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2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Inleiding
De 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 betreft financiële mutaties welke zijn opgetreden na 
vaststelling van de 1e algemene begrotingsbijstelling 2019. Per programma wordt hier nader op ingegaan. 
De  toelichting op de cijfers vindt op hoofdlijnen plaats. In een apart hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de 
status opvolging bevindingen accountant, actualisatie reserves en voorzieningen en het 
woningbouwprogramma. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie wordt 
verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Daarnaast wordt nog ingegaan op risico’s met betrekking tot de 
paragraaf weerstandsvermogen.

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Omschrijving (- = nadeel) 2019 2020 2021 2022 2023

0. Bestuur en ondersteuning      

Thema Bestuurszaken -41.950 -37.750    

Thema Burgerzaken en Verkiezingen -31.368     

Thema Bedrijfsvoering -188.156 -49.050 -44.050 -44.050 -44.050

Totaal -261.474 -86.800 -44.050 -44.050 -44.050

      

1. Veiligheid      

Thema Openbare Orde, Veiligheid en Ondermijning -38.640 -81.120    

Thema Brandweer en Crisisbestrijding 2.450 -300 -300 -300 -300

Totaal -36.190 -81.420 -300 -300 -300

      

2. Openbare Werken      

Thema Werk in Uitvoering 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390

Totaal 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390

      

3. Economische en Ruimtelijke ontwikkeling      
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Thema Economie en Vestigingsklimaat -91.875     

Thema Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 386.246     

Thema Recreatie en Toerisme -2.600     

Totaal 291.771 0 0 0 0

      

4. Financiën      

Thema Planning en Control 390.792 683.673 793.276 843.429 582.899

Thema WOZ en Belastingen -19.000     

Totaal 371.792 683.673 793.276 843.429 582.899

      

5. Leefbaarheid      

Thema Onderwijs 104.461 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100

Thema Welzijn 2.020 3.655 3.655 3.655 3.655

Thema Sport 38.672     

Thema Kunst en Cultuur 18.640 15.000 15.000 15.000 15.000

Totaal 163.793 12.555 12.555 12.555 12.555

      

6. Sociale Zaken en Werkgelegenheid      

Thema Jeugd -225.179     

Thema Inkomensvoorzieningen 690.000 -10.045 -10.045 -10.045 -10.045

Thema Participatie -184.149 -24.713 -24.344 -24.179 -24.107

Thema WMO 293.820 -307.201 -314.842 -320.895 -320.895

Totaal 574.492 -341.959 -349.231 -355.119 -355.047
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7. Duurzaamheid en Klimaatadaptatie      

Thema Duurzaamheid en Milieu 12.000     

Totaal 12.000 0 0 0 0

      

8. Vergunningen, Toezicht en Handhaving      

Thema VTH Omgevingsrecht -365.750     

Totaal -365.750 0 0 0 0

      

Programma 2019 2020 2021 2022 2023

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning -261.474 -86.800 -44.050 -44.050 -44.050

Programma 1 Veiligheid -36.190 -81.420 -300 -300 -300

Programma 2 Openbare Werken 105.000 22.610 -7.390 -7.390 -7.390

Programma 3 Economische en ruimtelijke ontwikkeling 291.771     

Programma 4 Financiën 371.792 683.673 793.276 843.429 582.899

Programma 5 Leefbaarheid 163.793 12.555 12.555 12.555 12.555

Programma 6 Sociale zaken en Werkgelegenheid 574.492 -341.959 -349.231 -355.119 -355.047

Programma 7  Duurzaamheid en Klimaatadaptatie 12.000     

Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving -365.750     

Totaal 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 855.434 208.659 404.860 449.125 188.667

Stand na 1e algemene begrotingsbijstelling 2019 -484.440     

Raad 16 mei 2019 Bijdrage Sportpark De Brest -13.574     

Raad 27 juni 2019 Jaarrekening 2018 Regionaal Bureau Leerplicht 12.499     

Raad 27 juni 2019  Krediet openbare verlichting -4.246     

Raad 27 juni 2019 Jaarrekening 2018 Bestedingsvoorstel 485.000     
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Raad 26 september 2019 Duurzaamheidsplan  -203.225    

Raad 7 oktober 2019 Krediet sloop pand Burgemeester Verkuijlstraat -1.306     

Begrotingsresultaat 2020-2023 conform begroting 2020  103.993 132.246 114.477 394.477

Totaal na 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 849.367 109.427 537.106 563.602 583.144

Onvoorzien begroting  146.000 146.000 146.000 146.000

Nieuwe stand begrotingsresultaat  255.427 683.106 709.602 729.144

Bovenstaande mutaties van de 2e algemene begrotingsbijstelling 2019 zijn inclusief de mutaties van de 
kapitaallasten en de salarissen. In de overige financiële overzichten verderop in dit document zijn de 
mutaties van de kapitaallasten en salarissen achterwege gelaten.
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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.

Wat gaan we daarvoor doen?
In samenspraak met de samenleving, de dorps- en wijkraden zullen er stappen gezet 
worden naar innovatieve vormen van kernendemocratie.
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.

Kwaliteit

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 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Telefoonkosten college
Hier kan € 2.000 van afgeraamd worden. Gemiddelde bedrag is € 350 per maand.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 2.000. 
Studiedagen college
Eénmalig bijramen € 10.000  i.v.m. een opleidingstraject van één wethouder en een werkconferentie van 
het college.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000. 
Representatie
Op basis van de werkelijke kosten zal er naar verwachting voor 2019 eenmalig € 5.000 extra zijn 
benodigd voor representatieve activiteiten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door kosten in verband 
met het bezoek van Sigmaringen.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000. 
75 jaar bevrijding
Bij Raadsmemo  van 1 oktober jl. bent u uitgebreid geïnformeerd over de activiteiten, en hierbij behorende 
middelen in het kader van 75 jaar bevrijding.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 28.950 in 2019 en € 37.750 in 2020. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e 

berap 2019
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2020
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2021
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2022
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2023

Programma 0 - Bestuur en 
Ondersteuning

Thema Bestuurszaken

60012010 B&W: 
personeelslasten 0.1

-2.000 0 0 0 0
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60012020 B&W: studiedagen, 
conferenties en werkbe

10.000 0 0 0 0

60012034 Repr.: bestuurlijke 
aangelegenheden

5.000 0 0 0 0

60012075 75 jaar bevrijding 28.950 37.750 0 0 0

60051070 
Herindeling/kernendemocratie

0 0 0 0 0

Totaal Thema 
Bestuurszaken

41.950 37.750 0 0 0

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en salarissen

41.950 37.750 0 0 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
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.

Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?
Organisatie van de benodigde verkiezingen  / uitvoering geven aan het draaiboek 
verkiezingen.

Kwaliteit
De verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart 2019 en die van het 
Europees Parlement op  23 mei 2019 zijn goed verlopen. 
 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Burgerlijke stand
De kosten van het digitaliseren van de akten burgerlijke stand van voor 2009 zijn € 63.000. De kosten 
worden deels gedekt door de begrote middelen op de post Burgerlijke stand en deels vanuit de Algemene 
Gemeentelijke Reserve (AGR) van het Werkvoorzieningschap. Er is nog een tekort van € 30.000. Er zal 
€ 30.000 bijgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 30.000. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning

Thema 
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Burgerzaken 
en 
Verkiezingen

60031010 
Burgerlijke 
stand

30.000 0 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

30.000 0 0 0 0

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Juridische ondersteuning
In de begroting is een bedrag van € 33.170 opgenomen voor juridische ondersteuning. Er lopen op dit 
moment nog enkele juridische procedures. Voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag van € 10.000 bij 
te ramen.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000. 
Outplacementkosten
Er heeft een herrekening van de salariskosten 2019 plaatsgevonden. Hierdoor kunnen de salariskosten 
worden afgeraamd. De lagere salariskosten zijn o.a. ontstaan door openstaande vacatures. Hier 
tegenover staat een bedrag van € 80.850 wat benodigd is voor outplacementkosten.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 80.850.
Arbo Jaarplan
Dit jaar nog is er een Pago/PMO. Dit is niet meegenomen in de begroting 2019. Verder zijn er extra 
kosten i.v.m. RIE SOZA en het abonnement op Soloprotect. Verwacht wordt dan ook dat de uitgave zeker 
€ 10.000 hoger zal zijn op deze post. Voorgesteld wordt dan ook om het budget incidenteel met € 10.000 
te verhogen.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 10.000. 
Budget Ondernemingsraad
Geraamd is een bedrag van € 8.150. I.v.m. extra kosten inhuren advies m.b.t. herindeling voor training 
nieuwe OR leden dient een incidenteel een bedrag van € 7.400 bijgeraamd te worden.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 7.400. 
Abonnementen/contributies
I.v.m. een kostenverhoging van Kluwer Navigator dient er een bedrag van € 7.000 te worden bijgeraamd. 
Dit is structureel al verwerkt in de concept begroting 2020.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 7.000. 
Aankoop en onderhoud meubilair
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Het betreft eenmalige extra uitgaven voor de zit-sta bureaus, aankoop meubilair voor de afdeling Sociale 
Zaken, reparaties  en uitbreiding personeel.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 25.000. 
Huisvesting SZ en BJ&G
Nu we een tijdje draaien blijkt dat er structurele bijraming dient plaats te vinden. Het betreft uitgaven  t.b.v. 
de exploitatie (OZB, gemeentelijke belastingen, schoonmaakkosten, gasverbruik en lidmaatschap VVE) 
welke initieel niet geraamd zijn.
Het betreft een structureel nadeel van € 16.800. 
Audio visuele installatie raadzaal
In 2010 bij de bouw van ons gemeentehuis is er een complete audio- visuele installatie aangebracht in de 
raadszaal. Dit systeem is draadloos en maakt gebruik van het Wifi netwerk. I.v.m. de drukke bezetting van 
het Wifi kanaal hebben we regelmatig storing op de installatie. Deze storingen nopen ons om de installatie 
voor de afschrijvingstermijn van 10 jaar te vervangen. In verband met de mogelijke gemeentelijke 
herindeling per 1-1-2022 is besloten om het systeem te leasen.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.856. 
Onderhoud programmatuur
Er dient structureel vanaf 2020 een bedrag bijgeraamd te worden van € 32.450 en incidenteel voor 2019 
een bedrag van € 38.450. De bijraming komt voort uit het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de 
begrotingsapp (Pepperflow), de schikking met SplitVision en de noodzaak om softwaresupport met één 
jaar extra te verlengen aangezien we een jaar langer met de huidige infrastructuur hebben gewerkt dan 
voorzien.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 38.450 in 2019 en € 32.450 structureel vanaf 2020. 
Inhuurvergoedingen voor eigen personeel 
Voor 2019 een bedrag van € 4.300 bijramen (structureel € 5.200) i.v.m. piketvergoeding medewerker 
communicatie in Veiligheidsregio Brabant Noord.
Het betreft een voordeel  van € 4.300 in 2019 en € 5.200 vanaf 2020.
Exploitatie Burgemeester Verkuijlstraat
Begin 2019 is gestart met voorbereiding van de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat. Onder andere 
blijkt dat de exploitatie van het aangekochte pand, aan de burgemeester Verkuijlstraat, kan worden 
afgerond. De kosten van de exploitatie zijn in 2019 € 7.500 lager dan geraamd.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 7.500. 
Sint Cornelisstraat 28 (Benkske Vortum-Mullem)
Het gebouw, St. Cornelisstraat 28a (Benkske) is eigendom van de gemeente en wordt tijdelijk beheerd. 
Hiervoor is nog geen budget beschikbaar. Geraamd wordt een bedrag van € 5.000 voor beheerkosten.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000 in 2019 en 2020.
Verkoop reststroken
Op basis van de verkoop van de reststroken tot nu toe, is de inschatting dat er in 2019 minder reststroken 
worden verkocht, de opbrengst wordt € 31.000 lager dan geraamd.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 31.000.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning

Thema 
Bedrijfsvoering

52102016 O-PO 
Juridische 
Dienstverleningsovk.

10.000 0 0 0 0

52102060 O-PO: 
Outplacementkosten

80.850 0 0 0 0
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52102070 O-PO:Arbo-
jaarplan: uitvoering

10.000 0 0 0 0

52102075 O-
PO:Ondernemingsraad

7.400 0 0 0 0

52103050 O-ID-
DIV:abonnementen, 
tijdschriften, bo

7.000 0 0 0 0

52103530 O-ID-
FDI:kantoorinventaris 
en apparatuu

25.000 0 0 0 0

52103575 O-ID-FDI 
Huisvesting SZ en 
BJ&G

16.800 16.800 16.800 16.800 16.800

52103580 O-ID-
FDI:overige 
huisvest.baten en last

5.856 0 0 0 0

52105045 O-ID-
ICT:onderhoud 
programmatuur 0.4

38.450 32.450 32.450 32.450 32.450

52201010 O-BOC: 
personeelslasten 0.4

-4.300 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200

55901580 
Burgemeester 
Verkuijlstraat 60

-7.500 0 0 0 0

55901590 
Cornelisstraat 28a 
(Vortum-Mullem)

5.000 5.000 0 0 0

63406020 Reststroken: 
verkoop

31.000 0 0 0 0

Totaal Thema 
Bedrijfsvoering

225.556 49.050 44.050 44.050 44.050

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

225.556 49.050 44.050 44.050 44.050

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
Met de wijk- en dorpsraden van 25 kernen wordt verkend welke behoefte er in betreffende kern 
leeft m.b.t. het begrip kernendemocratie. Een eerste aanzet is hiertoe al gegeven.
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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 wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, 
wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.

Kredieten Programma 0

Stand van zaken kredieten Programma 0

Lopende kredieten
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Kwaliteit
Het pand is eind 2018 aangekocht. Ad Hoc verzorgt het tijdelijk beheer tot aan de sloop. De 
onderzoeken ten aanzien van flora/fauna  zijn afgerond (5-9-2019). Op basis van het  raadsbesluit 
van 7 oktober jl. mag er gesloopt worden per oktober 2019. Locatie wordt waarschijnlijk 
ondergebracht onder R-OW (reconstructie Burg. Verkuijlstraat) daarover moet nog worden 
besloten en aanvullend een raming worden opgesteld. 
  
 
Geld
De verkregen middelen bleken toereikend te zijn tot aan de sloop in het najaar van 2019 (Sloop zal 
 worden opgenomen in een nieuwe raming voor de reconstructie Burg. Verkuijlstraat). De 
hoeveelheid asbest is hierbij bepalend voor de hoogte van het budget.

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019

Kwaliteit
Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van de  externe 
postafhandeling en de invoering van het (ver)nieuw(d) meldingssysteem buitendienst aan het 
zaaksysteem.
Geld

Krediet ICT elektrische handtekening IVS2012

Kwaliteit
Het betreft de invoering van de elektronische handtekening op onze schriftelijke correspondentie. 
De invoering hiervan is, v.w.b. documenten,  bijna voltooid. Aanvullende technische 
werkzaamheden voor vergunningen en tekeningen worden uit dit budget bekostigd.
Geld
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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 2. Restant budget (€5.000) wordt gebruikt in fase 2 en 3
Geld

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 2

Kwaliteit
Fase 2 van de invoering van het nieuwe zaaksysteem loopt volgens planning. In deze fase gaat 
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 zal naar verwachting in Q4 2019 afgesloten worden. Het specifieke budget voor deze fase 
is opgebruikt.
Geld

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3

Kwaliteit
In 2019 en 2020 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.
Geld

Krediet ICT vervanging discussie-installatie raadszaal

Kwaliteit
De vervanging heeft plaatsgevonden in de vorm van lease.
Geld
Krediet kan komen te vervallen.

Krediet ICT vervanging software Office

Kwaliteit
Eind 2019/begin 2020 vindt dit plaats samen met de vervanging van de werkplekken.
Geld

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2018

Kwaliteit
Conform het Informatiebeleidsplan 2018-2022 wordt een deel van de software aangepast. Uit dit 
budget wordt voornamelijk een éénmalig bedrag voor aanpassing van de Oracle licenties 
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gefinancierd.
Geld
Het krediet kan worden afgesloten

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019

Kwaliteit
Het krediet wordt aangesproken in Q4 2019 ten behoeve van extra softwareonderhoud MOOR, 
Geovisia en datawarehouse/makelaar.
Geld

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010209024000000 
Burgemeester 
Verkuijlstraat 60-
720902400

378.000 380.218 -2.218

Totaal 378.000 380.218 -2.218

ICT kredieten
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010404092000000 ICT: 
electr.handtek. IVS2012-
740409200

10.000 5.522 4.478

I010404132000000 ICT: 
Impl. zaaksysteem Join 1- 
740413200

195.220 190.166 5.054

I010404138000000 ICT: 
Impl. zaaksysteem Join 2-
740413800

152.250 152.354 -104

I010404140000000 ICT: 
Impl. nieuw zaaksysteem 
- 740414000

100.000 25.440 74.560

I010404142000000 ICT: 
E-overheid + autenticatie-
740414200

45.000 16.250 28.750

I010404144000000 ICT: 
Verv. 
werkprocessensoftw.-
740414400

49.138 49.138 0

I010404148000000 ICT: 
doorontwikkelen nieuw 
zaaksysteem

63.000 3.000 60.000

I010404150000000 ICT: 
verv discussie-install. 
Raadszaal

0 0 0

I010404152000000 ICT: 
verv Office software - 
740415200

94.500 8.015 86.485
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I010404154000000 ICT: 
verv 
werkprocessensoftware 
IVS2019

51.450 21.173 30.277

Totaal 760.558 471.057 289.501

Totaal 760.558 471.057 289.501

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 0

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning

Thema 
Bedrijfsvoering

225.556 49.050 44.050 44.050 44.050

Thema 
Bestuurszaken

41.950 37.750 0 0 0

Thema 
Burgerzaken en 
Verkiezingen

30.000 0 0 0 0

Totaal 
Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning

297.506 86.800 44.050 44.050 44.050

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

297.506 86.800 44.050 44.050 44.050



 19

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
Verkeersveiligheid en met name handhaving dient een vast agendapunt te worden in de lokale 
gezagsdriehoek (het orgaan waarin regulier overleg plaatsvindt tussen de burgemeester, de officier van 
justitie en de lokale/regionale politiechef).

Kwaliteit
Nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar is vastgesteld in 2019.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Kwaliteit
In oktober 2019 vindt wederom een hercertificering plaats van het keurmerk veilig ondernemen 
Saxe Gotha.

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

Kwaliteit
Het Bibob beleid zal in het 4e kwartaal van 2019 worden herijkt.

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Huisdierenopvang
Het gaat hier om extra kosten voor het ophalen van dieren (zorgplicht burgemeester).
Het betreft een incidenteel nadeel van € 4.000
Kosten wet op de lijkbezorging
In kader wet op de lijkbezorging worden steeds meer crematies door gemeente verricht.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000
Straatcoaches
Bij raadsmemo van 2 juli jl. hebben wij u nader geïnformeerd over de extra inzet van straatcoaches tijdens 
de vakantieperiode  t.w. vanaf 1 juli t/m 18 augustus als gevolg van de toenemende overlast in het 
Weijerpark. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat er wederom een grote mate van overlast wordt 
ondervonden. Op basis hiervan hebben wij het toezicht uitgebreid vanaf 15 oktober 2019 tot 1 juli 2020.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 29.640 voor 2019 en € 81.120 voor 2020
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 1 - 
Veiligheid

Thema 
Openbare orde 
Veiligh. en 
Onderm.

61403010 
Bijz.wett.: 
huisdierenopvang

4.000 0 0 0 0
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61403020 
Bijz.wett.: 
noodmaatregelen 
burgemeester

5.000 0 0 0 0

61404025 Pol: 
uitvoering 
integraal 
veiligh.plan

29.640 81.120 0 0 0

Totaal Thema 
Openbare orde 
Veiligh. en 
Onderm.

38.640 81.120 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

38.640 81.120 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

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

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 zijn door betrokken medewerkers 
gevolgd.

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 1

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 1 - 
Veiligheid

Thema 
Brandweer en 
crisisbestrijding

300 300 300 300 300

Thema 
Openbare orde 
Veiligh. en 
Onderm.

38.640 81.120 0 0 0

Totaal 
Programma 1 - 

38.940 81.420 300 300 300
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Veiligheid

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

38.940 81.420 300 300 300
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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. Andere punten zijn onder andere hittestress en water.

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.

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 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.

Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek.

Kwaliteit
Begraafplaats is in 2018 uitgebreid en gerenoveerd, werkzaamheden zijn wat uitgelopen en 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/
https://www.boxmeer.nl/inwoners/werk-in-uitvoering_42356/
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worden in de eerste helft van 2019 afgerond. Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd. Door wat 
restpunten dient nog een klein bedrag van de opdracht betaald te worden (is nog niet in rekening 
gesteld). Onderzocht zal worden hoe de restpunten hersteld moeten worden. Onderzoek is 
gepland, naar verwachting worden de restpunten in de tweede helft van 2019 afgerond.

Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven.

Kwaliteit

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 de besluitvorming van juni 
doorgeschoven naar 26 september 2019, in afwachting van de door de wijkraden ingehuurde 
contraexpertise.

Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan 
verkeersveiligheidsmaatregelen.
Daarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers fietsers en voetgangers. Ook de schoolroutes 
en –omgevingen krijgen specifiek aandacht. In de raad van 26 september 2019 is besloten om het 
Schilderspad af te sluiten bij de spoorwegovergang. De werksessie over de omlegging is geweest op 31 
oktober 2019.

Kwaliteit
Zie hiervoor de toelichting bij de betreffende onderdelen.

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. Wordt najaar 2019 uitgevoerd. 
De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. 
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 2018 heeft de gemeente het perceel Burg. 
Verkuijlstraat 60 verworven. In september 2019 is gestart met de verdere planuitwerking van de 
reconstructie Burg. Verkuijlstraat incl. 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
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 bij van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in 
voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te 
maken welke aan vullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/wateroverlast_42177/
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ruimte te kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress.
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, daarna wordt er een nieuw beleid opgesteld.

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

Kwaliteit
Afsluiting onverharde wegen bossen: in voorbereiding, uitvoering in 2019-2020 
Toegangsregels borden bossen:  in voorbereiding, uitvoering in 2019-2020 
Leveren/plaatsen picknicksets:  gerealiseerd 
Aanpassen ATB route bossen:  nog niet gestart 
Verbeteren fiets-en wandelnetwerk Maasheggen fietspad: is hersteld (mogelijk dat er nog 
voorzieningen aangepast dienen te worden) 
Fietspad Oplosedijk: gerealiseerd 
Verwijderen fietspad Langstraat: staat gepland voor 2019 (najaar) 
Leveren en plaatsen picknicksets:  uitgevoerd 
Historische hekken plaatsen:  in voorbereiding, uitvoering in 2019 
Fietspad Sambeeksedijk:  uitgevoerd dient financieel nog te worden afgerond

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Nadeelcompensatieregeling nutsbedrijven
Geruime tijd is de gemeente Boxmeer met nutsbedrijven in overleg over het aanpassen van de afspraken 
omtrent vergoedingen voor het verleggen van kabels en leidingen. In de huidige oude overeenkomsten 
ontvangen nutsbedrijven (Gas-water-licht) forse vergoedingen voor het verleggen van vaak heel oude 
leidingen. Dat leidt landelijk tot weerstand bij gemeenten. Op veel plaatsen zijn de (oude) overeenkomsten 
al opgezegd en wordt gewerkt met een nieuwe beleidsregel. Ook de AS50 gemeenten hebben dat enkele 
jaren geleden opgestart.  De nutsbedrijven voeren procedures tegen de opzegging omdat zij door de 
uniforme beleidsregel een minder hoge vergoeding ontvangen. In januari hebben de AS50 gemeenten 
van de rechtbank in hoger beroep het gelijk aan hun zijde gekregen. Samen met Boekel volgt Boxmeer de 
AS50 lijn. Ook de gemeente Boxmeer komt met de nutsbedrijven niet tot overeenstemming over een 
gezamenlijke tekst voor de beleidsregel. Daarom is de beleidsregel nadeelcompensatie vastgesteld en 
zijn de overeenkomsten met de nutsbedrijven eenzijdig opgezegd. Gezien de complexiteit is externe 
juridische ondersteuning noodzakelijk. De hieruit voortvloeiende kosten van de opzeggingen, inclusief een 
noodzakelijke reservering vanwege een verwachte gerechtelijke procedure, worden geraamd op € 
25.000,00. Deze kosten worden 50/50 gedeeld door de gemeenten Boekel en Boxmeer (€ 12.500,00 per 
gemeente).
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 12.500.
Openbare Verlichting
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Dit betreft de structurele doorverwerking van het raadsbesluit d.d. 27 juni 2019 inzake beschikbaarstelling 
van een krediet van €315.900 voor het vervangen van 1.215 armaturen van de openbare verlichting.
Houtopbrengst
In 2019 wordt er geen houtkap uitgevoerd, vanwege o.a. de lage houtprijs. De houtkap wordt verschoven 
naar 2020.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 30.000 in 2019 en een extra voordeel van € 30.000 in 2020
Eikenprocessierups
De kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups over 2019 zijn in beeld gebracht.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 75.000.
Verkoop Schaartven
In 2019 is het Schaartven verkocht, per saldo (opbrengsten minus kosten) ontstaat een voordeel van € 
125.000, dat ten gunste komt van de post onvoorzien. De boekwaarde van deze grond op de balans is € 
0.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 125.000.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 2 - 
Openbare Werken

Thema Werk in 
uitvoering

62101060 
Herstratingsvergoedingen

12.500 0 0 0 0

62104010 OV: 
Energiekosten openbare 
verlichting.

0 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800

62104020 OV: herstellen 
van storingen

0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

62104090 Openbare 
Verlichting: 
doorbelastingen

0 4.065 4.065 4.065 4.065

65501025 Bosbeheer: 
beheerskosten

30.000 -30.000 0 0 0

65602010 Boombeheer 75.000 0 0 0 0

65602540 Beheer 
Schaartven

-125.000 0 0 0 0

Totaal Thema Werk in 
uitvoering

-7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

-7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735

Kredieten Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten
Krediet aanpassing Heinz Moormanstraat
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Kwaliteit
Keermogelijkheid vrachtwagens is gerealiseerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Krediet kan worden afgesloten.
Geld

Krediet openbare verlichting IVS2017

Kwaliteit
De financiële afrekening van het vervangen openbare verlichting Overloonseweg / 
Vierlingsbeekseweg heeft inmiddels plaatsgevonden. Uitvoering is gereed.  Het krediet kan 
worden afgesloten.
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 fietsvoorziening en verlichting Molenweg

Kwaliteit
Project wordt in combinatie met onderhoud wegen en in samenspraak met de dorpsraden 
Vierlingsbeek en Groeningen uitgewerkt. Een eerste overleg heeft al plaatsgevonden.
Geld
 Verwachting is dat het project binnen het budget kan worden gerealiseerd. 

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
Uitvoering gestart eind augustus 2019. Project wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 
2019 afgerond.
Geld
Verwachting dat kosten binnen beschikbaar budget blijven.

krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Kwaliteit
Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken worden onderhouden.
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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. 
 
Geld

Krediet parkeervoorziening sportpark "de Halt" Holthees

Kwaliteit
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eindafrekening heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden 
afgesloten.
Geld

Krediet reconstructie wegen IVS2018

Kwaliteit
 De Le Blancstraat en de Radmakerstraat zijn opgeleverd. 
 
Geld
Dit krediet kan worden afgesloten.

Krediet reconstructie wegen IVS2019

Kwaliteit
Uitvoering is in april 2019 gestart, hierover is de raad geïnformeerd per memo van 5 februari 
2019 (Z/19/682305 D/19/752552 RIS 2019-M-453).
Geld
Uitvoering vindt binnen budget plaats.

Krediet recreatieve fietspaden IVS2014

Kwaliteit
Er zijn drie projecten gekoppeld aan het IVS 2014: 
Internationale Maasfietsroute tracé bepaling en ontwerp. Dit onderdeel is gereed. 
Parkeervoorzieningen in de bossen. Dit onderdeel is in 2019 gerealiseerd moet enkel nog 
administratief worden afgerond (facturering). 
Hondenuitlaat in de bossen. Door de recente besluitvorming mogen alle honden loslopen in het 
buitengebied en is er geen specifieke hondenuitlaat plek noodzakelijk. Dit onderdeel is dus niet 
meer actueel. Momenteel loopt er een pilot i.k.v. afvalbakken voor honden-ontlasting, mogelijk dat 
dit tot een heroverweging leidt van eerdere besluiten.
Geld
Parkeervoorzieningen in de bossen. Kosten voor realisatie van de parkeervoorziening zijn € 
4.000,- hoger dan geraamd. Dit o.a. vanwege  de koppeling parkeervoorziening Begraafplaats die 
gekoppeld was aan het losloopgebied voor de Honden. Voorafgaand aan besluitvorming omtrent 
losloopgebied zijn hierover afspraken gemaakt met diverse belanghebbenden (dorpsraad, 
oorlogsbegraafplaats, ATB tourclub).

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek
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Kwaliteit
Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd. Door wat restpunten dient nog een klein bedrag van 
de opdracht betaald te worden (is nog niet in rekening gebracht). Onderzocht zal worden hoe de 
restpunten hersteld moeten worden. Onderzoek is gepland, naar verwachting worden de 
restpunten in de tweede helft van 2019 afgerond.
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
Voorbereiding van de  werkzaamheden zijn  in april opgestart, zie memo raad op 5 februari 
(Z/19/682305, D/19/752552, RIS 2019-M-453).
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

Kwaliteit
I.010.20.15.80 Manitou MT625 verreik.: krediet kan worden afgesloten.
Geld
I.010.20.15.84 2 grote zoutstrooiers IVS2019 wordt opgeschoven; 
I.010.20.15.82 4x4 auto boombeheer IVS2019 komt nog 1 factuur op; 
I.010.20.15.86 Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 komt nog 1 factuur op.

Krediet uitvoering bomenplan IVS2017

Kwaliteit
Is nog budget beschikbaar. Wordt o.a. ingezet worden voor het vervangen van de bomen in de 
Museumlaan te Overloon. 
Budget wordt dit jaar uitgegeven en krediet kan eind 2019 worden afgesloten.
Geld
Budget is toereikend.
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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

Geld
Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden.

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2017

Kwaliteit
Projecten t.l.v. investering 2017 zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
Geld
Projecten zijn binnen het budget gerealiseerd.

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018

Kwaliteit
Van het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 met 26 maatregelen, zijn er 21 
uitgevoerd. Drie maatregelen zijn in uitvoering. Twee maatregelen zijn in voorbereiding.
Geld
De kosten van de maatregel aan de Overloonseweg in Vierlingsbeek (betonbanden aanbrengen 
c.a.) worden nu geraamd. Deze zullen naar verwachting hoger uitvallen dan het begin 2018 
geraamde bedrag. Als het geraamde bedrag bekend is en de andere maatregelen ook financieel 
zijn afgerond, kan worden bepaald of het restant budget voldoende is om deze maatregel te 
realiseren.

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. De raad is hierover met een memo 
geïnformeerd.  In dit memo is ook ingegaan op de verkeersveiligheidsenquêtes die de gemeente 
onder het burgerpanel en de middelbare scholieren heeft gehouden. 
Verkeersmodel en milieumodel worden geactualiseerd. Hiervoor zijn in het voorjaar 
verkeerstellingen uitgevoerd. Het geactualiseerde verkeersmodel wordt eind 2019 opgeleverd.
Geld
Budget is taakstellend.

Krediet verstevigen bermen IVS2019

Kwaliteit
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.
Geld

Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat bij Marel

Kwaliteit
De werkzaamheden zijn in uitvoering.
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Geld
Budget is toereikend.

Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen

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

Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat

Kwaliteit

Geld

Kredieten wegen
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010203084000000 
Herinr. 
Irenestr/Dr.Peelenstr 
IVS2015

15.000 3.980 11.020

I010203206000000 
Reconstructie wegen 
IVS2018 - 720320600

615.079 615.079 0

I010203210000000 
Molenstraat/Cuijkseweg 
Oeffelt-72032100

200.000 210.126 -10.126

I010203212000000 
Parkeervrz sportpark  de 
Halt  Holthees

38.675 38.675 0

I010203214000000 
Aanpassing Heinz 
Moormanstraat-
720321400

19.414 19.414 0

I010203216000000 
Reconstructie wegen 
IVS2019 - 720321600

676.500 295.123 381.377

I010203218000000 
Revitalisering op ruimte 
IVS19 Sn.pad AL

115.120 0 115.120

I010203220000000 
Herinrichting zuidelijk deel 
Steenstr.

181.500 199.538 -18.038

I010203222000000 
Verstevigen bermen 
IVS2019 - 720322200

107.091 107.091 0

I010203224000000 
Revitalisering op ruimte 
IVS19 Eurost/PL

50.000 0 50.000
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I010203226000000 VOP 
Handelstraat bij Marel - 
720322600

0 64.078 -64.078

I010203228000000 Rec. 
Burg. Verk.str. incl rot 
Koorstr.

95.000 4.690 90.310

Totaal 2.113.379 1.557.793 555.586

Totaal 2.113.379 1.557.793 555.586

Kredieten openbare verlichting
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010203560000000 
Beleidsplan Openbare 
Verlichting IVS2017

163.125 163.125 0

I010203562000000 
Beleidsplan Openbare 
Verlichting IVS2018

110.000 18.570 91.430

I010203564000000 
Beleidsplan Openbare 
Verlichting IVS2019

93.500 0 93.500

I010203566000000 
Openbare Verlichting, 
verv 1215 armature

315.900 105.322 210.578

Totaal 682.525 287.017 395.508

Totaal 682.525 287.017 395.508

Kredieten verkeersveiligheid
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010204054000000 VVP 
IVS2017-720405400

100.000 100.000 0

I010204058000000 VVP 
IVS2018-720405800

110.000 25.631 84.369

I010204060000000 
Verkeersveiligheid en 
milieumodel IVS'19

110.000 36.765 73.235

I010204062000000 
Fietsvoorz. en verlichting 
Molenweg

132.000 0 132.000

Totaal 452.000 162.396 289.604

Totaal 452.000 162.396 289.604

Kredieten recreatieve fietspaden
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010206070040000 
Intern. Maasfietsroute en 
ontw - RF2014

4.140 4.140 0

I010206070050000 5.000 5.000 0
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Parkeervoorz. in de 
bossen - RF2014

I010206070060000 
Hondenuitlaat - RF2014

7.000 2.953 4.047

Totaal 16.140 12.093 4.047

Totaal 16.140 12.093 4.047

Kredieten uitvoering bomenplan
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010206088000000 
Uitvoering bomenplan 
IVS2017 - 720608800

107.993 107.993 0

I010206094000000 
Uitvoering bomenplan 
IVS2018 -720609400

125.000 35.914 89.086

I010206201000000 
Uitvoering bomenplan 
IVS2019 - 720620000

127.600 0 127.600

Totaal 360.593 143.908 216.685

Totaal 360.593 143.908 216.685

Kredieten speelvoorzieningen
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010206530000000 
Speelvoorzieningen 
IVS2019 - 720653000

33.000 0 33.000

Totaal 33.000 0 33.000

Kredieten begraafplaatsen
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010209001000000 
Renovatie begraafplaats 
Sambeek IVS2015.

727.670 845.599 -117.929

Totaal 727.670 845.599 -117.929

Kredieten tractie
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010201580000000 
Manitou MT625 verreik. 
IVS2019-720158000

38.840 38.840 0

I010201582000000 4x4 
auto boombeheer 
IVS2019-720158200

34.000 37.536 -3.536

I010201584000000 2 
grote zoutstrooiers 
IVS2019-720158400

42.287 0 42.287

I010201586000000 
Elektrische auto 

36.373 37.121 -748
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bouwtoezicht IVS2019

Totaal 151.500 113.497 38.003

Totaal 151.500 113.497 38.003

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010305096000000 
Levensduurverl. onderh. 
civielt. kunstw.

25.250 10.420 14.830

Totaal 25.250 10.420 14.830

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 2

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 2 
- Openbare 
Werken

Thema Werk 
in uitvoering

-7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

-7.500 -44.735 -14.735 -14.735 -14.735
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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
Het verder professionaliseren van Centrummanagement en het faciliteren van het invoeren van een BIZ-
Vastgoed.
 

Kwaliteit
In samenspraak met de gemeente, de Centrumondernemers, de Vereniging voor 
Vastgoedeigenaren Boxmeer en de Stichting Centrummanagement is in 2019 het Koersdocument 
opgesteld. 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 zijn 
er voorbereidingen getroffen voor het invoeren van een BIZ Vastgoed. In 2020 wordt verder 
ingezet op het professionaliseren van Centrummanagement.

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie
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.

Kwaliteit

Innovatieve hotspot Land van Cuijk
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.

Kwaliteit

Provinciaal beleid bedrijventerreinen
In 2020 zal er nieuw afsprakenkader zijn over de uitgifte van bedrijventerreinen  tussen de gemeenten in 
Noordoost-Brabant.

Kwaliteit

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
Boxmeer vind 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.
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Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Programma economisch beleid
Het budget voor economisch beleid, uitvoeringsprogramma, wordt ingezet voor onderzoeken. Het budget 
is in 2019 onder andere ingezet voor gebruikt voor Health Valley, Centrummanagement en het 
woonwensenonderzoek. In 2019 worden nog uitgaven verwacht voor enkele beurzen en de marktscan 
naar binnenstedelijke transformatielocaties. Het budget wordt dit jaar niet geheel uitgegeven, onder 
andere vervalt de bijdrage voor de innovatieve hotspots van € 10.000.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.
Opschonen terrein voormalige kadasterkeet te Overloon
In 2018 is besloten om de voormalige kadasterkeet nabij de Oploseweg 16a te Overloon te slopen en 
daarnaast het asfalt te verwijderen. De keet is al enige tijd gesloopt. Na het verwijderen van de asfalt-laag 
is gebleken dat er op enkele plekken asbest in de grond zit. Uit nader onderzoek is gebleken dat er op 
diverse locaties, verspreid over het terrein, asbesthoudend materiaal is aangetroffen. In alle 10 
onderzochte asbestinspectiesleuven zijn visueel, in de grove fractie, asbest-houdende materialen 
aangetroffen. De kosten voor de sanering bedragen € 28.875.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 28.875.
Opbrengst landbouwgronden
Op basis van de gerealiseerde verkopen is de inschatting dat minder landbouwgronden worden verkocht 
(€ 26.000). Hier staat een lagere storting in de reserve reconstructie tegenover van € 23.400. Deze 
mutatie vinden plaats op het thema Planning en Control.
Het betreft uiteindelijk een incidenteel nadeel van € 2.600.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

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

Thema Economie en 
Vestigingsklimaat

63301020 Econ. 
beleid, 
uitvoeringsprogramma

-10.000 0 0 0 0

63403030 Verhuur 
gronden Maats. Sport 
Cult. Welz.

28.875 0 0 0 0

63406010 
Landbouwgronden: 
verkoop

26.000 0 0 0 0

Totaal Thema 
Economie en 
Vestigingsklimaat

44.875 0 0 0 0

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

44.875 0 0 0 0

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?
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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
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. Mede afhankelijk van de voortgang van de herindeling 
wordt bekeken wat nodig is, maar visievorming wordt opgepakt met de herindelingspartners.

Kwaliteit

Interbestuurli jke Programma (IBP)
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.

Kwaliteit

Klimaatbestendig
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 naar verwachting bouwen conform BENG als verplichting voor geheel Nederland geldt. Daarnaast 
worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten gasloos aangelegd, in de gevallen waarop de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is ingekomen.

Kwaliteit

Regionale woningmarktstrategie
Regionale woningmarktstrategie: In 2018 is de regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 
vastgesteld. In 2020 zullen de acties en opgaven nader uitgewerkt worden, waarbij ook het 
woonwensenonderzoek belangrijke input vormt. Speerpunt is en blijft het verduurzamen en 
levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Daarnaast wil de gemeente in alle kernen op basis 
van een concrete vraag woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw 
evenwichtig is gedifferentieerd naar soort.

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Planschadeprocedures
In 2019 is minder extern advies nodig gebleken bij planschadeprocedures. De kosten worden naar 
verwachting € 10.000 lager.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.
Soortmanagement
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Op dit moment dient voor elk sloop- en/of renovatieproject een apart ecologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden. Voor een ecologisch onderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is een 
onderzoeksperiode van bijna een jaar noodzakelijk. Indien vervolgens beschermde soorten aangetroffen 
worden, zijn er voor elk project afzonderlijk maatregelen nodig en dient voor elk project een ontheffing op 
de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. De beoordelingstermijn van het bevoegd gezag om 
goedkeuring voor de werkzaamheden te krijgen kan al oplopen tot 20 weken. In de praktijk betekent dit 
dat zowel de gemeente, bedrijven en particulieren pas na een periode van 1,5 tot 2 jaar kunnen starten 
met de uitvoering van het project. Met een 'soortmanagementplan' kunnen bovenstaande procedures 
worden versneld, flexibiliteit voor ruimtelijke ontwikkelingen worden gecreëerd en tegelijkertijd worden ook 
de soorten beschermd. Met een 'soortmanagementplan' kan een generieke ontheffing worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Door deze ontheffing wordt voorkomen dat maatregelen op 
projectniveau worden beoordeeld. Door effecten van het geheel aan ruimtelijke ontwikkelingen op 
populatieniveau te beschouwen kan er effectiever worden ingezet op beschermingsmaatregelen. 
Wanneer initiatiefnemers aan de gestelde spelregels van de gebiedsontheffing voldoen, kunnen ze 
gebruik maken van deze ontheffing voor de genoemde soorten. Hiermee worden bestaande populaties in 
stand te houden en procedures verkort en de onderzoeksinspanning van de betrokken partijen 
verminderd.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.000.
Leges bestemmingsplannen
Er zijn meer aanvragen 'herziening bestemmingsplannen' behandeld, hierdoor zijn de inkomsten hoger 
(incidenteel), deze inkomsten fluctueren jaarlijks.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 66.500.
Verkoop gedeelte Heijstraat te Boxmeer
De gemeente heeft het voornemen om, onder voorwaarden,  een gedeelte van de Heistraat te Boxmeer te 
verkopen aan MSD/Intervet International. Hierbij gelden de nodige voorwaarden, waaronder in eerste 
instantie overeenstemming tussen MSD en SPGprints omdat zij de meest belanghebbenden zijn als 
aangrenzende bedrijven. SPGPrints is maakt bezwaar tegen verkoop en komt bij voortduring terug op de 
veiligheid van de kruising Heistraat/Raamstraat. Op grond van de recent voor de kern Boxmeer 
uitgevoerde verkeerstellingen kan nader onderzoek plaatsvinden m.b.t. de effecten van een eventuele 
verkoop. De kosten voor het onderzoek bedragen € 6.700.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.700.
Tussentijdse analyse grond- en opstalexploitaties 2019
Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

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

Thema Ruimtelijke 
ord. en Volkshuisv.

68102020 
Planschades ex art. 49 
WRO

-10.000 0 0 0 0

68102040 
Soortmanagementplan

6.000 0 0 0 0

68103020 Leges 
aanpassingen 
bestemmingsplannen

-66.500 0 0 0 0

68302090 GREX 
woningbouw 
doorbelastingen

83.543 0 0 0 0

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/2e-algemene-begrotingsbijstelling-2019/programma/paragrafen#perspective-grondbeleid
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68303010 
Herstructurering Saxe 
Gotha

6.700 0 0 0 0

68303090 GREX 
bedrijventerreinen 
doorbelastingen

113.745 0 0 0 0

68304090 OPEX 
commerciële ruimte 
doorbelastingen

-320.434 0 0 0 0

Totaal Thema 
Ruimtelijke ord. en 
Volkshuisv.

-186.946 0 0 0 0

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

-186.946 0 0 0 0

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?
Koploper

Kwaliteit
In november 2018 zou er duidelijkheid zijn over de financiering van de Koploper Oeffelt. De 
minister C. van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regie naar zich 
toegetrokken en is bezig met IRM (Integraal Rivier Management). De inhoud is nog niet helder, wel 
betekent dit dat er vertraging is betreffende de financiering van het Koploperproject. Tot op heden 
is er nog geen duidelijkheid over de financiering. Naar verwachting wordt de duidelijkheid medio 
2020 gegeven

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei

Kwaliteit
Het proces is gestart. De programmamanagers zijn aan de slag.    
Op 6 juli 2017 heeft de raad het uitvoeringsprogramma vastgesteld en tevens ingestemd met het 
indienen van de Maasheggen UNESCO MAB nominatie. Op 14 september 2017 heeft de raad 
ingestemd om procesgeld beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsprogramma. Dit programma 
loopt tot eind 2018. Inmiddels is conform het programma voor 2019 een start gemaakt met een 
digitale- en communicatieve landingsplaats voor de Maasheggen. Er is sprake van een 
succesvolle kavelruil en er is een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat voor een waterwet 
vergunning op basis van een gebiedsberekening om hagen aan te planten.  

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie

Kwaliteit
De voorbereidingen betreffende het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2019 zijn 
gestart.
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Unesco Maasheggen
De Maasheggen zijn 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.

Kwaliteit

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 2019 en 2020 opgepakt en waar mogelijk 
afgerond.
Geld
De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor de realisatie van de BGT.

Krediet BGT IVS2019

Kwaliteit
Samen met de gemeente Sint Anthonis zijn er reeds enkele oriënterende demo's beoordeeld. Het 
doel is om tot een juist besluit te komen welke software voor onze gemeentes het best geschikt is.
Geld
De beschikbare middelen worden volledig ingezet voor de beoogde investering. De 
oriënteringsfase is nog niet afgesloten. 

Krediet Elderom

Kwaliteit
De definitieve afrekening met de provincie heeft plaats gevonden.  Fase 5 en 6 moeten nog 
uitgevoerd worden. Dit zal waarschijnlijk nog tot en met 2019 duren. 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 2020. 
Voor het totale plan resteert nog één te ontwikkelen fase. Daarvoor is in het verleden een 
omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 38 koopappartementen. Mooiland onderzoekt 
nu de haalbaarheid om het plan aan te passen.
Geld

Krediet I-DOP Beugen

Kwaliteit
Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten 
bestaat nog verschil van mening.
Geld

Krediet project breedband

https://www.maasheggenunesco.com/
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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 reeds gestart in week 39 van 2018 en naar verwachting 
nagenoeg afgerond in het 4e kwartaal van 2019.  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 wordt hiermee 
gestart. 
Ommetjes: "Start nu in het UNESCO proces." Analysering is in voorbereiding. 
Unesco intern.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 
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 wordt medio 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 mei/ juni 2019 is dit proces gereed. 
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: "start nu in het UNESCO proces". Op de 2e zondag in maart 
is er altijd het NK Maasheggenvlechten. De zaterdag en de vrijdag ervoor zijn onbenut. Samen 
met Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, Stichting Heg en Landschap, het RBT LvC en de 
gemeente Boxmeer worden initiatieven ondernomen om deze twee dagen te benutten. Voor 2018 
was het tekort dag en voor 2019 is de officiële viering verschoven naar 7 maart. Wordt direct na 
het NK wederom opgepakt.
Geld
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Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019

Kwaliteit
Het programmamanagement is voor 2019 gestart. 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.  De historische hekken in de 
Maasheggen worden eveneens gefaseerd geplaatst dit jaar. Het plaatsen van de picknicksets 
geschiedt dit voorjaar.
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 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
Het fietspad Oplosedijk is najaar 2018 gerealiseerd. Het verwijderen van het fietspad Langstraat is 
gepland in het voorjaar 2019, evenals het plaatsen van de picknicksets en de historische hekken. 
Eén en ander geschiedt in combinatie met de investering van 2017. 
Het fietspad Sambeeksedijk is in 2018 gerealiseerd.  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
In de 2e helft van dit jaar worden de toeristische panelen vervangen. Tevens worden gesprekken  
gevoerd met het Veerhuis betreffende een toeristische veerverbinding Oeffelt - Gennep. Daarnaast 
is in deze post ook een post onvoorzien opgenomen voor het totale uitvoeringsprogramma 2019.
Geld

Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
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I010206082000000 
Fietspad Heldersedijk 
TR2016 - 720608200

81.000 4.252 76.748

I010206084000000 Afsl. 
onverharde wegen bossen 
- TR2016

15.000 0 15.000

I010206090020000 
Wandelontdekkingstochten 
- TR2017

5.000 5.000 0

I010206090030000 
Toegangsregels borden 
bossen - TR2017

15.000 0 15.000

I010206090040000 
Vernieuwen borden 
Maasheggen - TR2017

5.000 0 5.000

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

0 0 0

I010206096150000 Verb 
fiets-en wandelnetwerk 
Maash.TR2018

0 0 0

I010206096200000 
Internat Maasfietsroute en 

5.000 0 5.000
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ontw - TR2018

I010206096250000 
Leveren en plaatsen 
picknicksets -TR2018

15.000 15.000 0

I010206096350000 
Liberationroute en 
luisterkeien - TR2018

10.000 8.700 1.300

I010206096400000 
Historybox 
(aanpassing/update) - 
TR2018

15.000 2.813 12.187

I010206096450000 
Historische hekken 
plaatsen - TR2018

6.000 0 6.000

I010206096470000 
Fietspad Sambeeksedijk - 
TR2018

125.000 166.270 -41.270

I010206096500000 Uitv. 
Toerisme & Recr Onvoorz. 
- TR2018

9.000 3.076 5.924

I010206202000000 
Uitvoeringspr. 
Toerisme&Recreatie 2019

57.750 0 57.750

Totaal 595.610 395.936 199.674

Totaal 595.610 395.936 199.674

Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010206098000000 
Uitv.progr. Noordelijke 
Maasvallei 2018

0 0 0

I010206098010000 
Natuurincl. landbouw  - 
NM2018

5.000 0 5.000

I010206098020000 
Ommetjes - NM2018

20.000 0 20.000

I010206098030000 
Unesco intern. Hedge l/w 
- NM2018

10.000 0 10.000

I010206098040000 
Gebiedsmarketing - 
NM2018

10.000 11.525 -1.525

I010206098060000 
Prijsvraag 
streekproducten - 
NM2018

5.000 0 5.000

I010206098070000 10.000 0 10.000
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Uitbouw NK 
Maasheggenvlechten - 
NM2018

I010206206000000 
Uitv.progr. Noordelijke 
Maasvallei 2019

137.550 17.297 120.253

Totaal 197.550 28.822 168.728

Totaal 197.550 28.822 168.728

Kredieten rood met groen
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010206204000000 Rood 
met groen projecten 
IVS2019

0 0 0

Totaal 0 0 0

Krediet project breedband
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010204510000000 
Project Breedband

0 89.409 -89.409

Totaal 0 89.409 -89.409

Kredieten BGT
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010209012000000 BGT 
Investering IVS2016 - 
720901200

75.000 27.235 47.765

I010209026000000 
Vervanging software 
BAG&BGT IVS2019

52.500 0 52.500

Totaal 127.500 27.235 100.265

Totaal 127.500 27.235 100.265

Krediet Elderom
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010208504000000 
Elderom, herontwikkeling 
- 720850004

0 7.677 -7.677

I010208504150000 
Elderom: woonrijpmaken

1.800.000 910.831 889.169

I010208504200000 
Elderom: 
planontwikkeling/vtu

0 76.227 -76.227

I010208504250000 
Elderom: niet 
terugvorderb.btw

0 2.145 -2.145

I010208504300000 
Elderom: subsidie

-1.800.000 -835.548 -964.452
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Totaal 0 161.332 -161.332

Totaal 0 161.332 -161.332

Krediet I-DOP Beugen
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010208517050000 I-
DOP Beugen: algemeen

0 101.373 -101.373

I010208517100000 I-
DOP Beugen:  
gemeenschapshuis

655.000 1.156.098 -501.098

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

-255.000 -1.062.698 807.698

I010208517450000 I-
DOP Beugen: speelveld 
Dorpsstraat

0 52.496 -52.496

Totaal 400.000 383.066 16.934

Totaal 400.000 383.066 16.934

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 3

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

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

Thema Economie 
en 
Vestigingsklimaat

44.875 0 0 0 0

Thema 
Ruimtelijke ord. 
en Volkshuisv.

-186.946 0 0 0 0

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

-142.071 0 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 

-142.071 0 0 0 0
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kapitaallasten en 
salarissen
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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
De Begroting 2019, de 1e Algemene Begrotingsbijstelling  2019, de Kadernota 2019 en de 
Begroting 2020 zijn via Financiën online vastgelegd. Dit zal eveneens gebeuren voor de 2e 
Algemene Begrotingsbijstelling 2019 en de Jaarrekening 2019.

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

Kwaliteit
De grondnota 2019 is in de raadsvergadering van 16 mei 2019 vastgesteld.

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

Kwaliteit
In de concept meerjarenbegroting 2020-2023 daalt  de netto schuldquote van 1,37  in 2019 naar 
1,25 in 2020. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 bedraagt de netto schuldquote 1,16, 1,02 en 
0,93. 
  
 

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
In de concept begroting 2020-2023 ontwikkelt de solvabiliteitsratio van de gemeente Boxmeer zich 
positief van 22%  in 2019 naar 32% in 2023. 
 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Stelposten investeringsschema
In de begroting 2019 zijn stelposten opgenomen voor kapitaallasten van nog niet geautoriseerde 
kredieten uit het investeringsprogramma. Gezien de stand van zaken met betrekking tot de nog niet 
beschikbaar gestelde kredieten worden voor 2019 geen kapitaallasten meer verwacht. Dit levert een 
voordeel op van € 41.940.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 41.940.
Treasury
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Actualisatie van de reservestand, stand leningen en stand investeringen leidt per saldo tot een negatieve 
bijstelling van € 62.104.
Inhuur personeel
Er heeft een herrekening van de salariskosten 2019 plaatsgevonden. Hierdoor kunnen de salariskosten 
met € 475.000 worden afgeraamd. De lagere salariskosten zijn o.a. ontstaan door openstaande 
vacatures. Hierdoor zijn we wel extra kosten kwijt voor inhuur. De kosten van vervanging zijn fors hoger 
dan de salariskosten van de medewerker die moet worden vervangen. Ondanks eerdere bijraming bij de 
1e algemene begrotingsbijstelling 2019 dient er nu een bedrag van € 150.000 bijgeraamd te worden.
BCF (BTW Compensatiefonds) en BTW
Als gevolg van de afwikkeling van BTW op diverse nota’s levert dit een voordeel op van € 21.000.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 21.000.
Algemene uitkering
Bij Raadsmemo van 12 juni jl. en 9 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over de gevolgen van de mei- en 
septembercirculaire 2019. De financiële gevolgen van deze circulaires zijn verwerkt in deze 2e algemene 
begrotingsbijstelling.
Dividend BNG
De nettowinst van de BNG over 2018 bedraagt 337 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld 50% uit te keren 
aan de aandeelhouders. Dit betekent voor de gemeente Boxmeer een winstuitkering van € 110.181. 
Geraamd was een uitkering van € 75.000, derhalve een incidentele meeropbrengst van € 35.181.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 35.181.
Stelpost Sociaal Domein
In de begroting 2019 is een bedrag van € 388.085. opgenomen op de een stelpost Sociaal Domein. 
Voorgesteld wordt dit bedrag af te ramen en toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo van 
de reserve na de tweede algemene begrotingswijziging wordt € 2.742.749, zie onderstaande opstelling.

Reserve sociaal Domein   

Saldo 01-01-2019 voor verwerking bestedingsvoorstel  € 2.059.698

Bestedingsvoorstel 2018 € 454.000  

Saldo 01-01-2019 na verwerking bestedingsvoorstel  € 2.513.698

Tekort jeugdzorg 1e alg. begrotingswijziging 2019 -€ 986.439  

Saldo na 1e alg. begrotingswijziging 2019  € 1.527.259

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Jeugdzorg € 323.885  

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Bescherm wonen € 197.445  

Voorstel 2e alg. begrotingswijziging 2019 Sociaal Domein € 694.160  
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Saldo na 2e alg. begrotingswijziging 2019  € 2.742.749

 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 
2019

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2020

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2021

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2022

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2023

Programma 4 
- Financiën

Thema 
Planning en 
Control

-89.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten

-89.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657

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.

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
WOZ
Gezien het aantal lopende (hoger)beroepsschriften tegen de WOZ-waarde is een ophoging van het 
budget voor noodzakelijk voor juridische en taxatie technische ondersteuning.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 35.000.
Onroerende Zaak Belastingen
De opbrengst woningen is gestegen door enerzijds meer nieuwbouw dan geraamd en tevens een lichte 
verschuiving van classificatie niet-woning naar woning als gevolg van jurisprudentie. Tevens is sprake van 
meer leegstand bij niet-woningen, wat leidt tot een lagere opbrengst gebruikersheffing.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 16.000.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 4 - 
Financiën

Thema WOZ en 
Belastingen

69301060 WOZ: 
Bezw. en beroep 
proceskosten 
Woning

23.856 0 0 0 0

69301062 WOZ: 
Bezw. en beroep 
proceskosten 
niet-w

11.144 0 0 0 0

69311010 O.Z.B.: 15.000 0 0 0 0
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Gebruikersheffing

69321010 O.Z.B.: 
Eigenaarsheffing 
Woningen

-27.000 0 0 0 0

69321012 O.Z.B.: 
Eigenaarsheffing 
Niet-Woningen

-4.000 0 0 0 0

Totaal Thema 
WOZ en 
Belastingen

19.000 0 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

19.000 0 0 0 0

Kredieten Programma 4

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.
Geld

Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad

Kwaliteit
De opdracht is verstrekt en het onderzoek is afgerond. 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
De basisschool in Overloon is toe aan nieuwbouw. Het college beoogt een integraal kindcentrum 
te realiseren. Hiertoe is voor de locatie Raaijhal de verkeersveiligheid van toekomstige 
schoolroutes naar en rondom de Raaijhal getoetst door een externe partij. Daarnaast zijn kosten 
gemaakt voor een eerste schetsontwerp. De formele aanvraag is inmiddels ontvangen.
Geld

Krediet voortgang proces verbeteren verkeersveiligheid overweg St. Anthonisweg / 
Spoorstraat

Kwaliteit
Er is een onderzoek uitgevoerd naar deze overweg.  Daarnaast is met Pro-rail en de Provincie 
overeenstemming over twee maatregelen (verleggen van de wissel, waardoor deze overweg 
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minder vaak dicht is, en het verleggen van de fietsroute). 
Dit onderzoek is door Pro-rail zelf uitgevoerd, de kosten voor de gemeente Boxmeer worden nog 
in rekening gebracht door Pro-rail
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.  
Geld

Voorbereidingskrediet
Door uw raad is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Dit bedrag is inmiddels 
niet meer voldoende aangezien er inmiddels nieuwe voorbereidingskredieten door ons college 
beschikbaar zijn gesteld. Uw raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met onderstaande 
voorbereidingskredieten:

1.  Burgemeester Verkuijlstraat € 70.000      
2.  Overweg Sint Anthonisweg / Spoorstraat € 12.500

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010503510000000 
Voorbereidingskrediet IVS 
2008

100.000 0 100.000

I010503510100000 
Ext.kst mbt Sporthal 
Sportln 1-750351010

0 48.036 -48.036

I010503510240000 
Vervangende nieuwbouw 
bij Raaijhal

0 18.040 -18.040

I010503510280000 
Uitwerken herrouteren 
Schilderspad

0 0 0

I010503510340000 
Verbeteren 
verkeersveiligheid 
Anth.wg/Sp

0 0 0

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

0 0 0

Totaal 100.000 66.076 33.924

Totaal 100.000 66.076 33.924

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 4

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023
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Programma 4 
- Financiën

Thema 
Planning en 
Control

-89.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657

Thema WOZ 
en 
Belastingen

19.000 0 0 0 0

Totaal 
Programma 4 
- Financiën

-70.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

-70.092 -499.664 -209.841 -215.729 -215.657
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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
Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar zagen we een toename in complexere aanvragen, de 
kosten voor de benodigde vervoersvoorzieningen hiervoor zijn hoger. Zoals in de 1e algemene 
begrotingsbijstelling  al is vermeld, zullen de kosten hoger zijn dan vorig jaar. Vooralsnog wordt 
ingeschat dat het begroot budget toereikend genoeg is om deze kosten op te vangen.

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen

Kwaliteit

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Kwaliteit
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid op 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. Op het gebied van onderwijshuisvesting faciliteert het 
college bij de vorming van het integraal kindcentrum in Overloon en de gymzalen van Metameer 
Boxmeer.

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten
en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, 
passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg.

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 
1,4%, een van de laagste percentages van het land.

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Huisvesting onderwijs
In 2019 is er een eenmalige vergoeding voor buitensport vanaf het schooljaar 2012-2013 t/m 2018  
betaald aan Metameer van € 10.553. Het bedrag zal worden bijgeraamd op de post Metameer.
Er worden geen kosten verwacht voor de meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting. Het 
bedrag ad € 14.000 kan incidenteel afgeraamd worden.
De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer zijn naar verwachting € 40.000.
Voor de kosten van de OZB zal verdeeld over verschillende scholen € 6.100,- structureel bijgeraamd 
worden.

https://www.boxmeer.nl/organisatie/onderwerpen-a-z_41543/product/leerlingenvervoer_551.html
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De middelen, totaal € 42.653 zullen onttrokken worden aan de reserve Huisvesting Onderwijs (Thema 
Planning en Control).
De bijstelling is budgettair neutraal.
Leerlingenvervoer
De verwachte kosten van het leerlingenvervoer zijn voor 2019 € 450.000. In 2018 waren de kosten 
€ 402.000. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de NEA index  2019 van 2,2% en de btw is 
verhoogd van 6% naar 9%. De begroting voor 2019 is € 520.000. De begroting voor 2020 en volgende 
jaren is € 460.000. Er kan incidenteel € 70.000 afgeraamd worden.
De bijstelling is een incidenteel voordeel van € 70.000. 
Onderwijsachterstanden beleid en VVE 
De specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019 is groot € 341.200. De verwachte 
kosten zijn 137.000. De kosten en opbrengsten zullen begroot worden op € 137.000,-. Het restant van de 
specifieke uitkering zal opgenomen worden op de post "vooruitontvangen middelen" en op deze wijze 
behouden blijven voor de uitgaven van OAB in de toekomst. Indien de  middelen niet besteed zijn in de 
periode 2019-2022 dan moeten deze terug betaald worden aan het rijk. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 70.514. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 5 - 
Leefbaarheid

Thema Onderwijs

54231080 Onze 
Bouwsteen

500 500 500 500 500

54231580 De 
Canadas

300 300 300 300 300

54232580 Peppels 
(Schelven)

400 400 400 400 400

54233080 De 
Weyerhof

700 700 700 700 700

54234080 St. Jozef 
Holthees

200 200 200 200 200

54234580 St. 
Antonius

400 400 400 400 400

54235080 Het 
Telraam

300 300 300 300 300

54235580 St. Josef 
Overloon

500 500 500 500 500

54236080 Klimop 400 400 400 400 400

54236580 De Bolster 200 200 200 200 200

54237080 
Laurentiushof

500 500 500 500 500

54237580 St. Anna 100 100 100 100 100

54241080 Palet 700 700 700 700 700

54432080 Metameer 11.453 900 900 900 900

54432580 Tijdelijke 
huisv. 

40.000 0 0 0 0
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bewegingsonderw. 
Metam

54809015 Meerjaren 
OnderhoudsPrognose

-14.000 0 0 0 0

64201010 
Basisonderwijs excl. 
huisvesting

0 0 0 0 0

64801010 
Leerlingenvervoer: 
lasten en baten

-70.000 0 0 0 0

64804060 Onderwijs 
Achterstandenbeleid

-70.514 0 0 0 0

Totaal Thema 
Onderwijs

-97.861 6.100 6.100 6.100 6.100

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

-97.861 6.100 6.100 6.100 6.100

Thema Welzijn

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

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 MOP's per accommodatie 
opgesteld.

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 nog vast te stellen 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.

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

Kwaliteit
In de nog vast te stellen mantelzorgnota is het voornemen geformuleerd een Centraal bureau voor 
Vrijwilligers en Mantelzorgers op te richten voor de bemiddeling van (zorg)vrijwilligers. Dit is een 
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'vervanging' van het huidige vrijwilligerssteunpunt bij Sociom. 
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
In de nog vast te stellen mantelzorgnota is het voornemen tot de oprichting van een Centraal 
Bureau voor Vrijwilligers en Mantelzorgers opgenomen. Achterliggende gedachte is de informele 
zorg beter te kunnen structureren en (zorg)vrijwilligers te kunnen werven en begeleiden naar 
mantelzorgers en zorgvragers waar behoefte is aan ondersteuning (al dan niet in de vorm van 
maatjesprojecten). Voor het CBVM zetten Sociom, Blink en Centrum Mantelzorg zich in.

Vrijwill igerswerk en burenhulp wordt zo veel mogelijk wijkgericht aangepakt. De vraag 
vormt het vertrekpunt  en gestimuleerd wordt dat het aanbod laagdrempelig en in de 
directe woonomgeving wordt opgepakt.

Kwaliteit

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?
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal in 2020 ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kwaliteit
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid Land van Cuijk zal naar alle waarschijnlijkheid in het eerste 
kwartaal 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

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
Werving gebeurt via Ons Thuus / Mijn Buurtje.

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.
In samenspraak met bevolking vinden van oplossingen voor de effecten van ontgroening en vergrijzing 
(uitwerking demografische agenda).

Kwaliteit

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.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Het gebiedsteam van Sociom is werkzaam in dorpskernen en wijken dicht bij de burger en 
werkt samen met andere maatschappelijke- en vrijwill igersorganisaties en gebiedsteams.

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
MFA de Driewiek
Met de plaatsing van een berging bij MFA de Driewiek ten behoeve van extra opslagruimte zal het budget 
overschreden worden met € 15.000. Er zal op de post Driewiek incidenteel € 15.000 worden bijgeraamd.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 15.000. 
Morgenster
Het branddetectiesysteem en inbraak installatie van de Morgenster zijn verouderd en voldoen niet aan de 
huidige eisen. De kosten van de aanpassingen van de brandmeldinstallatie en inbraakalarm van de 
Morgenster zijn € 72.580. Er zal op de post Morgenster incidenteel € 72.580 worden bijgeraamd.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 72.580. 
Morgenster 
De huuropbrengsten van de Morgenster zijn begroot op € 15.600. De werkelijke huuropbrengsten zijn 
€ 22.500. De huuropbrengsten zijn toegenomen t.o.v. 2018 omdat De Dag Door per 1 augustus 2018 
meer ruimte huurt. De begroting kan bijgesteld worden met € 6.900.
De bijstelling betreft een structureel voordeel van € 6.900.
Kinderopvang toezicht en handhaving
Als gevolg van de septembercirculaire 2019 is er een bedrag vanaf 2020 opgenomen ad. € 3.245.
Compensatieregeling peuterspeelzalen  
Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. 60% van de 
doelgroep die een beroep doet op de compensatieregeling, heeft een VVE-indicatie. Op grond daarvan 
mogen deze kosten ten laste gebracht worden van de specifieke uitkering OAB. Er kan incidenteel € 
41.000 afgeraamd worden. 
De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 41.000.
Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders
In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting 
vergunninghouders van € 79.000. De taakstelling huisvesting vergunninghouders is in 2019 lager dan in 
2018. Naar verwachting zal er een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.
Gehandicaptenorganisaties 
Van het Regionaal Ambulance Vervoer heeft de gemeente € 10.000 ontvangen voor een goed 
functionerend AED-netwerk. Er zal een opbrengst geraamd worden van € 10.000 op de post 
Gehandicapten.
De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 10.000. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e 

berap 2019
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2020
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2021
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2022
Mutatie(s) 2e 

berap 2019-2023

Programma 5 - 
Leefbaarheid

Thema Welzijn

55407280 MFA Driewiek 15.000 0 0 0 0

55407580 Morgenster 65.680 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900

66501020 KO: 
Kinderopvang toezicht en 
handhaving

0 3.245 3.245 3.245 3.245

66505010 -41.000 0 0 0 0
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Compensatieregeling 
peuterspeelzaalwerk

66707010 Sociom -25.000 0 0 0 0

66707060 
Gehandicaptenorganisaties

-10.000 0 0 0 0

Totaal Thema Welzijn 4.680 -3.655 -3.655 -3.655 -3.655

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

4.680 -3.655 -3.655 -3.655 -3.655

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.

Kwaliteit

Participatie in het regionale loket Uniek Sporten voor Boxmeer/Land van Cuijk uitgevoerd 
door Stichting Doejemee.

Kwaliteit

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport).

Kwaliteit

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
Door het positieve besluit van de gemeente Grave aangaande de duur van de 
samenwerkingsovereenkomst met BiblioPlus, loopt de samenwerkingsovereenkomst door t/m 
2020. Op grond van artikel 3.2 van de overeenkomst, betekent dit dat deze stilzwijgend met een 
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jaar wordt verlengd. Inzet is het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst vanaf 2021, 
voortbordurend 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

Ondersteunen Stichting Omroep Land van Cuijk.

Kwaliteit

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening.

Kwaliteit
Gesprekken lopen tussen Nepomukbestuur en bestuur Museale Voorziening. Intentie is museale 
voorziening in Kasteelmuseum te handhaven.

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

Kwaliteit

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.

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur).

Kwaliteit

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur.

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Molens
De subsidie voor de drie molens in het kader van de instandhouding van het rijk (BRIM) en de provincie 
over de periode 2013-2018 zijn vastgesteld in 2019. De vrijval van de subsidie, totaal € 17.960 zal worden 
bijgeraamd.
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Het betreft een incidenteel voordeel van € 17.960.
Subsidies Volksontwikkeling
De waarderingssubsidies zijn ruim € 30.000 lager dan begroot. Hiervan is € 20.000 toe te schrijven aan de 
hafa’s. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 30.000. Vanaf 2020 kan de post 
structureel afgeraamd worden met € 15.000.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000 en vanaf 2020 een structureel voordeel van € 15.000.
Kunst
De bijdrage voor het gedenkteken van de bekende Boxmerenaar karmeliet Titus Brandsma  van € 5.000 
zal ten laste worden gebracht van het Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de 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.
De bijstelling is budgettair neutraal
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 5 - 
Leefbaarheid

Thema Kunst en 
Cultuur

55550580 
Martinusmolen

-4.700 0 0 0 0

55551080 Luctor 
et Emergo

-7.230 0 0 0 0

55551580 De 
Vooruitgang

-6.030 0 0 0 0

65118010 
Volksontwikkeling, 
subsidies

-30.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

65401020 Kunst: 
uitvoeringsbudget

30.000 0 0 0 0

Totaal Thema 
Kunst en Cultuur

-17.960 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

-17.960 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

Kredieten Programma 5

Stand van zaken kredieten Programma 5

Lopende kredieten
Krediet Elzendaal

Kwaliteit
De verbouwing is gereed en inmiddels heeft de opening van het gebouw plaatsgevonden. De 
verantwoording is ontvangen en goedgekeurd. Het laatste termijn is betaald en het krediet kan 
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worden afgesloten.
Geld

Krediet Gryphus Vierlingsbeek

Kwaliteit
De opdracht om de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in 2019 uit te voeren is verstrekt en 
zullen naar verwachting ook in 2019 geheel kunnen worden afgerond.
Geld

Krediet Hoogkoor

Kwaliteit
De verbouwing van 't Hoogkoor en de realisatie van de turnhal is gereed. De oplevering van de 
revitalisering van de buitenkant en de uitbreiding met een multifunctionele turn- en 
gymnastiekaccommodatie is afgerond in de zomer van 2018. De opening van het vernieuwde 
Hoogkoor heeft plaatsgevonden op 21 september 2018. Op het krediet is een bedrag over van € 
588.337 (als gevolg van BTW voordeel). Het krediet kan worden afgesloten. Een bedrag van € 
567.016 wordt gestort in de nieuw te vormen reserve Hoogkoor. Het restant van € 22.321 wordt 
gestort in de algemene reserve.
Geld

Krediet toegankelijk maken accommodaties

Kwaliteit
De door Ongehinderd BV onderzochte locaties zijn inmiddels te vinden op de website en de app. 
Recent is dit gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen. In de begroting 2020 in het IVS is reeds 
een post van €100.000 opgenomen om maatregelen te treffen t.b.v. het verbeteren van de 
toegankelijkheid van de onderzochte locaties. Hetgeen echter onvoldoende is om te komen tot het 
gewenste niveau van toegankelijkheid, een aanvullend voorstel zal aan uw raad worden 
voorgelegd.
Geld

Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer

Kwaliteit
In nauwe samenspraak met Metameer Boxmeer zijn het ontwerp van de gymzalen en de 
definitieve contractstukken in juni 2019 opgeleverd, waarna de aanbesteding is opgestart. De 
aanbesteding is inmiddels afgerond en er is voorlopig gegund.
Geld
De inschrijving blijft binnen het beschikbaar gestelde budget. Metameer heeft haar 
investeringsbijdrage voor dit project verhoogd ten opzichte van het bedrag bekend bij het 
raadsbesluit van 28 maart 2019. Dit betekent een meevaller voor dit project van € 190.000. Deze 
meevaller zal met eventuele overige verschillen op dit project worden meegenomen in het 
eindresultaat.

Krediet Elzendaal
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010304205000000 
Elzendaal OMO, uit 
huisvesti - 730480003

2.610 2.610 0

I010304210000000 
Elzendaal: unilocatie - 

7.705.931 7.705.931 0
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730480004

Totaal 7.708.541 7.708.541 0

Totaal 7.708.541 7.708.541 0

Krediet Gryphus Vierlingsbeek
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010305092000000 
Gryphus Vierlingsbeek 
IVS2017-730509200

135.000 119.150 15.850

Totaal 135.000 119.150 15.850

Krediet Hoogkoor
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010305088000000 't 
Hoogkoor, nieuwbouw - 
730508800

2.513.448 2.513.448 0

I010305090000000 't 
Hoogkoor, verbouw - 
730509000

163.215 163.215 0

Totaal 2.676.663 2.676.663 0

Totaal 2.676.663 2.676.663 0

Krediet toegankelijk maken accommodaties
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010305094000000 
Accommodaties 
toegankelijk maken-
7305094

130.000 113.429 16.571

Totaal 130.000 113.429 16.571

Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010304050000000 
Gymnastiekzalen 
Metameer - 730405000

1.429.666 259.999 1.169.667

Totaal 1.429.666 259.999 1.169.667

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 5

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 5 
- Leefbaarheid

Thema Kunst 
en Cultuur

-17.960 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
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Thema 
Onderwijs

-97.861 6.100 6.100 6.100 6.100

Thema 
Welzijn

4.680 -3.655 -3.655 -3.655 -3.655

Totaal 
Programma 5 
- Leefbaarheid

-111.141 -12.555 -12.555 -12.555 -12.555

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

-111.141 -12.555 -12.555 -12.555 -12.555
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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 instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het sociaal wijknetwerk verder ontwikkelen.

Kwaliteit
Na een evaluatie over het verder ontwikkelen van een wijknetwerk, is in 2018 besloten om te 
komen tot één Zorgloket. Het Zorgloket bepaalt welke netwerkpartner(s) bij het oppakken van een 
casus noodzakelijk zijn. Het zorgloket is vanaf 1 april 2019 operationeel.

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

Kwaliteit

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

Kwaliteit

Zorgloket

Kwaliteit
Na een evaluatie van het uitbreiden van het wijknetwerk is geconcludeerd dat er een toegang moet 
komen met één telefoonnummer/loket voor zorgvragen. In het Zorgloket wordt de beoordeling 
gemaakt welke netwerkpartner(s) ingezet moeten worden bij een casus. Het Zorgloket monitort de 
inzet van de netwerkpartner. Het Zorgloket is vanaf 01-04-2019 operationeel. Er is een 
telefoonnummer en het proces is ontwikkeld.

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.
Binnen de jeugdhulp wordt door transformatie passende hulp geboden. Door intensieve samenwerking 
van instellingen worden passende arrangementen aangeboden.

Kwaliteit

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.
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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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Jeugdzorg
Op basis van de begroting Jeugdzorg LvC en NOB 2019 d.d. 27 augustus 2019 is de bijdrage van 
Boxmeer € 7.010.880 (bijdrage cf. begroting d.d. 10 april 2019 was € 6.806.766). De bijdrage is verhoogd 
vanwege een verwachte toename van het meer-en maatwerk van NOB totaal van 1,6 miljoen. Met de 
meicirculaire 2019 heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor jeugdhulp namelijk € 528.441 en 
voor Voogdij/18+ € 20.623. Beide bedragen zijn in de begroting opgenomen voor de jeugdzorg. Er is nu 
een bedrag begroot van € 7.355.830 (exclusief bestedingsvoorstel van 2018, kosten voor transformatie 
zijn namelijk niet inbegrepen in de bovengenoemde bijdrage, deze worden apart in rekening gebracht).  
De totaal verwachte kosten zijn € 7.031.945 namelijk:  de bijdrage Jeugdzorg LvC/NOB ad € 7.010.880, 
kosten vanwege Sociaal medische indicatie (SMI) € 70.000 en de bijdrage van 2019 uit het landelijk 
transformatiefonds 2018-2020 van € 49.935. Er kan een bedrag afgeraamd worden van € 323.885. 
Het bedrag ad € 323.885 kan ten gunste worden gebracht van de reserve Sociaal Domein (bij de eerste 
algemene begrotingsbijstelling is er € 986.439 ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein). De 
mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn zichtbaar bij het thema Planning en Control.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 6 
- Sociale 
zaken en 
werkgel.

Thema Jeugd

66711010 
Basisteam 
Jeugd en 
Gezin

335.791 335.791 335.791 335.791 335.791

66821010 
Indiv. 
voorzieningen 
natura Jeugd

-357.977 -583.156 -583.156 -583.156 -583.156

66831010 
Veiligheid, 
Jeugdreclass 
en opvang 
Jeugd

247.365 247.365 247.365 247.365 247.365

Totaal Thema 
Jeugd

225.179 0 0 0 0

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

225.179 0 0 0 0
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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.
Daar waar nodig wordt maatwerk geleverd om armoede actief te voorkomen en te bestrijden.

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

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

Kwaliteit

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

Kwaliteit

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

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 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Gebundelde uitkering, Buig
Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het Buig-budget van het rijk 
(voorlopig budget 2019 € 5.099.241). Er wordt een onderschrijding verwacht van € 650.000. Tot en met 
augustus 2019 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 289. In 2018 was het gemiddeld aantal 
326. Het aantal personen met een loonkostensubsidie is toegenomen van gemiddeld 53 personen in 2018 
naar 72 tot en met augustus 2019. Er kan € 650.000 afgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 650.000. 
Handhaving
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De kosten van toezicht en handhaving zijn naar verwachting circa € 52.000. Er is begroot € 76.952. Er kan 
incidenteel € 25.000 afgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000. 
Regeling Compensatie Zorgkosten 
Voor de Regeling Compensatiezorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten 
zijn groot € 265.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 15.000.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 6 - Sociale 
zaken en werkgel.

Thema 
Inkomensvoorzieningen

66101010 WWB: 
normuitkering

-612.753 47.247 47.247 47.247 47.247

66101013 
Loonkostensubsidie

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

66101015 WWB: 
inkomensdeel 65- en 65+

-34.247 -34.247 -34.247 -34.247 -34.247

66101025 WWB: 
personen in een inrichting

10.000 0 0 0 0

66101050 WWB: IOAW: 
periodieke uitkeringen

-135.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000

66101055 WWB: IOAZ: 
periodieke uitkeringen

22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

66102014 Bbz: 
incidentele uitkeringen

0 10.045 10.045 10.045 10.045

66103010 Handhaving -25.000 0 0 0 0

66141010 
Bestaansminimumbeleid: 
uitvoering

0 10.000 10.000 10.000 10.000

66141020 Bijzondere 
bijstand

0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

66141030 Compensatie 
zorgkosten

-15.000 0 0 0 0

Totaal Thema 
Inkomensvoorzieningen

-690.000 10.045 10.045 10.045 10.045

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

-690.000 10.045 10.045 10.045 10.045

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.
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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
Na de pilotfase in 2018 wordt het WijkLeerbedrijf in 2019 voortgezet. Het WijkLeerbedrijf laat 
uitkeringsgerechtigden participeren in de samenleving en leidt hen naar arbeid of een 
vervolgopleiding.

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
Op basis van het gewijzigde artikel 10b, vierde lid van de Participatiewet voldoen aan het aantal te 
realiseren beschut werkplekken. Tot 1 september 2019 zijn 3 personen geplaatst op een beschut 
werkplek bij IBN en 6 personen bij reguliere werknemers. 
  
 

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 inzetten van het arbeidsmarktinstrument social return heeft tot op heden 2 
plaatsingen opgeleverd. Bij kleine inkopen/aanbestedingen (waarbij geen personen kunnen 
worden geplaatst) worden door werkgevers regelmatig vouchers verstrekt voor het geven van bijv. 
trainingen, cursussen. workshops ten behoeve van uitkeringsgerechtigden.  

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 de uitstroom van uitkeringsgerechtigden bevorderen. Tot 1 
september 2019 zijn 22 personen uitgestroomd naar arbeid in dienstbetrekking; 3 personen zijn 
gestart met een opleiding (als gevolg waarvan de uitkering is beëindigd); geen 
uitkeringsgerechtigde is gestart als zelfstandige.

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

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. Op peildatum 1 september 2019 volgen 84 
uitkeringsgerechtigden een re-integratietraject. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
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WSW-regeling
Als gevolg van de mei- en septembercirculaire wordt de hogere integratie-uitkering participatie die wij 
ontvangen doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap.
Re-integratie 
De verwachte kosten voor 2019 van de re-integratie trajecten zijn lager dan begroot. Er kan incidenteel 
€ 45.000 afgeraamd worden tot een begrotingsbedrag van € 555.346. Daarnaast is in de meicirculaire 
2019 een taakmutatie opgenomen voor bonus beschut werken voor € 15.000.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000. 
Inburgering
In de meicirculaire 2019 is een taakmutatie opgenomen voor verhoging taalniveau statushouders voor € 
33.587.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 33.587. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 6 
- Sociale 
zaken en 
werkgel.

Thema 
Participatie

66118020 
WVS: WSW-
regeling

166.562 24.713 24.344 24.179 24.107

66231010 
Participatie re-
integratie

-30.000 0 0 0 0

66232010 
Inburgering

33.587 0 0 0 0

Totaal Thema 
Participatie

170.149 24.713 24.344 24.179 24.107

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

170.149 24.713 24.344 24.179 24.107

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

Burgers kunnen een beroep (blijven) doen op de in augustus 2018 vastgestelde 
Verordening Blijverslening.
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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 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. In 2019 is de eigen bijdrage 
€ 17,50 per 4 weken.

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

Kwaliteit

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

Kwaliteit

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. Dit 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.

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/verordening-blijverslening-gemeente-boxmeer-2018_56011.html
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Kwaliteit

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

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

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

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

Uitvoering geven aan de nieuwe koersnota Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang.

Kwaliteit
In samenwerking met de regiogemeenten Brabant Noordoost-oost uitvoering geven aan de 
koersnota maatschappelijke opvang. De gemeente Oss is hiervoor centrumgemeente.

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

Kwaliteit

Welzijn, zorg en wonen in de ondersteuningsbehoefte optimaal combineren en 
organiseren. De Wmo op een gekantelde manier uitvoeren.
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Kwaliteit
Hieraan wordt invulling gegeven door ervaringen op te doen via diverse pilots in de gemeente in 
het kader van wonen, welzijn, zorg voor diverse Wmo-doelgroepen.

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

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Schuldhulpverlening
Op de post schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 122.341. De verwachte kosten zijn circa 
€ 35.000 lager. Er kan incidenteel € 35.000 afgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 35.000. 
Maatschappelijke begeleiding, minderheden
De suppletiekosten van de leningen voor de inrichting, kosten om niet voor de inrichting en de kosten voor 
de Participatieverklaringen voor 2019 zijn naar verwachting € 62.000. Er is reeds een bedrag begroot van 
€ 21.860 op grond van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke begeleiding in de meicirculaire 2019. 
Het verschil van € 40.040 zal bijgeraamd worden. Per inburgeringsplichtige asielmigrant en hun 
gezinsleden wordt er een bedrag van € 2.730 uitgekeerd door het rijk. Daarnaast is in de meicirculaire 
2019 een taakmutatie opgenomen voor decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ad. € 
18.960.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 59.000. 
COA inschrijvingen
De verwacht kosten voor de inschrijvingen zijn voor de inhuur € 45.000 en voor de overige kosten zoals 
tolkkosten € 5.000. De kosten kunnen gedekt worden met de decentralisatie-uitkering o.g.v. 
Faciliteitenbesluit / Bestuursovereenkomst opvang asielzoekers 2019. De kosten, totaal € 50.000, worden 
geraamd.
De bijstelling is budgettair neutraal
COA, Onderwijs
De kosten voor de onderwijshuisvesting in Landhorst voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen AZC 
Overloon worden ingeschat op een bedrag van € 53.000.  De kosten kunnen gedekt worden uit de 
middelen ten behoeve van de huisvestingvoorzieningen onderwijs aan asielzoekers. De kosten en 
opbrengsten worden geraamd voor € 53.000.
De bijstelling is budgettair neutraal
Maatwerkvoorzieningen Wmo 
De uitgaven voor hulpmiddelen en voorzieningen binnen de Wmo zullen naar verwachting  lager  uitvallen 
dan begroot. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 50.000 tot een begrotingsbedrag 
van € 512.500.
 Het betreft een incidenteel voordeel van € 50.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal 
Domein. 
 Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV) 
Vanwege de toename van het aantal klanten namelijk van 477 in januari 2019 naar 511 in augustus 2019 
stijgen de kosten van HV. Er is voor 2019 begroot € 1.485.000 en er is benodigd € 1.585.000,-. Derhalve 
een tekort van € 100.000. Uitgaande van 525 klanten in 2020 zal er een budget benodigd zijn van 
€ 1.635.000. Voor 2020 zal er € 150.000 bijgeraamd moeten worden.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 100.000 en vanaf 2020 een structureel nadeel van 
€ 150.000.  Deze bedragen kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal 
Domein.
Wmo Begeleiding
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Voor de Wmo begeleiding is in de begroting een bedrag opgenomen van € 1.936.802. De verwachte 
kosten inclusief een index van 1,5% voor 2019 zijn € 2.180.280,- Er zal een bedrag bijgeraamd worden 
van € 243.478.  Voor 2020 en 2021 zijn de verwachte kosten inclusief een jaarlijkse index van 2,58% 
respectievelijk € 2.236.532 en € 2.294.234. Voor deze jaren zullen de volgende bedragen bijgeraamd 
worden: € 299.730 respectievelijk € 357.432. Met een B en W voorstel d.d. 7 mei 2019 is  besloten om 
een deel van de kosten namelijk € 150.000,- te dekken uit de post Wmo voorzieningen. De kosten van de 
Wmo voorzieningen blijken echter in 2019 veel hoger te zijn dan in 2018. Dekking vanuit deze post is 
derhalve niet mogelijk.  De bedragen zullen volledig bijgeraamd worden ten laste van de post Wmo 
innovatie.
De bijstelling is budgettair neutraal
Beschermd wonen
Het overschot op de bestemmingsreserve Beschermd wonen is 1.9 miljoen. Het overschot zal verdeeld 
worden over alle regiogemeenten naar inwoneraantal. Het aandeel voor de gemeente Boxmeer is 
€ 197.445. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein zodat de 
middelen behouden blijven voor de uitvoering van het Sociaal Domein. Dit bedrag zal als kosten en 
opbrengsten in de begroting opgenomen worden. De mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn 
zichtbaar bij het thema Planning en Control.
De bijstelling is budgettair neutraal
Eigen bijdrage Wmo
Per 2019 is de eigen bijdrage in het kader van Wmo hulpverlening  verlaagd naar € 17,50 per periode 
(€ 228 per jaar). Voor 2019 is er begroot € 306.000. De verwachte opbrengst voor 2019 is € 221.000. Er 
zal een bedrag van € 85.000 aan inkomsten worden afgeraamd. Vanaf 2020 zal er structureel € 143.500 
aan inkomsten afgeraamd moeten worden.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 85.000 en een structureel nadeel van € 143.500. Deze bedragen 
kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal Domein.
Wmo innovatie 
Het beschikbare budget voor Wmo- innovatie zal in 2019 niet volledig nodig zijn. Er zal € 200.000 
afgeraamd worden tot een bedrag van € 178.722. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 200.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal 
Domein. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 6 - 
Sociale zaken en 
werkgel.

Thema WMO

66141040 
Schuldhulpverlening

-35.000 0 0 0 0

66212010 
Minderheden: 
overige baten en 
lasten

59.000 0 0 0 0

66214060 COA, 
inschrijving

-45.000 0 0 0 0

66215080 Onderwijs 0 0 0 0 0

66611010 Wmo: 
voorzieningen

-50.000 150.000 150.000 150.000 150.000

66621010 Wmo 
huishoudelijke 
verzorging

100.000 150.000 150.000 150.000 150.000
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66621030 Natura 
begeleiding Wmo

243.478 29.397 37.038 43.091 43.091

66631010 Opvang 
Wmo

-197.445 0 0 0 0

66631020 Verplichte 
zorg GGZ

0 -15.696 -15.696 -15.696 -15.696

66671010 Eigen 
bijdrage Wmo

85.000 143.500 143.500 143.500 143.500

66709080 Wmo 
Innovatie

-505.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

66714015 Wmo 
Uitvoeringskosten

5.447 0 0 0 0

66724010 PGB 
Wmo

0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

66724030 PGB 
begeleiding Wmo

0 40.000 40.000 40.000 40.000

Totaal Thema 
WMO

-339.520 307.201 314.842 320.895 320.895

Totale mutaties 
excl. kapitaallasten 
en salarissen

-339.520 307.201 314.842 320.895 320.895

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 6

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 6 - Sociale 
zaken en werkgel.

Thema 
Inkomensvoorzieningen

-690.000 10.045 10.045 10.045 10.045

Thema Jeugd 225.179 0 0 0 0

Thema Participatie 170.149 24.713 24.344 24.179 24.107

Thema WMO -339.520 307.201 314.842 320.895 320.895

Totaal Programma 6 - 
Sociale zaken en 
werkgel.

-634.192 341.959 349.231 355.119 355.047

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten

-634.192 341.959 349.231 355.119 355.047
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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. 
 

Energieneutraal in 2045

Kwaliteit
Eind januari 2019 is een eerste werksessie met de raad geweest over de uitgevoerde 
energieverkenning en de voorgestelde energiemix. Ook is eind 2018 het proces van de regionale 
energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB) opgestart. In mei 2019 lag de startnotitie voor de 
RES NOB ter vaststelling bij de Raad. Op 10 oktober 2019 is een tweede werksessie met de raad 
gepland.

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?
Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?
Actualisering VGRP Land van Cuijk met herzien kostendekkingsplan klimaatopgave
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2015-2019

Kwaliteit
Het vigerende VGRP is tot 2020 geldig. Daarom zijn wij momenteel bezig met het opstellen van 
een nieuw VGRP, dat uiterlijk begin 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan de Raad.

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030
Film klimaatbestendig Land van Cuijk

Kwaliteit
Het 3e uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 is gereed.  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
Wateroverlast

Kwaliteit

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/verbreed-gemeentelijk-rioleringsplan-boxmeer-2015-2019_46372.html
https://www.youtube.com/watch?v=8gBzcblOflc&feature=youtu.be
https://www.boxmeer.nl/inwoners/wateroverlast_42177/
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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 stellen ons VGRP gezamenlijk op, hebben nagenoeg  dezelfde 
beheerpakketten en telemetrie voor gemaal besturing. Kosten zijn gereduceerd door gezamenlijk 
aan te besteden en de levensduur van riolen te verlengen door het toepassen van 
reparatietechnieken en de toegepaste technieken te evalueren op geschiktheid. Kwetsbaarheid 
wordt verminderd door de inzichten en ervaring met innovaties te delen.  

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Riolering
Als gevolg van de verlaging van de kapitaallasten op de rioleringsprojecten wordt de storting in de 
voorziening riolering verhoogd.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 7 - 
Duurzaamheid 
en klimaatad.

Thema Klimaat 
en Riolering

67221090 
Riolering en 
zuivering: 
doorbelastingen

90.300 -156.450 -156.450 -156.450 -156.450

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten 
en salarissen

90.300 -156.450 -156.450 -156.450 -156.450

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

Onderzoek optimaliseren dienstverlening BCA

Kwaliteit

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Afvalstoffenheffing
De opbrengst afvalstoffenheffing valt € 38.000 hoger uit. Dit bedrag zal in eerst instantie worden 
toegevoegd aan de voorziening afval.



 77

 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 
2019

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2020

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2021

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2022

Mutatie(s) 2e berap 
2019-2023

Programma 7 - 
Duurzaamheid en 
klimaatad.

Thema Afval en 
Circulaire 
economie

67211090 
Afvalstoffen: 
doorbelastingen

38.000 0 0 0 0

67251010 
Afvalstoffenheffing

-31.500 0 0 0 0

67251020 
Reiniging

-6.500 0 0 0 0

Totaal Thema 
Afval en 
Circulaire 
economie

0 0 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten

0 0 0 0 0

Kredieten Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten
Krediet riolering Irenestraat en Dr. Peelenstraat 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
Mogelijk gaat dit project onderdeel uitmaken van de ontwikkeling Bakelgeert  of afzonderlijk 
aangepakt. Afhankelijk van de voorbereiding

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2014

Kwaliteit
Het restant is gebruikt voor het opstellen van het plan "klimaatadaptatiekosten in beeld",  voor het 
uitvoeren van enkele watermaatregelen uit het masterplan water en project Oeffeltse Raam - Saxe 
Gotha.
Geld

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015

Kwaliteit
Het restant van het krediet wordt ingezet voor het herinrichten en afkoppelen regenwater van de 
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Irenestraat te Boxmeer.
Geld

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2017

Kwaliteit
Dit krediet is voornamelijk ingezet voor watermaatregelen in Beugen en Boxmeer  en voor het  uit 
detailleren van de watermaatregelen Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum-Mullem en Maashees.
Geld

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2018

Kwaliteit
Dit krediet wordt voornamelijk gebruikt voor het opstellen van regenwatervisies voor de acht 
resterende kernen en het nemen van wateroverlast reducerende maatregelen in diverse kernen.  
Geld

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019

Kwaliteit
Het krediet wordt voornamelijk besteed aan de watermaatregelen voortkomend uit de 
regenwatervisieplannen  en aan de herinrichting Weijergracht / Weijerplein en Hoogkoorgebied.
Geld

Krediet herinrichting hoogkoorplein

Kwaliteit

Geld

Kredieten rioleringsplan (VGRP)
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010207582000000 GRP 
Uitvoeringsprogr.IVS2014
-720758200

1.040.741 1.040.741 0

I010207584000000 GRP 
Uitvoeringsprogr.IVS2015
-720758400

675.000 458.241 216.759

I010207586000000 
*Riolering 
Irenestr/Dr.Peel.str. 
IVS2015

25.000 0 25.000

I010207590000000 
Aanpassingen rioolstelsel 
en voorz 2017

321.800 319.865 1.935

I010207592000000 
Rioleringsplan IVS2018 - 
720759200

456.000 286.097 169.903

I010207594000000 
Rioleringsplan IVS2019 - 
720759400

2.750.000 166.622 2.583.378
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I010207596000000 
Herinrichting 
Hoogkoorplein - 
720759600

4.070.000 1.280 4.068.720

Totaal 9.338.541 2.272.847 7.065.694

Totaal 9.338.541 2.272.847 7.065.694

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 7

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 7 - 
Duurzaamheid 
en klimaatad.

Thema Afval 
en Circulaire 
economie

0 0 0 0 0

Thema 
Duurzaamheid 
en Milieu

0 203.225 0 0 0

Thema Klimaat 
en Riolering

90.300 -156.450 -156.450 -156.450 -156.450

Totaal 
Programma 7 - 
Duurzaamheid 
en klimaatad.

90.300 46.775 -156.450 -156.450 -156.450

Totale 
mutaties excl. 
kapitaallasten

90.300 46.775 -156.450 -156.450 -156.450
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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 Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer  en 
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer 
zijn vastgesteld en taken worden thans uitgevoerd.

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

Kwaliteit
Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Uitvoeringsprogramma 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Boxmeer zijn vastgesteld en 
taken worden thans uitgevoerd.

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Dwangsommen
In het verleden zijn diverse (nog te ontvangen) dwangsommen opgevoerd. Gebleken is dat de invordering 
niet haalbaar is. Als gevolg dient er een bedrag van € 39.500 te worden afgeboekt.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 39.500.
Leges omgevingsvergunningen
Jaarlijks varieert het aantal aanvragen omgevingsvergunning. In 2019 wordt minder 
omgevingsvergunningen aangevraagd, daardoor zijn de inkomsten € 323.750 lager dan geraamd.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 323.750.
Bestedingsvoorstel
Bij de jaarrekening 2018 zijn diverse budgetten overgeheveld naar 2019. Een aantal van deze budgetten 
zullen naar verwachting niet uitgegeven worden in 2019. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij hier nader op 
terugkomen. Het gaat o.a. om:
Uitvoering VTH beleidsplan € 20.000. Het beleidsplan VTH is echter nog niet opgesteld.
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 8 - VTH

Thema VTH 
Omgevingsrecht

61405010 Juridische 
handhaving

39.500 0 0 0 0

68231010 323.750 0 0 0 0
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Omgevingsvergunning

Totaal Thema VTH 
Omgevingsrecht

363.250 0 0 0 0

Totale mutaties excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

363.250 0 0 0 0

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?
Implementatie Omgevingswet
De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2021, bundelt circa 26 wetten en regelingen op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. Door de nieuwe wet vervalt het bestemmingsplan. Hiervoor in de 
plaats komt een omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Er wordt gestreefd naar 
minder regels en meer samenhang. Vooruitlopend op de invoering bereiden wij ons hierop voor.

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 naar verwachting 2021).

Kwaliteit
De inwerkingtreding van de Omgevingsweg is uitgesteld naar 2021. Er is een projectteam 
opgericht welke de Omgevingswet integraal implementeert.

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Bestedingsvoorstel
Bij de jaarrekening 2018 zijn diverse budgetten overgeheveld naar 2019. Een aantal van deze budgetten 
zullen naar verwachting niet uitgegeven worden in 2019. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij hier nader op 
terugkomen. Het gaat o.a. om:

 Invoering omgevingswet € 25.000. Dit betreft een budget voor het project omgevingswet, een 
project dat in 2020 wordt uitgevoerd om per 1-1-2021 klaar te zijn voor de nieuwe omgevingswet.

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 eind 2019 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 2021. Er is een projectteam 
opgericht welke de Omgevingswet integraal implementeert. Hierbij zal ook het softwarepakket 
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worden meegenomen.
Geld
De benodigde kosten voor de software in het kader van de Omgevingswet wordt meegenomen in 
het integraal plan van aanpak. Naar verwachting zullen de kosten hoger zijn dan eerder is 
geraamd. 

Kredieten VTH
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019

I010209020000000 
Digitale 
vergunningverlening 
IVS2017

10.000 9.387 613

I010209022000000 
Software omgevingswet 
IVS2018 -720902200

15.000 0 15.000

Totaal 25.000 9.387 15.613

Totaal 25.000 9.387 15.613

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - 
Programma 8

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2019
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2020
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2021
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2022
Mutatie(s) 2e berap 

2019-2023

Programma 8 - 
VTH

Thema VTH 
Omgevingsrecht

363.250 0 0 0 0

Totale mutaties 
excl. 
kapitaallasten en 
salarissen

363.250 0 0 0 0
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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  

Door tussentijdse bijstelling van de begroting gedurende het jaar, als gevolg van nieuwe circulaires neemt het risico af.

5 Personeel   X

6 Rampenbestrijding en crisisbeheersing   X

7 Contractenbeheer   X

8 Treasury  X   

Bij de 2de algemene begrotingsbijstelling wordt  de treasury geactualiseerd, gedurende het  jaar  neemt het risico af.

9  Grondvoorraad   X

10  Juridische claims   X

Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toegenomen of afgenomen zijn of bij extra toelichting Toegenomen Afgenomen Onveranderd

13 Volkshuisvesting   X

Er is nog onduidelijkheid ten aanzien van het rijksbeleid over de te hanteren stickstofnorm.

Nieuwe risico's De inventarisatie heeft geen nieuwe risico’s opgeleverd.

 
 

Grondbeleid

Algemeen
Tussentijdse analyse grond- en opstalexploitaties
Bij de analyse van de grond- opstalexploitaties is op hoofdlijnen bekeken welke verschillen er ten opzichte 
van de calculaties worden verwacht. Hieronder worden de projecten weergegeven waar de wijzigingen 
van toepassing zijn of als er bijzonderheden te vermelden zijn.
De nummering van de Grondnota 2019 wordt gehanteerd.
Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene grondexploitatiebegrotingen 
(bedragen in euro's)

Omschrijving complex Eindwaarde voorlaatste kostprijsberekening Eindwaarde actuele kostprijsberekening Verschil

I. Woningbouw    

Boxmeer    

1. Steenstraat Zuid (20)            284          304

3. Pastoorsbiest (170.927) (174.064) (3.137)

4. Bakelgeert 582.171  1.114.318 532.147
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5. Hoek Steen-/Burg.Verkuijlstraat              815.434                   775.007   (40.428)

6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase             (797.087)           (1.373.379)  (576.291)

7. Van Speijk                 (46.573)           (46.619)         (47)

8. Voormalige school De Peppels                 242.240             241.676          (563)

9. Voormalige school 't Ogelijn                   562.249                  556.544       (5.706)

xx. Pilot De Kraai  n.v.t.                 56.075    56.075

Beugen    

11. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)                          -

Rijkevoort    

13. Achter de Molen       (692.632)             (674.374)       18.258

Vierlingsbeek    

15. Soetendaal 3e fase           (199.479)            (201.561)     (2.082)

16. Gemeentewerf       125.145   178.097         52.952

Overloon    

17. Stevensbeekseweg             (307.709)          (922.391) (614.682)

Oeffelt    

18. Hogehoek         (69.740)         (70.097)            (357)

19. Brakels Eng 2           (72.857)    (74.152)    (1.295)

Maashees    

20. Achter de school        (592.189)      (573.513)   18.676

Groeningen    

21. Achter de kapel           (301.901)            (296.359)       5.542

Vortum-Mullem    

22. St. Cornelisstraat       (212.302)           (205.771)     6.530

23. Luinbeekweg           277.678          302.885    25.207

Holthees    

24. Horstenweg                117.867                149.164    31.297

Sambeek    

25. Catharinaklooster            (804.588)           (809.815)        (5.227)

II. Bedrijventerreinen    

Boxmeer    

26. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha      (797.134)               (790.563)          6.572

Beugen    

27. Sterckwijck        2.917.995        2.627.879  (290.116)

Rijkevoort    

28. Hoogeind afronding              (186.201)             (261.623)  (75.422)

Totaal:                 389.442     (472.353) (861.795)

Rente
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De voornaamste reden van de verschillen is de aanpassing van het rentepercentage. Bij de Grondnota 
2019 is voor het jaar 2019 rekening gehouden met een rente van 1,57% en voor verdere jaren 2,00%. Bij 
de controle bij de jaarrekening 2018 is door de accountant aangegeven dat de rekenrente niet juist is 
toegepast. In de geactualiseerde exploitaties wordt nu rekening gehouden met een rente van 1,53%. 
Deze rente is gebaseerd op basis van de werkelijke balans per 1 januari 2019 en de werkelijke en nog te 
verwachten rentekosten 2019. Voor de verdere jaren wordt een rente van 1,75% gehanteerd.
Overige verschillen
De overige verschillen komt door de toepassing van de diverse kortingsregelingen. Verlaging van de 
opbrengsten heeft een nadelig effect op de rentekosten. Bij de actualisatie is, indien noodzakelijk, op 
basis van de (verwachte) verkopen de fasering aangepast. Dit heeft ook effect op de rentekosten, zowel 
nadelig als voordelig. Hieronder wordt, indien van toepassing, ook andere aanvullende verklaringen per 
grondexploitatie van de verschillen weergegeven dan de al hier boven genoemde verklaringen:

 4. Bakelgeert
Bij een nadere verkenning van het gebied Bakelgeert en omgeving is gebleken dat de parameters waar 
de opbrengsten in het huidige plan op zijn gebaseerd, dienen te worden aangepast. Dit resulteert in een 
lagere opbrengst van € 496.000. Vanwege een lagere rentepercentage in combinatie met een andere 
fasering en lagere opbrengsten vallen de rentelasten per saldo € 36.000 hoger uit.

 6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase
De kosten voor het bouw- en rijp maken zijn verlaagd met € 550.000. Voorzichtigheidshalve waren de 
aanbestedingsresultaten bij de vorige actualisaties nog niet meegenomen. Vanwege een lagere 
rentepercentage in combinatie met een andere fasering van kosten en opbrengsten vallen de rentelasten 
€ 28.000 lager uit. Vanwege een andere fasering vallen de kosten voor indexering € 5.300 hoger uit.

 xx. Pilot De Kraai
Dit project betreft de pilot “Wonen met ondersteuning”  in combinatie met 5 wooneenheden aan de Kraai 
in Boxmeer (zie Memo Z/18/670521 - D/19/776094 / RIS 2019-M-495)
Gelet op de specifieke kenmerken en financieringsstromen van de pilot is extern advies ingewonnen op 
welke wijze, binnen de geldende kaders van de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording, de financiële 
verwerking dient plaats te vinden. Een groot deel van de uitvoering dient te worden gezien als een 
grondexploitatie. De kosten (aandeel gemeente) worden hierbij gedragen uit het innovatiebudget Wmo. 
Dit heeft tot gevolg dat er een begrotingswijziging dient plaats te vinden. Aangezien de Raad reeds heeft 
ingestemd met het beleid en het beschikbaar stellen van budget voor innovatieve projecten, kan de 
begrotingswijzing worden gezien als een technische uitwerking. Bij deze tussentijdse analyse wordt dit 
administratief verwerkt.
Bij de definitieve afwikkeling wordt bekeken wat het werkelijk tekort is. Het restant wat dan resteert 
wordt/blijft ingezet/gereserveerd voor de Wmo.  

 13. Achter de Molen
Vanwege de  kortingsregeling vallen de opbrengsten € 17.300 lager uit.

 16. Gemeentewerf
In verband met de beoogde woningbouwontwikkeling heeft er extra onderzoek plaatsgevonden en is er 
sprake van extra ambtelijke inzet. De extra kosten hiervoor bedragen minimaal afgerond € 53.000.

 17. Stevensbeekseweg
De kosten voor het bouw- en rijp maken zijn verlaagd met € 583.000. Voorzichtigheidshalve waren de 
aanbestedingsresultaten bij de vorige actualisaties nog niet meegenomen. Vanwege een lagere 
rentepercentage in combinatie met een andere fasering van kosten en opbrengsten vallen de rentelasten 
per saldo € 22.000 lager uit. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage 
vallen de kosten voor indexering per saldo € 12.500 hoger uit.

 24. Horstenweg
Vanwege de  kortingsregeling en definitieve herverkaveling vanwege cpo vallen de opbrengsten € 8.800 
lager uit. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten 
voor rente € 20.000 hoger uit.

 28. Hoogeind afronding
Gezien de ligging van het resterende perceel was in de vorige calculatie voorzichtigheidshalve rekening 
gehouden met een lagere opbrengst. De raming van de verkopen is verhoogd met € 76.000.
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Sterckwijck wordt verderop toegelicht.
 Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene opstalexploitatiebegroting

Omschrijving complex Eindwaarde voorlaatste kostprijsberekening Eindwaarde actuele kostprijsberekening Verschil

2. Steenstraat Noord opstalexploitatie 815.920 796.549  (19.371)

Totaal: 815.920 796.549  (19.371)

In de actuele exploitatie is de verkoop van Steenstraat 101 verwerkt en de daarmee vervallen kosten.
Grondnota
Raamkredieten grond- en opstalexploitatie
Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde grondexploitaties

Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde opstalexploitatie
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Overzicht verkopen 2019
Woningbouw

Bedrijventerreinen
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Uitspraken Raad van State PAS
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee belangrijke 
uitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS kon vooruitlopend 
op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast 
toestemming worden gegeven voor activiteiten, die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Een 
dergelijke toestemming vooraf is naar het oordeel van de Raad van State in strijd met de Europese 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijn eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen 
daadwerkelijk resultaat hebben.
De uitspraak heeft grote gevolgen voor de vaststelling van bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, 
bedrijventerreinen, aanleg van infrastructuur en veehouderijen en kan zorgen voor een forse vertraging. 
Het Rijk is op dit moment druk bezig naar het zoeken van oplossingen voor deze problematiek.
Sterckwijck
Gezien de omvang van de grondexploitatie en het financieel effect op het resultaat bij afwijkingen in de 
ramingen en de fasering, wordt er bij de tussentijdse analyse apart aandacht aan Sterckwijck besteed.
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Bij de actualisering zijn de verkopen 2019 geschat op basis van gerealiseerde verkopen, concept 
overeenkomsten en opties. Hieruit blijkt dat de inschatting is dat, ten opzichte van de Grondnota, in 2019 
en 2020 minder wordt verkocht. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat in de jaren daarna er afgerond 1,6 
hectare per jaar wordt verkocht. Het gevolg is dat de grondexploitatie één jaar langer duurt. Dit heeft tot 
gevolg dat er rekening wordt gehouden met € 50.000 aan extra kosten. Een andere/langere fasering in 
combinatie met een lagere rentepercentage resulteert per saldo in een verlaging van € 366.000 aan 
rentelasten. Vanwege een andere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage vallen de 
kosten voor indexering per saldo € 26.000 hoger uit. Bovenstaande betekent ten opzichte van de 
grondnota een verlaging van het tekort van € 290.000.
Financiële positie
Winstneming
Op basis van de gerealiseerde verkopen per 1 september 2019 is de inschatting dat er minimaal € 
724.000 aan winstneming in 2019 plaats vindt.
 Effect begroting 2019
Resultaat tussentijdse analyse grondexploitaties

Omschrijving  

 Storting in voorzieningen nadelig saldo 341.495

 Dekking Pilot De Kraai innovatiebudget Wmo     -56.075

 Winstneming     -724.000

Totaal:       -438.580 

Rekening houdend met de extra te vormen voorzieningen inclusief dekking en de winstneming is het 
effect op de begroting 2019 € 438.580 voordelig.

Voorstel:

 • Voor de grondexploitaties de kredieten te verlagen met € 1.297.477;

 • Voor de opstalexploitatie het krediet te verlagen met € 39.371;

 • De voorzieningen voor gecalculeerde verliezen te verhogen met € 341.495;

 • Kennis te nemen van de, op basis van gerealiseerde verkopen, verwachte winstneming van € 724.000;

 • Het voordelig resultaat van € 438.580 verwerken bij de 2e bijstelling 2019.

 
Voorzieningen
Voorzieningen in verband met gecalculeerde verliezen in relatie tot actuele calculaties

Omschrijving complex Opgenomen Benodigd Verschil

 2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)     815.920 796.549         -19.371

 4. Bakelgeert (Boxmeer)       582.171     1.114.318      532.147
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 5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat (Boxmeer)        815.434         775.007          -40.428

 8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)        242.240         241.676               -564

 9. Voormalige school 't Ogelijn (Boxmeer)      562.249      556.544          -5.705

 xx. Pilot De Kraai (Boxmeer)                    -           56.075        56.075

 14. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)       125.145        178.097          52.952

 21. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)        277.678      302.885         25.207

 22. Horstenweg (Holthees)        117.867      149.164          31.297

 25. Sterckwijck (Beugen)     2.917.995 2.627.879      -290.116

Totaal:    6.456.699    6.798.194        341.495 

Totaal dient er € 341.495 aan extra voorzieningen te worden gevormd om de gecalculeerde verliezen te 
dekken. Het tekort van Pilot De Kraai (€ 56.075) wordt gedekt door innovatiebudget Wmo.



 93

Overig

Rapporten Rekenkamercommissie

Stand van zaken rapporten Rekenkamer
Het laatste rapport van de Rekenkamercommissie betreft het rapport  “Raadsperspectief op jeugdhulp”  . 
In de raad van 7 februari jl. is dit rapport behandeld.
Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de navolgende aanbevelingen gedaan:

A. Zorg dat het CJG/BJG u informeert over de hoofdlijnen en het verloop van het 
veranderproces/verbeterproces waar men mee bezig is, zodat u uw controlerende en sturende 
taak kunt vervullen.

B. Geef aan in de richting van CJG/BJG dat zij een speciale taak hebben in het Land van Cuijk en 
dat zij actief moeten inspelen op de beeldvorming die rond het onderwerp jeugdhulp bestaat. Dat 
zij moeten uitleggen wat ze van plan zijn en hoe ze dat gaan doen.

C. Verlang dat in een nieuw op te stellen beleidsplan te zien is wat er te kiezen valt, m.a.w. waar de 
raad invloed op kan uitoefenen en welke informatie de raad in de toekomst gaat ontvangen om 
het beoogde beleid te kunnen fiatteren.

D. Plaats het vraagstuk van sturing en het gebrek aan bruikbare sturingsinformatie op de 
gemeentelijke agenda.

E. Laat de inhoud van de jeugdzorg over aan de professionals in het veld, zorg als politiek voor een 
scherpe en duidelijke visie, en controleer daarop.

Ons College heeft in een schrijven van 2 oktober 2018 uitgebreid gereageerd op het rapport 
‘Raadsperspectief op jeugdhulp’ en de daarin opgenomen constateringen en aanbevelingen.
Onder verwijzing naar bovenstaande aanbevelingen is op 11 april 2019 een werkbijeenkomst (commissie- 
en raadsleden) geweest met het Basisteam Centrum Jeugd en Gezin.
Verder is in een nieuw beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 in voorbereiding. Hierover hebben wij de 
gemeenteraden Land van Cuijk op 24 september jl. geïnformeerd en geconsulteerd. De voorgestelde 
‘acties’ zijn daar besproken. Ook hebben wij op 2 oktober jl. de Adviesraden Sociaal Domein 
geconsulteerd en zijn zij om advies gevraagd. In het beleidsplan en het op te stellen 
uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

Algemeen
In de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft u de nota reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. 
Jaarlijkse actualisatie wordt opgenomen in de 2e algemene begrotingswijziging. In de actualisatie komen 
aan de orde:

 Mogelijke voorstellen tot bijstelling van de kaders;
 Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op noodzaak instandhouding;
 Beoordeling van alle reserves en voorzieningen op toereikendheid;
 Voorstellen tot instellen nieuwe reserves en voorzieningen.

Algemene reserves

Naam

Stand 1-1-2019 na 

bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2018

 

Opmerkingen

Algemene 

Reserve
14.233.610

In de nota reserves en voorzieningen 2017 is als uitgangspunt opgenomen dat als richtlijn voor de minimale omvang uitgegaan zou kunnen 

worden van het totaal van de top 10 risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en vervolgens hier 75% van. Het totaal 

van de top 10 risico’s volgens de begroting 2019 is € 13.590.030. Op grond hiervan zou de minimale omvang  € 10.192.523  moeten 

bedragen. Zoals u ziet wordt hier aan voldaan.
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 14.233.610  

 
Bestemmingsreserves

Naam

Stand 1-1-2019 na 

bestedingsvoorstel jaarrekening 

2018

Opmerkingen

Volkshuisvesting 523.284
Het saldo is voldoende voor afdekking van het beschikbaar gestelde bedrag voor herinrichting 

Elderom.

Stimuleringsfonds 

volkshuisvesting
1.600.000

Het bedrag is voldoende ter afdekking verplichtingen startersleningen via Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Reconstructie buitengebied 1.370.114
Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, 

zijnde de herinrichting van het buitengebied.

Nieuwbouw gemeentehuis 10.147.290
Het saldo is voldoende ter afdekking van de kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Behandeld in 

de raadsvergadering van 20-10-2011.

Mobiliteitsfonds 52.092

Vanuit het door de raad vastgestelde gemeentelijk verkeer en vervoerplan is de verplichting 

opgenomen om de mobiliteitsontwikkelingen te blijven monitoren. Dit bedrag zal daarvoor worden 

ingezet. Maakt onderdeel uit van de dekking voor het IVS 2019 opstellen verkeersveiligheidsplan

Reserve rood voor groen
5.989

 

De rood voor groen-vraagstukken worden met ingang van 2012 volledig via de grondexploitaties 

gevoed. Het restant ad € 5.988 is ook opgebouwd vanuit de grondexploitaties. Bij het eerst volgende 

krediet voor uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan dit bedrag te gebruiken als dekking 

waarna deze bestemmingsreserve kan komen te vervallen.

Kunst 65.366 De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid

Wegen 22.275
Het saldo op deze reserve is bestemd voor bomenonderhoud N610 en rotonde Oeffelt. Maakt 

onderdeel uit van de dekking voor het IVS 2019 fietsvoorzieningen en verlichting Molenweg.

HNG Zero couponlening 157.423 Deze reserve wordt jaarlijks afgebouwd en zal na 2020 worden opgeheven.

Reserve duurzaamheid 477.156
Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame 

maatregelen.

Reserve Sociaal Domein 2.513.698
Conform het raadsbesluit van 30 juni 2016 is deze reserve bedoeld om financiële risico’s en 

onzekerheden ten aanzien van de uitvoering van het Sociaal Domein op te vangen.

Reserve Hoogkoor 

(kapitaallasten)
4.410.944

Reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 30 juni 2016 ter dekking van de kapitaallasten van de 

nieuwe investering in het Hoogkoor.

Reserve Hoogkoor 0 Deze reserve is gevormd als gevolg van het afsluiten van het krediet Hoogkoor.

Reserve blijversleningen 250.000 Op 5 juli 2018 is de Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018 door de raad vastgesteld.

Huisvesting Onderwijs 1.504.247
Gehandeld wordt conform uitgangspunten Nota reserves en voorzieningen. De reserve is, rekening 

gehouden met de plannen uit het onderwijs huisvestingsplan, in ieder geval voldoende tot 2026.

Bestedingsreserve 2.177.679

In het stelsel van baten en lasten worden inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop 

ze betrekking hebben. Verplichtingen die in 2018 zijn aangegaan, maar door omstandigheden pas in 

2019 worden uitgevoerd, mogen niet in 2018 verantwoord worden ondanks het feit dat er budgetten 

voor zijn. Om deze budgetten te behouden dienen ze via budgetoverheveling verwerkt te worden. Bij 

het voorstel tot besteding van het rekeningresultaat 2018 is deze reserve gevormd. Vervolgens 

worden de budgetten functioneel geraamd in 2019 en kan de reserve weer opgeheven worden.

Gebouwen onderhoud 0 Deze reserve is bij de jaarrekening 2018 opgeheven.

 25.602.025  

Voorzieningen

Naam
Stand 1-1-2019  na 

bestedingsvoorstel jaarrekening 
Opmerkingen
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2018

Riolering 1.146.957

Het doel van deze voorziening is het opvangen van fluctuaties in de exploitatielasten. In de 

raad van 26 oktober 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het kostendekkingsplan 

als gevolg van de aanpak wateroverlast.

Egalisatie reiniging 267.766
De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 ingestemd met besteding van de voorziening. 

Het minimum van de voorziening is vastgesteld op € 250.000.

Openbare verlichting 346.563

De voorziening is voldoende. Verwezen wordt o.a. naar het beleidsplan openbare verlichting 

2016-2025 (Raad 23 maart 2017). In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft op basis 

van de nieuwe beheerstrategie een nieuwe doorrekening plaatsgevonden. Met ingang van 

2020 is de storting hier op aangepast om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioenaanspraken 

(oud)wethouders
3.294.712

De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige 

pensioenverplichtingen van oud-wethouders.

Onderhoud gemeentehuis 87.221

Vanaf het jaar 2020 wordt er structureel een bedrag van € 82.500 extra gestort in de 

voorziening als gevolg van het wegvallen van de afschrijvingslasten voor de inrichting van het 

gemeentehuis. De inrichting had een afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Landschapsfonds 109.376

Bij de vaststelling van de structuurvisie, 12 december 2013, is besloten tot het instellen van 

deze voorziening.

De initiatiefnemer kan bij een ontwikkeling in het buitengebied van een aanzienlijke impact 

zelf de prestatie leveren, of een bijdrage doen in het landschapsfonds. De impact van de 

ontwikkeling bepaalt de prestatie die de initiatiefnemer moet leveren voor de kwaliteit van het 

landschap.

Indien de initiatiefnemer de tegenprestatie niet zelf of niet volledig wenst uit te voeren, kan ze 

de kosten voor de tegenprestatie storten in dit fonds

Bomenfonds 36.511

Het doel van deze reserve is het compenseren van gemeentelijke of particulier verwijderde 

bomen welke op de huidige locatie niet herplant kunnen worden. De middelen komen van 

derden als gevolg van uitvoering van de APV (kapvergunningen).

 5.289.106  

Grondbedrijf

Naam

Stand 1-1-2019 na bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2018

 

Opmerkingen

Algemene 

reserve
257.091

Deze reserve dient ter afdekking van tekorten grondexploitatie. Indien deze niet toereikend is, dan wordt de 

algemene reserve van de algemene dienst ingezet

 257.091  

Kredieten

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden 
afgesloten
Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Mutatie 2e berap 2019 

(kredieten)

I010201580000000 
Manitou MT625 verreik. 
IVS2019-720158000

38.840 38.840 0

I010203206000000 
Reconstructie wegen 

615.079 615.079 79
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IVS2018 - 720320600

I010203222000000 
Verstevigen bermen 
IVS2019 - 720322200

107.091 107.091 -2.909

I010203560000000 
Beleidsplan Openbare 
Verlichting IVS2017

163.125 163.125 0

I010204054000000 VVP 
IVS2017-720405400

100.000 100.000 0

I010206070040000 
Intern. Maasfietsroute en 
ontw - RF2014

4.140 4.140 -860

I010206088000000 
Uitvoering bomenplan 
IVS2017 - 720608800

107.993 107.993 -4.407

I010207582000000 GRP 
Uitvoeringsprogr.IVS2014
-720758200

1.040.741 1.040.741 -4.259

I010304205000000 
Elzendaal OMO, uit 
huisvesti - 730480003

2.610 2.610 2.610

I010304210000000 
Elzendaal: unilocatie - 
730480004

7.705.931 7.705.931 -3.059

I010305088000000 't 
Hoogkoor, nieuwbouw - 
730508800

2.513.448 2.513.448 63.448

I010305090000000 't 
Hoogkoor, verbouw - 
730509000

163.215 163.215 -651.785

I010404144000000 ICT: 
Verv. 
werkprocessensoftw.-
740414400

49.138 49.138 -862

I010404150000000 ICT: 
verv discussie-install. 
Raadszaal

0 0 -63.000

Totaal 12.611.351 12.611.350 -665.004

Totaal 12.611.351 12.611.350 -665.004

Status opvolging bevindingen accountant

Status opvolging bevindingen accountant
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Bij de jaarrekening 2018 heeft Deloitte een positieve accountantsverklaring afgegeven. Vervolgens heeft 
de Auditcommissie op 27 mei jl. haar bevindingen over de jaarrekening 2018 en het concept-verslag van 
bevindingen van de accountant gerapporteerd. De Auditcommissie constateert evenals de accountant dat 
de financiële organisatie van de gemeente Boxmeer goed is ingericht. De financiële positie van de 
gemeente Boxmeer heeft dit jaar op verzoek van de Auditcommissie extra aandacht gekregen. 
Geconstateerd kan worden dat de financiële positie evenwichtig en gezond is.

Woningbouwprogramma
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Woningbouwprogramma
Realisatie 2019 tot 1 september 2019:
Tot 1 september 2019 zijn in de hele gemeente 100 woningen toegevoegd en 5 woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Er waren op 1-9-
2019 12.442 woningen (3.281 huur en 9.161 koop).
Tabel: realisatie 2019 tot 1 september

VOORRAAD HUURSECTOR    KOOPSECTOR      TOTAAL

 Woningen Appartement totaal Woningen  Appartement  totaal  

 goedkoop duur goedkoop duur HUUR goedkoop middelduur duur goedkoop middelduur duur KOOP  

1-1-2019 1838 71 1210 135 3254 464 3694 4421 194 262 58 9093 12347

toegevoegd 0 0 27 0 27 52 13 8 0 0 0 73 100

onttrokken 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 5

1-9-2019 1838 71 1237 135 3281 516 3704 4428 194 261 58 9161 12442

Diagram: ontwikkeling woningvoorraad 1-1-2000 / 1-9-2019



 99


