt is gebleven. Een mogelijke oorzaak is de aantrekkende arbeidsmarkt.  

Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen zodat men in het eigen levensonderhoud 
kan voorzien. 

 

 
Kwaliteit 
 
Om uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen worden uitkeringsgerechtigden op een 
re-integratietraject geplaatst. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de volgende 
instrumenten: traject gezondheid &leefstijl, motivatietraject, traject arbeidsfit maken, 
(reguliere)scholing, jobcoaching, jobhunting.  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Personeelslasten 
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving 
Personeelslasten 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52402013 SZ: personeelslasten 6.5 23.000 

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Wat willen we bereiken? 
In het kader van de nieuwe Wet Wmo per 1-1-2015 heeft de gemeente een brede 
verantwoordelijkheid voor de deelname van haar burgers aan het maatschappelijk verkeer. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. 

 

 
Kwaliteit 
De nieuwe Wmo-taken worden afgestemd met de gemeenten uit Brabant Noordoost-oost. De oude 
Wmo-taken worden lokaal en in samenwerking met de gemeenten Land van Cuijk afgestemd. Dit 
heeft in 2019 geleid tot een nieuw regionaal en lokaal beleidsplan 'Transformeren en 
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Doorontwikkelen'. Tevens is er per 1 januari 2020 een aangepaste Wmo-verordening vastgesteld. 

Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde 
Verordening Blijverslening. 

Dezeverordening stelt inwoners (huurders en woningeigenaren) van de gemeente Boxmeer in staat om 
langer thuis te blijven wonen door hiervoor passende kredietfaciliteiten op maat beschikbaar te stellen. 
 

 
Kwaliteit 
 

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor 
Wmo-ondersteuning vastgesteld. 

 

 
Kwaliteit 
In juni 2019 is een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 
verder voort te zetten en te ontwikkelen. 
 

De cliënt heeft de keuzevrijheid uit minimaal 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen 
en voorzieningen. Ook zijn er soms mogelijkheden voor hulpmiddelen via het lokale 
midden- en kleinbedrijf. 

 

 
Kwaliteit 
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen of de cliënt koopt 
zijn hulpmiddel zelf via een Persoonsgebonden budget (PGB). Voor een beperkt aantal 
hulpmiddelen kan er ook een beroep worden gedaan op het lokale midden- en kleinbedrijf. 
Periodiek worden er voortgangsgesprekken gevoerd met de gecontracteerde leveranciers. 

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening 
voor huishoudelijke verzorging. 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 blijft de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk 
vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand.  Door deze wetswijziging zien we 
een stijging van het cliëntenbestand  en de kostenontwikkeling in de Wmo. 
 

De gemeenteraad wordt periodiek (via kwartaalnieuwsbrieven) geïnformeerd over actuele 
zaken, aantallen en financiën in de Wmo. 

 

 
Kwaliteit 
Middels een nieuwsbrief wordt de gemeenteraad in 2020 elk kwartaal geïnformeerd over actuele 
zaken, aantallen en financiën binnen het sociaal domein.  

De overeenkomsten met zorgaanbieders worden voor HV getoetst aan de AMvB (reële 
kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt. 

In 2020 worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche.  Jaarlijks 
wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de 
dienstverlening huishoudelijke verzorging. 
 

 
Kwaliteit 
 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/verordening-blijverslening-gemeente-boxmeer-2018_56011.html
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Er wordt uitvoering gegeven aan het Wmo doelgroepenvervoer middels het 
Regiotaxivervoer. 

 

 
Kwaliteit 
Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe 
vervoerder gecontracteerd. Ook in 2020 blijft deze vervoerder actief.  Het contract eindigt op 31 
december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 
2023. 

Er zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van Wmo-begeleiding. 
Hierbij is aandacht voor integraliteit met Jeugd en de Participatiewet. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' door de raad vastgesteld. Naar 
aanleiding van dit plan is een transformatieagenda opgesteld. Het onderwerp doorontwikkeling van 
de Wmo-begeleiding is een van de speerpunten. In dat jaar is een eerste start gemaakt met een 
verschuiving van geïndiceerde dagbesteding naar een laagdrempelige inloopvoorziening. 
Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om per 1 maart 2020 van start te gaan met de pilot 'wonen 
met ondersteuning' gericht op de doelgroep 18-23 jaar in 5 betaalbare huurwoningen (tiny houses). 
Integraliteit tussen Wmo, Jeugd en Participatiewet is hierbij het uitgangspunt. De 5 tiny houses 
worden vanaf de genoemde datum  inmiddels bewoond.  

Het iWmo-berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders is verder ontwikkeld en zorgt 
voor een optimale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met relatief 
weinig administratieve lasten. 

 

 
Kwaliteit 
In de regio Brabant Noordoost-oost is besloten om vanaf 2020 voor de nieuwe Wmo-taken lokaal te 
gaan factureren. Tot 2020 werden de facturen door de centrumgemeente Oss betaald en rekenden 
de  lokale gemeenten af met Oss.  

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de 
visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie. 

 

 
Kwaliteit 
De gemeenteraad heeft hiervoor in juni 2019 een nieuw Wmo-beleidskader voor de komende jaren 
vastgesteld met als titel "Transformeren en doorontwikkelen". Op basis van de ervaringen in de 
afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, kan nog beter worden ingespeeld op 
de vraag van de kwetsbare burger. 
 

Het Wmo-beleid wordt getoetst aan de uitgangspunten in het nieuw vastgestelde 
beleidskader. 

 

 
Kwaliteit 
Voor 2020 zijn door een technische aanpassing een  nieuwe Wmo Verordening en nadere regels 
van kracht.  

Het zorgloket optimaal inzetten. Eventueel aansluitend op de inzet van een wijk-netwerk. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is de nieuwe werkwijze van het zorgloket van kracht geworden. De essentie is dat inwoners 
met alle zorgvragen bij het zorgloket terecht kunnen. Zo nodig wordt gezorgd voor een warme 
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overdracht naar een andere partij uit het wijknetwerk. 

In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de implementatie van het abonnementstarief, de 
standaard administratieprotocollen en de Wmo-verordening hierop aangepast. 

 

 
Kwaliteit 
 

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe (verlengde) Centrumregeling via de 
Centrumgemeente Oss voor de periode 2020-2023. Tevens wordt het tweejarig (2020-2021) 
inkoopplan uitgevoerd. 

 

 
Kwaliteit 
 

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe uitvoeringsafspraken voor het organiseren 
van een meldpunt en verkennend onderzoek. Wanneer er sprake is van een acute crisis dan 
zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. 

 

 
Kwaliteit 
 

Uitvoering geven (via centrumgemeente Oss) aan het uitvoeringsplan beschermd wonen, 
het bevorderen van doorstroom en het beperken van instroom door middel van preventie in 
samenwerking met sociale partners. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 heeft de raad het beleidsplan 'Transformeren en Doorontwikkelen' vastgesteld. In navolging 
op dit plan is een koersnota voor kwetsbare inwoners opgesteld. Eind 2019 hebben alle colleges in 
Brabant Noordoost-oost dit plan vastgesteld. In het koersdocument staan zowel de regionale, als de 
lokale opgaven. De insteek is om zorg en ondersteuning zoveel mogelijk nabij te organiseren. In de 
eerste helft van 2020 wordt een uitvoeringsplan opgesteld.  

We hebben door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van 
(arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk. 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is ervaring opgedaan met de pilot 'lerend werken'. De pilot wordt begin 2020 geëvalueerd. 

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en organiseren. 
De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren. 

 

 
Kwaliteit 
Hieraan is invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in het 
kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen. Voorbeelden van deze pilots zijn: 
'Zorg nu voor later' en 'Wonen met ondersteuning' (tiny houses). 
 

Wmo-burgerinitiatieven worden gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde 
Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 worden burgerinitiatieven gestimuleerd en beoordeeld op basis van het vastgestelde 
Wmo-beleid en een heldere toetsingshandreiking. Een voorbeeldinitiatief is de in 2019 gestarte 
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buurthuiskamer in de kern Boxmeer. Dit is een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare 
ouderen.  

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Wmo Vervoer 
De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) verwacht een kostenstijging voor 2020 als gevolg van de 
toename van het gebruik van het Wmo vervoer en de stijging van de kosten van vervoer o.a. de NEA 
index. Er zal €17.000 worden bijgeraamd ten laste van de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2021 zal er 
structureel € 30.000 worden bijgeraamd ten laste van de algemene middelen. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Wmo innovatie  
Zie de toelichting op de mutatie onder Wmo Vervoer. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV 17.000 

66709080 Wmo Innovatie 0 

Totaal Lasten 17.000 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema Jeugd 85.080 

Thema Participatie 23.000 

Thema WMO 17.000 

Totaal Lasten 125.080 
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Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie 

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie 
Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten 

Thema Duurzaamheid en Milieu 

Wat willen we bereiken? 
Duurzaam en energieneutraal 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Duurzaamheidsplan Projecten 2019-2021 

 

 
Kwaliteit 
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van 
het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt 
volop en in mei 2020 wordt de gemeenteraad het concept bod voor de RES Noordoost Brabant ter 
vaststelling voorgelegd. December 2019 is het beleidskader voor zon vastgesteld en in april 2020 
wordt samen met de overige Land van Cuijk gemeenten gestart met het proces van de transitievisie 
warmte. De raad is eind 2019 geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
energiebesparing bij sportverenigingen en MFA's. Daarnaast wordt de gemeenteraad in mei 2020 
voorgesteld het budget voor de gemeentelijke duurzaamheidslening te verhogen. Het 
duurzaamheidsplan is volop in uitvoering en via de verschillende energiecafé's worden inwoners 
meegenomen, geïnformeerd en gestimuleerd om actief mee te doen.  
  

Energieneutraal in 2045 

 

 
Kwaliteit 
Gemeentelijke energieverkenning en energiemix  
Eind januari 2019 is een eerste werksessie met de raad geweest over de uitgevoerde 
energieverkenning en de voorgestelde energiemix. Oktober 2019 is de tweede werksessie 
gehouden. De gemeenteraad heeft in december 2019 het beleidskader voor zonneparken 
vastgesteld en op 20 februari 2020 de energieverkenning en een energiemix voor de gemeente 
Boxmeer vastgesteld.  
Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant  
Eind 2018 het proces van de regionale energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB) opgestart, 
dit is een intensief traject en heel 2019 actief doorlopen met een forse inzet vanuit de gemeentelijke 
organisatie. In mei 2019 lag de startnotitie voor de RES NOB ter vaststelling bij de Raad. Het 
concept bod van de RES Noordoost Brabant wordt in mei 2020 ter vaststelling aan de raad 
voorgelegd. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Thema Klimaat en Riolering 

Wat willen we bereiken? 
Klimaatbestendig 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 



 

   65 

Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024 
 

 
Kwaliteit 
Het VGRP 2015-2019 is tot 2020 geldig. In de raadsvergadering van 19 maart 2020 is het VGRP 
2020-2024 vastgesteld. 

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 

Film klimaatbestendig Land van Cuijk 
 

 
Kwaliteit 
Het 3e uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 is gereed.  Dit is in maart 
2019 vastgesteld door het college en meegenomen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan. 
Op 2 oktober 2019 is de uitvoering van het 3e uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van 
Cuijk 2030 officieel van start gegaan. 

Masterplan Water 

 

 
Kwaliteit 
De masterplannen water, waarin wij omschrijven welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te 
voorkomen bij een neerslag van 60mm in een uur zijn nagenoeg gereed. 

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk 

 

 
Kwaliteit 
De in de samenwerking genoemde doelstelling op het gebied van kwaliteit, kosten  en 
kwetsbaarheid wordt gehaald. Wij hebben  ons VGRP gezamenlijk opgesteld en hebben dezelfde 
telemetrie voor gemaal besturing en nagenoeg  dezelfde beheerpakketten. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Riolering en zuivering 
Op basis van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020 - 2024) is voor  toezicht en 
handhaving op afkoppelverlichtingen van regenwater van de rioleringen (en de benodigde tractie) € 43.000 
geraamd (fte). Op basis van klimaatopgave is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om regenwater af 
te koppelen. Uit een steekproef in de gemeente blijkt dat veel nieuw verhard oppervlak van zowel 
vergunningsvrije als vergunning plichtige bouwwerken nog wordt aangesloten op de riolering. Hierdoor 
lopen we  risico’s, onder andere dat de riolering niet meer voldoet aan de emissie-eisen en dat op andere 
locaties wateroverlast ontstaat. Met de nog op te stellen regenwaterverordening als 
handhavingsinstrument, met bijbehorend communicatietraject, gaan we de afkoppelingspanningen 
handhaven. 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 38.000 

67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 5.000 

Totaal Lasten 43.000 

Baten  

67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 43.000 

Resultaat 0 

https://www.youtube.com/watch?v=8gBzcblOflc&feature=youtu.be
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Thema Afval en Circulaire economie 

Wat willen we bereiken? 
Nederland Circulair in 2050 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Bestuurscommissie afval Land van Cuijk met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma 
Circulaire Economie 

 

 
Kwaliteit 
In 2019 is door de Bestuurscommissie Land van Cuijk en Boekel een eigen wensbeeld en een 
duurzaamheidsvisie op de circulaire economie opgesteld. Vervolgens wordt nagegaan waar de 
mogelijkheden liggen voor Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie 0 

Kredieten - Programma 7 

 
Stand van zaken kredieten Programma 7 
 
Lopende kredieten 

Krediet riolering Irenestraat IVS2015 

 

 
Kwaliteit 
Voornoemd plangebied is door aankoop van het kantoor Spring aan de Irenestraat uitgebreid. De 
herinrichting van de Irenestraat maakt nu integraal onderdeel uit van brede planvorming Bakelgeert. 

 
Geld 
Dit project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Bakelgeert . 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 

 

 
Kwaliteit 
Het restant van het krediet wordt ingezet voor het herinrichten en afkoppelen regenwater van de 
Irenestraat te Boxmeer en maakt onderdeel uit van de Bakelgeert. 

 
Geld 
 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017 

 

 
Kwaliteit 
Kan worden afgesloten. 

 
Geld 
Kan worden afgesloten. 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
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Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voortkomend uit de 
regenwatervisieplannen  en aan vervangingen en renovaties. 

 
Geld 
 

Krediet herinrichting hoogkoorplein 

 

 
Kwaliteit 
De bestekvoorbereiding bevindt zich op dit moment in afrondende fase. 

 
Geld 
In december 2019 is de raad geïnformeerd over de voortgang van dit project en de meest actuele 
kostenraming. Op korte termijn wordt de aanbestedingsprocedure gestart, in juni 2020 vindt de 
aanbesteding plaats. Dan zal blijken hoe de (laagste) inschrijving zich verhoudt tot het beschikbare 
krediet. 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voortkomend uit de 
regenwatervisieplannen  en aan vervangingen en renovaties. 

 
Geld 
 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer 

 

 
Kwaliteit 
Zie krediet "klimaat adaptatie omgeving Weijer". 

 
Geld 
 

Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer 

 

 
Kwaliteit 
Voorbereiding voor park en gracht is gestart. Binnenkort worden deze werkzaamheden 
aanbesteed. 

 
Geld 
In mei 2020 wordt de raad voorgesteld om voor het totale projectgebied een krediet van € 4.200.000 
beschikbaar te stellen. De uitvoering vindt in twee fases plaats waarbij de Weijergracht en 
Weijerplein het eerste wordt aangepakt. 

Krediet duurzaamheidslening particulieren 

 

 
Kwaliteit 
Doel van de duurzaamheidslening voor particulieren is het stimuleren van het uitvoeren van 
energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de 
gemeente geld lenen om de woning energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken. Het begrote 
budget is in zijn geheel toegekend. 

 
Geld 
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Krediet stimuleringslening verenigingen 

 

 
Kwaliteit 
Doel van de stimuleringsregeling voor (sport)verenigingen is het stimuleren van het uitvoeren van 
energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen. Men kan op basis van deze regeling bij de 
gemeente geld lenen om een (club) gebouw  energiezuinig en/of klimaatbestendig te maken. 

 
Geld 
 

Kredieten rioleringsplan (VGRP) 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010207584000000 GRP 
Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 

675.000 463.896 211.104 

I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 25.000 0 25.000 

I010207590000000 Aanpassingen rioolstelsel en voorz 
2017 

321.800 319.865 1.935 

I010207592000000 Rioleringsplan IVS2018 - 
720759200 

456.000 454.172 1.828 

I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 
720759400 

2.750.000 1.035.851 1.714.149 

I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 
720759600 

4.470.000 259.275 4.210.725 

I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 
720759800 

1.139.280 0 1.139.280 

I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. 
DeWeijer 

216.150 2.016 214.134 

Totaal  10.053.230 2.535.075 7.518.155 

Kredieten klimaat 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 
2020 

85.000 12.161 72.839 

Kredieten duurzaamheid 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren 500.000 375.147 124.853 

I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen 300.000 109.043 190.957 

Totaal  800.000 484.190 315.810 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 
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2020 

Lasten  

Thema Klimaat en Riolering 43.000 

Baten  

Thema Klimaat en Riolering 43.000 

Resultaat 0 
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Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving 

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving 
Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens 

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) 
Omgevingsrecht 

Wat willen we bereiken? 
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt 
de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van 
handhaving te komen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Adequaat in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen/ ontheffingen, 
verzoeken om quickscan, inclusief informatie verstrekken en voorlichting geven. 

 

 
Kwaliteit 
Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente 
Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 gemeente Boxmeer' wordt voor 1 mei 2020 
vastgesteld. 

Implementatie alsmede uitvoering conform de ‘Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Boxmeer 2016’ 

 

 
Kwaliteit 
Het 'Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 gemeente 
Boxmeer' op basis van het 'Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
2019-2023 gemeente Boxmeer' is vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd. Het 'Jaarverslag 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 gemeente Boxmeer' wordt voor 1 mei 2020 
vastgesteld. 

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Personeelslasten  
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving 
Personeelslasten. 
Bodemadvisering 
De nota bodembeheer 2019 - 2024 is geldig voor 15 gemeenten in de regio Brabant Noord. Tijdens het 
opstellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaart waren de aangescherpte eisen en het tijdelijk 
handelingskader over PFAS nog niet in beeld. Als gevolg van de onduidelijkheid over PFAS, trad en treedt 
er stagnatie op in het verzet van grond en baggerspecie. Pas kort voor 1 oktober 2019 werden de 
gevolgen van het tijdelijk handelingskader voor het grondverzet binnen onze gemeente en specifiek ook 
voor onze eigen werken duidelijk. De bodemkwaliteitskaart wordt nu aangevuld met deze 
aangescherpte PFAS richtlijnen, de kosten daarvan bedragen € 15.000.  
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 -63.000 

https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=299782&f=e7b8189375bebe2b61ed76debcd76e60&attachment=1&c=60067
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=299782&f=e7b8189375bebe2b61ed76debcd76e60&attachment=1&c=60067
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=296032&f=e074310009e9a96c189012e4efe2422a&attachment=1&c=57037
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=296032&f=e074310009e9a96c189012e4efe2422a&attachment=1&c=57037
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=299782&f=e7b8189375bebe2b61ed76debcd76e60&attachment=1&c=60067
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=299782&f=e7b8189375bebe2b61ed76debcd76e60&attachment=1&c=60067
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=296032&f=e074310009e9a96c189012e4efe2422a&attachment=1&c=57037
https://www.boxmeer.nl/document.php?m=13&fileid=296032&f=e074310009e9a96c189012e4efe2422a&attachment=1&c=57037
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52501024 R-RE: pers.lst 8.3 5.250 

52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 8.000 

67233020 Bodemadvisering 15.000 

Totaal Lasten -34.750 

Thema Implementatie Omgevingswet 

Wat willen we bereiken? 
Implementatie Omgevingswet 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Het inzichtelijk maken van de gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet en starten 
met implementatie daar waar nodig/mogelijk. (Invoerdatum 01-01-21). 

 

 
Kwaliteit 
De inwerkingtreding van de Omgevingsweg is thans uitgesteld naar 1-1-2021. De implementatie 
van de Omgevingswet wordt in samenwerking met de gemeenten CGM en Sint Anthonis opgepakt. 

Kredieten - Programma 8 

 
Stand van zaken kredieten Programma 8 
 
Lopende kredieten 

Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 

 

 
Kwaliteit 
In 2018 is een nieuwe applicatie aangeschaft en geïmplementeerd voor het digitaal toetsen van 
vergunningen. In 2019 zijn nog gebruikers toegevoegd. Hiernaast zal het budget mogelijk nog 
worden gebruikt voor de aanschaf van digitale stempels in de nieuwe applicatie. 

 
Geld 
 

Krediet software omgevingswet IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
De inwerkingtreding van de Omgevingsweg is uitgesteld naar 1-1-2021. De implementatie van de 
Omgevingswet wordt samen met gemeenten Cuijk en Sint Anthonis opgepakt. Hierbij zal ook het 
softwarepakket worden meegenomen. 

 
Geld 
De implementatie van de Omgevingswet wordt samen met de gemeenten CGM en Sint Anthonis 
opgepakt. Naar verwachting zullen de kosten voor  software hoger zijn dan geraamd. 

Kredieten VTH 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010209020000000 Digitale vergunningverlening 
IVS2017 

10.000 9.387 613 
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I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 
-720902200 

15.000 0 15.000 

Totaal  25.000 9.387 15.613 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 
 Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 

2020 

Lasten  

Thema VTH Omgevingsrecht -34.750 
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Paragrafen 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Aanwezige risico's 
Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting. 

kaart nr. Risicocategorie Stand van zaken risico's 

Top 10 risico's   Toegenomen Afgenomen Onveranderd 

1 Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein     X 

2 Klimaatadaptatie                 X 

3 Informatievoorziening     X 

4 Algemene uitkering uit het gemeentefonds     X 

5 Personeel     X 

6 Rampenbestrijding en crisisbeheersing     X 

Momenteel heerst het coronavirus de gemeente Boxmeer is belast met uitvoerde taken vanuit het rijk zoals de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. 

Welke gevolgen de pandemie voor de gemeente heeft is nu nog niet duidelijk. 

7 Contractenbeheer     X 

8 Treasury   X   
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We hebben door het (vervroegd) aantrekken van twee geldleningen in 2019 op dit moment voldoende financieringsbehoefte waardoor we in 2020 waarschijnlijk  geen 

langlopende geldleningen meer hoeven aan te trekken. Mochten er nog kasgeldleningen aangetrokken worden dan lopen we hier ook geen risico mee aangezien de rente nog 

steeds negatief is. Op het gebied van treasury is het risico dus afgenomen. 

9  Grondvoorraad   X   

Het risico m.b.t. de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO norm is 10 % van de boekwaarde. 

10 Juridische claims     X 
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Overig 

Financiële 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden 
bijgesteld danwel worden afgesloten 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010201582000000 4x4 auto boombeheer 
IVS2019-720158200 

34.000 39.083 -5.083 

I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht 
IVS2019 

36.373 37.871 -1.498 

I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg 
Oeffelt-72032100 

350.000 375.598 -25.598 

I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 275.000 307.538 -32.538 

I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg 132.000 139.986 -7.986 

I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - 
RF2014 

5.000 5.000 0 

I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - 
TR2017 

5.000 5.000 0 

I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - 
TR2017 

15.000 14.954 46 

I010207590000000 Aanpassingen rioolstelsel en voorz 
2017 

321.800 319.865 1.935 

I010207592000000 Rioleringsplan IVS2018 - 
720759200 

456.000 454.172 1.828 

I010209024000000 Burgemeester Verkuijlstraat 
60-720902400 

378.000 377.627 373 

I010305092000000 Gryphus Vierlingsbeek 
IVS2017-730509200 

135.000 126.663 8.337 

I010404132000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 1- 
740413200 

195.220 191.601 3.619 

I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 
2-740413800 

152.250 152.945 -695 

Totaal  2.490.643 2.547.903 -57.260 

Totaal 2.490.643 2.547.903 -57.260 

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden 
gesteld 

Krediet Bedrag 

Verharden Hoogeind te Oeffelt    30.000 
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Status opvolging bevindingen accountant 

Status opvolging bevindingen accountant 
Jaarlijks wordt door onze accountant als onderdeel van de controle van de jaarrekening een 
interim-controle uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de 
interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Tevens heeft 
deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2019 te signaleren. In deze 
Managementletter zijn de bevindingen en aanbevelingen opgenomen. 
De overall conclusie van Deloitte in de Managementletter 2019 is dat de interne beheersing van de 
gemeente Boxmeer toereikend is opgezet en bestaat. Deloitte heeft geen onvervangbare of significante 
tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd. 
De beoordeling van de administratieve organisatie en interne beheersing van verschillende processen zijn 
beoordeeld en hebben geleid tot een aantal bevindingen en aandachtspunten: 
Bevindingen: 
1) Digitale autorisaties onkostendeclaraties en memoriaalboekingen 
Advies: beide onderdelen dienen nog betrokken te worden in een IT-audit van Deloitte, waardoor niet 
gesteund kan worden op de digitale autorisatie. 
Managementreactie: bij Motion is de leverancier gevraagd de digitale autorisatie zichtbaar te maken. 
Tevens dienen beide modules nog een IT-audit door Deloitte te ondergaan. Tot die tijd extra steekproeven 
ter controle. 
2) Follow-up 2018 
a) Starformulieren inkoop 
Bevinding: uniformeren proces inkoop ten aanzien van startformulieren. 
Advies: Bevinding 2018 is deels opgelost. In juni 2019 zijn nieuwe regels vastgesteld en checklist in Join 
opgenomen. Systeem dwingt echter niet af dat een inkoopformulier moet zijn ingevuld alvorens facturen 
betaalbaar worden gesteld. Het effect van de maatregelen moet nog via IC worden vastgesteld. 
Managementreactie: Factuurcontroles IC afwachten. Wel aandacht blijven vragen voor startformulier 
inkoop. 
b)Volledigheid opbrengst belastingen 
Bevinding: Er is geen sprake van een zichtbare controle op de volledigheid van de belastingen t.a.v. 
vrijstellingen, ontheffingen of leegstand. 
Advies: Geadviseerd wordt een zichtbare controle in te voeren op de volledigheid. 
Managementreactie: Ons inziens wordt de volledigheid voldoende gewaarborgd door de geautomatiseerde 
koppelingen met de basisregistraties. Wij hebben een overleg met de accountant gepland om deze materie 
te bespreken. 
c) Betrouwbaarheid en continuïteit automatiseringsomgeving 
Bevinding: Het betreft hier bevindingen ten aanzien van de applicatie Civision Middelen, te weten de 
onderdelen goedkeuringsworkflow, functiescheiding, beheerrechten, autorisaties en controle, 
wachtwoordinstellingen, wijzigingen versiebeheer en toegang database. 
Advies: Doorontwikkelen van de betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving. 
Managementreactie: Inmiddels zijn sedert 2016 een aantal bevindingen (deels) opgelost. Gedeeltelijk zijn 
tekortkomingen op een praktische manier opgelost via extra controles. De overblijvende items zijn niet op 
te lossen omdat deze buiten onze invloedsfeer liggen of in praktisch zin niet opgelost kunnen worden. 
Aandachtspunten: 

1. Management override: Dit betreft een verplicht verondersteld risico voor de accountant. 
Uitgangspunt is dat het management zich in een unieke positie bevindt om fraude te plegen. 
Deloitte geeft aan dat zij geen signalen heeft gekregen dat dit risico zich in Boxmeer heeft 
voorgedaan. 

2. Frauderisicoanalyse: De gemeente Boxmeer heeft een geactualiseerde frauderisicoanalyse en 
besteed aandacht aan de fraude. 

3. Sociaal Domein: Verwezen wordt naar de ontwikkelingen Jeugdwet , PGB’s SVB en Wmo en de 
impact daarvan op onze ic en de controle van de accountant. 
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4. Grondexploitaties: Op 11 december 2019 is de voortgang van de verschillende grondexploitaties 
besproken met Deloitte Real Estate. 

5. Interne controles: de interne controlewerkzaamheden van Boxmeer voldoen aan de vereisten 
van de accountant. Geadviseerd wordt meermaals per jaar te rapporteren. Tevens wordt 
geadviseerd tijdig te starten met een plan van aanpak ic 2021 in verband met de nieuwe regels 
inzake rechtmatigheidsverantwoording college. 

De managementletter is besproken in de Auditcommissie op 9 december 2019. 


