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Inleiding 
Voor u ligt de Perspectiefnota voor de periode 2023 tot en met 2026. De perspectiefnota is een 
product uit de P&C-cyclus dat zich richt op de toekomst. In de perspectiefnota presenteren we de 
ontwikkelingen die we als gemeente op ons af zien komen - en die we zelf willen inzetten -, met de 
eventuele financiële consequenties daarvan. De perspectiefnota geeft daarmee richting aan de 
programmabegroting.  
 
Presentatie van het beleidsperspectief en het financiële beeld  
De perspectiefnota 2023 presenteert een beleidsperspectief en het financiële beeld voor 2023 en de 
volgende jaren. In financiële zin start de perspectiefnota met de saldi van de meerjarenbegroting met 
daarin alle mutaties zoals deze zijn opgenomen in de 1e turap 2022. Op deze manier worden ook de 
structurele financiële effecten vanuit de jaarrekening 2021 en de 1e turap 2022 meegenomen in het 
uiteindelijke financieel beeld voor de periode 2023-2026. 

 
  Bedragen x € 1 /- = nadelig  

Onderdeel  2023 2024 2025 2026 

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 76.173 417.825 898.560 -19.358 
 inclusief alle wijzigingen t/m 1e turap 2022     

B. Effecten perspectiefnota 2023 133.000 105.500 103.300 -130.000 
 MEERJARENRAMING 2023-2026 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 
 
Perspectiefnota is de basis voor de programmabegroting  
De perspectiefnota vormt de basis voor het samenstellen van de programmabegroting 2023 - 2026. 
Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn -voor zover mogelijk- de effecten vanuit het 
coalitieakkoord meegenomen. De beleidsvoorstellen worden op hoofdlijnen toegelicht en geven een 
eerste beeld van de financiële effecten voor zover nu bekend. Bij het opstellen van de 
programmabegroting 2023 zullen zowel deze beleidsvoorstellen alsmede de effecten vanuit het 
coalitieakkoord verwerkt worden. 
 
Besluitvormingsproces van perspectiefnota naar programmabegroting  
De voorstellen en het financieel perspectief dat is opgenomen in de perspectiefnota, bieden de raad 
handvatten om nader richting te geven aan het college voor het opstellen van de begroting en 
aandacht voor specifieke onderwerpen te vragen.  
 
Het college stelt de programmabegroting 2023 - 2026 medio oktober op. In de raadsvergadering van 
10 november vindt dan de besluitvorming door de gemeenteraad plaats.  
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Leeswijzer 
 
We starten met het financieel perspectief. Daarin geven we eerst een samenvatting van de 
meerjarenraming 2023-2026, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-
2025 toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2023-2026. We geven een toelichting 
op de gerapporteerde financiële afwijkingen.  
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Financieel Perspectief 
 
Meerjarenraming 2023-2026 
Hieronder is het financieel perspectief 2023-2026 van de gemeente Alphen-Chaam weergegeven. Op 
de afzonderlijke onderdelen komen we in de volgende hoofdstukken terug. 
 
SAMENVATTING PERSPECTIEFNOTA 

     

   Bedragen x € 1 /- = nadelig  

Onderdeel  2023 2024 2025 2026 

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 76.173 417.825 898.560 -19.358 
 inclusief alle wijzigingen t/m 1e turap 2022     

B. Effecten perspectiefnota 2023 133.000 105.500 103.300 -130.000 
 MEERJARENRAMING 2023-2026 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 
 
A. Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 
Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025, zoals is vastgesteld in de 
raadsvergadering van 11 november 2021. Verwezen wordt naar het 'Bijgesteld financieel 
meerjarenperspectief 2022-2025' op pagina 11 van de programmabegroting 2022. Daarnaast zijn alle 
aanpassingen zoals in de 1e turap 2022 aangegeven verwerkt. 
 
B. Effecten perspectiefnota 2023 
In onderstaande tabel zijn (wijzigingen) bestaand beleid en nieuw beleid opgenomen die nog niet 
voorzien waren in de begroting 2022. In het vervolg van deze nota worden de posten nader 
toegelicht. 

 
  Bedragen x € 1 /- = nadelig 

nr. Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 
  BESTAAND BELEID     

1. 4 Kapitaallasten IKC Chaam vanaf 2026 ipv 2024 0 237.000 235.000 PM 
2. 9B Bestuurszetel/aanpassing gemeentekantoor 294.000 0 0 0 
  SUBTOTAAL BESTAAND BELEID 294.000 237.000 235.000 0 
       
       
  NIEUW BELEID     

1 0 Meerjarenuitvoeringsplan Chaam (MUP)     
  Vitaal verenigingsleven -35.000 -60.000 0 0 
  Hart van Chaam 0 -70.000 -70.000 0 
  Het gezicht van Chaam -35.000 -35.000 0 0 
  Chaam bruist! -35.000 -85.000 0 0 
  Chaam in beweging 0 -90.000 0 0 
  Klimaatadaptieve kern 0 -23.000 0 0 
  Voorbereiding gebiedsontwikkeling -110.000 -110.000 0 0 
  Flankerende inspanningen -85.000 -80.000 -80.000 -80.000 
  nog te concretiseren projecten -40.000 -30.000 -335.000 -335.000 
  Dekking algemene reserve MUP 340.000 583.000 485.000 415.000 
2 0 Op onderdelen verbreden MUP Chaam PM PM PM PM 
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   Bedragen x € 1 /- = nadelig 
nr. Prog Omschrijving 2023 2024 2025 2026 
3 0 Dienstverlening in de kernen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
4 0 Invulling griffieondersteuning -8.500 -8.900 -9.400 -7.900 

5 2 Verbreding Bels Lijntje 0 PM PM PM 
6 3 Economie en 

ondernemen/Bedrijfscontactfunctionaris 
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000 

7 5 Openbare ruimte en groen PM PM PM PM 
8 6 Uitvoeringsagenda visie sociaal domein -40.000    

9 6 Onderzoek en implementatie aanpassing 
minimabeleid 

-15.000    

  Uitvoering minimabeleid  -11.000 -11.000 -11.000 

10 6 Verbreding aanbod kwetsbaarste groep re-
integratiemogelijkheden 

-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

11 6 Cliëntervaringsonderzoek  -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 

12 7 Van afval naar grondstof -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 
  Dekking gesloten exploitatie afval 11.000 11.000 11.000 11.000 

13 8 Actieprogramma wonen PM PM PM PM 

14 div. Verduurzaming gemeentelijke 
gebouwen/sportaccommodaties 

0 -14.100 -13.800 -13.600 

15 8 Herontwikkeling sportpark Alpheim 0 PM PM PM 
  SUBTOTAAL NIEUW BELEID -161.000 -131.500 -131.700 -130.000 
  TOTAAL 133.000 105.500 103.300 -130.000 
 
Resumerend leidt dit tot onderstaand financieel perspectief: 

 
  Bedragen x € 1 /- = nadelig  

Onderdeel  2023 2024 2025 2026 

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 76.173 417.825 898.560 -19.358 
 inclusief alle wijzigingen t/m 1e turap 2022     

B. Bestaand beleid 294.000 237.000 235.000 0 
B. Nieuw beleid -161.000 -131.500 -131.700 -130.000 
 MEERJARENRAMING 2023-2026 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 
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Financieel Perspectief toelichting 
 
Op de hierna volgende pagina’s lichten wij de punten toe genoemd bij onderdeel “B. Effecten 
perspectiefnota 2023”. Deze punten vallen uiteen in twee onderdelen namelijk bestaand beleid en 
nieuw beleid. 
Per regel in de totaaltabel volgt hieronder een korte toelichting.  
 
BESTAAND BELEID 
 
1. Integraal Kind Centrum Chaam 

Op dit moment wordt gewerkt aan het Plan van Eisen voor het IKC in Chaam. De hoogte van de 
investering is afhankelijk van de uitkomsten van het plan van eisen en de partners die eventueel 
gaan participeren in dit project. Vooralsnog gaan wij uit van ingebruikneming van het nieuwe 
gebouw in 2025. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2023 en 2024 vrij. Voor de jaren daarna 
nemen wij een PM post op voor de kapitaallasten van een eventueel gewijzigde investering. 
 

2. Bestuurszetel/Aanpassing gemeentekantoor 
In de komende vier jaar realiseren we een nieuwe bestuurszetel voor onze gemeente. Het eerder 
vastgestelde afwegingskader is leidend voor de te maken keuzes. We vinden het belangrijk dat 
het bestuur het goede voorbeeld geeft aan onze ABG-organisatie door de bestuurszetel zo in het 
richten dat het tijd- en plaats onafhankelijk werken stimuleert. In de begroting 2022 zijn vanaf 
2023 de kapitaallasten opgenomen behorende bij een investering van € 4,7 miljoen in de 
aanpassing van het gemeentekantoor. Omdat deze investering niet in 2022 gedaan zal worden 
en bezien zal worden in samenhang met de bestuurszetel zullen de kapitaallasten nog niet in 
2023 ontstaan. In 2023 kunnen de kapitaallasten incidenteel vrijvallen. 

 
 
NIEUW BELEID 
 
1. Meerjarenuitvoeringsplan Chaam (MUP) 

Bij de besluitvorming in de gemeenteraad d.d. 10 februari 2022 is besloten de dekking vanaf 
2023 te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2023-2026. In aanloop naar de 
perspectiefnota is onderzocht of de in het raadsvoorstel onder '4 Lasten, baten en dekking' 
opgenomen tabel met de kosten (deels) gedekt kunnen worden uit bestaande budgetten.  
Onderstaande projecten zijn reeds nader uitgewerkt: 
 
Vitaal verenigingsleven 
Om de ondernemingsdrift in de kern van Chaam ook in de toekomst te stimuleren, is het van 
belang om het bestaande verenigingsleven in Chaam in stand te houden en daar waar mogelijk 
een impuls te geven. Het project ‘Vitaal verenigingsleven’ omvat een inventarisatie van het 
bestaande verenigingsleven en beschouwt hoe het bestand aan verenigingen behouden kan 
blijven. Ook wordt het aanbod aan accommodaties voor verenigingen meegenomen 
geïnventariseerd in dit project op kwalitatief en kwantitatief niveau.  
 
Hart van Chaam 
Dit project richt zich op het versterken van de identiteit en kwaliteit van het dorpshart. Samen 
met inwoners en ondernemers wordt vastgesteld over welke kenmerken en identiteitsdragers 
het dorpshart van Chaam moet beschikken. Op basis daarvan worden de stappen benoemd om 
deze karakteristiek te behouden en te versterken. 
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Het gezicht van Chaam 
Chaam beschikt als lintdorp over een herkenbare structuur en een eigen identiteit ten opzichte 
van de omgeving. Het project ‘Het gezicht van Chaam’ staat volledig ten dienste van het 
behouden, versterken en 
uitdragen van de identiteit van het gebied. Het legt de focus op de volledige dorpskern van 
Chaam. 
 
Chaam Bruist! 
Een goed en gevarieerd aanbod aan evenementen geeft kleur aan de identiteit van Chaam en is 
mede ondersteunend aan de economische en maatschappelijke vitaliteit. Ook draagt het bij aan 
binding tussen het dorp en haar inwoners. De doelstelling van het project ‘Chaam bruist’ is dan 
ook het garanderen van een kwalitatief en kwantitatief goed en gevarieerd aanbod van 
activiteiten en evenementen in het gebied. De gemeente vervult hierin de rol als facilitator, het 
aanbod van activiteiten moet vanuit de samenleving komen.  
 
Chaam in beweging 
Een beweegvriendelijke leefomgeving nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan. Om Chaam 
meer in beweging te brengen en te houden, is het dan ook belangrijk om voor de toekomst een 
beweegvriendelijke leefomgeving te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Het 
eindproduct kan hiermee een inventariserend karakter hebben, waarbij op basis van 
verschillende leeftijdsgroepen gezocht kan worden naar de mogelijkheden om het gebied 
aantrekkelijker te maken. 
 
Klimaatadaptieve kern 
Met dit project wordt ingezet op een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. In dit 
project wordt specifiek gekeken naar het klimaat adaptief maken van de kern van Chaam. Hierbij 
wordt er voornamelijk aandacht besteed aan het structureel op lossen van ernstige 
wateroverlast bij piek momenten en het mitigeren van hittestress.  
 
Voorbereiding gebiedsontwikkeling 
Deels afhankelijk van de uitkomsten van het project ‘Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Chaam’, zullen er meerdere locatie- en gebiedsontwikkelingen moeten worden geïnitieerd. Deze 
worden als afzonderlijke projecten binnen het programma ondergebracht. Activiteiten binnen 
deze projecten omvatten het initiëren van een grondexploitatie (al dan niet in combinatie met 
het verweven van gronden), concept- en planontwikkeling en de planologische voorbereiding. 
Voornoemde projecten kunnen op zichzelf staan, maar staan in nauwe relatie tot onder meer 
projecten als ‘Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Chaam’ en ‘Hart van Chaam’. Hierop is 
geanticipeerd door de uitvoeringstermijn aansluitend op het gereed komen van de Visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Chaam te plannen Dit was oorspronkelijk voorzien vanaf 2024. 
Echter omdat de genoemde visie eind 2022 gereed is, wordt de uitvoeringstermijn voor de 
Voorbereidingen gebiedsontwikkeling(en) ingepland vanaf 2023. De geschatte benodigde 
capaciteit voor het project is 600 uur en € 50.000 in het eerste en tweede jaar. Voor de 
daaropvolgende jaren zijn momenteel geen nauwkeurigere ramingen op te stellen. Hierbij dient 
te worden vermeld dat eventueel uit deze gebiedsontwikkelingen voortvloeiende inkomsten, 
vooralsnog niet in de programmabegroting zijn meegenomen. 
 
Flankerende inspanningen 
Door middel van de inzet van programmamanagement wordt gestuurd op een integrale 
realisatie van het MUP (regie, sturing, organisatie, middelen, verantwoording). Een belangrijk 
element hierbij is continuïteit in het leveren van bijdragen vanuit de partners (gemeente Alphen - 
Chaam, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta). Als eerste zal daartoe medio 
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2022 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden, die de basis vormt voor meerjaren 
afspraken. In deze overeenkomst wordt het beoogde resultaat,  de financiële middelen, de in te 
zetten capaciteit van de deelnemende partijen en de bijbehoren instrumenten vastgelegd. Het 
MT, College van B&W en Gemeenteraad van Alphen – Chaam kunnen via periodieke 
voortgangsrapportages kennis nemen van de voortgang en desgewenst (bijvoorbeeld College via 
de voortgangsrapportages en Gemeenteraad via de perspectiefnota) bijsturen of 
herprogrammeren. 
 
Nog te concretiseren projecten 
Het meerjarenuitvoeringsprogramma Chaam 2040 bestaat uit 14 projecten. Voor de nog niet 
geconcretiseerde projecten wordt een stelpost opgenomen.  
 
Dekking Algemene Reserve 
Vanwege het incidentele karakter van de kosten wordt de algemene reserve als dekking ingezet.  
 

2. Op onderdelen verbreden MUP Chaam 
Waar nuttig en mogelijk verbreden we onderdelen zoals “gezonde en beweegvriendelijke 
leefomgeving” en “schone lucht” uit het MUP Chaam naar de gehele gemeente. 
 

3. Dienstverlening in de kernen 
Het is onze ambitie om de dienstverlening van onze gemeente verder te verbeteren. We willen 
de dienstverlening dichtbij (kwetsbare) inwoners organiseren. Daarom streven we naar een 
passend dienstverleningsaanbod in Alphen, Chaam en Galder. Met passend bedoelen we dat het 
aanbod moet aansluiten bij de behoefte en de schaal van de kern en dat we dit praktisch kunnen 
organiseren. We evalueren regelmatig de meerwaarde van deze dienstverlening in de kernen. 
 

4. Invulling griffieondersteuning 
In de begroting was rekening gehouden met 21 uur secretariële ondersteuning van de griffier. De 
werkgeverscommissie stelt voor de invulling als volgt te realiseren: 
16 uur Raadscommunicatieadviseur 
3 uur secretariële ondersteuning 
De totale kosten van de griffieondersteuning stijgen hierdoor.  
 

5. Verbreding Bels lijntje 
Alphen-Chaam is een fietsgemeente. Na realisatie van de Fietsallee streven we er nu naar om het 
Bels Lijntje in deze bestuursperiode te verbreden. We zetten in op samenwerking met onze 
buurgemeenten en de provincie en nemen daarbij het voortouw. Cofinanciering is daarbij een 
randvoorwaarde. Vooralsnog nemen wij deze post als PM mee in de perspectiefnota 2023. 
 

6. Economie en ondernemen/bedrijfscontactfunctionaris 
Een sterke lokale economie draagt bij aan een vitale gemeenschap en werkgelegenheid. We 
spreken daarom de ambitie uit de komende periode extra in te zetten op het versterken van de 
lokale economie én de samenwerking met ondernemers(verenigingen). Dat doen we onder 
andere door streven naar nog meer lokale inkoop. We vinden het van belang om voor 
ondernemers één aanspreekpunt te hebben binnen de gemeente. Het is daarom noodzakelijk 
om de inzet van de bedrijfscontactfunctionaris uit te breiden. Op dit moment hebben in Alphen-
Chaam een bedrijfscontactfunctionaris voor 12 uur beschikbaar. met een uitbreiding van 24 uur 
(van 12 naar 36 uur) kunnen wij deze functie versterken.  
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7. Openbare ruimte en groen 

Onderhoud van de openbare ruimte en het openbare groen is niet alleen van belang voor de 
uitstraling van de gemeente, maar ook vanuit de voorbeeldfunctie de we hebben. Daarom 
herijken we de beleidsnotitie onderhoud en stellen we opnieuw het ambitieniveau vast, onder 
andere voor bedrijventerreinen. We dagen onze inwoners uit om samen met ons om de eigen 
leefomgeving beter te onderhouden. Vooralsnog nemen wij hiervoor vanaf 2023 een PM post op, 
zodra wij beschikken over de herijkte beleidsnotitie zullen wij nagaan of hiervoor extra middelen 
noodzakelijk zijn. 
 

8. Uitvoeringsagenda visie sociaal domein 
In de uitvoeringsagenda wordt de visie concreet vertaald. Financiële ruimte is nodig om hier 
invulling aan te geven. Deze doorvertaling vraagt extra inspanning van de gemeente. 
 

9. Onderzoek en implementatie aanpassing minimabeleid 
We vinden (bestaans)zekerheid een belangrijke voorwaarde om 'mee te kunnen doen'. We 
constateren dat het huidige armoedebeleid niet altijd de juiste doelgroep weet te bereiken of 
niet altijd effectief is. Zeker gezien de ontwikkelingen met stijgende energieprijzen en 
woonlasten, is het van groot belang dat we kunnen inspelen op waar de behoefte zit. Een 
onderzoek naar de effectiviteit en het bereik van het armoedebeleid geeft inzicht om de nodige 
doorontwikkelingen te signaleren en toe te passen. Om uitvoering te kunnen geven aan de 
aanbevelingen vanuit het onderzoek willen we het budget structureel verhogen.   

 
10. Verbreding aanbod re-integratiemogelijkheden voor kwetsbaarste groep 

Onze inzet van re-integratiemiddelen was voorheen vooral gericht op inwoners waarbij deze 
inzet op relatief korte termijn kon leiden tot uitstroom naar betaald werk. Gezien de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn deze inwoners grotendeels inmiddels aan het werk. De 
overgebleven re-integratiekandidaten hebben een dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt, dat zij 
meer en langduriger een beroep doen op re-integratiemiddelen en op andere voorzieningen 
zoals de wmo. Om hen duurzaam aan het werk te krijgen vergt dit een intensiever traject. Ook is 
voor deze doelgroep het creëren en aanboren van lokaal aanbod belangrijk. 
 

11. Cliëntervaringsonderzoek 
Het cliëntervaringsonderzoek WMO en jeugd gaan we vanaf 2023 anders uitvoeren om meer en 
vooral nog beter zicht te krijgen op hoe onze inwoners de hulp en de effecten ervan ervaren. We 
verwachten dat de kosten hierdoor toenemen.  
 

12. Van afval naar grondstof 
Bij de evaluatie van het afvalbeleid willen het principe “de vervuiler betaalt” verder doorvoeren, 
bijvoorbeeld door te heffen op GFT. De extra kosten hiervan kunnen gedekt worden binnen de 
gesloten exploitatie afval. 
 

13. Actieprogramma wonen 
Er liggen in de gemeente grote opgaven op het vlak van wonen. De woningmarkt kent vele 
facetten, doelgroepen en de vraagstukken zijn divers, bijvoorbeeld op het vlak van Wonen met 
Zorg en duurzaamheid. Vorig jaar is besloten om te starten met een actieprogramma waarbinnen 
de diverse woon-zorgthema’s integraal benaderd worden: vanuit de verschillende 
beleidsvelden/domeinen, en in samenwerking met regiogemeenten, provincie en 
maatschappelijke partners. Dit jaar vindt de verdere uitwerking plaats van dit actieprogramma. 
Afhankelijk van (nog te maken) bestuurlijke keuzes zijn hier mogelijk aanvullende middelen voor 
nodig. Deze verwerken we in de begroting 2023.   
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14. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen/sportvoorzieningen 
Als gevolg van de nieuwe investeringen die opgenomen zijn in het hoofdstuk ‘Kredieten’ stijgen 
de kapitaallasten (rente en afschrijvingen).  

 
15. Herontwikkeling sportpark Alpheim 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de herontwikkeling van het sportpark Alpheim in deze 
bestuursperiode moet leiden tot een mooi, goed en veilig (bereikbaar) sportpark. In 2022 zijn er 
middelen vrijgemaakt voor het opstellen van de gebiedsvisie. Afhankelijk van de uitkomsten van 
deze visie zullen er middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Vooralsnog nemen wij het 
effect van deze herinrichting als PM post mee in de Perspectiefnota 2023. 
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Beleidsmatige zaken zonder financiële effecten 
 
1. Kostendekkend maken aanleg gehandicaptenparkeerplaats (geen extra middelen) 

In het kader van het uniformeren, harmoniseren en kostendekkend maken van leges stellen we 
voor om voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats leges te gaan vragen. Op deze 
manier staan tegenover de kosten ook opbrengsten. Bovendien zien we ook een wildgroei 
ontstaan in aanvragen nu de aanvraag voor een dergelijke parkeerplaats gratis is. Daarnaast gaan 
deze aanvragen ook ten koste van openbare parkeerplaatsen waardoor er parkeerproblemen 
kunnen ontstaan in de openbare ruimte.  

 
De indicatieve tarieven zijn als volgt: (de tarieven worden uiteindelijk vastgesteld bij het 
vaststellen van de legesverordeningen december 2022) 

Product Soort kosten Bedrag 
aanvraag voor in behandeling nemen 
(ongeacht wel/niet verlenen) 

werkelijke administratieve kosten  € 96,00 

aanbrengen paal, bord en onderbord Materiaal + uren buitendienst € 126,50 
alleen vervangen kentekenbord Materiaal  + uren buitendienst € 32,60 
aanpassingen  parkeerplaats 
(markeringen, kruis parkeervak, 
omlijnen of wat groen weg, 
uitstaptegel erbij) 

vast bedrag gemiddeld (de kosten 
van het aanleggen van de 
parkeerplaatsen bedragen tussen de 
€ 400 en € 600) 

€ 200,00 

medische keuringskosten  handhaven conform huidige 
legesverordening 

€ 52.90 
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Kredieten 
 
De afschrijvingslasten, op basis van het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 (zie 1e turap 
2022), nemen wij op in de meerjarenbegroting 2023-2026. Voor de afschrijvings- en rentelasten van 
nieuwe investeringen geldt dat deze meegenomen worden in de Perspectiefnota 2023. 
 
In het geactualiseerde investeringsplan 2023-2026 zijn onderstaande nieuwe investeringen 
opgenomen. 
 
Brandweerkazerne Alphen € 20.000 
• Vervangen verlichting door ledverlichting 
• Aanbrengen zonnepanelen 
 
Brandweerkazerne/gemeentewerf Chaam € 21.000 
• Aanbrengen zonnepanelen 
Met de Veiligheidsregio maken we afspraken voor cofinanciering vanuit lagere energielasten 
Gebouw krijgt een A+ label en wekt ca. 2/3 van het eigen stroomverbruik op. 
 
JJC Ons Hol € 12.000 
• Aanbrengen zonnepanelen 
Pand zou eventueel gasloos gemaakt kunnen worden 
 
VV Gesta € 10.000 
• Aanbrengen isolatieglas, spouwmuurisolatie en waterbesparende maatregelen 
• Warmteopwekking vervangen door duurzaam alternatief (meerprijs t.o.v. mjop) 
• Binnenverlichting vervangen door ledverlichting 
• Aanbrengen van zonnepanelen door vereniging. (hebben dan directe baten) 
Gebouw krijgt een A label. Vereniging verbruikt minder energie en stoot minder CO₂ uit 
 
VV Chaam € 100.000 
• Warmteopwekking voor warm tapwater en verwarming vervangen door warmtepompen 
• Inclusief aanpassingen voor legionella bestrijding 
Pand kan gasloos gemaakt worden. Cofinanciering in overleg met VV Chaam i.v.m. gedeeld 
eigenaarschap 
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Algemene reserve 
Onderstaande tabel laat het verloop van de algemene reserve zien.  
nr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
                

  stand per 01 januari 1.632.287 1.436.940 2.483.920 2.646.380 2.613.277 2.988.381 
1 resultaat boekjaren 2018 - 2024 (in volgend boekjaar)     -85.404      312.000   pm   pm   pm   pm  
2 resultaat Den Brabander, terpen     -12.553        19.416          
3 resultaat De Ligt II, fase 2 + 3    168.015            
4 resultaat Bollemeer       -3.621         92.463          
5 resultaat De Ligt IV     1.025.812    157.079     353.046     388.679     166.800  
6 resultaat Dorpshart Galder            -76         53.855          
7 resultaat Gemeentewerf           386           6.503         7.968        
8 resultaat Den Brabander Fase 4       -8.128       128.137     122.124       53.178      
9 VpB last     -79.842       -35.000      -34.000      -33.000      -34.000      -30.000  

10 Verkoopopbrengst gymzaal Alphen             
11 WOZ taxaties             
12 archeologische verwachtingen- en beleidskaart             
13 aanpassen verordeningen en beleidsregels            -5.000          
14 Extra capaciteit wonen       -6.673        -11.777          
15 Projectleider digitaal stelsel omgevingswet       -4.000          -4.000          
16 Cultuuromslag veranderingen omgevingswet       -7.415        -27.558          
17 Projectmanager invoering omgevingswet         -50.000          
18 Overgang jeugdzorg naar Hart van Brabant       -7.442            
19 projecten duurzaamheid incidentele kosten             
20 Vrijkomende agrarische bebouwing           -6.007          
21 viering 75 jaar bevrijding Alphen-Chaam       -6.965            
22 onderzoek verkeersoverlast N639     -23.351           
23 erfgoedbeleid         -35.000          
24 vroegsignalering schulden       -5.958            
25 schonen en actualiseren archiefbestanden     -29.335       -29.300      -29.300        
26 bijdrage organisatie-ontwikkeling ABG incidenteel     -25.000           
27 Vervanging dak Den Heuvel             
28 Borgingscommissie             
29 Viering 10 jaar Cittaslow       -3.612          -6.388          
30 Woningbehoefteonderzoek             
31 Omgevingsvisie Strijbeek       -4.375        -15.000          
32 Toekomstvisie Alphen-Chaam     -50.000           
33 Viering 25-jarige bestaan Alphen-Chaam         -15.000          
34 Gebiedsvisie Boslust-Terover         -60.000          
35 Afwaardering gronden Galder       -291.176         
36 Afrondingen               2            

                
  EFFECTEN VANUIT PPN2023             

1 Resultaat meerjarenraming na PPN2023        278.589     209.173     523.325     1.001.860  
2 MUP Chaam       -340.000    -583.000    -485.000       -415.000  

  stand per 31 december  1.436.940 2.483.920 2.646.380 2.645.777 3.038.781 3.762.441 
                

  benodigde weerstandscapaciteit 1.595.000 1.595.000 1.595.000 1.595.000 1.595.000 1.595.000 
                

  weerstandsvermogen (ratio)            0,9               1,6             1,7             1,7             1,9             2,4  

                

  
kwalificatie weerstandsvermogen matig 

ruim 
voldoende 

ruim 
voldoende 

ruim 
voldoende 

ruim 
voldoende 

uitstekend 
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Woonlasten 
 
Het uitgangspunt voor de berekening van de lokale lastendruk zijn de lasten OZB, afvalstoffenheffing 
en rioolheffing voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden. Onderstaande tabel geeft de 
ontwikkeling van de woonlasten weer voor de jaren 2017-2022. 
Woonlasten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Onroerende zaakbelasting € 325 € 336 € 364 € 378 € 412 € 419 € 427 
Afvalstoffenheffing € 258 € 258 € 258 € 191 € 194 € 270 € 274 
Rioolheffing € 311 € 311 € 318 € 323 € 328 € 333 € 338 
Totaal woonlasten € 894 € 905 € 940 € 892 € 934 € 1.022 € 1.039 
Stijging (Absoluut) € 2 € 11 € 35 € -48 € 42 € 88 € 17 
Stijging (Relatief) 0,20% 1,23% 3,87% -5,11% 4,71% 9,42% 1,70% 
        

Gemiddelde woonlasten 
Noord-Brabant (COELO) € 701 € 711 € 714 € 751 € 776 n.n.b. n.n.b. 

 
 
Grafisch levert bovenstaande het volgende beeld op: 

 
 
De ozb-lasten zijn in 2023 met 2% verhoogd, dit betreft enkel een beperkte indexatie.  
 
Voor het tarief van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een indexatie van 1,5%. Mogelijke 
wijzigingen als gevolg van hogere indexeringen van onder andere de inzamelingskosten zijn hierin 
nog niet verwerkt. 
 
Op basis van het VGRP 2020-2024 dient gedurende deze planperiode het tarief jaarlijks met 1,5% 
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Uitgangspunten financieel beleid 
 
1. Weerstandsvermogen 

Wij hanteren de norm “voldoende” (ratio 1,0-1,4).  
 
Deze ratio wordt als volgt berekend:  
 
Ratio   Beschikbare Weerstandscapaciteit 
Weerstands     =    ----------------------------------------------  =  x,x 
Vermogen  Benodigde Weerstandscapaciteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Aantal inwoners maart 2022(Bron: CBS): 10.444 
 
3. Aantal woningen 2022(Bron: CBS): 4.508 
 
4. Bijdrage ABG 

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling ABG is gebaseerd op de door het bestuur van 
de ABG vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026. Deze begroting wordt behandeld in de 
raadsvergadering van 30 juni 2022. In de meerjarenbegroting 2023-2026 van de ABG is rekening 
gehouden met inflatie.  

 
5. Kapitaallasten 

 Voor nieuw aan te trekken langlopende geldleningen is het uitgangspunt dat deze worden 
aangetrokken per 1 januari tegen een rentepercentage van 2% (lineair 25 jaar). 

 Voor nieuwe investeringen gelden de bepalingen (afschrijvingsmethode en -termijnen) zoals 
deze zijn opgenomen in de nota waardering en afschrijving vaste activa 2017. 

 
6. Overige kosten 

 Bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn geraamd op basis van de 
meerjarenbegroting van betreffende gemeenschappelijke regeling die door het bestuur is 
vastgesteld. 

 Voor budgetten waar contractuele verplichtingen voor gelden zijn de ramingen hierop 
gebaseerd. 

 Voor overige budgetten is alleen inflatiecorrectie toegepast voor zover dit noodzakelijk was.    
  

Waarderingscijfer 
Ratio 
weerstandsvermogen 

Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 
B 1,4 < x ≤ 2,0 Ruim voldoende 
C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 
D 0,8 < x < 1,0 Matig 
E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 
F < 0,6 Ruim 

onvoldoende 



Perspectiefnota 2023 Alphen-Chaam        24 

 
7. Belastingen 

Aanpassingen van de tarieven worden middels een voorstel afzonderlijk aan de raad 
voorgelegd. 
 

Soort belasting Verhoging 
2023 

Onroerende zaakbelasting 2,0% 
Forensenbelasting  2,0% 

 
8. Leges en heffingen 

Aanpassingen van de tarieven worden middels een voorstel afzonderlijk aan de raad 
voorgelegd. 
 

Soort leges en heffingen Verhoging 2023 
Rioolheffing 1,5% 
Afvalstoffenheffing 1,5% 
Leges producten burgerzaken  3,0% 
Marktgelden  3,0% 
Inschrijfgelden kermis  3,0% 
Leges principeverzoeken  3,0% 
Leges omgevingsvergunningen  3,0% 
Overige leges  3,0% 

 
9. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

 In de primitieve ramingen van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024 t/m 2026 
is rekening gehouden met de cijfers uit de meicirculaire gemeentefonds 2022. 

 De bedragen die in de algemene uitkering zijn opgenomen ter compensatie van de inflatie, 
worden voor de jaren 2024 tot en met 2026 als stelpost opgenomen aan de lastenkant van 
de begroting. 

 
10. Reserves  

Voor de algemene reserves en bestemmingsreserves gelden de regels zoals die zijn opgenomen 
in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), de nota reserves en 
voorzieningen en de Financiële verordening gemeente Alphen-Chaam 2017. Hiervan mag niet 
worden afgeweken. 

 
11. Voorzieningen 

Uit het oogpunt van rechtmatigheid en het BBV moeten alle bestedingen ten laste van 
voorzieningen zo nauwkeurig mogelijk worden geraamd. Hiervoor zijn bestedingsplannen ter 
onderbouwing noodzakelijk. In geval een bestedingsplan ontbreekt of een raming niet of moeilijk 
is te geven, moet tenminste een schatting worden gemaakt. In een later stadium kan dan alsnog 
worden gezorgd voor de noodzakelijke onderbouwing.  

 
12. Onvoorzien 

Voor onvoorziene uitgaven (incidenteel en structureel) wordt een stelpost opgenomen van 
€ 80.000. 

 
13. Overhead 

De overhead wordt op een consistente wijze toegerekend aan de taakvelden. De verdeling is 
gebaseerd op het aantal uren dat in het verleden aan betreffende taakvelden is besteed.  


