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2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag 

BIO 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie Begroting 

2020 voor 2e 
berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2020 

Begroting 
2020 na 2e 

berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 0 - Bestuur 
en Ondersteuning 

       

Thema Bedrijfsvoering 9.144.834 -55.585 9.089.249 41.700 41.700 41.700 41.700 

Thema Bestuurszaken 2.687.347 128.626 2.815.973 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Thema Bestuurlijke 
vern en Kernendem 

82.974 0 82.974 0 0 0 0 

Thema Burgerzaken en 
Verkiezingen 

804.671 10.679 815.350 0 0 0 0 

Totaal Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

12.719.826 83.720 12.803.546 38.700 38.700 38.700 38.700 

Programma 1 - 
Veiligheid 

       

Thema Brandweer en 
crisisbestrijding 

1.780.082 -3.000 1.777.082 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Thema Openbare orde 
Veiligh. en Onderm. 

283.825 97.927 381.752 11.570 11.570 11.570 11.570 

Totaal Programma 1 - 
Veiligheid 

2.063.907 94.927 2.158.834 8.570 8.570 8.570 8.570 

Programma 2 - 
Openbare Werken 

       

Thema Werk in 
uitvoering 

5.194.302 52.326 5.246.628 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320 

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

       

Thema Economie en 
Vestigingsklimaat 

-494.131 20.145 -473.986 0 0 0 0 

Thema Recreatie en 
Toerisme 

293.371 -10.652 282.719 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492 

Thema Ruimtelijke ord. 
en Volkshuisv. 

1.794.727 330.039 2.124.767 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393 

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

1.593.968 339.532 1.933.500 -6.885 -6.885 -6.885 -6.885 

Programma 4 - 
Financiën 

       

Thema Planning en -47.904.198 -1.263.098 -49.167.295 -222.420 -236.137 226.019 200.467 
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Control 

Thema WOZ en 
Belastingen 

-6.024.621 126.650 -5.897.971 0 0 0 0 

Totaal Programma 4 - 
Financiën 

-53.928.818 -1.136.448 -55.065.266 -222.420 -236.137 226.019 200.467 

Programma 5 - 
Leefbaarheid 

       

Thema Kunst en 
Cultuur 

1.458.038 367.245 1.825.283 0 0 0 0 

Thema Onderwijs 3.349.134 -217.380 3.131.754 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293 

Thema Sport 1.561.306 131.646 1.692.952 0 0 0 0 

Thema Welzijn 1.984.907 -46.862 1.938.045 1.800 1.800 1.800 1.800 

Totaal Programma 5 - 
Leefbaarheid 

8.353.385 234.649 8.588.034 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 

Programma 6 - Sociale 
zaken en werkgel. 

       

Thema 
Inkomensvoorzieningen 

1.606.104 -895.000 711.104 0 0 0 0 

Thema Jeugd 7.580.338 -57.383 7.522.955 7.654 7.654 0 0 

Thema Participatie 5.248.637 75.726 5.324.363 0 0 0 0 

Thema WMO 7.924.655 147.032 8.071.687 335.195 303.144 303.144 303.144 

Totaal Programma 6 - 
Sociale zaken en 
werkgel. 

22.359.734 -729.625 21.630.109 342.849 310.798 303.144 303.144 

Programma 7 - 
Duurzaamheid en 
klimaatad. 

       

Thema Afval en 
Circulaire economie 

-704.873 0 -704.873 0 0 0 0 

Thema Duurzaamheid 
en Milieu 

702.189 -4.489 697.700 0 0 0 0 

Thema Klimaat en 
Riolering 

-1.036.909 -4.372 -1.041.281 0 0 0 0 

Totaal Programma 7 - 
Duurzaamheid en 
klimaatad. 

-1.039.593 -8.861 -1.048.454 0 0 0 0 

Programma 8 - VTH        

Thema VTH 
Omgevingsrecht 

2.015.941 254.939 2.270.880 0 0 0 0 

 Gerealiseerd resultaat -667.349 -814.840 -1.482.189 132.001 86.233 540.735 515.183 

Saldo na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
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De 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 sluit met een overschot van € 814.840. Gelet op de inmiddels, 
na de vaststelling van de Begroting 2020, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 1e Algemene 
Begrotingsbijstelling 2020, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende overschot 2020, uit zal 
komen op € 1.482.189. 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Stand na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 -62.949         

Raad 11 juni 2020 - Resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio 56.890         

Raad 11 juni 2020 - Krediet inpassing OJC Mannekino in De 

Kleppenburg Oeffelt 
-3.250         

Raad 2 juli 2020 - Grondnota 200.000         

Raad 2 juli 2020 - Bestemming jaarrekeningresultaat 2019 500.000         

Raad 8 oktober 2020 - Veroordeling betaling opstalvergoeding 

Sportlaan 1 
-23.342         

  667.349         

Begroting 2021   33.355 381.209 406.002 625.752 

2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 814.840 -132.001 -86.233 -540.735 -515.183 

Stand na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020  1.482.189 -98.646 294.976 -134.733 110.569 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/1e-algemene-begrotingsbijstelling-2020/programma/1e-algemene-begrotingsbijstelling-2020-in-n-oogopslag#perspective-bio-onderdeel-saldo-na-1e-algemene-begrotingsbijstelling-2020
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0bc3c6ff-5197-49ff-8ac3-a339fd609273?documentId=fb5a1366-e6d9-4285-a740-e6d6ecbaabc4
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0bc3c6ff-5197-49ff-8ac3-a339fd609273?documentId=0536dbd2-53b8-475c-8409-0934e5a6b9cd
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0bc3c6ff-5197-49ff-8ac3-a339fd609273?documentId=0536dbd2-53b8-475c-8409-0934e5a6b9cd
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/19b76b53-ed07-4170-b6e7-337ee7a93c48?documentId=f230470c-a0ad-4462-ac7c-bcbe84f8d1d7
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/19b76b53-ed07-4170-b6e7-337ee7a93c48?documentId=509c39c5-6240-4db0-bfa1-3b89f9ce07ba
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1b72e888-ad9b-4589-b78b-fef4e89f2922?documentId=34cd33d2-b6fb-427a-a398-438bcf1f24e5
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1b72e888-ad9b-4589-b78b-fef4e89f2922?documentId=34cd33d2-b6fb-427a-a398-438bcf1f24e5
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/bc69e4a3-e081-4376-9c4f-e1c52a2641b7
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Programma 0 - Bestuur en  Ondersteuning 

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

Thema Bestuurszaken 

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

Diverse (raads)werkgroepen zijn opgestart om het proces naar herindeling soepel te laten 
verlopen. 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 zijn diverse werkgroepen gestart om het proces naar herindeling soepel te laten verlopen. 

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

 

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

Verder participeert de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals Land van 
Cuijk, Regio Noordoost Brabant en Euregio 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 2020 
Raad 
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 
vastgesteld. Als gevolg hiervan dienen de bedragen in de begroting 2020 nog te worden aangepast met 
een bedrag van € 7.000. 
Het betreft een structureel nadeel van € 7.000 
College 
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De 
wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit 
begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor 
welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern 
bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de 
voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op 
basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 154.349 in de 
voorziening wethouder pensioenen te worden gestort. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 154.349 
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College 
De telefoonkosten en verzekeringen zijn bijgesteld met € 10.000. 
Het betreft een structureel voordeel van € 10.000 
Representatie/sponsoring 
Dit budget kan met € 25.000 worden verlaagd. Er hebben en zullen dit jaar geen evenementen meer 
plaatsvinden die door ons college worden gesponsord. Het grootste evenement, Daags na de Tour, vindt 
o.a. niet plaats.  
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000 
Evenementen 
Deze post kan met € 15.000 worden verlaagd. Er hebben en er zullen geen evenementen plaatsvinden in 
2020 waarvoor dit budget moet worden ingezet. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000 
Griffie 
Vanwege het vertrek van een medewerker dient er te worden ingehuurd. De extra lasten die hieruit 
voortvloeien bedragen € 21.277. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 21.277 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

     

Thema 
Bestuurszaken 

128.626 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

 Gerealiseerd 
resultaat 

128.626 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

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 
De dienstverlening van de gemeente blijft beschikbaar. Wel zijn er vanwege de vigerende corona 
maatregelen tijdelijke aanpassingen.  

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

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

Er zijn geen verkiezingen in 2020.  
 

 
Kwaliteit 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft in 2020 extra richtlijnen 
inzake de gevolgen van de corona maatregelen voor de voorbereiding van de komende Tweede 
Kamerverkiezing en Herindelingsverkiezing 2021. 
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Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
COA inschrijving 
Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog 
niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Voor de verwachte kosten van de inschrijvingen en 
tolkkosten is er € 15.000 geraamd. Bij memo van 17 juni 2020 behorende bij de meicirculaire 2020 hebben 
wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

     

Thema 
Burgerzaken 
en 
Verkiezingen 

10.679 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

10.679 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 2020 
Salarissen en vergoeding 
Voor bedragen die wij ontvangen op basis van  sociale verzekeringen  is een bedrag geraamd van € 
25.000. Verwacht wordt dat dit minimaal € 60.000 zal zijn. Hierdoor € 35.000 meer inkomsten als gevolg 
van zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte-uitkeringen van het UWV. 
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 35.000 
Werkgeverbijdrage cao 
Voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werden 
overheidsvakbonden gecompenseerd voor hun bijdrage aan de vormgeving van de cao door het rijk 
middels een subsidie. In de cao die is ingegaan per 1 januari 2020 is afgesproken dat alle leden van de 
VNG een bijdrage per medewerker betalen aan de vakbonden. Voor onze gemeente is dit een bedrag van 
€ 4.500 
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 4.500 
Reis- en verblijfskosten 
Geraamd is een bedrag van € 60.100. Gezien de huidige situatie door de Coronacrisis zijn er tot op heden 
aanzienlijk minder kosten aan dienstreizen gedeclareerd,. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 
25.000 af te ramen. 
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Dit betreft een incidenteel voordeel van € 25.000 
Outplacementkosten 
Op deze post is een bedrag van € 230.000 begroot. In eerste instantie werden op deze post ook de 
ww-lasten opgenomen maar die komen nu t.l.v. de voorziening ww-verplichting. Deze voorziening is in de 
jaarrekening 2019 gevormd. Nu worden hier alleen de outplacementkosten op geboekt en die bedragen 
voor 2020 € 110.000. Voorgesteld wordt dan ook om op deze post een bedrag van €120.000 af te ramen. 
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 120.000 
Inkoop gerelateerde activiteiten 
Vanwege het vertrek van onze inkoopmedewerker is besloten om gebruik te maken van de diensten van 
BIZOB. Hiervoor zijn we in 2020 een bedrag verschuldigd van € 57.667.  
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 57.667 
Computerapparatuur 
Vanwege het  ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de aanschaf van iPads en laptops (corona) dient 
het budget te worden verhoogd. 
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 11.000 
Onderhoud programmatuur/software etc. 
Vanwege het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de implementatie van een aantal nieuwe 
applicaties, upgrade-kosten en stijging in supportkosten, onderhoudskosten SIMmonitor en 
E-herkenning  dient het budget te worden verhoogd.  
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 67.000 en een structureel nadeel van € 12.000 
Veiligheidsregio 
Aangezien we in 2020 geen piketdiensten bij de Veiligheidsregio hebben “gedraaid”  in kader 
rampenbestrijding komt de  geraamde inkomst van € 5.200 te vervallen. 
Dit betreft een structureel nadeel van € 5.200 
Gemeentehuis 
Vanwege gestegen elektriciteitskosten dient het budget met € 15.000 te worden verhoogd. 
Dit betreft een structureel nadeel van € 15.000 
Rechtskundig en overige advieskosten 
Voor het uitvoeren van een MKBA (maatschappelijke kosten-/ batenanalyse ) m.b.t. vliegbasis de Peel is 
extra geld nodig. 
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 25.000 
Burgemeester Verkuijlstraat / St. Cornelisstraat 
De projecten 'gebouwen aan de St. Cornelisstraat 28a en Burg. Verkuijlstraat' zijn afgerond. Door de 
verkoop van de St. Cornelisstraat 28a ontstaat een positief resultaat van € 36.712. Nu de sloop van de 
Burg. Verkuijlstraat is afgerond kan het budget met € 9.500 worden verlaagd omdat er geen kosten meer te 
verwachten zijn. 
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 46.212 
Externe communicatie/Promotie 
Deze post kan worden verlaagd. Er hebben geen evenementen plaatsgevonden waarvoor promotionele 
activiteiten worden gedaan zoals bijv. advertenties. 
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 4.000 
Reststroken 
In 2020 zijn de inkomsten uit verkoop van reststroken lager dan geraamd, de raming van de inkomsten 
wordt met € 49.505 verlaagd.   
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 49.505 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

     

Thema 
Bedrijfsvoering 

-55.585 41.700 41.700 41.700 41.700 
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 Gerealiseerd 
resultaat 

-55.585 41.700 41.700 41.700 41.700 

Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie 

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

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

 

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

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

Wij geven ruimte aan inwoners om mee te doen. 

 

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

Wij kiezen voor een thematische benadering. 

 

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

Kredieten - Programma 0 

 
Stand van zaken kredieten Programma 0 
 
Lopende kredieten 

Krediet Automatisering Burgerzaken IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
De voorziening in hulpmiddelen t.b.v. de corebusiness Burgerzaken, te weten identificeren. 

 
Geld 
De uitgaven staan gepland voor 2021 

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019 



 

   14 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen o.a. voor  koppeling van het (ver)nieuw(d) 
meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem en koppeling aan de PDC van SIM aan het 
Klantcontactsysteem. In het kader van de nieuwe omgevingswet zijn weer extra koppelingen 
noodzakelijk. Verder staat er een uitbreiding met integratie van de telefoonomgeving  in ons 
Klantcontactsysteem, e-formulieren en met de Berichtenbox Overheid. De implementatie en 
toepassing van al deze koppelingen heeft vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie.  Blijft 
echter wel op het programma. Er lopen verschillende kredieten voor doorontwikkelen zaaksysteem. 
Deze zullen worden samengevoegd.  
  

 
Geld 
 

Krediet ICT doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt aangewend. Opdrachten lopen voor de koppeling van het (ver)nieuw(d) 
meldingensysteem buitendienst aan het zaaksysteem, koppeling aan de PDC van SIM aan het 
Klantcontactsysteem. In het kader van de nieuwe omgevingswet zijn weer nieuwe koppelingen 
noodzakelijk.  
Uitbreiding met integratie telefoon in Klantcontactsysteem, e/formulieren en berichtenbox overheid. 
Deze post wordt samengevoegd met de post  "doorontwikkelen nieuw zaaksysteem IVS2019" 
omdat een aantal van de voor 2019 geplande ontwikkelingen vertraging hebben opgelopen. De 
implementatie en toepassing van al deze koppelingen heeft verder vertraging opgelopen door de 
Covid-19 pandemie.  Blijft echter wel op het programma. Er lopen verschillende kredieten m.b.t. 
doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd 

 
Geld 
 

Krediet ICT elektronische handtekening IVS2012 

 

 
Kwaliteit 
Het betreft de invoering van de elektronische handtekening op onze schriftelijke correspondentie. 
De invoering hiervan is, v.w.b. documenten,  voltooid. Aanvullende technische werkzaamheden 
voor vergunningen en tekeningen worden uit dit budget bekostigd. In 2020 mogelijke 
systeemwissel, ook in verband met nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

 
Geld 
 

Krediet ICT E-overheid en authenticatie 

 

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

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

Krediet ICT implementatie zaaksysteem Join 3 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 en 2021 zal een doorontwikkeling plaatsvinden van het zaaksysteem. Input voor het te 
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ontwikkelen data-warehouse is daarbij o.a. van belang. De archivering van ruimtelijke plannen en 
tekeningen is inmiddels via een extern systeem geregeld. Er moet wel nog een verdere integratie 
plaatsvinden van de opslag van het eindresultaat van de vergunningverlening evenals de doorgifte 
van de status van de vergunningverlening in het zaaksysteem. Ook wordt in 2020 en 2021 de 
afstemming met en integratie van het zaaksysteem met CGM in het kader van de herindeling CBAM 
gerealiseerd. Hiervoor is ook externe expertise benodigd evenals extra software. Enige vertraging 
i.v.m. Covid-19, maar blijft op het programma. Er lopen verschillende kredieten voor 
doorontwikkelen zaaksysteem. Deze zullen worden samengevoegd. 

 
Geld 
 

Krediet ICT vervanging software Office 

 

 
Kwaliteit 
Begin 2020 heeft deze wissel plaats gevonden, samen met de vervanging van de werkplekken. Het 
budget wordt hierbij geheel aangewend. 

 
Geld 
 

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet ICT vervanging werkprocessensoftware IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit budget wordt aangewend voor aanschaf van software in het jaar 2020. Dit als gevolg van extra 
regelgeving (denk aan beveiliging en privacy) of  i.h.k.v. van CBAM. 

 
Geld 
 

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

Lasten    

I010404092000000 ICT: electr.handtek. 
IVS2012-740409200 

10.000 7.290 2.710 

I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 
740414000 

102.924 73.703 29.221 

I010404142000000 ICT: E-overheid + 
autenticatie-740414200 

45.000 33.477 11.523 

I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw 
zaaksysteem 

63.000 28.788 34.212 

I010404152000000 ICT: verv Office software - 
740415200 

94.500 12.662 81.838 

I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware 
IVS2019 

51.450 51.443 7 

I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 
2020 

42.000 2.000 40.000 
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I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 
2020 

51.450 15.482 35.968 

Totaal  460.324 224.844 235.480 

Krediet Burgerzaken 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 
2020 

48.300 2.300 46.000 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

       

Thema 
Bedrijfsvoering 

9.144.834 -55.585 9.089.249 41.700 41.700 41.700 41.700 

Thema 
Bestuurszaken 

2.687.347 128.626 2.815.973 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Thema 
Bestuurlijke 
vern en 
Kernendem 

82.974 0 82.974 0 0 0 0 

Thema 
Burgerzaken 
en 
Verkiezingen 

804.671 10.679 815.350 0 0 0 0 

Totaal 
Programma 0 - 
Bestuur en 
Ondersteuning 

12.719.826 83.720 12.803.546 38.700 38.700 38.700 38.700 

 Gerealiseerd 
resultaat 

12.719.826 83.720 12.803.546 38.700 38.700 38.700 38.700 
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Programma 1 - Veiligheid 

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

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning 

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

Integraal Veiligheidsbeleid 

 

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

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

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

Keurmerk Veilig Ondernemen 

 

 
Kwaliteit 
In juli 2020 heeft hercertificering van Keurmerk Veilig Ondernemen van Sterckwijck en Health 
Campus plaatsgevonden. Audit van de hercertificering vindt periodiek plaats. 

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

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Bijzondere wetten 
Het abonnement op Khonraad, welke de crisisopvang regelt, is verhoogd a.g.v. de nieuwe wet Zorg en 
Dwang welke per 1 januari 2020 is ingegaan. 
Het betreft een structureel nadeel van € 4.000 
Integraal Veiligheidsplan 
Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog 
niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Om het algemeen veiligheidsgevoel in- en rondom 
Overloon te bevorderen, zijn de straatcoaches extra ingezet worden. Bij memo van 17 juni jl. behorende bij 
de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Cameratoezicht 
Bij memo van 9 juni 2020 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het plaatsen van cameratoezicht in de 
openbare ruimte. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 43.927 en een structureel nadeel van € 7.570 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 
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Programma 
1 - 
Veiligheid 

     

Thema 
Openbare 
orde Veiligh. 
en Onderm. 

97.927 11.570 11.570 11.570 11.570 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

97.927 11.570 11.570 11.570 11.570 

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 worden door betrokken medewerkers 
gevolgd. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Gemeente Mill en Sint Hubert 
De huur brandweerruimte kan worden verlaagd aangezien de werkelijke huurlasten te hoog zijn geraamd. 
Dit heeft te maken met BTW wetgeving.   
Het betreft een structureel voordeel van € 3.000 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 1 - 
Veiligheid 

     

Thema 
Brandweer en 
crisisbestrijding 

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

 Gerealiseerd 
resultaat 

-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 1 - 
Veiligheid 
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Thema 
Brandweer en 
crisisbestrijding 

1.780.082 -3.000 1.777.082 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

Thema 
Openbare orde 
Veiligh. en 
Onderm. 

283.825 97.927 381.752 11.570 11.570 11.570 11.570 

Totaal 
Programma 1 - 
Veiligheid 

2.063.907 94.927 2.158.834 8.570 8.570 8.570 8.570 

 Gerealiseerd 
resultaat 

2.063.907 94.927 2.158.834 8.570 8.570 8.570 8.570 
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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. 

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. 
 

 
Kwaliteit 
   
  

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

 

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

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

Werk in uitvoering (WIU) 
 

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

De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B. 

Uitgangspunt is schoon, heel en veilig. Hierbij wordt de openbare ruimte ruimte onderhouden op 
beeldkwaliteit B conform handleiding van de CROW. 
 

 
Kwaliteit 
 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

 
Kwaliteit 
De Maasstraat is op verzoek van de gemeenteraad bij de Kadernota 2019 opgenomen voor 2020. 
De provincie heeft hiervoor subsidie toegekend. Het streven is erop gericht om de maatregelen nog 
in 2020 uit te voeren.  
Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 
'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat  omgeving Hoogkoor' op een gedeelde eerste plaats als 
meest genoemde onveilige verkeerslocatie. In september 2019 is gestart met de verdere 
planuitwerking van de reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat inclusief aanleg rotonde. Dit 
project maakt deel uit van de Integrale planontwikkeling "Burg. Verkuijlstraat e.o.". 

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 is de aanleiding geweest om versneld de klimaatbestendige inrichting ter hand te 
nemen. Inmiddels is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan door de raad vastgesteld. Ook is voor het 
tegengaan van hittestress beleid vastgesteld op 2 juli 2020. 
 

 
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 bui van 60mm per uur opgenomen. Tevens is beleid in 
voorbereiding waarbij middels gebruikmaking van klimaatlabels wordt getracht inzichtelijk te maken 
welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een klimaatbestendige openbare ruimte te 
kunnen realiseren. Daarbij ligt het zwaartepunt op wateroverlast en hittestress. In juni 2019 is de 
raad meegenomen tijdens een werksessie bij de ontwikkeling van beleid middels klimaatlabels. 
Vaststelling van dit beleid moet in 2020 gaan plaatsvinden.  

https://www.boxmeer.nl/organisatie/bekendmakingen_42548/item/burgemeester-verkuijlstraat_62053.html
https://www.boxmeer.nl/inwoners/waterwerken_42177/
https://www.boxmeer.nl/inwoners/waterwerken_42177/
https://www.boxmeer.nl/inwoners/waterwerken_42177/
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Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze 
versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte. 

Vanuit het WIU proces wordt hier sturing op gegeven.  Projecten worden integraal opgepakt. Projecten 
zoals reconstructie Snejerspad/Achter de Linde in Overloon, reconstructie Europlein/Eurostraat in Oeffelt 
en herinrichting woonwijk Boxmeer-Zuidoost.  
 

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

Speelruimtebeleidsplan actualiseren. 

 

 
Kwaliteit 
Het speelruimte beleid loopt tot 2021. Er zal geen nieuw beleid worden opgesteld gezien de 
gemeentelijke herindelingsprocedure. Voor de nieuwe gemeente zal nieuw beleid moeten worden 
opgesteld.   
  

Uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen. 

 

 
Kwaliteit 
Gelet op de komst van het Landelijk SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en het nieuwe 
BVVP 2020-2024 (Brabants VerkeersVeiligheidsplan) en de komende gemeentelijke herindeling, 
ligt een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan niet meer voor de hand. In plaats daarvan 
participeert de gemeente in het regionale proces om via een risico-gestuurde aanpak te komen tot 
een regionaal uitvoeringsprogramma. 

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

 

 
Kwaliteit 
Afsluiting onverharde wegen bossen: voorbereiding afgerond,  uitvoering 2021  
Toegangsregels borden bossen:  voorbereiding afgerond, uitvoering 2021  
Aanpassen ATB route bossen:  nog niet gestart  
Verbeteren fiets-en wandelnetwerk Maasheggen fietspad: is hersteld (mogelijk dat er nog 
voorzieningen aangepast dienen te worden)  
Verwijderen fietspad Langstraat: afgerond  
Historische hekken plaatsen:  Project is opgedeeld in 2 projecten. Voor het eerste project is het 
historisch onderzoek (veldnamen voor deelgebied Cultuurhistorisch monument Maasheggen) 
afgerond. Plaatsing van deze hekken heeft plaatsgevonden in  2020.  Voorbereiding voor tweede 
project hekken loopt (historisch onderzoek  veldnamen). Plaatsing van de hekken voor dit project 
staat gepland voor 2021/2022 

Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente. 

 

 
Kwaliteit 
Tot 2015 reden er alleen dieselvoertuigen rond. In 2015 is er al een eerste stap richting 
verduurzaming gezet om voor een gedeelte over te stappen op CNG (aardgas) en 
elektrische voertuigen.  De huidige ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen is inmiddels 
verder dan toen vandaar dat we in 2019 zijn gestart met het uitbreiden van elektrische voertuigen. 
We hebben in 2019 twee elektrische auto's gekocht waardoor nu 4 van de 21 motorische 
voertuigen 100% elektrisch zijn. Planning is om dit indien mogelijk uit te breiden in de komende 
jaren.  
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Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Wegmarkeringen 
Voor regulier onderhoud aan markeringen en belijning van vier rotondes is het budget wegmarkeringen 
met € 6.500 verhoogd. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 6.500 
Verkeersonderzoek toekomstscenario's 
Begin 2020 is het regionale verkeersmodel voor Noordoost-Brabant opgeleverd. Voor een aantal 
gemeenten, waaronder Boxmeer, is daarna een herkalibratie uitgevoerd, die in juni 2020 is 
opgeleverd.  De gemeente heeft in mei 2017 voor dit regionale verkeersmodel de op dat moment bekende 
toekomstige woningbouwlocaties aangeleverd (uitgaande van basisjaar 2015) voor de planjaren 2030 en 
2040. Een aantal van deze locaties is inmiddels al gerealiseerd en de gemeente heeft de ambitie om extra 
woningen te bouwen. Om de verkeerseffecten van de extra woningbouw en van mogelijke infrastructurele 
aanpassingen in het wegennet in beeld te brengen, is nader onderzoek nodig. De kosten hiervoor 
bedragen € 30.000.  
Het betreft een incidenteel nadeel van € 30.000 
Gronddepots 
In 2020 is een gronddepot (investering) in gebruik genomen. Het terrein wordt geëxploiteerd, voor het 
beheer en toezicht wordt een raming van € 10.000 opgenomen. Hiertegenover staan inkomsten (€ 10.000) 
uit de grondstromen, ieder project draagt een bedrag per m3 bij aan de exploitatie.  
De bijstelling is budgettair neutraal 
Kunstobjecten in de openbare ruimte 
In 2020 is hiervoor een onderhoudsplan opgesteld. De kosten daarvan bedragen € 4.050. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 4.050 
Houthak, oogst- en exploitatiebaten  
Op basis van het bosbeheerplan 2020 is de inkomst uit houtoogst geraamd op € 60.000 (opbrengst 2019 
en 2020). De aanbesteding van de houtoogst heeft reeds plaatsgevonden en daaruit blijkt de inkomst € 
32.200 lager te zijn dan geraamd.  
Het betreft een incidenteel nadeel van € 32.200 
Stika gelden 
Van 2020-2023 wordt deelgenomen aan de stimuleringsregeling Landschap, totaal € 51.598 (uitgaven). Dit 
wordt bekostigd uit een inkomst (restant middelen uit het vorige gebiedscontract) van € 51.598 
(inkomsten). Vanaf 2020 wordt aan deze regeling ieder jaar € 12.965 bijgedragen. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
2 - Openbare 
Werken 

     

Thema Werk 
in uitvoering 

52.326 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

52.326 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320 

Kredieten - Programma 2 

 
Stand van zaken kredieten Programma 2 
 
Lopende kredieten 

Krediet fietspad Stationsweg Boxmeer 
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Kwaliteit 
De tijdelijke situatie in de Stationsweg ter hoogte van de voormalige tijdelijke huisvesting van het 
Elzendaalcollege, zonder voetpad en zonder tussenberm en met een fietspad in 
elementverharding, wordt aangepast naar de definitieve situatie met fietspad in asfalt, met voetpad 
en met berm tussen fietspad en parkeerplaatsen. De voorbereiding is ver gevorderd. De 
civieltechnische werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Het groen wordt in het najaar 
aangeplant. 

 
Geld 
Het budget is naar verwachting toereikend. 

Krediet fietsvoorziening en verlichting Maasstraat 

 

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

 
Geld 
 

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 gereed, maar project kan nog niet worden afgesloten vanwege een juridisch geschil. 

 
Geld 
Financiële gevolgen van het juridisch geschil zijn ongewis. 

Krediet klimaatbestendige inrichting openbare ruimte IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Uit inspectie worden keuzes gemaakt welke kunstwerken worden onderhouden. 

 
Geld 
 

Krediet levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken IVS2020 
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Kwaliteit 
Uit de inspectie van de kunstwerken zal keuze worden gemaakt welke kunstwerken er 
onderhouden worden. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting - vervangen 1.215 armaturen 

 

 
Kwaliteit 
Het vervangen van de armaturen is in het 4e kwartaal 2019 uitgevoerd. Het vervangen van de 1.215 
armaturen is gelijktijdig met de groepsremplace uitgevoerd. Het werk moet nog technisch en 
financieel worden opgeleverd.  Gelijktijdig is de inventarisatie van het totale areaal openbare 
verlichting geactualiseerd. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 
worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. 
Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt 
de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft. 

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 
worden ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX armaturen. 
Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel bijgeplaatst. Ook wordt 
de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere masten betreft. Van dit 
budget 2019 is € 10.000 gereserveerd voor vervangen verlichting Eurostraat/Europlein en € 20.000 
voor vervangen Achter de Linde/Snejerspad.   

 
Geld 
 

Krediet openbare verlichting IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet is bedoeld voor het vervangen van de conventionele armaturen door LED-armaturen, op 
basis van het beleid:  Besparen energie- en onderhoudskosten. Na vervanging blijft de avond- en 
nachtschakeling van de conventionele armaturen standaard tussen 23.30 – 07.00 uur en worden de 
LED-armaturen gedimd tijdens de branduren met een (nieuw) dimregime van 50% (vermogen) en 
dimtijden tussen 23.00 – 07.00 uur.  
De restantbudgetten in het investeringsschema voor openbare verlichting van 2018, 2019 en 2020 
worden nu ingezet om de verouderde armaturen te vervangen. Het betreft hier vooral SOX 
armaturen. Gelijktijdig wordt bekeken of verlichting moet worden verplaatst of eventueel 
bijgeplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de masten nader onderzocht omdat het hier vaak oudere 
masten betreft.  
  

 
Geld 
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Krediet reconstructie Burgemeester Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat 

 

 
Kwaliteit 
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Burg. 
Verkuijlstraat/Koortsraat. Hiervoor is aan een extern bureau opdracht verleend. Het voorlopig 
ontwerp is gereed, momenteel (Q3/2020) wordt het plan besteksgereed gemaakt. Communicatie 
naar de buurt samen met het integrale plan omgeving Hoogkoorplein/Bakelgeert/Burg. 
Verkuijlstraat/Steenstraat-noord waarin R-RE het voortouw heeft.   
Voor de rotonde en de reconstructie moeten nog gedeeltes van percelen aangekocht worden. Met 
de betreffende eigenaren wordt op zeer korte termijn een gesprek gepland.  

 
Geld 
 

Krediet reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 

 

 
Kwaliteit 
In september 2020 is begonnen met de sanering van de waterleiding. Hierna zijn de civiele 
werkzaamheden opgestart. 

 
Geld 
Voor dit project is eerder €250.000 (excl. loonkosten) geraamd, er is echter €8.000 extra nodig voor 
de begeleiding van dit project. 

Krediet reconstructie wegen IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet reconstructie wegen IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit krediet is beschikbaar gesteld in de begroting 2020. En is bedoeld om diverse 
kleine reconstructies vanuit het beheer uit te voeren. Tevens wordt een gedeelte besteed voor de 
reconstructie van de Villawijk. 

 
Geld 
 

Krediet recreatieve fietspaden IVS2014 

 

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

 
Geld 
 

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek 
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Kwaliteit 
Werkzaamheden zijn inmiddels opgeleverd inclusief restpunten.  
Wanneer er duidelijkheid is omtrent de btw-verlegregeling kan het krediet afgesloten worden. 

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

Krediet revitalisering openbare ruimte IVS2019 

 

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

 
Geld 
 

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. Het krediet kan 
worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet speelvoorziening IVS2020 

 

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

 
Geld 
 

Krediet tractie gemeentewerken IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, 
waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen. De 4x4 auto is al jaren afgeschreven en aan 
vervanging toe. Inkoopproces is lopende en de verwachting is dat dit in 2020 nog is afgewerkt. 
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Geld 
 

Krediet tractie gemeentewerken IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Op basis van een vervangingsplan worden vervoermiddelen van de Buitendienst vervangen, 
waarbij het doel is het wagenpark te verduurzamen. In 2020 is aan dit plan voldaan en dit krediet 
kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Bomenplan 2018 is volledig uitgevoerd en kan worden afgesloten. 

 
Geld 
Budget is voldoende toereikend. 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
Budget voor de herinrichting van de onderstaande straten.  

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

 

 
Geld 
Uitvoering zal binnen budget plaatsvinden. 

Krediet uitvoering bomenplan IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Dit krediet betreft krediet:  
- Boxmeer: de Boterbloem  
- Tussen Vierlingsbeek en Overloon: Vierlingsbeekseweg  
- Sambeek: Deels St. Janslaan  
Op basis van boombeheerplan 2016-2025 

 
Geld 
In het krediet is nog geld beschikbaar. Echter er is geen rekening gehouden met het vervangen van 
32 bomen langs de St. Anthonisweg te Boxmeer. De kosten hiervan bedragen €25.000 en bestaan 
uit het opnieuw aanbrengen van bomen en plant-gat verbetering. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
Van het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 met 26 maatregelen, zijn er nu 25 
uitgevoerd. Eén maatregel is in voorbereiding. 

 
Geld 
De kosten van de maatregel aan de Overloonseweg in Vierlingsbeek (betonbanden aanbrengen 
c.a.) zijn geraamd. Deze vallen fors hoger uit dan het begin 2018 geraamde bedrag. Het restant 
budget is niet voldoende om deze maatregel op deze wijze te realiseren. Er is een goedkoper 
alternatief zonder betonbanden maar met hagen opgesteld. De besluitvorming hierover vindt 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/boombeheerplan-2016-2025_57181.html
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momenteel plaats. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019 

 

 
Kwaliteit 
De keuze is gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) en mee te liften met de totstandkoming van het op het SPV 
gebaseerde nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). De raad is hierover met een memo 
geïnformeerd.  In deze memo is ook ingegaan op de verkeersveiligheidsenquêtes die de gemeente 
onder het burgerpanel en de middelbare scholieren heeft gehouden.  Inmiddels is in regionaal 
verband besloten om samen (als subregio Noordoost-Brabant)  op te trekken om te komen tot een 
regionaal uitvoeringsplan. Als eerste stap is tweede kwartaal 2020 een risico-analyse 
SPV/BBMA  opgesteld. De volgende stap is om komen tot een regionaal uitvoeringsplan.  
Verkeersmodel en milieumodel worden geactualiseerd. Hiervoor zijn in het voorjaar 
verkeerstellingen uitgevoerd. Het regionale verkeersmodel gebaseerd op de BBMA (BrabantBrede 
ModelAanpak) is januari 2020 door de provincie vrij gegeven. Voor Boxmeer is een herkalibratie 
uitgevoerd.  Op basis van het verkeersmodel is een nieuw geluidmodel opgesteld, dat recent is 
opgeleverd.   

 
Geld 
Budget is taakstellend. 

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Het krediet wordt ingezet voor verkeersveiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit Werk in 
Uitvoering (WIU) 2020 en projecten die voortkomen uit de risicogestuurde aanpak. 

 
Geld 
Budget is taakstellend. 

Krediet verstevigen bermen IVS2020 

 

 
Kwaliteit 
Uit inspectie is gebleken welke bermen in aanmerking komen voor bermversteviging. De raad is 
reeds hierover geïnformeerd. Momenteel zijn de werkzaamheden in uitvoering. 

 
Geld 
 

Krediet voetgangersoversteekplaats Handelstraat 

 

 
Kwaliteit 
Project kan worden afgesloten. 

 
Geld 
Budget is toereikend. 

Krediet verharden Hoogeind Oeffelt 

 

 
Kwaliteit 
 

 
Geld 
 

Krediet gronddepot Radioweg Vortum-Mullem 

 

 
Kwaliteit 
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In gemeente Boxmeer zijn 2 concrete locaties in beeld om gemeentelijke grondstromen te 
verwerken. Eén van deze locaties is het perceel (kadastraal bekend als BMR N 922) aan de 
Radioweg te Vortum-Mullem. De inrichting van depot is voor een deel gereed. Depot ligt nu klaar 
voor gebruik. 

 
Geld 
 

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

Lasten    

I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr 
IVS2015 

15.000 3.980 11.020 

I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 
720321600 

656.500 657.207 -707 

I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 
Snejersp. 

282.000 61.432 220.568 

I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 310.000 311.955 -1.955 

I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 
Europapl. 

180.000 0 180.000 

I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 
720322600 

165.000 157.942 7.058 

I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 57.648 37.352 

I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt 
IVS2020 

275.000 91.083 183.917 

I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 
720323200 

509.250 156.453 352.797 

I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 
-720323400 

707.000 334.221 372.779 

I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte 
IVS2020 

525.000 25.000 500.000 

I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt 
-720323800 

30.000 6.073 23.927 

I010209034000000 Gronddepot Radioweg 
Vortum-Mullem 

75.750 70.976 4.774 

Totaal  3.825.500 1.933.971 1.891.529 

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

Lasten    

I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting 
IVS2018 

110.000 73.317 36.683 

I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting 
IVS2019 

93.500 8.500 85.000 

I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 
armature 

315.900 291.097 24.803 

I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 78.750 3.750 75.000 
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-720356800 

Totaal  598.150 376.664 221.486 

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

Lasten    

I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 30.702 79.298 

I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel 
IVS'19 

110.000 53.896 56.104 

I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer 
IVS2020 

88.000 62.184 25.816 

I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. 
IVS2020 

120.000 0 120.000 

I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 50.500 500 50.000 

Totaal  478.500 147.281 331.219 

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

Lasten    

I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 3.928 3.072 

Kredieten uitvoering bomenplan 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 
-720609400 

125.000 125.000 0 

I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 
720620000 

127.600 65.038 62.562 

I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 
720620800 

110.000 13.395 96.605 

Totaal  362.600 203.433 159.167 

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

Lasten    

I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 
720653000 

33.000 32.946 54 

I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 
720653200 

50.500 4.900 45.600 

Totaal  83.500 37.846 45.654 

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

Lasten    

I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek 
IVS2015. 

727.670 850.136 -122.466 
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Kredieten tractie 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010201584000000 4x4 auto boombeheer 
IVS2019-720158400 

42.287 1.472 40.816 

I010201588000000 VW Caddy VBG-65-R IVS2020 - 
720158800 

25.500 22.701 2.799 

I010201590000000 Ford Transit VBZ-24-Z IVS2020 
-720159000 

25.500 29.900 -4.400 

Totaal  93.287 54.073 39.214 

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

Lasten    

I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken 
IVS2020 

25.250 250 25.000 

I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. 
kunstw. 

25.250 23.200 2.050 

Totaal  50.500 23.450 27.050 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 
2 - Openbare 
Werken 

       

Thema Werk 
in uitvoering 

5.194.302 52.326 5.246.628 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

5.194.302 52.326 5.246.628 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320 
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Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling 

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

Thema Economie en Vestigingsklimaat 

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

Centrummanagement 

 

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

Contacten bedrijven en bedrijfsacquisitie 

 

 
Kwaliteit 
Het is en blijft belangrijk om Boxmeer als onderdeel van het land van Cuijk en de regio 
Noord-Oost-Brabant te blijven promoten en het bestaande - en nieuw aan te trekken bedrijfsleven te 
faciliteren.  Dit wordt nu gecentraliseerd met het land van Cuijk.  Het proces hiervoor loopt. 

Innovatieve hotspot Land van Cuijk 

 

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

Provinciaal beleid bedrijventerreinen 

 

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

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 

  

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Centrummanagement 
Door de coronacrisis heeft het college besloten de BIZ-heffing 1 jaar op te schorten. Dit betekent een 
lagere opbrengst, maar ook een lagere uitkering aan het Centrummanagement. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Terrassen- en standplaatsvergunningen 
Als gevolg van de corona pandemie is besloten diverse leges niet te innen, zo ook de vergoeding voor de 
terrassen van € 16.500. De raming is daarop aangepast. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 16.500 
Volkstuinen 
De raming verhuur Volkstuinen wordt met € 10.000 verlaagd, omdat de werkelijke verhuur lager is. 
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 10.000 
Landbouwgronden 
In 2020 zijn landbouwgronden verkocht en geruild (aan- en verkoop), de meeropbrengst komt ten gunste 
van de reserve reconstructie buitengebied. De middelen uit de reserve reconstructie buitengebied worden 
ingezet voor hervormingen van het buitengebied. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Toeristenbelasting 
Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen Toeristenbelasting op te 
leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Via het corona 
compensatiepakket wordt een bedrag van € 65.000 ontvangen. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 190.000 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

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

     

Thema Economie 
en 
Vestigingsklimaat 

20.145 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

20.145 0 0 0 0 

Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 

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

Implementatie Omgevingswet 

 

 
Kwaliteit 
De gemeente Boxmeer kiest net zoals de andere gemeenten in het Land van Cuijk, 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 1-1-2022.  Inmiddels wordt de implementatie van de Omgevingswet door de 
gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk  opgepakt. 

Interbestuurli jke Programma (IBP) 

 

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

Klimaatbestendig 

Alle gemeentelijke nieuwbouw (woning) projecten worden klimaatbestendig en duurzaam (Bijna Energie 
Neutraal Gebouw (BENG)) gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe gemeentelijke woningbouwprojecten 
gasloos aangelegd. 
 

 
Kwaliteit 
 

Regionale woningmarktstrategie 

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Afboeken activa 
De gemeente Boxmeer investeert jaarlijks in veel verschillende zaken zoals de aanleg van wegen, 
aankoop van gronden, machines en gebouwen, de zogenaamde “vaste activa”. Een goed en correct 
activa-overzicht is belangrijk zodat de lasten die hiermee samenhangen (kapitaallasten) op de juiste 
manier gepresenteerd worden. Op basis van de BBV-voorschriften is nagegaan of activa nog wel in 
eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat bepaalde activa niet meer in het 
bezit zijn van de gemeente zijn en dus moeten worden afgeboekt. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 592.665. Het structurele voordeel betreft € 28.205 
Leges aanpassingen bestemmingsplannen 
De raming van de leges aanpassingen bestemmingsplannen (€ 35.000) wordt op basis van het werkelijke 
aantal aanvragen verhoogd (met € 25.000) naar € 60.000. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000 
GREX woningbouw 
Als gevolg van de BBV voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) mag er op 
voorbereidingskosten GREX woningbouw niet meer worden afgeschreven. Dit levert incidenteel een 
voordeel op van € 87.434 
Het betreft een incidenteel voordeel van €  87.434 
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 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 
2020-2020 

Mutatie(s) 2e berap 
2020-2021 

Mutatie(s) 2e berap 
2020-2022 

Mutatie(s) 2e berap 
2020-2023 

Mutatie(s) 2e berap 
2020-2024 

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

     

Thema 
Ruimtelijke 
ord. en 
Volkshuisv. 

330.039 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

330.039 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393 

Thema Recreatie en Toerisme 

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

Deltaprogramma Maas 

 

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

Koploper 

 

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

Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 

 

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

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 

 

 
Kwaliteit 
Het herijkte uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie is gestart in 2019. Delen zijn uitgevoerd 
en andere delen lopen op schema. 

https://www.maasheggenunesco.com/files/media/uitvoeringsprogramma-noordelijke-maasvallei_def.pdf
https://www.maasheggenunesco.com/files/media/jaarverslag-2019.pdf
https://www.maasheggenunesco.com/files/media/publieksversie-jaarplan-2020.pdf
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Unesco Maasheggen 

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

 
Kwaliteit 
 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

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

     

Thema 
Recreatie en 
Toerisme 

-10.652 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-10.652 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492 

Kredieten - Programma 3 

 
Stand van zaken kredieten Programma 3 
 
Lopende kredieten 

Krediet BGT IVS2016 

 

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

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

Krediet BGT IVS2019 

 

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

 
Geld 
 

Krediet Elderom 

 

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

https://www.maasheggenunesco.com/nl/
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noodzakelijk, één en ander in overleg met Mooiland. 

 
Geld 
 

Krediet I-DOP Beugen 

 

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

 
Geld 
 

Krediet ontwikkeling UNESCO Maasheggen IVS2020 

 

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

 
Geld 
 

Krediet project breedband 

 

 
Kwaliteit 
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben een overeenkomst met E-Fiber afgesloten gericht op 
de aanleg van het glasvezelnetwerk.  
LVCNET is daarnaast met E-Fiber een vergoeding overeengekomen die hen in staat stelt om aan 
gemaakte verplichtingen met de gemeente te kunnen voldoen. Hieronder valt onder andere het 
terugbetalen van de lening aan de gemeenten. Dit vindt in tranches plaats, op basis van voortgang 
van de aanleg.  Aanleg in Boxmeer is nagenoeg afgerond.  Aanleg Land van Cuijk loopt door tot 
begin 2021. 

 
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 
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behoeve van de projecten in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018 

 

 
Kwaliteit 
Natuurinclusieve landbouw: "start nu in het UNESCO proces."  In het projectenboek van het 
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw 
opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het 
Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door 
natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek 
naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 is hiermee 
gestart en dit loopt door in 2020.  
Ommetjes: "Start nu in het UNESCO proces." Analysering is in voorbereiding.  
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.  
 
Unesco intern. Hedhe l/w: krediet kan worden afgesloten.  
Gebiedsmarketing: krediet kan worden afgesloten.  
Uitbouw NK Maasheggenvlechten: krediet kan worden afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019 

 

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

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016 

 

 
Kwaliteit 
Definitieve besluitvorming afsluiten Heldersedijk (2016) eind 2020,  realisatie begin 2021. Afsluiten 
onverharde wegen (2016) in uitvoering, afronding verwacht medio 2021. 

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017 

 

 
Kwaliteit 
Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de 
raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden 
worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden 
de gemeentelijke herindeling.  
De historische hekken 4st  (2017) zijn geplaatst en het krediet kan worden afgesloten.  
Uitleefontwikkeling Overloonse bossen (2017) is uitgevoerd  conform college besluit en 
het krediet kan worden afgesloten. 
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Aanpassen ATB route bossen (2017)  loopt i.v.m. raakvlak andere programma onderdelen.  
   
  

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018 

 

 
Kwaliteit 
De volgende kredieten kunnen worden afgesloten: fietspad Oplosedijk, leveren en plaatsen 
picknicksets, liberationroute en luisterkeien en het fietspad Sambeeksedijk.  
  

 
Geld 
 

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019 

 

 
Kwaliteit 
De toeristische panelen worden in 2020 vervangen, dit i.v.m. de eenduidige uitstraling van het 
UNESCO Maasheggengebied. In 2020 ging een proef van start met de toeristische veerverbinding 
Oeffelt - Gennep, deze is gestopt wegens  Corona. 
  

 
Geld 
 

Krediet Koploperproject Oeffelt 

 

 
Kwaliteit 
Start 2021 nadat er overleg over de plan uitwerkingsfase met de provincie Noord-Brabant heeft 
plaatsgevonden. 

 
Geld 
 

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

Lasten    

I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 
720608200 

21.000 4.252 16.748 

I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - 
TR2016 

15.000 4.368 10.632 

I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - 
TR2017 

15.000 0 15.000 

I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - 
TR2017 

5.000 1.500 3.500 

I010206090050000 Historische hekken plaatsen - 
TR2017 

6.000 5.615 385 

I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - 
TR2017 

15.000 14.999 1 

I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - 
TR2017 

11.860 10.916 944 



 

   41 

I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - 
TR2017 

10.000 8.680 1.320 

I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk 
Maash.TR2017 

76.500 69.523 6.977 

I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0 

I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - 
TR2018 

2.000 2.218 -218 

I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk 
Maash.TR2018 

0 0 0 

I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - 
TR2018 

5.000 0 5.000 

I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets 
-TR2018 

15.000 15.000 0 

I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - 
TR2018 

10.000 9.178 822 

I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - 
TR2018 

15.000 11.291 3.709 

I010206096450000 Historische hekken plaatsen - 
TR2018 

6.000 0 6.000 

I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 173.006 3.994 

I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - 
TR2018 

9.000 5.643 3.357 

I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 
2019 

57.750 26.994 30.756 

I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist - 
720621200 

76.000 65.921 10.079 

Totaal  645.610 526.604 119.006 

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

Lasten    

I010206098010000 Natuurincl. landbouw  - NM2018 5.000 0 5.000 

I010206098020000 Ommetjes - NM2018 20.000 670 19.330 

I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.000 0 

I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 19.950 -9.950 

I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - 
NM2018 

5.000 1.045 3.955 

I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - 
NM2018 

10.000 10.000 0 

I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 
2019 

137.550 133.938 3.612 

I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen 
IVS2020 

105.000 38.600 66.400 

Totaal  302.550 214.203 88.347 
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Kredieten rood met groen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 105.000 81.804 23.196 

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

Lasten    

I010204510000000 Project Breedband 215.000 295.718 -80.718 

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

Lasten    

I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 
720901200 

75.000 79.014 -4.014 

I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT 
IVS2019 

52.500 2.500 50.000 

Totaal  127.500 81.514 45.986 

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

Lasten    

I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 
720850004 

0 7.677 -7.677 

I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken 1.800.000 1.151.902 648.098 

I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu 0 76.227 -76.227 

I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw 0 2.145 -2.145 

I010208504300000 Elderom: subsidie 0 7.790 -7.790 

Totaal  1.800.000 1.245.741 554.259 

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

Lasten    

I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen 0 108.123 -108.123 

I010208517100000 I-DOP Beugen:  
gemeenschapshuis 

655.000 1.210.832 -555.832 

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

I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de 
boule 

0 6.950 -6.950 

I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte 1.000.000 73.552 926.448 

I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld 
Dorpsstraat 

0 52.496 -52.496 

Totaal  1.655.000 1.580.800 74.200 

Krediet Koploperproject Oeffelt 
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Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400 500.000 4.950 495.050 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3 
 Exploitatie Begroting 

2020 voor 2e 
berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2020 

Begroting 
2020 na 2e 

berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

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

       

Thema Economie 
en 
Vestigingsklimaat 

-494.131 20.145 -473.986 0 0 0 0 

Thema Recreatie 
en Toerisme 

293.371 -10.652 282.719 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492 

Thema 
Ruimtelijke ord. 
en Volkshuisv. 

1.794.727 330.039 2.124.767 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393 

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

1.593.968 339.532 1.933.500 -6.885 -6.885 -6.885 -6.885 

 Gerealiseerd 
resultaat 

1.593.968 339.532 1.933.500 -6.885 -6.885 -6.885 -6.885 
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Programma 4 - Financiën 

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

Thema Planning en Control 

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

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

 

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

Instemmen met de Grondnota. We voeren een actieve grondpolitiek met een verantwoorde 
risicoafweging. 

 

 
Kwaliteit 
In de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de Grondnota 2020 vastgesteld.  Bij dit onderwerp is de 
motie "Bouwen in iedere kern" unaniem aanvaard.  
Motie "Bouwen in iedere kern" 
In de raadsvergadering van 12 december 2019 is besloten om de kortingsregelingen te verlengen 
tot en met 31 december 2021.  
Amendement Verlenging kortingsregeling 

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van 
bouwgrond. 

 

 
Kwaliteit 
De netto schuldquote is gedaald van 1,17 in 2018 naar 1,01 in 2019.  
   
  

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

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Salariskosten / Inhuur personeel 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=3321e89c-de86-467b-baac-5b054b032099
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Boxmeer&id=35137520-1700-4297-b8bf-7349214c95b8
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Bij de 1e algemene begrotingsbijstelling 2020 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde 
personeels(salaris)lasten 2020 in relatie tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van 
de naderende herindeling wordt o.a. bij elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet 
worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal 
thema's de salariskosten stijgen maar dat er over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van 
vacatures de salariskosten lager € 295.000)  uit zullen vallen.  
De kosten van vervanging zijn fors hoger dan de salariskosten van de medewerker die moet worden 
vervangen. Op basis hiervan dient er nu een bedrag van € 399.000 bijgeraamd te worden. Hier is een 
bedrag van € 91.000 inbegrepen voor de inhuur van 2 full time Boa's in verband met handhaving en 
toezicht Noodverordening Covid-19. 
Het betreft hier een incidenteel nadeel van  € 154.000 
Treasury 
Actualisatie van de reservestand, stand leningen en stand investeringen en BBV voorschriften leidt per 
saldo tot een positieve bijstelling van € 202.083 
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 202.083 
Stelpost investeringsschema 
In de begroting 2020 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 2020 geen kapitaallasten meer verwacht. Dit levert een voordeel op van € 
35.918 
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 35.918 
Stelpost Sociaal Domein 
Bij de vertaling van de meicirculaire 2020 is er een bedrag van € 41.862 gereserveerd voor 
uitvoeringskosten Wet Inburgering. Vanwege het uitstellen van de implementatie zijn de uitvoeringskosten 
beperkt en kan deze post worden verlaagd. 
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 41.862 
Algemene uitkering 
Bij Raadsmemo van 17 juni jl. en 7 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. De meicirculaire 2020 levert een voordeel op voor de exploitatie van € 882.428 en de 
septembercirculaire 2020 een voordeel van €  376.574. 
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 1.259.002 in 2020. Meerjarig gaat het vanaf 2021 
respectievelijk om de volgende bedragen€ 192.008, € 237.776, -€ 216.726 (nadeel) en -€ 191,174 (nadeel) 
Versterking omgevingsdiensten 
Gemeenten ontvangen jaarlijks, via de algemene uitkering,  in het kader van cluster 4 van de meerjaren 
agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking 
omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering 
van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed. 
De bijstelling is budgettair neutraal. 
BCF (BTW Compensatiefonds) en BTW 
Als gevolg van de afwikkeling van BTW/BCF op diverse nota’s levert dit een voordeel op van € 20.000. 
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 20.000 
Coronagelden  
Bij memo van 15 juli 2020 bent u nader geïnformeerd over het 1e compensatiepakket coronacrisis  (€ 
442.739). Bij memo van 7 oktober jl. bent u nader geïnformeerd over het 2e compensatiepakket (€ 
432.712). Conform de memo bij de septembercirculaire 2020 hebben wij deze bedragen in eerste instantie 
gereserveerd. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
4 - Financiën 

     

https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/9d25f791-487c-4a8f-ac3b-435619962b74?documentId=609d92ed-fb90-4b16-8291-46c14df749a1
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b8b0ae66-efac-42c6-9451-0733eb4cd014?documentId=7dad580c-5ef2-4317-a0da-6bf2f05be28c
https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b8b0ae66-efac-42c6-9451-0733eb4cd014?documentId=7dad580c-5ef2-4317-a0da-6bf2f05be28c
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Thema 
Planning en 
Control 

-1.263.098 -222.420 -236.137 226.019 200.467 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-1.263.098 -222.420 -236.137 226.019 200.467 

Thema WOZ/Belastingen 

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

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

 

 
Kwaliteit 
Zie raadsvoorstel 12 december 2019 inzake tarieven 2020. 

We voeren de Wet WOZ en heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen op 
een voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijke manier uit 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Een juiste WOZ-waardebepaling 

 

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

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

 

 
Kwaliteit 
De heffing van de gemeentelijke belastingen wordt conform de (lokale) regelgeving, en binnen de 
daarin gestelde termijnen, uitgevoerd. Voor de meeste jaarlijkse heffingen (o.a. Onroerende 
Zaakbelastingen, Rioolheffingen en Reinigingsheffingen) zijn de aanslagbiljetten voor belastingjaar 
2020 zijn eind januari van dit jaar verzonden.  
In verband met de uitbraak van het Coronavirus:  
- worden de aanslagen BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) met betrekking tot belastingjaar 2020 pas in 
het kalenderjaar 2021 opgelegd.;  
- worden in 2020 er geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2020 opgelegd. 

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

 

 
Kwaliteit 
De (dwang)invordering van de gemeentelijke belastingen wordt conform de daarvoor geldende 
regelgeving uitgevoerd.  
In verband met de uitbraak van het Coronavirus is er, meer dan gebruikelijk, uitstel van betaling 
verleend voor belastingaanslagen die aan ondernemers zijn opgelegd in 2020. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

https://ris.ibabs.eu/raad-boxmeer/meeting/100000005/725220b2-75a2-4630-805a-6ee590642cfb/
https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/boxmeer/


 

   47 

WOZ project herwaarderen 
Naar verwachting is eind dit jaar de groep twee-onder-een-kappers afgerond en resteert nog de groep 
vrijstaande woningen. Vanwege de grotere afwijkingen met de BAG zijn meer uren nodig voor het inmeten 
van bouwtekeningen en luchtfoto’s. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 45.000 
OZB 
Met name vanwege leegstand en enkele beroepszaken tegen de WOZ-waarde is de opbrengst lager dan 
geraamd. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 43.650 
Bedrijfsinvesteringszones 
Door de coronacrisis heeft het college besloten de BIZ-heffing 1 jaar op te schorten. Dit betekent een 
lagere opbrengst, maar aan de uitgavekant ook een lagere uitkering aan het Centrummanagement. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
4 - Financiën 

     

Thema WOZ 
en 
Belastingen 

126.650 0 0 0 0 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

126.650 0 0 0 0 

Kredieten - Programma 4 

 
Stand van zaken kredieten Programma 4 
 
Lopende kredieten 

Krediet externe kosten m.b.t. sporthal Sportlaan 

 

 
Kwaliteit 
De rechtbank heeft vonnis uitgesproken. De sporthal is opgeleverd. De raad heeft hiervoor in haar 
vergadering van oktober een investeringsbedrag beschikbaar gesteld. Het krediet kan worden 
afgesloten. 

 
Geld 
 

Krediet reconstructie Burg. Verkuijlstraat en rotonde Koorstraat 

 

 
Kwaliteit 
Inmiddels is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Burg. 
Verkuijlstraat/Koortsraat. Hiervoor is aan een extern bureau opdracht verleend. Het voorlopig 
ontwerp is gereed, momenteel (Q3/2020) wordt het plan besteksgereed gemaakt. Communicatie 
naar de buurt samen met het integrale plan omgeving Hoogkoorplein/Bakelgeert/Burg. 
Verkuijlstraat/Steenstraat-noord waarin R-RE het voortouw heeft.   
Voor de rotonde en de reconstructie moeten nog gedeeltes van percelen aangekocht worden. Met 
de betreffende eigenaren wordt op zeer korte termijn een gesprek gepland.  

 
Geld 
We hebben een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 70.000. Gebleken is dat er voor 
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de verdere voorbereiding nog een bedrag van  € 30.000 extra is benodigd. Wanneer het definitief 
krediet beschikbaar wordt gesteld kunnen de voorbereidingskosten worden verrekend. 

Krediet uitwerken herrouteren Schilderspad 

 

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

 
Geld 
 

Krediet verbeteren verkeersveiligheid Sint Anthonisweg - Spoorstraat 

 

 
Kwaliteit 
ProRail heeft de studie naar de dubbelsporigheid afgerond.  ProRail dient het gemeentelijk aandeel 
in de kosten (25%) nog bij de gemeente in rekening te brengen. 

 
Geld 
 

Voorbereidingskrediet 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010503510000000 Voorbereidingskrediet IVS 2008 100.000 0 100.000 

I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 
1-750351010 

0 0 0 

I010503510280000 Uitwerken herrouteren Schilderspad 0 8.600 -8.600 

I010503510340000 Verbeteren verkeersveiligheid 
Anth.wg/Sp 

0 0 0 

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

0 67.773 -67.773 

Totaal  100.000 76.373 23.627 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 4 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 
4 - Financiën 

       

Thema 
Planning en 
Control 

-47.904.198 -1.263.098 -49.167.295 -222.420 -236.137 226.019 200.467 

Thema WOZ 
en 
Belastingen 

-6.024.621 126.650 -5.897.971 0 0 0 0 

Totaal 
Programma 

-53.928.818 -1.136.448 -55.065.266 -222.420 -236.137 226.019 200.467 
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4 - Financiën 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-53.928.818 -1.136.448 -55.065.266 -222.420 -236.137 226.019 200.467 
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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 leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar 
is. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Goed georganiseerd leerlingenvervoer 

Leerlingenvervoer 
 

 
Kwaliteit 
Het aantal leerlingen met een vervoersvoorziening in schooljaar 2020-2021, is ongeveer gelijk aan 
het aantal leerlingen in schooljaar 2019-2020. Wel zien we een toename in complexere aanvragen, 
waarbij maatwerk vervoer noodzakelijk is. De vervoerskosten liggen bij deze aanvragen hoger. 
Daarnaast heeft de coronacrisis invloed gehad op het leerlingenvervoer. Scholen zijn conform de 
coronamaatregelen in maart, april en mei gesloten geweest, vanaf halverwege mei is het onderwijs 
in eerste instantie gedeeltelijk opgestart. Hierdoor zijn er minder taxiritten verreden. Van alle niet 
verreden ritten is 80% door de gemeente vergoed om de continuïteit van het vervoer te garanderen. 
Dit conform dringend advies van de VNG, ministerie van VWS en de vervoersbranche. Hierdoor 
vallen de kosten voor de maanden maart, april en mei lager uit. Ouders die een eigen bijdrage 
betalen, zijn – tevens conform advies VNG – gecompenseerd voor de weken dat er geen 
leerlingenvervoer heeft gereden.  

Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen 

Ieder dorp in de gemeente Boxmeer - m.u.v. Groeningen - beschikt over een basisschool. Daarnaast is in 
Boxmeer een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd. 
 

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

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk 

Om de jeugd optimale en gelijke kansen te geven, is een sterke basis nodig. In Boxmeer zijn pedagogische 
basisvoorzieningen aanwezig om te zorgen voor een gezonde, kansrijke en veilige ontwikkeling van alle 
kinderen. 
 

 
Kwaliteit 
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid voor- en vroegschoolse 
educatie (vve) in samenspraak met de partners van kinderopvang, primair onderwijs en GGD 
opnieuw vormgegeven. Aan dit nieuwe beleid wordt nu samen met de genoemde partners 
uitvoering gegeven. Ook heeft uw raad in vergadering van 30 april 2020  het onderwijskansenbeleid 
geaccordeerd. Vanuit dit beleid wordt als eerste project nu door het samenwerkingsverband 
Stromenland de intensivering van NT2 ondersteuning (Nederlands als tweede taal) vormgegeven.  
Op het gebied van onderwijshuisvesting heeft uw raad ingestemd met het krediet voor vervangende 
nieuwbouw van de Josefschool te Overloon. Voor enkele renovatiemaatregelen bij basisschool 
Onze Bouwsteen te Beugen zal uw raad een separaat voorstel worden voorgelegd. 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/onderwerpen-a-z_41543/product/leerlingenvervoer_551.html
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Voorkomen van voortijdig schoolverlaten 

Het voorkomen van voortijdig is een van de wettelijke taken die voor onze gemeente zijn belegd bij het 
Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). 
 

 
Kwaliteit 
Zoveel mogelijk jongeren ronden  hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties 
voor de arbeidsmarkt. De resultaten van het RBL BNO zijn goed. Het aantal voortijdige 
schoolverlaters (VSV’ers) ligt in onze regio op 1,7%. Landelijk gezien behoort de RBL BNO regio al 
jaren tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters. Tot voort kort nam 
landelijk, en ook in onze gemeente, het aantal voortijdig schoolverlaters toe. Het RBL BNO ziet als 
belangrijkste oorzaak hiervan de aantrekkende economie en krapte op de arbeidsmarkt. Ook 
jongeren zonder startkwalificatie vinden op dit moment makkelijk werk. Verwacht wordt dat deze 
ontwikkeling zich keert als gevolg van de COVID-19 uitbraak. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Huisvesting onderwijs 
Er worden geen kosten verwacht voor de Meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting ad € 
15.000 en voor Leerlingprognose ad € 6.000. De bedragen kunnen incidenteel afgeraamd worden. 
De verhuuropbrengst voor de verhuur van 2 onderwijslokalen van SBO Palet zal in de begroting 
opgenomen worden. De opbrengst bedraagt € 9.292,50 per jaar. Incidenteel zal er een opbrengst begroot 
worden van € 13.164 voor de maanden augustus 2019 t/m december 2020 en vanaf 2021 structureel € 
9.292,50. 
De middelen, totaal € 34.164 zullen gestort worden in de reserve Huisvesting Onderwijs. 
De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer in 2020 zijn naar verwachting € 179.110 . De kosten 
kunnen gedekt worden met de vergoeding van de verzekering. Voor de kosten en de opbrengsten zal er € 
179.110 begroot worden. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
't Bolwerk 
In 2018 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 416.000 voor renovatie van het ventilatiesysteem van 't 
Bolwerk. De werkelijke kosten zijn aanzienlijk hoger. Deze wordt mede veroorzaakt doordat in het gebouw 
geen gebruik meer kon worden gemaakt van de bestaande ventilatievoorzieningen. Maar dat in een 
adequate luchtbehandeling kon worden voorzien door de bestaande luchtbehandeling volledig te 
vervangen door separate units om te voldoen aan de gestelde eisen. Deze units zijn speciaal ontworpen 
voor scholen en voldoen aan de normen voor “frisse scholen”. Dit betekende ook dat er onvoorziene 
bouwkundige werkzaamheden moesten worden verricht t.b.v. de nieuwe ventilatiekanalen. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 219.500 
Compensatieregeling peuterspeelzalen (onderdeel van VVE) 
Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. De verwachte 
kosten zijn € 54.000. Er kan € 21.000 afgeraamd worden. 
De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 21.000 
Onderwijsachterstanden beleid en VVE  
Voor 2020 worden er geen kosten verwacht voor het Onderwijskansenbeleid die niet gedekt kunnen 
worden uit de OAB gelden, zoals kosten voor Inzet alcohol- en drugspreventie en Uitvoering van een vorm 
van zorg op school. Derhalve kan er € 37.514 worden afgeraamd. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 37.514 
Huisvesting onderwijs AMV-ers 
Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de huisvesting onderwijs van de AMV-ers worden in 2020 kosten 
verwacht. Het is nog niet duidelijk wat de kosten zullen zijn. Er zal € 50.000 geraamd worden op de post 
COA onderwijs. Bij memo van 17 juni 2020. behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan 
reeds op de hoogte gesteld. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Vervolg Huisvesting onderwijs AMV-er 
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Vanuit de jaarrekening 2019 is een bedrag overgeheveld van €315.500. Dit bedrag zal niet worden 
aangewend. Derhalve kan er een bedrag van € 315.500 afgeraamd worden. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 315.500 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
5 - 
Leefbaarheid 

     

Thema 
Onderwijs 

-217.380 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-217.380 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293 

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 MJOP's per accommodatie 
opgesteld. In 2020 zijn van 6 accommodaties de MJOP's geactualiseerd. 

Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers 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 
In het Mantelzorgbeleid Land van Cuijk zijn actiepunten opgenomen om:  
a. een Centraal Bureau voor Vrijwilligers en Mantelzorgers op te richten. Dit is een werktitel en 
wordt ook wel genoemd Bureau voor Informele zorg en (zorg)vrijwilligers. Alleen richten op de 
zorgvrijwilligers zou te beperkt zijn. De intentie is om aan te sluiten bij het bestaande 
vrijwilligerspunt van Sociom, maar dan een uitgebreidere versie waarbij (zorg)organisaties een 
beroep kunnen doen om een vrijwilligersbank, en vrijwilligers zich kunnen aanbieden voor 
vrijwilligerswerk in de (informele) zorg of bij het verenigingsleven.  
b. een Vrijwilligersacademie voor deskundigheidsbevordering. Binnen deze 'academie' worden 
specifieke trainingen aangeboden door diverse organisaties in de scope van (zorg)vrijwilligers. 
Verdere uitwerking hiervan dient nog plaats te vinden.   

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

 

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

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

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

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

Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en 
ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve 
van de mantelzorger. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

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

 

 
Kwaliteit 
De mantelzorgnota Land van Cuijk 2020-2023 is op 30 april 2020 door de gemeenteraad van 
Boxmeer vastgesteld. Ook de overige gemeenten hebben de nota vastgesteld. De nota is nu in 
uitvoering, middels de diverse thematische werkgroepen. Per werkgroep worden acties uitgezet.  
  

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

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

 

 
Kwaliteit 
 
In tegenstelling tot het voornemen is het aantal buurtverbinders in 2019 en 2020 niet toegenomen. 
Ons Thuus heeft nog niet de status en maatschappelijke betekenis waardoor men zich aanmeldt 
c.q. bereid is buurtverbinder te worden. 

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? 
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Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd. 

 

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

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

Sociom is werkzaam in dorpskernen. In het kader van wijkgericht werken, werkt Sociom 
samen met andere maatschappelijke en vrijwill igersorganisaties, zoals Ons Thuus. 

In het kader van een op te richten Bureau voor Informele Zorg en Vrijwilligers, gaan de organisaties Blink 
en Centrum Mantelzorg op organisatorisch niveau samenwerken met Sociom.  
 

 
Kwaliteit 
Sociom bevindt zich in een oriëntatiefase voor wat betreft de formulering van de opdracht van de 
diverse gemeenten binnen het Land van Cuijk, uitgaande van basisdienstverlening en separaat 
aanbod naar gelang wenselijk en noodzakelijk per gemeente. Dit betreft tevens een heroriëntatie op 
de huidige inzet, zonder daarbij afbreuk te doen aan lopende projecten en dienstverlening. Wegens 
de coronacrisis heeft Mijn Buurtje (de basisorganisatie voor Ons Thuus) ook in de overige 
gemeenten in het Land van Cuijk vergelijkbare sites opgezet. Momenteel vindt een herbeoordeling 
plaats van het gebruik en doelmatigheid van deze sites. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Maatschappelijke begeleiding, minderheden  
De suppletiekosten van de leningen voor de inrichting van de te huisvesten vergunninghouders, kosten om 
niet voor de inrichting en de kosten voor de Participatieverklaringen voor 2020 zijn naar verwachting € 
43.500. Er is reeds een bedrag begroot van € 35.550 op grond van de decentralisatie uitkering (DU) 
Maatschappelijke begeleiding in de meicirculaire 2020. Per inburgeringsplichtige asielmigrant en hun 
gezinsleden wordt er een bedrag van € 2.730 uitgekeerd door het rijk. Het verschil van € 7.950 zal 
bijgeraamd worden. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 7.950 
Accommodaties Welzijn (Maashees en Holthees) 
Voor de asbestverwijdering van het verenigingsgebouw te Maashees zal er € 4.610 in de begroting 
opgenomen worden. Tevens wordt er voor een accommodatieonderzoek in Holthees een bedrag van € 
10.000 opgenomen. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 14.610 
Fairtrade  
Voor de jaarlijkse bijdrage aan de stichting Fairtrade Gemeente Nederland zal er € 1.100 geraamd worden. 
De begroting voor Wmo Innovatie zal met € 1.100 afgeraamd worden. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
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Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders 
In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting 
vergunninghouders van € 79.000. Omdat de taakstelling huisvesting vergunninghouders 2020 laag is 
namelijk 19 zal er naar verwachting een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd 
worden. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000 
Gehandicaptenorganisaties 
Voor de jaarlijkse bijdrage aan de stichting HartslagNu zal er in de begroting € 1.800 opgenomen worden. 
Het betreft een structureel nadeel van € 1.800 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
5 - 
Leefbaarheid 

     

Thema 
Welzijn 

-46.862 1.800 1.800 1.800 1.800 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-46.862 1.800 1.800 1.800 1.800 

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 
Jaarlijks worden bij het begin van het schooljaar DoeJeMee-boekjes verspreid over de basisscholen 
in de gemeente Boxmeer. Het boekje bevat allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport of 
creativiteit. Deze activiteiten worden door DoeJeMee of door andere aanbieders (zowel 
professionele als amateurorganisaties) georganiseerd. In 2019 deden 814 kinderen mee aan één of 
meer activiteiten. Er werden 340 activiteiten aangeboden. In totaal waren er 2944 inschrijvingen via 
Sjors (337 creatief + 2607 sportief = 2944). 2214 Inschrijvingen hiervan waren voor activiteiten van 
Doejemee. Het aandeel van inschrijvers voor activiteiten van Doejemee ten opzichte van het totaal 
aantal inschrijvingen komt daarmee op 75%. 

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport). 

Jaarlijks komen sportverenigingen in aanmerking voor een waarderingssubsidie op basis van het aantal 
jeugdleden. 
 

 
Kwaliteit 
De waarderingssubsidies voor jeugdleden (sport) zijn in 2020 conform de bepalingen uit de 
Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer en de vastgestelde uitvoeringsregels 
waarderingssubsidies beoordeeld en uitgekeerd aan aanvragers. 

Instandhouden van binnen- en buitensportaccommodaties conform beleidskaders 
instandhouding binnensportaccommodaties en instandhouding buitensportaccommodaties 
gemeente Boxmeer 
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Alle binnensportaccommodaties in onze gemeente staan nu voor exploitatie en beheer op afstand. Voor de 
binnensportaccommodaties verstrekt de gemeente een jaarlijkse instandhoudingsbijdrage aan de 
beheerders en verzorgt de gemeente het groot onderhoud. 
Alle buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd. Ook zij ontvangen een jaarlijkse 
instandhoudingsbijdrage en het onderhoud aan de basisvoorzieningen wordt door de 
beheerstichtingen/verenigingen uitgevoerd. De staat van het onderhoud wordt tweejaarlijks gemonitord in 
de schouw van buitensportaccommodaties. 
 

 
Kwaliteit 
De exploitatie van de binnensportaccommodaties staat onder druk. Om een toekomstbestendig 
voorzieningenniveau van binnensportaccommodaties te garanderen, wordt uw raad bij de begroting 
2021 e.v. voorgesteld de instandhoudingsbijdragen structureel te verhogen. Dit voornemen maakte 
reeds onderdeel uit van de kadernota.  
De beheerstichtingen/verenigingen voeren het onderhoud goed uit. Dat is een compliment aan hen 
waard. Er is wel een trend zichtbaar waarbij beheerstichtingen/verenigingen steeds meer zoekende 
zijn om hun accommodatie toekomstbestendig in te richten. Indien een vereniging hiervoor de hulp 
zoekt van de gemeente, wordt per situatie maatwerk geleverd. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Sportaccommodaties 
’t Hoogkoor  
Voor de revitalisering van ’t Hoogkoor is nog laat een factuur ontvangen van de levering en plaatsing 
zoutelektrolyse van € 89.246. Op het krediet van de bouw van een turnhal bij het Hoogkoor is uiteindelijk 
ruim € 580.000 overgebleven (met name vanwege het BTW voordeel). Dit is verwerkt in de jaarrekening 
2019. De nagekomen kosten van de zoutelektrolyse zal verwerkt worden op kostenplaats van ’t Hoogkoor. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 89.250 
Gymzaal de Slaterthal 
Vanaf augustus 2019 beheert Vocala de gymzaal de Slaterthal te Beugen. In de begroting van 2020 zal 
voor de instandhoudingsvergoeding een bedrag opgenomen worden van € 2.380. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 2.380 
Gymzaal de Raaijhal 
Voor de extra kosten wegens defect aan de verouderde BMI en nieuwe eisen aan de BMI-installatie 
behorend bij gebruik en vervanging van de regeltechniek i.v.m. niet meer leverbare techniek (veroudering) 
zal er € 40.000 bijgeraamd worden. Voor de kosten van de scheidingsnetten in de Raayhal zal er € 13.000 
bijgeraamd worden. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 53.000 
Exploitatie sporthallen 
In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 52.500 structureel om de exploitatie van de 
sporthallen te verbeteren. Gezien de huidige omstandigheden wordt ook in 2020 hiervoor een bedrag van 
€ 52.500 opgenomen. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 52.500 
Lokaal Sportakkoord 
Voor de deelname aan de Regeling Sportakkoord ontvangt de gemeente Boxmeer middels een specifieke 
uitkering een bedrag van € 15.000 voor de opstelling van het akkoord en € 20.000 voor de uitvoering in 
2020. Het is nog onduidelijk wat de kosten voor 2020 zullen worden. Er zal € 35.000 geraamd worden als 
kosten en opbrengsten. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Buitensport 
Voor de integratie van de rugby club Black Bulls op sportpark de Raay in Overloon is een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 26.350. De rugby club heeft aangegeven niet te integreren op het sportpark in 
Overloon en geen gebruik te maken van het bedrag. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 26.350 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 
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Programma 
5 - 
Leefbaarheid 

     

Thema Sport 131.646 0 0 0 0 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

131.646 0 0 0 0 

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 
jaar werd verlengd t/m 2020. Voortzetting van de samenwerking met BiblioPlus is besloten in de 
raadsvergadering van juni 2020 voor de periode 2021-2024. 

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

Deelname aan het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

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

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

Ontsluiten van Boxmeers verleden via een openbare museale voorziening. 

 

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

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

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

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

Uitvoering geven aan de Nota CultuurRijk Boxmeer. 

 

 
Kwaliteit 
De nota CultuurRijk Boxmeer was vastgesteld voor de periode 2007-2015. De strekking van de nota 
wordt nog steeds gehanteerd, hoewel de inhoud inmiddels behoorlijk is verouderd. Bovendien zijn 
nieuwe c.q. aanvullende beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld voor de verstrekking van 
incidentele en waarderingssubsidies voor initiatieven op het gebied van kunst & cultuur en voor 
musea.  Tevens is de gemeentelijke makersregeling vastgesteld voor initiatiefnemers van een 
nieuw cultureel project. Makers houden zich  professioneel bezig met ontwikkelen, produceren, 
beoefenen of presenteren van kunst en cultuur. In het kader van de ontwikkelingen in het culturele 
veld is een actualisering van het cultuurbeleid gewenst.  

https://www.cultuurensportstimulering.nl/boxmeer-2019-2020/#page=1
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In samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk vindt in 2020 een inventarisatie plaats 
van beleid, regelingen, subsidies e.d. op het brede en afgeleide gebied van sport, kunst & cultuur en 
accommodaties. De inventarisatie vormt de basis voor een nadere beoordeling om te komen tot een 
gezamenlijke visie op genoemde beleidsterreinen binnen het Land van Cuijk. 

Verstrekken waarderingssubsidies voor jeugdleden (kunst en cultuur). 

 

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

Waarderings- en incidentele subsidies kunst en cultuur. 

 

 
Kwaliteit 
Aanvragen incidentele - en waarderingssubsidies zijn conform de uitgangspunten van de Algemene 
Subsidieverordening Boxmeer in behandeling genomen en verwerkt. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
De Weijer 
De kosten van het groot onderhoud aan de tribune van het theater De Weijer zijn € 70.000. De begroting is 
niet toereikend en zal opgehoogd moeten worden met € 70.000. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 70.000 
De Weijer 
Er zal € 18.000 opgenomen worden in de begroting ten behoeve van een subsidie aan de Weijer voor het 
tekort in het cultuurprogramma 2020 voor het laatste trimester. De kosten kunnen gedekt worden uit het 
corona compensatiepakket. 
De bijstelling is budgettair neutraal. 
Monumenten 
Voor de restauratie van monumenten in de gemeente Boxmeer zijn diverse plannen ontwikkeld en waar 
mogelijk ook subsidies aangevraagd. Bij deze subsidies is altijd sprake van cofinanciering. Voor 2020-2021 
staat o.a. gevelrestauratie van de Weijer (Weijergracht en brug), gevel- en dakrestauratie Nepomuk en 
Koningskerkje op de planning. De restauratie en onderhoud van deze monumenten wordt zoveel mogelijk 
al in 2020 opgepakt. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 300.000 
Subsidies Volksontwikkeling 
De waarderingssubsidies zijn € 18.000 lager dan begroot. Met name de subsidies aan de hafa’s zijn lager 
dan begroot. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 18.000. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 18.000 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
5 - 
Leefbaarheid 

     

Thema 
Kunst en 
Cultuur 

367.245 0 0 0 0 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

367.245 0 0 0 0 

Kredieten - Programma 5 
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Stand van zaken kredieten Programma 5 
 
Lopende kredieten 

Krediet gymnastiekzalen Metameer 

Betreft de bouw van twee nieuwe gymzalen voor Metameer Boxmeer na de totale vernietiging van de oude 
gymzalen door brand. De gymzalen zijn op dezelfde locatie herbouwd. 
 

 
Kwaliteit 
De twee nieuwe gymzalen Metameer Boxmeer aan de Stationsweg 40b zijn in juli 2020 opgeleverd 
en inmiddels in gebruik door Metameer. Dit naar volle tevredenheid van gebruiker en gemeente. 

 
Geld 
Uw raad is eerder over de financiële tussenstand geïnformeerd via memo M-586. Inmiddels heeft 
de aannemer het project opgeleverd. Op het project moeten nog een aantal kosten geboekt 
worden, maar het budget blijft ruim binnen het vastgestelde projectbudget. Uw raad wordt 
geïnformeerd over het financiële eindresultaat van dit project zodra ook de laatste betalingen 
geboekt zijn. 

Krediet MFC Sambeek 

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

 
Kwaliteit 
Het college heeft een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar gesteld aan de 
initiatiefnemers van het plan voor de haalbaarheids- en ontwerpfase. De initiatiefnemers hebben 
een eerste schetsontwerp en grove kostenraming laten opstellen. Inmiddels hebben initiatiefnemers 
een akkoord bereikt met het parochiebestuur over de aankoopvoorwaarden  van de Sint-Jan de 
Doperkerk te Sambeek, en zijn zij gestart met het mobiliseren van de gemeenschap van Sambeek 
voor het verkrijgen van het benodigde draagvlak. Bij concreet zicht op realisatie van de plannen, 
zullen initiatiefnemers zich bij de gemeente melden met een concreet verzoek om een financiële 
bijdrage. 

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

Krediet renovatie sporthal De Meercamp Oeffelt 

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

 
Kwaliteit 
Uw raad heeft bij de begroting 2020 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de 
ontwerpkosten. De ontwerpschetsen en kostenramingen zijn gereed. De stichting heeft zich tot de 
gemeente gewend met het verzoek om een financiële bijdrage. Het college heeft hier akkoord op 
gegeven en een separaat kredietvoorstel zal aan uw raad worden aangeboden. 

 
Geld 
Vanuit het voorbereidingskrediet is € 4.325,75 aan ontwerp- en advieskosten betaald aan de 
stichting Sporthal Meercamp. 

Krediet restauratie monumenten IVS2020 

 

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

 
Geld 
 

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
De door Ongehinderd BV onderzochte locaties zijn inmiddels te vinden op de website en de app. In 
de begroting 2020 in het IVS is een aanvullend krediet van €100.000 opgenomen. Inmiddels is een 
start gemaakt met de uitvoering van de benodigde maatregelen t.b.v. het verbeteren van de 
toegankelijkheid van de onderzochte locaties. 

 
Geld 
 

Krediet toegankelijk maken accommodaties IVS2020 

 

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

 
Geld 
 

Krediet vervangende nieuwbouw Josefschool in Overloon 

In vergadering van 11 juni 2020 heeft uw raad besloten om een krediet van € 6.062.558,- beschikbaar te 
stellen voor vervangende nieuwbouw van de Josefschool te Overloon. 
 

 
Kwaliteit 
Conform het raadsbesluit heeft het schoolbestuur de beschikking ontvangen op de door haar 
ingediende aanvraag. Daarnaast is met het schoolbestuur gesproken over de wijze van uitvoering 
van de voorziening zoals de verordening ‘voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 
2019’ voorschrijft. Gemeente en schoolbestuur hebben hierover akkoord bereikt.  
Het schoolbestuur heeft onderzoeken laten doen rondom flora en fauna. Er zijn vleermuizen ontdekt 
in het schoolgebouw aan de Theobaldusweg. Dit is het gebouw dat gesloopt dient te worden om 
plaats te maken voor de vervangende nieuwbouw. De regels schrijven voor dat een onderzoek 
gestart moet worden naar de vleermuizen. Dit onderzoek is gestart juli 2020 en loopt tot juli 2021. In 
de tussentijd dienen mitigerende maatregelen getroffen te worden. De ontdekking betekent 
vertraging voor de sloop en het project als geheel. Er kan niet eerder worden begonnen met de 
daadwerkelijke uitvoering dan op zijn vroegst juli 2021.  
Uiteraard wordt de voorbereidings- en ontwerpfase wel gewoon doorlopen. 

 
Geld 
 

Krediet scholen 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010304054000000 Verv. nieuwbouw Josefschool 
Overloon 

6.062.558 18.040 6.044.518 

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

I010305094000000 Accommodaties toegankelijk 
maken-7305094 

130.000 122.442 7.558 

I010305098000000 Acc. toegankelijk maken IVS 2020 101.000 34.155 66.845 

I010305206000000 Acc. toegankelijk maken - 
730520600 

353.500 3.500 350.000 

Totaal  584.500 160.097 424.403 

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

Lasten    

I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 
730405000 

2.469.697 2.243.809 225.888 

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

Lasten    

I010304052000000 Ren. sporthal de Meercamp Oeffelt 38.500 7.826 30.674 

I010305097000000 MFC Sambeek IVS 2020 - 
730509700 

27.500 2.500 25.000 

I010305202000000 Restauratie monumenten IVS 2020 101.000 1.000 100.000 

I010305204000000 Inpassing Mannekino 
gemeenschapshuis 

260.000 130.000 130.000 

Totaal  427.000 141.326 285.674 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 5 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 
5 - 
Leefbaarheid 

       

Thema 
Kunst en 
Cultuur 

1.458.038 367.245 1.825.283 0 0 0 0 

Thema 
Onderwijs 

3.349.134 -217.380 3.131.754 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293 

Thema Sport 1.561.306 131.646 1.692.952 0 0 0 0 

Thema 
Welzijn 

1.984.907 -46.862 1.938.045 1.800 1.800 1.800 1.800 

Totaal 
Programma 
5 - 

8.353.385 234.649 8.588.034 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 
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Leefbaarheid 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

8.353.385 234.649 8.588.034 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493 
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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? 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

https://boxmeer.begrotingsapp.nl/begroting-2019/programma/programma-6---sociale-zaken-en-werkgelegenheid
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Jeugdzorg 
De totaal verwachte kosten voor de jeugdzorg zijn € 7.414.932 namelijk: de bijdrage Jeugdzorg LvC/NOB 
ad € 7.074.098, kosten transformatieopgave € 319.769, kosten vanwege Sociaal medische indicatie (SMI) 
€ 50.000, de bijdrage van 2020 uit het landelijk transformatiefonds 2018-2020 van € 49.935 en een post 
onvoorzien van € 20.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 7.479.969. Dit is inclusief het 
bestedingsvoorstel 2019 van € 319.769. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 65.037. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 65.037 
Gezond in de stad 
In het kader van het actieprogramma Kansrijke start wordt er voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks, 
door het Rijk via de algemene uitkering, een bedrag van € 7.654 beschikbaar gesteld. Het actieprogramma 
Kansrijke start is bedoeld om kinderen een goede start te geven. De eerste 1000 dagen zijn hiervoor 
cruciaal. Ieder kind verdient de best mogelijke start voor zijn of haar leven en een optimale kans op een 
goede toekomst 
De bijstelling is budgettair neutraal 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
6 - Sociale 
zaken en 
werkgel. 

     

Thema 
Jeugd 

-57.383 7.654 7.654 0 0 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

-57.383 7.654 7.654 0 0 

Thema Inkomensvoorzieningen 

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

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

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

 
Kwaliteit 
 

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

 

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

https://www.boxmeer.nl/inwoners/informatie-zorg_41580/rubriek/nieuwszaken_3850.html
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Schuldhulpverlening is goed bereikbaar en aanmeldingen kunnen onder andere digitaal via 
de website plaatsvinden. 

 

 
Kwaliteit 
Per 1 januari 2020 is opnieuw een overeenkomst gesloten  met PLANgroep ter uitvoering van 
Integrale Schuldhulpverlening. Inwoners kunnen ook vanaf 2020 rekenen op deskundige hulp bij 
schulden via de gemeente.    

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

 

 
Kwaliteit 
 
Stichting Doejemee heeft o.a. vanuit de zogenaamde ‘Klijnsmagelden’ een lesprogramma 
ontwikkeld rondom opgroeien in armoede in Nederland. Het lesprogramma ‘Straelende 
Gelukskansen’ omvat thema’s als: omgaan met geld, delen, ondernemen, keuze’s maken en hoop. 
Verder zijn preventie, bewustwording en beleving belangrijke pijlers. Het lesprogramma is 
toegankelijk voor alle basisscholen binnen het Land van Cuijk, sluit aan bij de onderwijsmethoden 
van de scholen en kan per school aangepast worden. In april 2019 organiseerde Stichting 
Doejemee een ‘Kidscongres’. Kinderen uit de bovenbouw gingen aan de slag met volwassen 
problemen zoals armoede, normen en waarden en milieu.  De ideeën  en oplossingen werden door 
de kinderen gepresenteerd aan de portefeuillehouders van de gemeente en uitgenodigde 
organisaties.  Vervolgens is een groep kinderen aan de slag gegaan met hun idee om een filmpje 
over armoede te maken dat vervolgens op de basisscholen kan worden getoond.     
Stichting Leergeld helpt, vanuit de Kleinsmagelden, kinderen die om financiële redenen niet 
meedoen aan sport, cultuur en activiteiten binnen het onderwijs. De hulp wordt 'in natura' geboden. 
Het geld komt dan direct op de juiste plaats terecht zodat deze kinderen gewoon mee kunnen doen 
met leeftijdgenootjes. Stichting Leergeld werkt nauw samen met Stichting Doejemee  en 
ondersteunt o.a. bij de ontwikkeling van het lesprogramma en het Kidscongres. 

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. De 
gemeente investeert in een solide vangnet en zorgt er zo voor dat inwoners met problemen 
eerder in beeld zijn en worden geholpen.  

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/onderwerpen-a-z_41543/product/schuldhulpverlening_932.html
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Gebundelde uitkering Participatiewet, BUIG 
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de 
uitkeringen in het kader van de Participatiewet (algemene bijstand), IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Met ingang 
van 2020 zijn ook de middelen voor het Bbz-levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigde 
zelfstandigen toegevoegd aan de gebundelde uitkering. Omdat de middelen voor het 
Bbz-levensonderhoud van beginnende zelfstandigen al onderdeel uitmaakten van de gebundelde 
uitkering, betekent dit dat nu het Bbz-levensonderhoud van alle zelfstandigen is opgenomen in de 
gebundelde uitkering. 
Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het Buig-budget 2020 definitief 
€ 5.480.405. Er wordt een onderschrijding verwacht van 875.000. Met de berekening van de verwachte 
kosten is rekening gehouden met een mogelijke stijging van de kosten in het 2e halfjaar van 3% vanwege 
meer instroom als gevolg van de coronacrisis. Tot en met juli 2020 is het gemiddeld aantal 
uitkeringsgerechtigden (WWB, IOAW en IOAZ) 281. In 2019 was het gemiddeld aantal 285. Het aantal 
personen met een loonkostensubsidie is afgenomen van gemiddeld 71 personen in 2019 naar 68 tot en 
met juli 2020. Er kan € 875.000 afgeraamd worden. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 875.000 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (ToZo) 
De ToZo regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen 
zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en 
hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Voor de Tozo regeling heeft de 
gemeente Boxmeer van het rijk een voorschot Specifieke uitkering ontvangen van € 3.951.632. Het totaal 
bedrag voor het landelijk voorschot is € 2,5 miljard. Dit bedrag wordt over gemeenten verdeeld op basis 
van het aantal zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS). Het niet besteedde bedrag moet terug betaald 
worden aan het rijk. Volgens een grove inschatting zullen de uitgaven voor inkomensondersteuning en de 
leningen voor bedrijfskapitaal aan de ondernemers voor de Tozo 1 (maart t/m mei) en Tozo 2 (juni t/m 
september) € 1.154.000 zijn. Dit bedrag wordt volledig vergoed door het rijk. De gemeente ontvangt ook 
een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het betreft een vast bedrag per genomen besluit op een 
aanvraag. De inschatting van deze vergoeding is € 215.000. Omdat de uitvoeringskosten in de 
administratie van de gemeente verantwoord worden op de post salarissen zal ook de opbrengst hier 
geboekt en begroot worden. De kosten en opbrengsten zullen opgenomen worden in de begroting. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Regeling Compensatie Zorgkosten 
Voor de Regeling Compensatiezorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten zijn 
groot € 260.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 20.000. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 20.000 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 6 - Sociale 
zaken en werkgel. 

     

Thema 
Inkomensvoorzieningen 

-895.000 0 0 0 0 

 Gerealiseerd resultaat -895.000 0 0 0 0 

Thema Participatie 

Wat willen we bereiken? 
Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische 
zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk 
blijft. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
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Bevorderen dat mensen die (ti jdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren 
door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. 

 

 
Kwaliteit 
In 2020 vindt een verdere doorontwikkeling van het WijkLeerbedrijf plaats. Het WijkLeerbedrijf biedt 
aan kwetsbare jongeren een opleidings- werkervaringsplaats aan om hen te laten participeren in de 
samenleving en toe te leiden naar regulier werk 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. De taakstelling voor 2020 is vastgesteld op 19. Tot 1 augustus 
2020 zijn 4 personen (2 bij IBN en 2 bij een reguliere werkgever) geplaatst op een beschut 
werkplek. De realisatie loopt hiermee verder achter op de opgelegde taakstelling. 

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 4 plaatsingen 
opgeleverd. Bij kleine inkopen/aanbestedingen (waarbij geen personen kunnen worden geplaatst) 
worden door werkgevers regelmatig vouchers verstrekt. Op deze wijze zijn in 2020 voor 4 groepen 
van 5 tot 15 personen o.a. online trainingen, computertrainingen, rondleidingen bij bedrijven 
verzorgd. 
 

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 
augustus 2020 zijn 15 personen uitgestroomd naar arbeid in dienstbetrekking en 4 personen zijn 
gestart met een opleiding (als gevolg waarvan de uitkering is beëindigd). Ondanks de corona-crisis 
is 1 persoon in mei 2020 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 
De pilot wordt in 2020 geëvalueerd. Een korte tussenstand leert dat de doelgroep die in aanmerking 
komt voor de pilot beperkt is gebleven. Een mogelijke oorzaak is de aantrekkende arbeidsmarkt.  

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

 

 
Kwaliteit 

https://onsthuus.nl/pagina/wijkleerbedrijf-boxmeer
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Om uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen worden uitkeringsgerechtigden op een 
re-integratietraject geplaatst. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de volgende 
instrumenten: traject gezondheid &leefstijl, motivatietraject, traject arbeidsfit maken, 
(reguliere)scholing, jobcoaching, jobhunting. Op de peildatum 1 augustus 2020 volgden 60 
uitkeringsgerechtigden een re-integratietraject. Door de impact van  Corona hebben minder 
uitkeringsgerechtigden een traject gevolgd t.o.v. dezelfde periode in 2019. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Inburgering  
In de begroting is een bedrag van € 33.587 opgenomen voor Inburgering voor de versterking van het 
taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren en ten behoeve van de 
oriëntatie op de regierol van de gemeente zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt 
bevorderd. Naar verwachting zijn de kosten lager namelijk € 15.500. Er kan incidenteel € 18.087 
afgeraamd worden. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 18.087 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
6 - Sociale 
zaken en 
werkgel. 

     

Thema 
Participatie 

75.726 0 0 0 0 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

75.726 0 0 0 0 

Thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

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

Afstemmen van het Wmo-beleid met de regiogemeenten. 

 

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

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

 

 
Kwaliteit 
Deze verordening 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. In 2020 zijn er tot nu toe geen nieuwe aanvragen gedaan voor de 

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

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

 

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

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

 

 
Kwaliteit 
De cliënt heeft de keuzevrijheid uit 3 leveranciers bij een beroep op hulpmiddelen of de cliënt koopt 
zijn hulpmiddel zelf via een Persoons gebonden budget (PGB). Voor een beperkt aantal 
hulpmiddelen kan er ook een beroep worden gedaan op het lokale midden- en kleinbedrijf. In 2019 
zijn er periodiek voortgangsgesprekken gevoerd met de gecontracteerde leveranciers. Sinds april 
2020 is er 1 leverancier failliet gegaan.  Vanaf juni 2020 zijn afspraken gemaakt met de nieuwe 
overnamekandidaat. 

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

 

 
Kwaliteit 
In 2020 blijft de eigen bijdrage voor deze voorziening beperkt in verband met het wettelijk 
vastgestelde abonnementstarief in de Wmo van € 19,- per maand. Door deze wetswijziging zijn de 
aanvragen in 2020 voor Huishoudelijke verzorging gestegen. 
 

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

 

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

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

In 2020 worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over de ontwikkelingen in de branche.  Jaarlijks 
wordt een indexering van de tarieven toegepast zodat de gemeente een reële prijs blijft betalen voor de 
dienstverlening huishoudelijke verzorging. Door stijgende aantallen nemen de kosten voor Huishoudelijke 
verzorging  nog steeds toe. 
 

 
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 
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vervoerder gecontracteerd. Ook in 2020 blijft deze vervoerder actief.  Het contract eindigt op 31 
december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 
2023. In verband met de coronamaatregelen zijn afspraken gemaakt met de vervoerder binnen het 
beschikbare budget. 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/verordening-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-boxmeer-2020_60025.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/onderwerpen-a-z_41543/product/zorgloket_958.html
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Kwaliteit 
 

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

 

 
Kwaliteit 
 

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

 

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

Uitvoering geven aan de uitvoeringsafspraken voor een meldpunt. Wanneer er sprake is 
van een acute crisis dan zorgen we er ook voor dat de betrokkene wordt gehoord. 

 

 
Kwaliteit 
 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Schuldhulpverlening 
Op de post schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 122.341. De verwachte kosten zijn circa € 
38.000 lager. Er kan incidenteel € 38.000 afgeraamd worden. 



 

   73 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 38.000 
Maatwerkvoorzieningen Wmo  
De uitgaven voor hulpmiddelen en voorzieningen binnen de Wmo zullen naar verwachting hoger uitvallen 
uitvallen dan begroot. Er dient structureel een bedrag bijgeraamd te worden van € 20.000 tot een 
begrotingsbedrag van € 582.500. Voor opbrengst van de terugkopen van de voorzieningen is € 22.500 
geraamd. Vanwege het feit dat veel voorzieningen worden verhuurd zijn er minder ontvangsten voor de 
terug kopen. Er dient 15.000 structureel bijgeraamd te worden. 
Het betreft een structureel nadeel van totaal € 35.000 
Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)  
Vanwege de toename van het aantal gefactureerde klanten HV van gemiddeld per maand in 2019 510 
naar 550 in de 1e helft van 2020 naar een verwacht gemiddelde per maand in het 2e halfjaar 2020 van 576 
zullen de kosten stijgen naar € 1.835.000 Er is begroot voor 2020 € 1.635.000. Derhalve een tekort van € 
200.000. 
Stel het gemiddeld aantal klanten in 2021 is 588 en de indexering is gelijk aan de indexering voor 2020 dan 
zijn de kosten voor 2021 € 1.985.000. Voor 2021 en volgende jaren zal er € 350.000 bijgeraamd moeten 
worden. 
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 200.000 en vanaf 2021 een structureel nadeel van € 
350.000 
Wmo Begeleiding 
Voor de Wmo begeleiding is in de begroting een bedrag opgenomen van € 2.265.929. De verwachte 
kosten voor 2020 € 2.340.000. Het gemiddeld aantal betalingen (klanten) per maand is ten opzichte van 
2019 toegenomen. Er zal structureel een bedrag bijgeraamd worden van € 74.071. 
De bijstelling betreft een structureel nadeel van € 74.071 
Brede aanpak dak- en thuisloosheid 
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk  voorkomen en wil ervoor zorgen dat niemand op 
straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid, via de algemene 
uitkering, een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.  Voor 
Boxmeer betreft het € 17.628 voor 2020 en € 32.051 voor 2021. Mocht het geld niet benut worden in 2020 
dan zal het via het bestedingsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2020 worden opgenomen. 
De bijstelling is budgettair neutraal 
Wmo innovatie  
Het beschikbare budget voor Wmo- innovatie van € 377.755 zal in 2020 niet volledig nodig zijn. Er zal 
incidenteel € 150.000 afgeraamd worden. 
Het betreft een incidenteel voordeel van € 150.000 
Wmo uitvoeringskosten  
De verwacht uitvoeringskosten voor de Wmo zoals de bijdrage aan de gemeente Oss voor de inkoop en 
contractering, de kosten voor de WMO toezicht, beleidscoördinatie begeleiding, beleidscoördinatie HV en 
de kosten voor het Cliëntervaringsonderzoek zijn € 120.000. Voor deze kosten is er € 105.927 begroot. Er 
zal € 14.073 bijgeraamd worden. 
Het betreft een structureel nadeel van € 14.073 
PGB HV en PGB Begeleiding 
Aan de hand van de overzicht van de SVB kan een inschatting gemaakt worden van de kosten voor de 
PGB. De verwachte kosten voor de PGB Huishoudelijke Verzorging (HV) zijn € 82.000 en voor de PGB 
Begeleiding € 210.000. De begroting kan op beide posten naar beneden bijgesteld worden met € 20.000. 
Het betreft een structureel voordeel van € 20.000 voor PGB HV en een incidenteel voordeel van € 20.000 
voor PGB Begeleiding 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 
6 - Sociale 
zaken en 
werkgel. 
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Thema WMO 147.032 335.195 303.144 303.144 303.144 

 
Gerealiseerd 
resultaat 

147.032 335.195 303.144 303.144 303.144 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 6 
 Exploitatie Begroting 

2020 voor 2e 
berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2020 

Begroting 
2020 na 2e 

berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 6 - Sociale 
zaken en werkgel. 

       

Thema 
Inkomensvoorzieningen 

1.606.104 -895.000 711.104 0 0 0 0 

Thema Jeugd 7.580.338 -57.383 7.522.955 7.654 7.654 0 0 

Thema Participatie 5.248.637 75.726 5.324.363 0 0 0 0 

Thema WMO 7.924.655 147.032 8.071.687 335.195 303.144 303.144 303.144 

Totaal Programma 6 - 
Sociale zaken en 
werkgel. 

22.359.734 -729.625 21.630.109 342.849 310.798 303.144 303.144 

 Gerealiseerd resultaat 22.359.734 -729.625 21.630.109 342.849 310.798 303.144 303.144 
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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 

Duurzaamheidsplan 2019-2021 
 

 
Kwaliteit 
Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde projectenboek (2019-2021) van 
het duurzaamheidsplan vastgesteld. Het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) loopt 
volop. De concept-RES is vastgesteld.   
In september 2020 zijn we begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte in 
samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Er is een beleidskader 
zonneparken vastgesteld. Tevens zijn we in september begonnen met (Corona-proof) 
bijeenkomsten door Buurkracht in 3 kernen. Het doel is dat bewoners gezamenlijk een inkoop voor 
het dorp regelen van duurzame middelen zoals isolatie of zonnepanelen. Het budget voor de 
duurzaamheidsleningen is vanwege het succes van de lening verhoogd.  
Het duurzaamheidsplan is volop in uitvoering. 

Energieneutraal in 2045 

 

 
Kwaliteit 
Gemeentelijke energieverkenning en energiemix 
Het beleidskader zonneparken is vastgesteld. In Noordoost Brabant worden we geconfronteerd met 
een beperking van de netcapaciteit voor teruglevering op het elektriciteitsnet. We zijn hierover in 
overleg met Enexis en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is aan zonneparken in onze 
gemeente.    
Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant 
De concept Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant (NOB) is vastgesteld. We zijn 
met de betrokken gemeenten en netbeheerder druk bezig met het maken van versie 1.0. Dit is een 
intensief traject.  
Transitievisie warmte Boxmeer 
Ook zijn we in september 2020 begonnen met de transitievisie warmte. Dit is de eerste aanzet om 
in Nederland in 2050 alle gebouwen volledig aardgasvrij te verwarmen.  We onderzoeken 
restwarmte, biomassa e.d. bronnen.   

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 7 
- 
Duurzaamheid 
en klimaatad. 

     

Thema -4.489 0 0 0 0 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/duurzaamheidsplan-2019-2021_59563.html
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Duurzaamheid 
en Milieu 

 Gerealiseerd 
resultaat 

-4.489 0 0 0 0 

Thema Klimaat en Riolering 

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

Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 

Film klimaatbestendig Land van Cuijk 
In het programma Klimaatbestendig Land van Cuijk worden maatregelen genoemd die uitgevoerd gaan 
worden om te komen tot een klimaatbestendig Land van Cuijk.  
 

 
Kwaliteit 
 

Masterplan Water 

 

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

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk 

 

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

Uitvoering geven aan VGRP en klimaatbestendige openbare ruimte binnen de 
beleidskaders wateroverlast label B en hittestress label B. 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boxmeer 2020-2024 
 

 
Kwaliteit 
In de raadsvergadering van 19 maart 2020 is het VGRP 2020-2024 vastgesteld. 

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 7 
- 
Duurzaamheid 
en klimaatad. 

     

Thema 
Klimaat en 
Riolering 

-4.372 0 0 0 0 

 Gerealiseerd -4.372 0 0 0 0 

https://www.youtube.com/watch?v=8gBzcblOflc&feature=youtu.be
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/klimaatwarenhuis-detail/382/Klimaatbestendig-Land-van-Cuijk-2030---actie
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/l/nl/library/download/urn:uuid:08f9eb2b-e1fc-4acc-8be6-db38f13293bc/visiedocument+klimaatbestendig+land+van+cuijk+iii.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/verbreed-gemeentelijk-rioleringsplan-vgrp-2020-2024_61555.html
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resultaat 

Thema Afval en Circulaire economie 

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

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met o.a. het aansluiten op Rijksbrede programma 
Circulaire Economie 

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Reinigingsheffingen 
De heffing reinigingsheffing is hoger vanwege een hoger aantal aansluitingen dan geraamd. Deze post is 
budgettair neutraal in verband met verrekening met de kosten. Een eventueel overschot wordt gestort in de 
voorziening. 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 7 
- 
Duurzaamheid 
en klimaatad. 

     

Thema Afval 
en Circulaire 
economie 

0 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

0 0 0 0 0 

Kredieten - Programma 7 

 
Stand van zaken kredieten Programma 7 
 
Lopende kredieten 

Krediet duurzaamheidslening particulieren 

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

 
Kwaliteit 
 

 
Geld 
Het begrote budget was in zijn geheel toegekend en is verhoogd.  

Krediet herinrichting hoogkoorplein 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/duurzaam-wonen_41628/item/duurzaamheidslening_57574.html
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Kwaliteit 
Project is juli 2020 gegund en momenteel in uitvoering. 

 
Geld 
 

Krediet klimaatadaptatie omgeving De Weijer 

 

 
Kwaliteit 
Voorbereiding voor park en gracht is gestart.  Werkzaamheden voor Weijerpark en Weijergracht zijn 
inmiddels aanbesteed middels een UAV-gc contract en gegund.  
Aannemer is momenteel (Q3/2020) bezig met voorbereiding en uitwerking plan tot definitief ontwerp 
en uitvoeringsontwerp, streven is om te starten met de uitvoering in Q4 2020  

 
Geld 
In mei 2020 heeft de raad voor het totale projectgebied een krediet beschikbaar gesteld. De 
uitvoering vindt in twee fases plaats waarbij de Weijergracht en Weijerplein het eerste wordt 
aangepakt. 

Krediet riolering Irenestraat IVS2015 

 

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

 
Geld 
Dit project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling Bakelgeert . 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2015 

 

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

 
Geld 
 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2019 

 

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

 
Geld 
 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 

 

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

 
Geld 
 

Krediet rioleringsplan (VGRP) IVS2020 - klimaatadaptatie omgeving De Weijer 

 

 
Kwaliteit 
Zie krediet "klimaatadaptatie omgeving Weijer". 
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Geld 
 

Krediet stimuleringslening verenigingen 

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

 
Kwaliteit 
 

 
Geld 
 

Krediet Wateroverlast Uitleg - Elzenstraat Boxmeer 

 

 
Kwaliteit 
Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 (Uitleg-Elzenstraat (t/m Pantein)) en fase 2 
(Elzenstraat-Velgerstraat-Cornelis Trompstraat en Raetsingel. Naar verwachting is dit project eind 
2020 gereed. 

 
Geld 
 

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

Lasten    

I010207584000000 GRP 
Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 

675.000 463.896 211.104 

I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015 25.000 0 25.000 

I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 
720759400 

2.095.000 1.427.694 667.306 

I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 
720759600 

4.470.000 1.082.437 3.387.563 

I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 
720759800 

1.139.280 496.811 642.469 

I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. 
DeWeijer 

3.958.650 110.338 3.848.312 

I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat 
Boxmeer 

675.000 188.158 486.842 

Totaal  13.037.930 3.769.335 9.268.595 

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

Lasten    

I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 
2020 

467.500 59.673 407.827 

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

Lasten    

https://www.boxmeer.nl/inwoners/duurzaam-wonen_41628/item/stimuleringsregeling-duurzaamheid_57577.html


 

   80 

I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren 950.000 375.147 574.853 

I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen 350.000 109.043 240.957 

Totaal  1.300.000 484.190 815.810 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 7 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 7 
- 
Duurzaamheid 
en klimaatad. 

       

Thema Afval 
en Circulaire 
economie 

-704.873 0 -704.873 0 0 0 0 

Thema 
Duurzaamheid 
en Milieu 

702.189 -4.489 697.700 0 0 0 0 

Thema 
Klimaat en 
Riolering 

-1.036.909 -4.372 -1.041.281 0 0 0 0 

Totaal 
Programma 7 
- 
Duurzaamheid 
en klimaatad. 

-1.039.593 -8.861 -1.048.454 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

-1.039.593 -8.861 -1.048.454 0 0 0 0 
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Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving 

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

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) 
Omgevingsrecht 

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

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

 

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

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 
Vergunningverlening 
Op basis van deze prognose wordt het budget Vergunningverlening  verhoogd. Het werkprogramma 2020 
(ODBN) is afgestemd op de vastgestelde budgetten 2020. Echter uit de eerste verantwoordingsrapportage 
van ODBN over de periode januari tot en met juni 2020 blijkt dat er voor vergunningverlening veel meer 
vraag is geweest naar afhandeling van inrichting gebonden werkzaamheden zoals afhandeling Wabo 
vergunningen en meldingen (vraaggestuurde opdrachten). De verwachting is niet dat deze vraaggestuurde 
opdrachten in de tweede helft van 2020 zullen afnemen. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 60.000 
Omgevingsvergunning 
De raming leges omgevingsvergunning is met € 196.250 verlaagd, omdat de verwachte opbrengst in 2020 
lager is. 
Het betreft een incidenteel nadeel van € 196.250 
 Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 

2020-2020 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2021 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2022 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2023 
Mutatie(s) 2e berap 

2020-2024 

Programma 8 - 
VTH 

     

Thema VTH 
Omgevingsrecht 

254.939 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

254.939 0 0 0 0 

Thema Implementatie Omgevingswet 

Wat willen we bereiken? 
Implementatie Omgevingswet 

https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/uitvoeringsprogramma-vth-2020_60067.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/uitvoeringsprogramma-vth-2020_60067.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/beleidsplan-vergunningen-toezicht-en-handhaving-2019-2023_57037.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/beleidsplan-vergunningen-toezicht-en-handhaving-2019-2023_57037.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/uitvoeringsprogramma-vergunningen-toezicht-en-handhaving-2019_57043.html
https://www.boxmeer.nl/organisatie/regelgeving_41712/item/uitvoeringsprogramma-vergunningen-toezicht-en-handhaving-2019_57043.html
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De Omgevingswet, welke mogelijk in werking treedt in 2022, 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 01-01-22). 

 

 
Kwaliteit 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is thans uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van 
de Omgevingswet (PIO) wordt in samenwerking met de werkorganisatie CGM en de gemeente Sint 
Anthonis opgepakt. 

Kredieten - Programma 8 

 
Stand van zaken kredieten Programma 8 
 
Lopende kredieten 

Krediet digitale vergunningverlening IVS2017 

 

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

 
Geld 
 

Krediet software omgevingswet IVS2018 

 

 
Kwaliteit 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022. De implementatie van de 
Omgevingswet wordt samen met de CGM-gemeenten en de gemeente Sint Anthonis opgepakt.  

 
Geld 
De benodigde kosten voor de implementatie van de Omgevingswet worden meegenomen in het 
integraal plan van aanpak, samen met de gemeenten Cuijk CGM en Sint Anthonis. De kosten zijn 
hoger dan het eerder geraamde krediet. Een nieuw voorstel wordt aan de gemeenteraad op 10 
december 2020 ter besluitvorming voorgelegd.  

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

Lasten    

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 

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 
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Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 8 
 Exploitatie Begroting 2020 

voor 2e berap 
Mutatie(s) 2e 

berap 
2020-2020 

Begroting 2020 
na 2e berap 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2021 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2022 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2023 

Mutatie(s) 2e 
berap 

2020-2024 

Programma 8 - 
VTH 

       

Thema VTH 
Omgevingsrecht 

2.015.941 254.939 2.270.880 0 0 0 0 

 Gerealiseerd 
resultaat 

2.015.941 254.939 2.270.880 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. 
Kaartnr. Risicocategorie Stand van zaken risico's       

Top 10 risico's   Toelichting Toegenomen Afgenomen Onveranderd 

1 

Financiële gevolgen 

Decentralisaties in het 

Sociaal Domein 

      X 

2 Klimaatadaptatie                   X 

3 Informatievoorziening       X 

4 
Algemene uitkering uit het 

gemeentefonds 

Door tussentijdse bijstelling van de begroting gedurende het hele 

jaar, als gevolg van nieuwe circulaires, neemt het risico af.  
  X   

5 Personeel       X 

6 
Rampenbestrijding en 

crisisbeheersing 
      X 

7 Contractenbeheer       X 

8 Treasury 
Bij de 2e Algemene Begrotingsbijstelling wordt het  onderdeel 

treasury telkens geactualiseerd waardoor het risico afneemt. 
  X   

9 Grondvoorraad  

Het risico m.b.t. de Grondvoorraad is afgenomen in verband met de 

verkopen. De berekening is geactualiseerd aan de hand van de 

grondnota.  

  X   

10 Juridische claims  Juridische claims      X 

Overige risico’s hierbij 

worden alleen die risico’s 

gemeld die toegenomen of 

afgenomen zijn of bij extra 

toelichting 

  Toelichting Toegenomen Afgenomen Onveranderd 

  Overige risico's De overige risico’s zijn onveranderd.       

Nieuw risico           

  PFAS 

PFAS is nog steeds een risico. De kans bestaat dat door 

verontreinigingen met PFAS de grondverwerkingskosten van 

projecten stijgen. De extra kosten worden zoveel mogelijk binnen het 

budget onvoorzien van een project. Nadere regelgeving over PFAS 

wordt eind 2020 verwacht.  

      

  
  

Grondbeleid 

Tussentijdse analyse grond- en opstelexploitaties 
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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 2020 wordt 
gehanteerd. 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene grondexploitatiebegrotingen: 

Omschrijving complex Datum voltooiing Boekwaarde    1-1-2020 Eindwaarde resultaat Netto C.W. 1-1-2020 

I. Woningbouw         

Boxmeer         

1. Steenstraat Zuid  31-12-2020 140.740  74.082  72.630 

3. Pastoorsbiest  31-12-2020  (272.247)  (196.602)  (192.747) 

4. Bakelgeert  31-12-2024 2.448.719 1.233.352 1.117.085 

5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat  31-12-2028 1.383.109 798.992 668.561 

6. Maasbroeksche blokken afronding 1e fase  31-12-2021 (1.051.439) (1.357.739) (1.305.016) 

7. Van Speijk  31-12-2022 10.161 (37.183) (35.038) 

8. Voormalige school De Peppels  31-12-2020 185.901 277.646 272.202 

9. Voormalige school 't Ogelijn  31-12-2020 563.088 600.872 589.090 

11. Pilot De Kraai  31-12-2020 (1.889) 56.075 54.975 

Beugen         

12. Sterckwijck (zie bedrijventerreinen)  31-12-     - 
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13. Lange Heggen-Moerkamp  31-12-2026 38.548 181.861 158.321 

Rijkevoort         

14. Achter de Molen  31-12-2022 (780.677) (654.924) (617.150) 

Vierlingsbeek         

16. Soetendaal 3e fase  31-12-2023 174.937 (156.548) (144.626) 

17. Gemeentewerf  31-12-2023 389.710 297.562 274.901 

Overloon         

18. Stevensbeekseweg  31-12-2022 154.614 (799.727) (753.600) 

Oeffelt         

19. Hogehoek  31-12-2022 (15.395) (73.076) (68.861) 

20. Brakels Eng 2  31-12-2026 48.928 (45.451) (39.568) 

Maashees         

21. Achter de school  31-12-2026 197.847 (549.275) (478.177) 

Groeningen         

22. Achter de kapel  31-12-2025 115.113 (282.189) (250.576) 

Vortum-Mullem         
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23. St. Cornelisstraat  31-12-2024 138.769 (233.330) (211.334) 

24. Luinbeekweg  31-12-2027 1.047.575 250.422 213.733 

Holthees         

25. Horstenweg  31-12-2023 668.400 310.528 286.880 

Sambeek         

26. Catharinaklooster  31-12-2023 (283.886) (733.278) (677.436) 

          

II. Bedrijventerreinen         

Boxmeer         

27. Uitbreiding Ind.terrein Saxe Gotha  31-12-2022 425.951 (661.357) (623.212) 

Beugen         

28. Sterckwijck  31-12-2037 26.304.306 2.632.738 1.843.336 

Rijkevoort         

29. Hoogeind afronding  31-12-2021 (197.369) (258.168) (248.143) 

Totaal:   31.833.514  675.284  (93.769) 

Rente 
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De voornaamste reden van de verschillen is de aanpassing van het rentepercentage. Bij de Grondnota 
2020 is voor het jaar 2020 en verdere jaren rekening gehouden met een rente van 1,50%. Op basis van de 
werkelijke balans per 1 januari 2020 en de werkelijke en nog te verwachten rentekosten 2020 is een rente 
berekend van 1,26%. Voorzichtigheidshalve is bij geactualiseerde exploitaties er een rente van 1,30% 
gehanteerd. 
COVID-19 (Corona) 
In de Grondnota 2020 is aangegeven dat bij de eerstvolgende herziening wordt getracht om de gevolgen 
van COVID-19 te vertalen in de grondexploitaties. Op dit moment is er alleen inzicht in wat het effect is op 
de processen van projecten die in de voorbereidingsfase zitten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld 
extra fysieke en online bijeenkomsten vanwege een gemaximeerd aantal deelnemers. 
Overige verschillen 
De overige verschillen komt door het wel of niet van toepassing zijn van de diverse kortingsregelingen. Een 
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: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van 
ambtelijke inzet verhoogd met € 15.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden 
vergen meer tijd voornamelijk vanwege COVID-19. 

 5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat: De kosten van de sanering van de reeds lang in eigendom bij 
de gemeente zijnde gronden vallen € 60.000 hoger uit. De redenen hiervoor zijn o.a. extra 
aangetroffen asbest, puinhoudende grond en riolering, extra onderzoek mogelijke 
zinkverontreiniging, meer waterdruk door overvloedige regenval, meer afvoer verontreinigde 
sliblaag en meer afvoer grond klasse industrie. Vanwege een deel van deze extra werkzaamheden 
vervallen er een deel van de kosten bouwrijp maken. Dit betekent een voordeel van € 10.000. Op 
basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van ambtelijke inzet 
verhoogd met € 12.000. De overleggen met belanghebbenden en omwonenden vergen meer tijd 
voornamelijk vanwege COVID-19. 

 13. Lange Heggen-Moerkamp: Bij het kredietoverzicht en de begrotingswijziging horende bij 
voorstel Lange Heggen-Moerkamp is er een bedrag van € 39.444 abusievelijk niet meegenomen. 
In de calculatie is dit bedrag wel opgenomen en heeft derhalve deze wijziging geen effect. 

 17. Gemeentewerf: Op basis van de gerealiseerde en nog te verwachten uren zijn de kosten van 
ambtelijke inzet verhoogd met € 40.500. De reden is dat onder andere de overleggen vanwege de 
flora en fauna meer tijd vergen. Ook vergen de overleggen met omwonenden en potentiële 
gegadigden meer tijd vanwege COVID-19 en de belangen die er spelen. 

Sterckwijck wordt verderop toegelicht. 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de gewijzigde herziene opstalexploitatiebegroting 
Omschrijving complex Datum voltooiing Boekwaarde 1-1-2020 Eindwaarde resultaat Netto C.W. 1-1-2020 

2. Steenstraat Noord opstalexploitatie 31-12-2020 973.691 767.824 752.769 

Totaal   973.691 767.824 752.769 

  
Raamkredieten grond- en opstalexploitatie gemeente Boxmeer 
Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde grondexploitaties: 

Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar 

Complex Grondverwerving Bouw- en woonrijp maken 
Overige 

uitgaven 
Rente Indexering Totaal 

Bedrag 

1-1-2020 

te stellen 

krediet 

1.Woningbouw                 
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Boxmeer                 

1.Steenstraat Zuid    5.023.301       869.442       770.308       516.240           790 
     7.180.08

2 
     7.180.364            -281 

3.Pastoorsbiest         46.681       224.445       205.953         13.508        1.412 
        492.00

0 
        491.455             544 

4.Bakelgeert    1.341.003       179.156    1.376.153       520.037      14.792 
     3.431.14

1 
     3.436.516         -5.374 

5.Hoek 

Steen-/Burg.Verkuijlstr

aat 

   1.337.774       750.156       652.211       274.722      39.046 
     3.053.90

9 
     3.013.557        40.352 

6.Maasbroeksche 

blokken afronding (1) 
        89.593    1.228.313       912.101       184.486      17.908 

     2.432.40

0 
     2.427.654          4.746 

7.Van Speijk                   -         55.023         66.307           1.144        4.909 
        127.38

2 
        125.529          1.853 

8.Voormalige school 

De Peppels 
      198.874       115.816       109.058         12.539        1.359 

        437.64

6 
        438.017            -372 

9.Voormalige school 't 

Ogelijn 
      800.200       211.193       128.013         47.976        2.893 

     1.190.27

5 
     1.191.401         -1.126 

11.Pilot De Kraai                   -         60.000         31.080 
              -2

5 
       1.019 

          92.07

5 
          92.075                  - 

Beugen                 

12.Sterckwijck (zie 

bedrijventerreinen) 
                

13.lange  Hegen-Moer

kamp 
      570.566       476.544       559.884         45.093      58.418 

     1.710.50

5 
     1.678.713        31.791 

Rijkevoort                 

14.Achter de Molen       708.262    1.177.535       575.853         88.809      12.162 
     2.562.62

1 
     2.565.555         -2.934 

Vierlingsbeek                 

16.Soetendaal 3e fase       327.575       759.142       176.727       244.290      15.439 
     1.523.17

2 
     1.522.065          1.108 

17.Gemeentewerf       298.950       325.675       355.409       104.194      25.658 
     1.109.88

7 
     1.069.697        40.190 

Overloon                 

18.Stevensbeekseweg    1.679.792    1.367.069       481.822       270.253      14.076 
     3.813.01

2 
     3.818.588         -5.576 

Oeffelt                 
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19.Hogehoek       485.780       492.372       580.990       417.152        6.127 
     1.982.42

1 
     1.978.546          3.875 

20.Brakels Eng (2)         33.760       297.392       401.345         20.642      55.690 
        808.82

9 
        810.117         -1.288 

Maashees                 

21.Achter de school       166.699       543.182       275.920         87.773      20.793 
     1.094.36

7 
     1.089.691          4.676 

Groeningen                 

22.Achter de kapel       709.459       282.580       274.595         42.799      11.231 
     1.320.66

4 
     1.320.717              -53 

Vortum-Mullem                 

23.St. Cornelisstraat    1.322.800       448.978       292.598         15.996      13.266 
     2.093.63

7 
     2.096.467         -2.830 

24.Luinbeekweg       765.700       932.237       235.286       246.640      49.933 
     2.229.79

5 
     2.243.971       -14.176 

Holthees                 

25.Horstenweg       800.690       446.064       227.285       301.600      10.149 
     1.785.78

7 
     1.789.325         -3.537 

Sambeek                 

26.Catharinaklooster    1.903.016    1.851.738       875.773    1.030.824      45.287 
     5.706.63

7 
     5.706.768            -131 

2.Bedrijventerreinen                 

Boxmeer                 

27.Uitbreiding 

lnd.terrein Saxe Gotha 
   2.241.245    2.226.278 

     -942.09

7 
   1.813.308        4.072 

     5.342.80

6 
     5.343.247            -441 

Beugen                 

28.Sterckwijck  20.032.452  14.100.941    6.379.766 
 14.228.30

0 
   502.303 

   55.243.76

2 
   55.178.119        65.643 

Rijkevoort                 

29.Hoogeind afronding       155.085         45.000         18.742         17.287        1.018 
        237.13

2 
        236.364             768 

Totaal  41.039.257  29.466.270 
 15.021.08

1 

 20.545.58

7 
   929.752 

 107.001.94

6 
 106.844.520      157.426 

1) Krediet is inclusief verwerving locatie Spring (Raadsvergadering 8 februari 2018) 
2) Krediet is inclusief verwerving naastgelegen perceel (Raadsvergadering 31 mei 2018) 
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Overzicht benodigd raamkrediet gewijzigde in ontwikkeling zijnde opstalexploitatie: 

Benodigd krediet Beschikbaar Beschikbaar 

Complex Grondverwerving 
Bouw- en 

woonrijp maken 

Overige 

uitgaven 
Rente Indexering Totaal Bedrag 1-1-2020 

te stellen 

krediet 

Boxmeer                 

2.Steenstraat 

Noord 

opstalexploitatie 

1.354.061 - 6.124.784 299.639 - 7.778.484 7.780.432 -1.947 

Totaal 1.354.061 - 6.124.784 299.639 - 7.778.484 7.780.432 -1.947 

Overzicht verkopen 2020 
  

  Grondnota 2020 Tussentijdse analyse 

  

  
Totaal 2020 

Werkelijk 

per 

1-9-2020 

Nog te 

verwachten 

2020 

Totaal 

2020 
Verschil 

Complex Bedrag Aantal woningen Bedrag Aantal woningen 
% van het 

totaal 
Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag 

1.Woningbouw                   

Boxmeer                   

1.Steenstraat Zuid 108.800 1 108.800 1,00 100% 108.800 - 108.800 - 

2.Steenstraat Noord 

opstalexpl. commerc. 
265.800 1 265.800 1,00 100% 250.000 - 250.000 15.800 

3.Pastoorsbiest - 0 - 0,00 0% - - - - 

4.Bakelgeert 1.134.000 36 - 0,00 0% - - - - 

5.Burgemeester Verkuijlstraat 1.432.261 34 - 0,00 0% - - - - 

6.Maasbroeksche blokken 

afronding 1e fase 
975.174 21 191.039 4,11 20% 112.307 - 112.307 78.732 

7.Van Speijk 164.565 2 - 0,00 0% - - - - 

8.Voormalige school De 

Peppels 
- 0 - 0,00 0% - - - - 

9.Voormalige school 't Ogelijn 117.342 1 117.342 1,00 100% 117.104 - 117.104 239 
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Beugen                   

12.Sterckwijck (incl. 

woonkavels woon-werk) 
965.834 8 258.521 2,14 27% 257.708 50.850 308.558 -50.036 

Rijkevoort                   

14.Achter de Molen 165.161 2 80.546 0,98 49% - - - 80.546 

Vierlingsbeek                   

16.Soetendaal 3e fase 729.980 8 172.890 1,89 24% - - - 172.890 

17.Gemeentewerf 660.364 11 - 0,00 0% - - - - 

Overloon                   

18.Stevensbeekseweg 1.487.101 11 400.799 2,96 27% 199.386 421.310 620.696 -219.897 

Oeffelt                   

19.Hogehoek 247.945 2 129.769 1,05 52% - - - 129.769 

20.Brakels Eng 854.280 16 - 0,00 0% - - - - 

Maashees                   

21.Achter de school 1.050.085 17 162.944 2,64 16% - - - 162.944 

Groeningen                   

22.Achter de kapel 504.587 7 94.649 1,31 19% - 94.649 94.649 - 

Vortum-Mullem                   

23.St. Cornelisstraat 693.851 10 172.139 2,48 25% 102.951 188.344 291.295 -119.156 

24.Luinbeekweg 1.380.828 18 67.035 0,87 5% 80.627 - 80.627 -13.592 

Holthees                   

25.Horstenweg 652.013 13 264.050 5,26 40% 214.389 - 214.389 49.661 

Sambeek                   
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26.Catharinaklooster 1.301.602 18 527.665 7,30 41% 291.133 864.427 1.155.561 -627.896 

Totaal 14.891.571 237 3.013.988 36,00   1.734.404 1.619.580 3.353.984 -339.996 

  
  Grondnota 2020 Tussentijdse analyse 

  

  
Totaal 2020 

Werkelijk 

per 

1-9-2020 

Nog te 

verwachten 

2020 

Totaal 

2020 
Verschil 

Complex Bedrag Aantal woningen Bedrag Aantal woningen 
% van het 

totaal 
Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag 

2.Bedrijventerreinen                   

Boxmeer                   

27.Uitbreiding 

ind.terrein Saxe 

Gotha 

1.324.863 1,13 52.488 0,04 4% 52.488 - 52.488 - 

Beugen                   

28.Sterckwijck 30.695.656 24,38 3.019.302 2,40 10% 1.214.928 1.747.278 2.962.206 57.096 

Rijkevoort                   

29.Hoogeind 

afronding 
92.500 0,10 - 0,00 0% - - - - 

Totaal 32.113.018 25,61 3.071.790 2,44   1.267.416 1.747.278 3.014.694 57.096 

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 2020 & 2021 geschat op basis van gerealiseerde verkopen, concept 
overeenkomsten en opties. Hieruit blijkt dat de inschatting is dat, ten opzichte van de Grondnota, in 2021 
minder wordt verkocht. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat in de jaren daarna er afgerond 1,37 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. Op basis van de fasering is er een inschatting 
gemaakt welke verkopen in aanmerking komen voor de kortingsregeling bedrijven. Dit betekent een 
voordeel van € 49.000. Een andere/langere fasering in combinatie met een lagere rentepercentage 
resulteert per saldo in een verlaging van € 4.600 aan rentelasten. Vanwege een andere fasering in 
combinatie met een lagere rentepercentage vallen de kosten voor indexering per saldo € 20.000 hoger uit. 
Bovenstaande betekent ten opzichte van de grondnota een verhoging van het tekort van € 17.000. 
Motie "Bouwen in iedere kern" 
Tijdens de behandeling van de Grondnota 2020 in de raadsvergadering van 2 juli jl. is de motie unaniem 
aanvaard en door het College omarmd. Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie  is het voorstel om 
een bedrag van € 50.000 als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt ingezet voor 
externe kosten zoals onderzoeken, taxaties etc.. Indien een project daadwerkelijk tot uitvoering komt, 
kunnen deze kosten worden meegenomen in de grondexploitatie. Indien een project niet tot uitvoering 
komt, dienen deze kosten ten laste worden gebracht van de algemene middelen. Bij de diverse momenten 
van de P&C-cyclus wordt dit bekeken. 
  
Financiën 
Voorzieningen 
Voorzieningen in verband met gecalculeerde verliezen in relatie tot actuele calculaties 
Omschrijving complex Opgenomen Benodigd Verschil 

1. Steenstraat Zuid (Boxmeer)      74.364      74.082      -282 

2. Steenstraat Noord opstalexploitatie (Boxmeer)     769.772     767.824    -1.948 

4. Bakelgeert (Boxmeer)  1.238.727  1.233.352    -5.375 

5. Hoek Steen-/Burg. Verkuijlstraat (Boxmeer)     758.639     798.992   40.353 

8. Voormalige school De Peppels (Boxmeer)     278.017     277.647      -370 

9. Voormalige school 't Ogelijn (Boxmeer)     601.760     600.872      -888 

11. Pilot De Kraai (Boxmeer)      56.075      56.075           - 

13. Lange Heggen-Moerkamp (Beugen)     189.514     181.861    -7.653 

17. Gemeentewerf (Vierlingsbeek)     257.372     297.562   40.190 

24. Luinbeekweg (Vortum-Mullem)     278.190     250.422  -27.768 

25. Horstenweg (Holthees)     314.065     310.528    -3.537 
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28. Sterckwijck (Beugen)  2.616.042  2.632.738   16.696 

Totaal  7.432.537  7.481.955   49.418 

Totaal dient er € 49.418 aan extra voorzieningen te worden gevormd om de gecalculeerde verliezen te 
dekken. 
Winstneming 
Op basis van de gerealiseerde verkopen per 1 september 2020 en gerealiseerde kosten per 1 januari 2020 
is de inschatting dat er minimaal € 52.833 aan winstneming in 2020 plaats vindt. 

Omschrijving complex 
I 

Eindwaarde 

II Gerealiseerde 

opbrengsten tot 

1-09-2020 

III Gerealiseerde 

kosten t/m 2019 

IV % 

winstneming (II x 

III) 

V Winstneming 

bedrag (I x IV) 

VI Winstneming 

t/m 2019 

VII Winstneming TA 

GREX 2019 (V-VI) 

3. Pastoorbiest      -196.602 100% 85% 85%          -166.375           -167.020                      645 

6. Maasbroeksche 

blokken afr 1e fase 
  -1.357.739 77% 73% 56%           -762.272           -738.056                -24.216 

14. Achter de Molen      -654.924 95% 89% 84%          -550.774           -547.679                  -3.095 

16. Soetendaal 3e fase       -156.548 54% 69% 37%             -57.769             -58.220                      451 

18. Stevensbeekseweg       -799.727 78% 88% 68%           -546.703           -555.267                   8.564 

19. Hogehoek          -73.076 79% 90% 71%             -52.212             -55.088                   2.876 

21. Achter de school       -549.275 36% 72% 26%           -143.443           -145.285                   1.842 

22. Achter de kapel       -282.189 75% 80% 60%           -169.451           -169.412                      -39 

23. St. Cornelisstraat       -233.330 59% 84% 50%           -115.802             -96.778                -19.024 

26. Catharinaklooster       -733.278 87% 85% 74%           -545.858           -527.127                -18.731 

27. Uitbreiding Ind.terrein 

Saxe Gotha 
      -661.357 72% 96% 69%         -454.322           -451.082                  -3.240 

29. Hoogeind afronding       -258.168 81% 87% 70%           -181.885           -183.019                   1.134 

Totaal               -3.746.866       -3.694.033                 -52.833 

  
Effect begroting 2020 
Resultaat tussentijdse analyse grondexploitaties 
Omschrijving   

Storting in voorzieningen nadelig saldo 49.418 

Winstneming -52.833 

Totaal -3.415 

Rekening houdend met de extra te vormen voorzieningen en de winstneming is het effect op de begroting 
2020 € 3.415 voordelig. 
  
Voorstel: 

 Voor de grondexploitaties de kredieten te verhogen met €157.426; 
 Voor de opstalexploitatie het krediet te verlagen met €1.947; 
 De voorzieningen voor gecalculeerde verliezen te verlagen met €49.418; 
 Kennis te nemen van de, op basis van gerealiseerde verkopen, verwachte winstneming van 

€52.833; 
 Het voordelig resultaat van €3.415 verwerken bij de 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020; 
 Ten behoeve van de uitvoering van de motie "Bouwen in iedere kern" een bedrag van €50.000 

beschikbaar te stellen. 
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COVID -19 

COVID -19 
U bent bij  memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 uitvoerig geïnformeerd over de compensatiepakketten 
aan de gemeente voor de coronacrisis. Onderstaand wordt per programma nader ingegaan op  de 
gevolgen hiervan voor onze gemeente. 
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 

Risico Termijn 
Mogelijk 

financieel effect 
Toelichting 

Leges huwelijken en 

rijbewijzen 
2020 Beperkt 

In beperkte mate zijn huwelijken uitgesteld of hebben in een sobere variant plaatsgevonden. Vooralsnog zijn 

de effecten beperkt. In de periode van 16 maart tot 5 mei 2020 heeft het CBR geen theorie- en 

praktijkexamens kunnen afleggen. De rijbewijzen die verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 

november  2020 zijn 9 maanden langer geldig. De verwachting is dat de leges rijbewijzen door een lager 

aantal rijbewijsaanvragen en vernieuwingen in 2020 lager zal uitvallen. 

Verkiezingen 2021 67.821 

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de 

Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. De extra kosten hangen onder meer 

samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van 

alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor 

toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter 

voorbereiding van de verkiezingen. Wij ontvangen hiervoor een bedrag van € 67.821. Dit bedrag voegen wij 

volledig toe aan het budget verkiezingen. 

Communicatie 2020 N.v.t. 

Er wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiekanalen die gericht zijn op informatieverstrekking (o.a. 

delen informatie rijksoverheid) aan inwoners en bedrijven over de coronacrisis. Daarnaast wordt er 

aanvullend, via weekbladen en facebook, extra eigen informatie verstrekt wanneer dit zinvol wordt geacht en 

wordt verwezen naar het platform 'Ons thuus' waarop vraag en aanbod aan elkaar wordt gekoppeld. Onze 

burgemeester publiceert ook regelmatig berichten om onze inwoners een hart onder e riem te steken en op te 

roepen om zich aan de maatregelen te houden. 

Ambtelijk apparaat 2020 55.000 

Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 en de landelijke maatregelen krijgen veel medewerkers te 

maken met een gewijzigde werksituatie o.a de noodzaak thuis te werken. Het faciliteren hiervan brengt extra 

uitgaven met zich mee.  

Programma 1 - Veiligheid 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

Veiligheidsregio   Beperkt 
Het Rijk heeft met de veiligheidsregio afspraken gemaakt over het proces om tot compensatie te komen m.b.t. de extra 

kosten die de Veiligheidsregio's moeten maken. 

Inzet Boa's 2020 91.000 

Voor de handhaving van de noodverordening m.b.t. Corona is extra toezichthoudende en handhavende capaciteit nodig. 

Aangezien uitvoering van de reguliere taken reeds tot het minimale beperkt is, kan aan de toezichthoudende taken 

vanwege Covid-19 alleen worden voldaan door tijdelijk 2 fte BOA’s in te huren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 

91.000. 

Programma 2 - Openbare Werken 
Risico Termijn Mogelijk financieel effect Toelichting 

        

Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling 

Risico Termijn 
Mogelijk 

financieel 
Toelichting 
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effect 

Toeristenbelasting 2020 190.000 

Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen toeristenbelasting op te leggen. Dit 

leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Het Rijk draagt voor een bedrag van € 

65.000 bij. 

Leges evenementen 2020 Beperkt 

Een groot aantal evenementen en kermissen is dit jaar niet doorgegaan. De inkomsten uit de leges zijn daardoor lager. 

Hier staat tegenover dat de kosten die hiermee samenhangen ook lager zijn. Per saldo is er naar verwachting een 

gering financieel effect. 

Huurinkomsten terrassen 2020 16.500 
Er is besloten de jaarlijkse huurvergoeding voor het gebruik van gemeentegrond voor terrassen dit jaar niet te innen. 

Dit levert een nadeel op van € 16.500. 

Markten 2020 N.v.t. De markt is geprivatiseerd en we betalen alleen een bijdrage. 

Programma 4 - Financiën 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

Oninbaarverklaringen 
2020 en 

2021 
> 10.000 

De invordering van de gemeentelijke belastingen is tijdelijk even stil gelegd. Ondernemers hebben op aanvraag 

uitstel van betaling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Vanaf 1 oktober 2020 is de invordering weer 

opnieuw opgestart. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de invloed van corona is op de 

invorderingsmaatregelen. 

Algemene uitkering 2020 N.v.t. 
Bij memo van 15 juli 2020 en 7 oktober 2020 bent u uitgebreid geïnformeerd over de compensatieregelingen van 

het Rijk aan onze gemeente.  

Programma 5 - Leefbaarheid 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

Leerlingenvervoer 2020 Beperkt 

Tijdens de sluiting van de scholen is het leerlingenvervoer gedaald tot een minimum. Volgens de 

richtlijnen van de VNG is 80% van de niet gereden ritten doorbetaald en factureert men 100% van de 

gereden ritten. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer (gedeeltelijk) open gegaan en vanaf 2 juni is 

het Voortgezet Onderwijs weer (gedeeltelijk) in bedrijf. Het leerlingenvervoer is hiermee weer 

nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis.  

Musea  2020 Beperkt 

Bij memo van 17 juni 2020 hebben wij nader geïnformeerd over het verstrekken van een geldlening 

aan het Oorlogsmuseum. Daarnaast hebben wij uitstel van betaling verleend voor de jaarlijkse rente en 

aflossing. 

Bibliotheken 2020 Beperkt Er worden geen extra uitgaven verwacht 

Gemeenschapsaccommodaties 2020 
Nog niet 

bekend 

Onder de coronamaatregelen hebben ook de gemeenschapsaccommodaties te lijden. Hun exploitatie 

staat onder druk als gevolg van de verplichte sluiting eerder dit jaar en de geldende beperkingen als 

gevolg van de coronamaatregelen. Wij hebben medio mei 2020 een brief gestuurd aan de minister met 

de oproep om gemeenschapsaccommodaties financieel te compenseren. Landelijk is de TOGS en 

TVL regeling opengesteld voor gemeenschapsaccommodaties. De gemeenschapsaccommodaties 

zullen eerst aanspraak proberen te maken op deze landelijke regeling. Wanneer zij hiervoor niet in 

aanmerking komen of de regeling niet toereikend is, zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden 

zijn. Wij hebben de financiële situatie bij gemeenschapsaccommodaties actief geïnventariseerd in juli 

2020. Hieruit bleek overwegend dat gemeenschapsaccommodaties nog in staat waren om de eerste 

klap op te vangen uit hun reserves. De exacte gevolgen zijn sterk afhankelijk van de duur en impact 

van de coronamaatregelen. In de raadsvergadering van 10 december a.s. wordt u een voorstel 

voorgelegd met betrekking tot de problematiek van gemeenschapsvoorziening De Pit in Overloon. 

Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed 2020 Beperkt Er zijn op dit moment geen signalen dat de huurinkomsten niet zullen worden ontvangen. 

Kinderopvang 2020 Beperkt Vanuit de gemeenten worden ouders gecompenseerd voor de eigen bijdrage die gebruik maken van 
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de gemeentelijk gesubsidieerde opvang. De kosten zijn minimaal.  

Crisisopvang en opvang kinderen 2020 Beperkt 

Vanwege de coronacrisis zijn de scholen en kinderopvang gesloten en is noodopvang ingesteld voor 

de opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. Vanaf medio mei zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de kosten van de avond-, nacht- en weekendopvang (tot 1 juli). Gemeenten 

worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd. Voor de gemeente Boxmeer zijn deze kosten 

minimaal. 

Sport 2020 
Nog niet 

bekend 

Compensatie inkomstenderving en kwijtschelden huur aan sportverenigingen. Het Ministerie van VWS 

heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld t.b.v. gemeenten voor de periode 1 maart t/m 1 juni 2020. Of 

de compensatie voldoende zal zijn, is niet bekend. Tevens is 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 

sportverenigingen met een eigen accommodatie.  

Cultuurpodia 2020 18.000 

Voor de tekorten van het theater de Weijer zal voor de maanden september t/m december 2020 een 

bijdrage betaald worden van € 18.000. Via het compensatiepakket coronacrisis worden door het rijk 

extra middelen voor culturele instellingen beschikbaar gesteld. 

Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

ToZo   N.v.t. 

Als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis op zelfstandigen, is de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandige ondernemers (Tozo) ingevoerd. De gemeenten voeren deze regeling uit. De kosten die zij maken voor 

deze regeling (zowel de kosten voor de Tozo uitkering als de uitvoeringskosten) worden volledig gecompenseerd 

door het Rijk. De uitvoering van de Tozo verloopt daarmee budgettair neutraal.  

IBN (WSW)   327.230 
Voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronamaatregelen 

heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente is dit in totaal een bedrag van € 327.230. 

Bijstandsuitkeringen   Beperkt 

Tot en met juli 2020 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden lager dan het gemmiddele van 2019. In de 2e 

algemene begrotingsbijstelling is voor de inschatting van de kosten rekening gehouden met een eventuele toename 

van het aantal uitkeringsgerechtigden vanwege de Coronacrisis. Naar verwachting zijn de kosten lager dan het Buig 

budget. 

Kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 

2020 en 

2021 
Beperkt De kosten blijven naar verwachting binnen de begroting. 

WMO   22.424 

De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege 

extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft 

het voor Wmo een bedrag van € 22.424. Naar verwachting zullen deze middelen benodigd zijn. 

Jeugdaanbieders   44.782 

De gemeenten zijn door het Rijk gecompenseerd voor de meerkosten die zij aan zorgaanbieders betalen vanwege 

extra genomen maatregelen om zorg en ondersteuning te continueren tijdens de coronacrisis. Voor Boxmeer betreft 

het voor Jeugdzorg een bedrag van € 44.782,-. Het is nog niet bekend of deze middelen benodigd zijn. 

Schuldhulpverlening   
Nog niet 

bekend 

In de eerste helft van het jaar is het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening laag geweest. Mogelijk dat 

vanwege de financiële impact van de coronacrisis het aantal aanvragen in de tweede helft van het jaar zal gaan 

stijgen.  

GGD   
Nog niet 

bekend 

Door de inzet die de afgelopen periode heeft moeten plaatsvinden in het kader van bestrijding van het coronavirus, 

heeft de GGD te maken met hogere kosten. Het ministerie heeft aangegeven dat zij deze kosten zal vergoeden. De 

GGD is hierover in overleg met de minister. Concrete afspraken zijn er echter nog niet gemaakt.  

Re-integratie   Beperkt Naar verwachting is het huidige budget toereikend. 

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

Afvalinzameling 2020 Nog niet Doordat inwoners vanwege corona veel vanuit huis werken is deze periode door veel inwoners aangegrepen om klussen 
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bekend in huis en tuin uit te voeren en eens goed op te ruimen. Daarnaast ontstaat door het thuis werken een verschuiving van 

bedrijfsafval (o.a. kantoren) naar huishoudelijk afval. Hierdoor zijn ingezamelde hoeveelheden afval (vooral GFT-afval, 

PMD, B hout, fijn en grof restafval) toegenomen ten opzichte van 2019 en begroting van de GR Afvalinzameling Land van 

Cuijk en Boekel. Dit heeft een effect op de verwerkingskosten en -opbrengsten (voor PMD). Het is niet bekend of deze 

toename de komende periode weer wordt gecompenseerd, doordat minder afval dan gebruikelijk wordt aangeboden. 

Uiterlijk eind oktober wordt de bijstelling van de begroting 2020 als de gewijzigde begroting 2021 van de GR verwacht. 

Afhankelijk van bovenstaande, resultaat aanbesteding etc. in combinatie van de inzet van de Algemene reserve van de 

GR is mogelijk sprake van een verhoging van de bijdrage 2020 en 2021 aan de GR. Een verhoging van 2020 wordt 

verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage 2021 wordt 

meegenomen bij het bepalen van het tarief afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft corona een effect op het aanbod en de 

vermarkting van textiel. Door corona is er landelijk een overaanbod van textiel ontstaan. Dit overaanbod dient tijdelijk 

opgeslagen te worden vanwege de sluiting van de grenzen in Afrika en Oost-Europa. Doordat de vermarkting (tijdelijk) stil 

is komen te liggen wordt de inzamelvergoeding, die de individuele gemeenten direct van de contractant ontvangen, 

vooralsnog op € 0,00 per kilogram textiel gesteld. In de begroting is rekening gehouden met € 90.000 aan opbrengsten. 

Indien deze opbrengsten niet worden ontvangen, wordt dit voor het jaar 2020 verrekend met de voorziening 

afvalstoffenheffing. Bij het definitief vaststellen van het tarief afvalstoffenheffing 2021 dient te worden bekeken in hoeverre 

het aannemelijk dat deze opbrengsten worden gehaald. Het is momenteel niet bekend of gemeenten hiervoor door het Rijk 

gecompenseerd worden. 

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving 

Risico Termijn 

Mogelijk 

financieel 

effect 

Toelichting 

ODBN 2020 
Nog  niet 

bekend 

De ODBN heeft haar werkzaamheden waar nodig in aangepaste vorm gecontinueerd. Het regulier toezicht vindt meer plaats op een 

digitale wijze en op afstand tenzij de situatie vraagt om fysieke controle. Daardoor is de verwachting dat de kosten voor 

geprogrammeerd toezicht lager uitvallen. Daarentegen zullen de uren toezicht op bodemactiviteiten hoger uitvallen. De verwachting is 

dat de totale kosten gelijk blijven aan het gene wat is begroot. 
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Overig 

Rapporten Rekenkamercommissie 

Stand van zaken rapporten Rekenkamer 
Raadsperspectief op jeugdhulp 
In de raad van 7 februari 2019 is het rapport "Raadsperspectief op jeugdhulp" behandeld. 
Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de navolgende aanbevelingen gedaan: 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 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. 
Over het nieuwe beleidsplan 2020-2023 zijn de gemeenteraden Land van Cuijk op 24 september 2019 
geïnformeerd en geconsulteerd. De voorgestelde ‘acties’ zijn daar besproken. Op 2 oktober 2019 zijn de 
Adviesraden Sociaal Domein geconsulteerd en zijn zij om advies gevraagd. Op 12 december 2019 is het 
beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 met daarin de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie vastgesteld 
door de Raad. 
  
Onderzoek naar de deelneming van de Land van Cuijk gemeenten in de Omgevingsdienst Brabant 
Noord (ODBN) 
In de Raad van 20 februari jl. is het rapport “Onderzoek naar de deelneming van de Land van 
Cuijkgemeenten in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)” behandeld. Door de 
Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Verbeter de procedure rond het aanleveren van gegevens door de gemeenten tot en met het 
goedkeuren van de ODBN-begroting, waarin deze gegevens zijn opgenomen. 

Naar aanleiding van de kadernota 2021 vindt er ambtelijk overleg plaats om de geschetste ontwikkelingen 
te kwantificeren/ vertalen in een werkprogramma, zodat deze kunnen worden meegenomen bij het 
opstellen van de begroting 2021 van de ODBN. Bij het ambtelijk overleg zijn naast de gebiedsmanager ook 
de nieuwe coördinatoren van Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving van de ODBN aanwezig. 
De contacten over uit te voeren/uitgevoerde werkzaamheden lopen via de coördinatoren. Op deze wijze 
houdt de gemeente Boxmeer en de ODBN beter overzicht over de lopende werkzaamheden en de 
voortgang. 

 Maak bij het aanbieden aan de gemeenteraad van de ODBN-begroting, zichtbaar op welke wijze 
deze aansluit op het door de gemeenten en de ODBN later vast te stellen werkprogramma en de in 
de begroting van de ODBN opgenomen uren. 



 

   102 

Aan de hand van de maandelijkse voortgangsrapportages van het lopende jaar en de inschatting van de 
nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving wordt het werkprogramma uitgewerkt. Op basis van 
werkprogramma en collectieve taken wordt de begroting vastgesteld en opgenomen in de gemeentelijke 
begroting. De ramingen in de begroting van de ODBN zijn gebaseerd op een gemiddeld uurtarief. 
Afhankelijk van de uitvoering van het werkprogramma, zowel in uren als inschaling uitvoerende 
medewerker, kunnen de uiteindelijke uitgaven wel afwijken. 

 Stel aan de hand van het ODBN-werkprogramma, een wijziging van de begroting op en biedt deze 
aan de gemeenteraden vóór de behandeling van de (oorspronkelijke) ODBN-begroting. Hiermee 
wordt voorkomen dat een zienswijze wordt ingediend tegen de door de gemeenten zelf 
vastgestelde werkprogramma’s. 

De kadernota 2021 is niet concreet genoeg om de ontwikkelingen direct te vertalen in een 
werkprogramma. De gemeente Boxmeer is ambtelijk vertegenwoordigd, en daarmee van invloed, in het 
Regionaal Strategisch Platform (RSP), de projectgroep Regionaal operationeel kader vergunningverlening 
(ROK-VV) en het adoptiepanel (ter voorbereiding van de Kadernota en Begroting van de ODBN. Hierdoor 
vindt tijdig overleg plaats tussen de gemeente Boxmeer en ODBN). 

 Maak als Land van Cuijk-gemeenten de rolverdeling tussen gemeenteraad en college explicieter 
zichtbaar door, op vooraf te bepalen momenten, met elkaar over opdrachtverlening en uitvoering 
te spreken. Besteed daarbij ook aandacht aan de rol van de eigen portefeuillehouder. 

Voor de 5 gemeenteraden is een informatieavond rondom de ODBN en de nieuwe ontwikkelingen 
voorbereid. Vooralsnog heeft de afstemming met de griffies niet in een mogelijke datum geresulteerd. 

 Stuur de verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN en andere 
beleidsrelevante stukken van de ODBN, zodra deze beschikbaar zijn aan de gemeenteraad en 
plaats deze als bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad en/of commissie. 

De verslagen van de vergaderingen van het Algemeen bestuur van de ODBN worden gestuurd Het 
aanleveren van de verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN zal echter 
pas ruim 2 maanden na de gehouden AB-vergadering zijn. Het concept verslag wordt pas bij de 
eerstvolgende AB goedgekeurd. 

 Om de belangen van de Land van Cuijk-gemeenten goed te behartigen, verdient het aanbeveling 
om voorafgaand aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de ODBN een 
portefeuillehouders-overleg te organiseren. 

In het kader van de aanstaande herindeling is op bestuurlijk niveau overleg gestart om zoveel mogelijk 
gezamenlijke zaken voor te bereiden en op te treden. Dit zal minimaal 2x per jaar plaatsvinden, maar de 
vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur roept de bestuurders vaker bij elkaar als zich daarvoor redenen 
aandienen. 

 Organiseer een ambtelijk vooroverleg met vertegenwoordigers van de Land van Cuijk-gemeenten, 
die zitten in het adoptiepanel en het Regionaal Strategisch Panel (RSP). 

Regionaal is een ambtelijke vooroverleg Land van Cuijk voor de RSP vergaderingen ingesteld, gericht op 
ambtelijke afstemming en om mogelijke gezamenlijke standpuntbepaling m.b.t. diverse onderwerpen te 
komen. 

 Leg bij de beoordeling van de verschillende rapportages van de ODBN een relatie met het 
beleidsplan Toezicht en handhaving en de daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s. 

De wettelijke verplichte (basis)taken en andere (verzoek)taken worden uitgevoerd door de ODBN. De 
ODBN draagt er zelf zorg voor dat aan de criteria van de door hen uitgevoerde taken wordt voldaan. Zowel 
in het Beleidsplan als in het Uitvoeringsprogramma VTH zijn deze basis- en verzoektaken beschreven. In 
het Beleidsplan zijn met name de concrete doelstellingen uitgewerkt die het college heeft geformuleerd. De 
doelstellingen wordt geconcretiseerd en geoperationaliseerd in het Uitvoeringsprogramma, waaronder 
prioriteitenstelling, monitoring, strategie vergunningverlening en toezicht en handhaving en werkprocessen 
en -instructies. 

 Bepaal bij de herziening van de procedures, welke documenten, die van de ODBN naar de 
gemeente gaan, in afschrift aan de gemeenteraad moeten worden gestuurd, zodat de griffiers in 
de gelegenheid zijn meer en directer sturing te geven aan het in positie brengen van de 
gemeenteraad. Hierdoor kan meer aandacht besteed worden aan de beleidsinhoudelijke 
activiteiten, die de ODBN uitvoert. Nu ligt het accent te veel op de financiën. 
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De stukken worden via de griffie ter kennisneming aan de gemeenteraad gestuurd en het is aan de raad 
zelf om deze ter bespreking te agenderen. 
  
Onderzoek naar duurzaamheid in het Land van Cuijk 
In de Raad van 20 februari jl. is het rapport “Onderzoek naar duurzaamheid in het Land van Cuijk” 
behandeld. Door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
Reikwijdte, ambities en plannen 

 Vat het begrip duurzaamheid ruim op en neem circulaire landbouw daarin mee. 
De transitie duurzame landbouw wordt opgepakt door de regio NOB en deels door elke gemeente 
afzonderlijk. Zoals reeds in de reactie op het rapport aangegeven nemen de gezamenlijke colleges het 
advies niet over om het totale thema landbouw onder duurzaamheid te laten vallen. 
Monitoring en verantwoording 

 Verbind de ambities aan doelen die gemeten kunnen worden met landelijke monitors; 
 zorg voor evaluaties waarin duidelijk wordt of het realiseren van doelen op schema ligt. 

Als gemeente Boxmeer zijn we onderdeel van de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant 
(RES-NOB). Binnen de RES-NOB gebruiken we dezelfde monitoringstool voor duurzame opwek en 
energiebesparing. Dit is een landelijke (Klimaatmonitor) tool. Noord Brabant gaat tevens een eigen tool 
voor de 4 RESsen in Brabant ontwikkelen. Met de landelijke Klimaatmonitor tool worden de LVC 
gemeenten op het gebied van duurzame opwek elektriciteit en besparing eenduidig gemeten. 
Organisatie 

 Stem ambities en plannen beter af in het Land van Cuijk; 
 overweeg om de onderdelen verder te harmoniseren of te integreren, omdat het Land van Cuijk 

een goede schaal biedt voor effectieve uitvoering. 
Er vindt veel ambtelijk overleg en samenwerking plaats binnen het LvC. Bestuurlijk is dit ook het geval, 
zeker in het kader van de RES-NOB en de gezamenlijke aanpak van de Transitievisie Warmte (TVW). 
Gemeenteraad 

 Breng de doelen en ambities binnen het Land van Cuijk op één lijn, waardoor beter kan worden 
samengewerkt en verantwoord; 

 vraag het college om duidelijke voortgangsrapportages, die rekening houden met de eigen doelen 
en nieuwe taken zoals de energietransitie. 

Samenwerking 
 Stem planvorming en uitvoering verder af, waardoor het Land van Cuijk met één mond kan 

spreken binnen de regio Noordoost-Brabant en zijn positie als gevolg hiervan ten opzichte van de 
grote gemeenten versterkt. 

Er vindt ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats zodat het Land van Cuijk met één mond spreekt 
binnen de regio Noord-Oost Brabant. 
Draagvlak 

 Overweeg om met belangrijke groepen inwoners, ondernemers en organisaties een gezamenlijk 
akkoord en programma af te spreken. 

Eind  2020, begin 2021 zullen we in het kader van de TVW gesprekken gaan voeren met bewoners. 
Stakeholders zoals Enexis, Waterschap Aa en Maas en Mooiland zijn al betrokken bij de vormgeving van 
de TVW. Er zal conform de beantwoording van de motie Kopgroep Energietransitie een Kopgroep met de 
verschillende stakeholders opgericht gaan worden. 

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 begrotingsbijstelling. 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; 
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 Voorstellen tot instellen nieuwe reserves en voorzieningen. 
Algemene reserves 

Naam 

Stand 1-1-2020 na 

bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2019 

Opmerkingen 

Algemene 

Reserve 
13.463.722 

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. 

  13.463.722   

Bestemmingsreserves 

Naam 

Stand 1-1-2020 na 

bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2019 

Opmerkingen 

Volkshuisvesting 523.284 

Het saldo is voldoende voor afdekking van het beschikbaar gestelde bedrag voor herinrichting Elderom. Er worden 

in 2020 kosten verwacht voor woonrijp maken van een deel van dit project. In 2020 is er overleg met de 

woningcorporatie over realisatie 6 appartementsblokken. Hierover is nog geen overeenstemming. Er volgen nog 

kosten voor woonrijp maken, op z’n vroegst in 2022. 

Stimuleringsfonds 

volkshuisvesting 
1.600.000 

Het bedrag is voldoende ter afdekking verplichtingen startersleningen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse Gemeenten. 

Reconstructie buitengebied 1.290.445 

Reserveren van middelen ter dekking van investeringen die een relatie hebben met de reconstructie, zijnde de 

herinrichting van het buitengebied. De reserve wordt gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten van de 

volgende investeringen. Totaal aan nog te dekken kapitaallasten vanaf 2021 is € 507.905): 

  Verbetering fiets- en wandelnetwerk Maasheggen. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 77.126 

 Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 299.509 

 Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 69.060 

 Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie. Resterende kapitaallasten vanaf 2021: € 62.210 

Voor deze en toekomstige investeringen worden aparte reserves gevormd, op deze manier ontstaat een beter 

inzicht in de werkelijke stand van de reserve reconstructie. De stand van de reserve is na deze splitsing  € 782.540.  

Bestemmingsplan 

buitengebied 
53.258 

Deze reserve dient ter dekking van de kosten verband houdende met de herziening van het bestemmingsplan 

buitengebied. Zodra het bestemmingsplan buitengebied onherroepelijk is, kan reserve vrijvallen en kan het saldo 

t.g.v. de algemene middelen worden gebracht. Mede door de coronacrisis, waardoor zittingen zijn uitgesteld, wordt 

een uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied pas in 2021 verwacht 

Plankosten 260.000 

Reserve is bedoeld voor het afdekken van niet-verhaalbare plankosten. De reserve is sinds de invoering in 2016 

niet nodig geweest. De niet-verhaalbare kosten zijn minimaal en kunnen veelal  worden afgedekt door inkomsten uit 

anterieure overeenkomsten. Conform voorstel bij Grondnota 2020 (raad 24-6-2020) is de reserve naar beneden 

bijgesteld met € 200.000. Restant is dan € 60.000 en is nodig om in de toekomst eventuele niet-verhaalbare kosten 

te kunnen dekken. 

Nieuwbouw gemeentehuis 9.746.288 
Het saldo is voldoende ter afdekking van de kapitaallasten nieuwbouw gemeentehuis. Behandeld in de 

raadsvergadering van 20-10-2011. 

Mobiliteitsfonds 52.092 

In het investeringsprogramma 2019 (begroting 2019) is voor het opstellen van een nieuw Verkeersveiligheidsplan 

en milieumodel een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Ter (gedeeltelijke) dekking van dit krediet wordt de 

inzet van dit fonds voor een bedrag van € 52.000 als dekking meegenomen. Gezien de aanstaande herindeling 

wordt geen nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan opgesteld. Wel loopt er een traject waarbij samen met 

andere gemeenten in de regio via de risico-gestuurde aanpak uit het Strategisch Programma Verkeersveiligheid 

(SPV) een pakket verkeersveiligheidsmaatregelen wordt opgesteld. Voor de uitvoering van de gemeentelijke 

maatregelen in dit pakket kan het krediet uit 2019 en dit fonds worden ingezet. 

Rood met groen 5.989 
Het bedrag van € 5.989 is in 2020 volledig ingezet voor het krediet koploperproject Oeffelt. Dit betekent dat de 

reserve hierna kan worden opgeheven. 



 

   105 

Kunst 45.366 De reserve kunst wordt ingezet voor de realisering van het kunstbeleid 

Wegen 22.275 

De middelen in deze reserve worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van de investering in 

snelheidsmaatregelen Cuijkseweg/Molenstraat Oeffelt IVS2018. 

  

HNG Zero couponlening 81.531 Deze reserve wordt jaarlijks afgebouwd en zal na 2020 worden opgeheven. 

Reserve duurzaamheid 377.333 

Op 23 januari 2014 is besloten deze reserve in te stellen met als doel te investeren in duurzame maatregelen. In het 

Duurzaamheidsplan 2019 – 2021 zijn projecten en maatregelen  beschreven die ten laste komen van de reserve 

Duurzaamheid. Op basis van dit plan was de reserve niet toereikend. Echter, via de Algemene uitkering 2019 zijn er 

voor het Energieloket en transitie warmte extra gelden beschikbaar gekomen. In het bestedingsvoorstel bij de 

jaarrekening 2019 wordt voorgesteld deze extra middelen is de reserve Duurzaamheid te storten. In 2020 wordt 

een  aanpassing van het Duurzaamheidsplan verwacht waarin ook de financiële stand van zaken wordt toegelicht. 

De verwachting is dat de reserve volledig nodig is voor het realiseren van de projecten in het kader van het 

Duurzaamheidsplan. 

Reserve Sociaal Domein 2.742.749 
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 
3.712.583 

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

in het Hoogkoor. 

Reserve Hoogkoor 567.016 
Deze reserve dient ter dekking voor een eventuele afrekening met het Hoogkoor per einde contract in 2024 en de 

onderhoudskosten van de turnhal tot die tijd. 

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

Dekking kapitaallasten IVS 1.103.143 Deze reserve is gevormd bij het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningsresultaat 2019. 

Huisvesting Onderwijs 1.782.242 
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 2.559.829 

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. 

  26.775.423   

Voorzieningen 

Naam 

Stand 1-1-2020  na 

bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2019 

Opmerkingen 

Riolering 1.741.095 

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. De stand is 

conform het vGRP. 

Egalisatie reiniging 135.239 

De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 ingestemd met besteding van de voorziening. Het minimum van de 

voorziening is vastgesteld op € 250.000. De stand per 1-1-2020 is lager dan het afgesproken minimum. Dit wordt in 2020 

gecompenseerd door een lagere bijdrage van circa € 115.000 aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk 

en Boekel. Hiermee rekening houdend is de voorziening weer op het vastgestelde minimumniveau. 

Openbare verlichting 172.753 

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 
4.218.360 De voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van oud-wethouders. 

Voorziening grond en 186.863 Het betreft een voorziening die moet worden gezien als een waardecorrectie op de actiefpost voorraden, bouwgrond in 
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opstalexploitatie exploitatie. 

Voorziening 

ex-werknemers 
418.180 

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Als 

eigenrisicodrager voor de WW betaalt de gemeente de kosten (incl. sociale lasten en pensioenpremies) van de 

WW-uitkering, als de werknemers werkloos worden. Conform BBV voorschriften dient hiervoor een voorziening te worden 

gevormd. 

Onderhoud 

gemeentehuis 
59.786 

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 115.626 

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. Op 19 november 2019 heeft het college ingestemd 

met het voorstel voor het bestemmen van de gelden in het Landschapsfonds. Voor een bedrag van € 108.155. Met deze 

invulling wordt de voorziening grotendeels benut. 

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). In 2020 is herplant in de Professor Asserstraat, Achter de Linde en de Helderseweg gepland. 

  7.084.413   

Grondbedrijf 

Naam 

Stand 1-1-2020 na 

bestedingsvoorstel 

jaarrekening 2019 

Opmerkingen 

Algemene 

reserve 
257.091 

Deze reserve dient ter afdekking van financiële risico’s van de grondexploitaties. Indien deze niet toereikend is, dan wordt de 

algemene reserve van de algemene dienst ingezet. In de Grondnota 2020 zijn de financiële risico’s berekend op € 4,55 mln. De 

reserve is daarmee niet toereikend voor  het afdekken van de financiële risico’s. De afgelopen jaren is deze reserve niet ingezet. In 

voorkomende gevallen waarbij een extra storting in een verliesvoorziening nodig was, is deze aangevuld vanuit de algemene 

middelen. Omdat de reserve de afgelopen jaren niet is gebruikt, en de algemene reserve van de algemene dienst al “achtervang” is, 

wordt voorgesteld de reserve op te heffen en het bedrag van € 257.091 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. 

  257.091   

Kredieten 

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten worden bijgesteld 

Krediet Bedrag 

I010203230000000 Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt 8.000 

I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 25.000 

I010404156000000 ICT: doorontwikkelen zaaksysteem IVS2020 66.764 

Via een begrotingswijziging zullen onderstaande kredieten beschikbaar worden 
gesteld 

Krediet Bedrag 

I010203240000000 Revitalisering openbare ruimte villawijk 863.000 
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I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam 250.000 

Revitalisering openbare ruimte villawijk: 
Het totale krediet bedraagt €863.000. Hiervan wordt €45.000 gedekt door subsidies en €765.000 door 
overheveling vanuit andere kredieten. Het restant van €53.000 komt ten laste van de exploitatie 
(kapitaallasten). 
Klimaatadaptief De Raam: 
Dit project is in juni 2020 aangekondigd. Naar verwachting zal dit project in 2021 worden voorbereid en 
eind 2021 starten. De uitgaven van €250.000 zullen gedekt worden door een subsidie van €250.000. 
Via een begrotingswijzing zullen onderstaande kredieten worden 
afgesloten 
Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020 

Lasten    

I010201588000000 VW Caddy VBG-65-R IVS2020 - 
720158800 

25.500 22.701 2.799 

I010201590000000 Ford Transit VBZ-24-Z IVS2020 
-720159000 

25.500 29.900 -4.400 

I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 
720321600 

656.500 657.207 -707 

I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 
720322600 

165.000 157.942 7.058 

I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte 
IVS2020 

525.000 25.000 500.000 

I010206090050000 Historische hekken plaatsen - 
TR2017 

6.000 5.615 385 

I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - 
TR2017 

15.000 14.999 1 

I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 
-720609400 

125.000 125.000 0 

I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 97.500 97.500 0 

I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets 
-TR2018 

15.000 15.000 0 

I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - 
TR2018 

10.000 9.178 822 

I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 177.000 173.006 3.994 

I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 10.000 10.000 0 

I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 10.000 19.950 -9.950 

I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - 
NM2018 

10.000 10.000 0 

I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 
720653000 

33.000 32.946 54 

I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 
740414000 

102.924 73.703 29.221 

I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw 
zaaksysteem 

63.000 28.788 34.212 
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I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware 
IVS2019 

51.450 51.443 7 

I010503510100000 Ext.kst mbt Sporthal Sportln 
1-750351010 

0 0 0 

Totaal  2.123.374 1.559.877 563.497 

In de raad van 8 oktober 2020 zijn de volgende kredieten beschikbaar gesteld 
Krediet Bedrag 

Herstel constructiefouten dak en verbetering luchtkwaliteit en isolatie basisschool Onze 
Bouwsteen 633.127 

Opstalvergoeding Sportlaan 1 1.067.380 

Raadsvergadering donderdag 8 oktober 2020 

Status opvolging bevindingen accountant 

Status opvolging bevindingen accountant 
Jaarrekening 2019 
Bij de jaarrekening 2019 heeft Deloitte een positieve accountantsverklaring afgegeven. Vervolgens heeft 
de Auditcommissie op 10 juni jl. haar bevindingen over de jaarrekening 2019 en het concept-verslag van 
bevindingen van de accountant gerapporteerd. De Auditcommissie is zeer tevreden met de wijze waarop 
de financiële organisatie is ingericht en functioneert, ook onder de omstandigheden vanwege het 
COVID-19 virus, en de communicatie die wij hierover met het college en de ambtelijke organisatie hebben. 
Aanbevelingen worden serieus en goed opgevolgd, er is een prettige samenwerking met de accountant en 
de adviezen van de Auditcommissie worden serieus overwogen en waar mogelijk geïmplementeerd. 
De financiële positie van de gemeente Boxmeer ziet er goed uit. 
Jaarrekening 2020 
Conform de opdracht van de gemeenteraad zal, als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2020, 
de interim-controle uitgevoerd worden bij de gemeente Boxmeer. Deze controle is primair gericht op de 
analyse en evaluatie van de interne-beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van 
interne controle. Deze controle is in oktober 2020 uitgevoerd. In de managementletter zullen de 
bevindingen en aanbevelingen van Deloitte ter zake worden opgenomen. 
Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2020 te 
signaleren en onder aandacht van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie te brengen. 

Woningbouwprogramma 

https://boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/1b72e888-ad9b-4589-b78b-fef4e89f2922
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Woningbouwprogramma 
Realisatie 2020 tot 1 september 2020: 
Tot 1 september 2020 zijn in de hele gemeente per saldo 125 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Er waren op 1-9-2020 12.654 
woningen (3.298 huur en 9.231 koop). 
Tabel: realisatie 2020 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   

1-1-2020 1.843 72 1.255 128 3.298 534 3.778 4.428 188 258 45 9.231 12.529 

1-9-2020 1.868 72 1.277 144 3.361 574 3.800 4.428 188 258 45 9.293 12.654 

saldo 25 0 22 16 63 40 22 0 0 0 0 62 125 

  
Diagram: ontwikkeling woningvoorraad 1-1-2000 / 1-9-2020 



 

   110 

 


