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Inleiding 
Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage over 2022 aan. In de 1e tussentijdse rapportage 
(turap) rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 
2022. Daarnaast wordt ingegaan op de in de begroting 2022 opgenomen doelstellingen en de 
daaraan verbonden voorgenomen activiteiten. 
 
De 1e turap 2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 14 juli 2022.  
 
Bijgesteld financieel beeld 2022-2026   
 
In november 2021, bij de begrotingsbehandeling 2022, was onze verwachting dat wij 2022 af zouden 
sluiten met een positief saldo van € 307.000 (afgerond).  
 
Op basis van de resultaten tot medio april 2022 laat de 1e turap 2022 het volgende resultaat zien:  

 
  Bedragen x € 1 /- = nadelig  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 306.756 -194.737 -238.845 249.004 676.481 

Effecten tot en met 1e turap 2022 -28.167 270.910 656.670 649.556 -695.839 

MEERJARENRAMING 2022-2025 278.589 76.173 417.825 898.560 -19.358 

 
 
Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2022 
bedraagt € 279.000 positief (afgerond).  
 
Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan de 
beleidsvoornemens voor 2022. 
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Leeswijzer 
 

Algemeen 

Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2022. In deze leeswijzer wordt de 
opzet van dit document kort toegelicht.  
 
1e tussenrapportage 2022 

Financieel perspectief 
We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde 
(meerjaren)begroting 2022-2025. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2021 en de 
raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2022 en 
komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het 
startpunt voor de perspectiefnota 2023. 
 
Resultaattabellen 
Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de 
specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van 
zaken aangegeven en nader toegelicht. In de turap wordt enkel gerapporteerd over de afwijkingen 
ten opzichte van de begroting. In de praktijk wil dat zeggen dat wij enkel de activiteiten met rode 
vlaggetjes laten zien. Bij alle andere activiteiten verwachten wij aan het einde van het jaar geen 
afwijking ten opzichte van de begroting. Voor de volledigheid zijn de activiteiten met de groene 
vlaggetjes opgenomen in de bijlage. 
 
De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: 
Groen = prognose uitvoering op 31-12-2022 is conform begroting; 
Rood     = prognose uitvoering op 31-12-2022 is niet conform begroting. 
  
In het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen in één overzicht' laten wij -op hetzelfde niveau waarop de 
begroting vastgesteld is- de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zien en geven wij 
hierop een korte toelichting. 
 
Bijlagen 
In de bijlagen zijn de resultaattabellen waarvan de activiteiten conform begroting verlopen 
opgenomen. 
Daarnaast worden alle afwijkingen die ten grondslag liggen aan het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen 
in één overzicht' per stuk benoemd en kort toegelicht.  
In de derde bijlage wordt het effect van de meicirculaire 2022 uitgebreid toegelicht. 
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Financieel Perspectief 
Meerjarenraming 2022-2026 
Hieronder is het financieel perspectief 2022-2026 van de gemeente Alphen-Chaam weergegeven. Op 
de afzonderlijke onderdelen komen we in de volgende hoofdstukken terug. 

 
  Bedragen x € 1 /- = nadelig  

Onderdeel 2022 2023 2024 2025 2026 

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 306.756 -194.737 -238.845 249.004 676.481 

B. Doorwerking jaarrekening 2021 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 

 Subtotaal 272.756 -228.737 -272.845 215.004 642.481 

C.  Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2022 -106.378 -239.484 -281.787 -287.581 -302.474 

 Subtotaal 166.378 -468.221 -554.632 -72.577 340.007 

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2022 0 0 0 0 0 

 Subtotaal 166.378 -468.221 -554.632 -72.577 340.007 

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2022 112.211 544.394 972.457 971.137 -359.365 
 MEERJARENRAMING 2022-2025 278.589 76.173 417.825 898.560 -19.358 

Technische begrotingswijzigingen 
Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal 
technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben 
op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten 
binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een 
andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma 
overhevelen. 

Stelpost indexeringen 
Werking 
In onze meerjarenraming worden de lasten tegen constante bedragen opgenomen. Voor de 
complete begroting wordt een stelpost 'indexeringen' opgenomen. 
Steeds als het duidelijk wordt dat op een bepaalde kostenpost een indexering van het budget 
noodzakelijk is om het huidige (kwaliteits)niveau te kunnen handhaven wordt de benodigde 
kostenpost opgehoogd vanuit de stelpost indexeringen.  
 
Hoogte stelpost 
De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald aan de hand van de compensatie die wij hiervoor 
via het gemeentefonds ontvangen. In de meicirculaire 2022 wordt gerekend met een prijsindex van 
4,4% in 2022, 3,1% in 2023, 3,4% in 2024, 3,3% in 2025 en 0% in 2026.  
De index voor loon-prijsontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector 
overheid, index materiele overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.  
Op basis van de begroting bepalen wij welk deel van de lasten en baten reeds geïndexeerd zijn, welk 
deel niet geïndexeerd hoeft te worden en tenslotte over welk deel van de lasten wij nog extra 
middelen op moeten nemen  in de stelpost indexeringen.  
 
Voorzichtigheidshalve betrekken wij de niet geïndexeerde baten niet bij de bepaling van de 
noodzakelijke hoogte van de stelpost. Deze baten bestaan voornamelijk uit leges voor de diverse 
gemeentelijke producten, huren van sportaccommodaties, omgevingsvergunningen, grafrechten etc.  
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Ervaring uit het verleden 
In het verleden werden jaarlijks alle budgetten standaard geïndexeerd met een vast percentage. 
om de 5 jaar hielden we een zgn. stofkamactie waarbij wij alle budgetten tegen het licht hielden en 
de budgetten die de afgelopen jaren onnodig geïndexeerd weer verlaagden. Het gevolg was dat er 
onnodig veel lucht in de begroting gepompt werd en daarmee het financiële beeld vertroebeld werd.  
 
Overzicht stelpost 

 
 2022 2023 2024 2025 2026 

Stelpost indexatie (begroting 2022)  42.110 298.927 394.856 434.120 434.120 

Onttrekkingen 1e turap 2022  -79.546 -79.546 -74.976 -74.976 -74.976 

Onttrekkingen raadsbesluiten  -8.718 -264.255 -272.171 -426.394 -639.955 

Storting meicirculaire 2022  100.000 751.000 1.125.000 1.671.000 1.671.000* 

Saldo stelpost indexatie  53.846 706.126 1.172.709 1.603.750 1.390.189 

 
*In de algemene uitkering worden wij gecompenseerd voor prijsstijgingen. In het jaar 2026, landelijk 
ook wel het ‘ravijnjaar’ genoemd is het accres dusdanig dat de gemeenten vanuit het rijk niet meer 
gecompenseerd worden voor prijsstijgingen. In onze begroting nemen wij daarom voor het jaar 2026 
een gelijke indexering op als in 2025. Zodra het rijk onze inkomsten weer laat stijgen nemen wij een 
hogere stelpost op voor de indexeringen. Op deze manier zijn zowel de inkomsten uit het 
gemeentefonds als de uitgaven van de gemeente op dezelfde wijze geïndexeerd.     
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Beleidsmatige afwijkingen 
In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen toe ten opzichte van de begroting 2022. U 
treft hier enkel rode (naar verwachting niet gerealiseerd eind 2022) vlaggetjes aan. De resultaten die 
op schema lopen hebben een groen vlaggetje gekregen en zijn daarom niet terug te vinden op deze 
pagina's. De resultaten met de groene vlaggetjes zijn opgenomen in een bijlage. 
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Onderwijs 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

4.1.1 Voorzien in goede onderwijshuisvesting 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

3 Doorlopen planologische procedure IKC Chaam. 

 

Voor de planologische procedure is een onderbouwing benodigd. De provincie heeft 
daarom een bredere visie voor de kern Chaam gevraagd. Deze visie zal een deel van de 
onderbouwing zijn voor de ruimtelijke procedure. Eind van 2022 willen we de visie gereed 
hebben. 

4 Vaststellen ontwerp nieuwbouw IKC Chaam. 

 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het PvE en de afspraken met gebruikers. Wanneer 
de provincie heeft ingestemd met de onderbouwing voor de locatiekeuze, kan gestart 
worden met het ontwerp van het gebouw. 

 

Onderwijs 
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Sport, cultuur en recreatie 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

5.2.1 Ongediertebestrijding/Aanpak Roeken 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Verjagen roeken Baarleseweg (na ontheffing Provincie). 

 

Voor het verjagen van de roeken, een beschermende soort, is een ontheffingsvergunning 
inclusief een gedegen roekenbeschermingsplan noodzakelijk. Op 28 september 2021 heeft 
het college ingestemd met het indienen van het roekenbeschermingsplan bij de Provincie. 
Op 6 oktober 2021 hebben we de ontheffingsaanvraag op de Wet natuurbescherming bij de 
Provincie ingediend. Wij hebben van de Provincie bericht ontvangen dat de reguliere 
doorlooptijd verlengd zou worden vanwege drukte. Op 5 januari 2022 hebben we een 
bevestiging ontvangen van de Provincie dat onze aanvraag in behandeling is genomen. 
Vervolgens heeft de Provincie aanvullende vragen gesteld die we beantwoord hebben. We 
zijn nu in afwachting van nader bericht van de Provincie over het al dan niet verlenen van 
een ontheffing. Voordat wij op de locatie tot actie over kunnen en mogen gaan, hebben we 
een positief besluit van de Provincie nodig (oftewel een ontheffing). We zijn nu in 
afwachting over het al dan niet verlenen van een ontheffing. Ingeval we een ontheffing 
verkrijgen, dan lukt het verjagen helaas niet meer voor dit broedseizoen. Inmiddels lijken de 
roeken zich op meerdere plaatsen in Alphen te nestelen. Deze locaties nemen we gelijk mee 
in de aanvraag. 

 

Sport, cultuur en recreatie 
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Sociaal domein 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

6.7.1 Regionale samenwerking 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

2 De nieuwe regionale inkoop Hart van Brabant per 1 juli 2022 implementeren. 

 

De ingangsdatum van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo begeleiding en 
Dagbesteding met een ontwikkelgericht karakter is verschoven van 1 juli 2022 naar 1 januari 
2023. De aanbesteding en voorbereidingen voor de implementatie lopen. 

 

Sociaal domein 
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Volksgezondheid en milieu 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

7.6.1 CO2 reductie door het verminderen van de energie en warmtevraag. 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Energie- en grondstoffenbesparing bij gemeentelijk vastgoed. 

 

voor de in de visie verduurzamen gemeentelijk vastgoed voorgestelde maatregelen worden 
via de perspectiefnota 2023 middelen gevraagd. 

 

Volksgezondheid en milieu 
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

8.2.1 Brede aanpak wonen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda 

 

Volgt op de vaststelling van de nieuwe woonvisie waar we in 2022 mee starten. Het 
opstellen van een actieprogramma en uitvoeringsagenda zal dus waarschijnlijk in 2023 
plaatsvinden. 

  

Nr. Doelstelling 

8.10.1 Nieuw woongebied Galder 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Start planologische procedure 

 

We gaan aan de slag met het uitvoeren van diverse onderzoeken zoals archeologie, flora en 
fauna, bodem, etc.. 
Het ter inzage leggen van een ontwerp bestemmingsplan voordat de Omgevingswet in 
werking treedt is waarschijnlijk niet haalbaar een en ander is afhankelijk van de termijn 
waarbinnen het stedenbouwkundig plan tot stand komt. 

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
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Financiële afwijkingen in één overzicht 
 
Onderstaand treft u de programmabegroting 2022 aan zoals vastgesteld op 11 november 2021 
(Kolom A) 
In kolom B worden de effecten vanuit de 1e Turap 2022 (inclusief raads- en collegebesluiten na 
vaststelling van de programmabegroting 2022) weergegeven. 
In kolom C wordt de gewijzigde begroting weergegeven. 

 
 
Toelichting op programmaniveau waarbij de grootste posten worden toegelicht. (voor de details 
verwijzen wij naar de bijlagen) 
 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning:  
In de jaarrekening 2021 zijn een aantal nadelen voor een totaal van € 34.000 opgenomen die 
doorwerken in 2022 en verder. Het betreft onder andere de hogere onkostenvergoedingen voor 
raadsleden en de hogere kosten van bestuur en ondersteuning. Voor het werven van een nieuwe 
burgemeester ramen wij een budget van € 50.000.  
 
Programma 1 Veiligheid: 
De kosten van de OMWB zijn deels gedekt binnen de begroting van de ABG. Hierdoor ontstaat in 
Alphen-Chaam een voordeel van € 20.000. Tenslotte ontvangen wij vanuit de Veiligheidsregio een 
terugbetaling van € 21.000 dit is de verdeling van het positieve rekeningresultaat over 2021. 
 
 

Programma

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 0            1.621                163           -1.458                  84                 -84            1.705                163           -1.542 

Programma 1            1.186                  19           -1.167                 -34                  34            1.152                  19           -1.133 

Programma 2            1.338                  30           -1.308                  50                520                470            1.388                550              -838 

Programma 3                152                    6              -146                   -                  152                    6              -146 

Programma 4                804                102              -702                 -12                 -12                804                  90              -714 

Programma 5            2.275                253           -2.022                  90                 -90            2.365                253           -2.112 

Programma 6            7.154            1.394           -5.760                237                  51              -186            7.391            1.445           -5.946 

Programma 7            3.091            2.711              -380                  21                  15                   -6            3.112            2.726              -386 

Programma 8            2.835            3.092                257                179              -179            3.014            3.092                  79 

Subtotaal programma's          20.456            7.770         -12.686                627                574                 -53          21.083            8.344         -12.739 

Alg. dekkingsmiddelen                306          17.400          17.094                 -45                415                460                261          17.815          17.554 

Overhead            3.643                157           -3.486                  24                 -24            3.667                157           -3.510 

VpB                  35                   -                   -35                   -                    35                   -                   -35 

Onvoorzien                  80                   -                   -80                   -                    80                   -                   -80 

Saldo baten en lasten          24.520          25.328                808                606                989                384          25.126          26.317            1.191 

Reserves programma 0                    5                  35                  30                   -                      5                  35                  30 

Reserves programma 1                   -                    68                  68                   -                     -                    68                  68 

Reserves programma 2                   -                      8                    8                235              -235                235                    8              -227 

Reserves programma 3                   -                    15                  15                   -                     -                    15                  15 

Reserves programma 4                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Reserves programma 5                  72                  55                 -17                262                  27              -235                334                  82              -252 

Reserves programma 6                   -                    45                  45                   -                     -                    45                  45 

Reserves programma 7                   -                    42                  42                   -                     -                    42                  42 

Reserves programma 8                807                  85              -722                   -                  807                  85              -722 

Reserves programma 9                   -                    29                  29                  59                  59                   -                    88                  88 

Subt. mutaties reserves                884                383              -501                497                  86              -411            1.381                469              -912 

Resultaat          25.404          25.711                307            1.103            1.075                 -28          26.507          26.786                279 

A

Effecten t/m 1e Turap 2022
Begroting 2022 (vastgesteld d.d. 11-11-

2021)

B

Begroting 2022 (Gewijzigd)

C = A + B
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Programma 2 Verkeer en Vervoer 
DeltaFiber is begin 2022 gestart met het aanleggen van een glasvezelnet binnen de kernen van 
Alphen-Chaam. De gemeente heeft daarbij afspraken gemaakt om onder andere de overlast van de 
realisatie te beperken, kosten voor degeneratie (kwaliteitsvermindering van de opengebroken 
verhardingen) en beheer te verhalen en om te coördineren bij planning van de aanleg. Hiervoor 
hebben we een bedrag € 520.000 ontvangen. Daarnaast hebben we extra budget van € 50.000 nodig 
voor het verstrekken van vergunningen en houden van toezicht. Een bedrag van €235.000 willen we 
zowel in de reserve onderhoud wegen als in de reserve onderhoud groen storten. Deze stortingen 
lopen via het programma ‘Reserves’.  
 
Programma 4 Onderwijs 
De huurinkomsten (€12.000) van het Groene Lint vanuit de verhuur van kantoorruimte in de 
Willibrordusschool komt voortaan toe aan de Willibrordusschool. Zij dragen ook de kosten van de 
verhuurde ruimtes. 
 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 
Voor de bestrijding van legionella bij de gemeentelijk gebouwen (sportclubs etc.) worden extra 
kosten gemaakt. Dit leidt tot een nadeel van € 22.000. Vanuit de stelpost indexering wordt een 
bedrag van € 44.000 toegevoegd aan de budgetten voor het onderhoud van groen. Deze kosten zijn 
gestegen als gevolg van de huidige prijsontwikkelingen. Daarnaast verwachten wij bij de bestrijding 
van onkruid hogere kosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding.  
Voor de bestrijding van roeken gaan wij uit van een extra kostenpost van € 10.000 structureel. 
 
Programma 6 Sociaal domein 
Kosten van de gemeenschappelijke regeling GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties) MCZ (Geweld In 
Afhankelijkheidsrelaties) zitten pas vanaf 2023 in GR Hart van Brabant (HvB), in de begroting 2022 is 
rekening gehouden vanaf overgang (en daarmee het wegvallen van de kosten) naar HvB vanaf 2022. 
De kosten bedragen € 80.000. Doordat we nog niet volledig gebruikmaken van alle producten van de 
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant is de gemeentelijke bijdrage lager. Dit leidt tot een 
voordeel van € 19.000 
De ambtelijke kosten die noodzakelijk zijn voor het proces van toetreding tot de gemeenschappelijke 
regeling Hart van Brabant bedragen € 41.000. 
De gemeente Alphen-Chaam doet mee met de inkoopstrategie in regio Hart van Brabant. Voor 2021 
hebben we financieel niet hoeven bij te dragen, omdat ze nog niet in de regio HvB zaten. In 2022 is 
dat wel het geval. De verwachte bijdrage is € 18.000.  
De kosten van de lichte ondersteuning stijgen met € 22.000 als gevolg van de prijsstijgingen, deze 
worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen.  
Het budget voor de buurtsportcoaches wordt opgehoogd met € 9.000 als gevolg van de nieuwe CAO 
sport en trede verhogingen door voortgezette dienstverbanden. 
Voor het verstrekken van uitkeringen wegens energiearmoede ontvangen wij een rijksbijdrage van  
€  51.000. Deze bijdrage zetten wij in om de doelgroep financieel bij te staan. 
 
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 
De kosten van het inzamelen van het afval (€ 440.000) worden overgeheveld van de ABG-organisatie 
naar de gemeente. Hierdoor wordt de bijdrage aan de ABG-organisatie lager. Hiervoor in de plaats 
betalen wij de inzamelingskosten rechtstreeks aan de uitvoerende partij. 
Door diverse ontwikkelingen op de afvalmarkt is het niet langer haalbaar om alle taken ABG-breed 
uit te laten voeren door één Fte. Wij breiden de formatie voor afval uit met 0,5 Fte. Dit heeft tot 
gevolg dat de lasten binnen de gesloten exploitatie afval met € 15.000 stijgen. Deze extra kosten 
kunnen gedekt worden vanuit de gesloten exploitatie van de afvalstoffen. 
De bijdrage aan de GGD stijgt conform de door de GGD vastgestelde begroting met € 6.000. 
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Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
Wonen is een belangrijk onderwerp en de noodzaak van betaalbare, tijdelijk en flexibele 
woonvormen -mede gelet op o.a. de instroom van Oekraïners- is erg groot. Deze onderwerpen 
moeten dan ook een prominente plaats krijgen in de woonvisie. De huidige woonvisie verloopt en de 
woningbouwcorporatie heeft een actuele woonvisie nodig om een bod op te kunnen doen in het 
kader van de te maken prestatieafspraken. Een actuele visie is, naast de wettelijke verplichting, ook 
hard nodig omdat de kwetsbare doelgroepen zich steeds nadrukkelijker manifesteren binnen de 
reguliere woningvoorraad. Denk aan de uitstroom vanuit de zorg, het langer thuis wonen etc. Beide 
beleidsterreinen lopen in elkaar over. Begin 2022 is de regionale woonzorganalyse vastgesteld die 
vraagt om lokale doorvertaling. Een gecombineerde woon-zorgvisie zou daarvoor gebruikt kunnen 
worden. Daarnaast is het juist nu een goed moment om de looptijd van een nieuwe visie te laten 
aansluiten op de nieuwe raadsperiode. De kosten voor de nieuwe woonvisie bedrage € 25.000.  
Voor de uitvoering van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam is in maart 2022 door de 
gemeenteraad € 149.000 beschikbaar gesteld. Hiermee maken we in 2022 een start met het MUP, 
waarbij het speerpunt ligt bij het project Visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van Chaam. Samen 
met onze partners Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta zetten we in 2022 ook 
de eerste stappen op het gebied van water en verkeer.  
 
Algemene dekkingsmiddelen 
In de hiervoor genoemde toelichtingen zijn budgetten opgehoogd ten laste van de stelpost 
indexeringen. Op dit programma verlagen wij de stelpost indexeringen ten gunste van de verhoogde 
budgetten op de programma's met € 80.000. 
Als gevolg van de hogere rente die op nieuw aan te trekken leningen betaald moet worden in 
combinatie met de vertraging van een aantal investeringen zullen de rentelasten in 2022 € 15.000 
lager zijn dan begroot.  
De digitalisering van het archief gaat naar verwachting in 2022 sneller dan voorzien. Hierdoor zijn de 
kosten in 2022 € 59.000 hoger dan voorzien. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de algemene reserve.  
Artikel 213a van de gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te doen naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Deze onderzoeken ex artikel 
213a zijn een belangrijke bron van informatie voor de controlerende taak van de raad. De kosten van 
deze onderzoeken bedragen jaarlijks € 10.000. 
De meicirculaire 2022 laat een positief beeld zien voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het jaar 2026 
ook wel het 'Ravijnjaar' genoemd laat een fors nadeel zien. Voor 2022 leidt dit tot een voordeel van  
€ 415.000. In de bijlage van deze nota wordt het effect van de meicirculaire 2022 nader uitgewerkt. 
 
Reserves 
DeltaFiber is begin 2022 gestart met het aanleggen van een glasvezelnet binnen de kernen van 
Alphen-Chaam. Een bedrag van € 235.000 storten we zowel in de reserve groen als in de reserve 
onderhoud wegen. Voor de nieuwbouw accommodatie voor VV Viola is een bodemonderzoek naar 
niet gesprongen explosieven uitgevoerd. De kosten hiervan (€ 26.800) dekken wij vanuit de 
bestemmingsreserve ‘explosieven’. 
De digitalisering van het archief gaat naar verwachting in 2022 sneller dan voorzien. Hierdoor zijn de 
kosten in 2022 € 59.000 hoger dan voorzien de kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve. 
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Investeringskredieten 

 
* De kredieten voor 'Reconstructie Galderseweg' en 'Reconstructie Rielseweg' zijn nog niet 
gevoteerd.  
 
Te voteren: 
 
VV Viola gasloos bouwen 
Op 10 februari 2022 is uw raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen rondom het gasloos bouwen van de accommodatie van VV Viola.  
Het college kiest dus voor een all-electric systeem. Dit is de wens vanuit duurzaamheid, de ambities 
op dat gebied en het feit dat straks alles van het gas af moet. Daarmee geven we tevens invulling 
aan de door uw raad gewenste uitwerking van een gasloos gebouw. 
De extra investering voor een all-electric systeem bedraagt circa € 60.000. Dat is € 40.000 extra voor 
de installaties en € 20.000 extra voor aanpassingen aan het gebouw (vergroten van de technische 
ruimte). Deze investering komt geheel voor rekening van de gemeente omdat dit een specifieke 
wens van de gemeente is. In een eerder stadium (samenwerkingsovereenkomst) is afgesproken dat 
aanvullende wensen van één partij voor rekening komen van de betreffende partij. 
Het bedrag van € 60.000 schrijven we -gelijk aan de totale investering- in 40 jaar af. 
 
Dekking vanuit bestemmingsreserve explosieven: 
 
9 Accommodatie VV Viola 
Op het krediet voor de nieuwbouw accommodatie van VV Viola zijn voor een bedrag van € 26.800 
kosten geboekt voor een bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven. Deze kosten dekken 
wij vanuit de hiervoor bedoelde bestemmingsreserve explosieven. 

Verwachte Dekking

nr. Omschrijving krediet Gevoteerd Uitgegeven Beginsaldo Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Activeren

krediet voorgaande 2022 2022 2023 2024 2025 2026

dienstjaren

Reeds beschikbare kredieten

1 Aansluiting Brouwerijplein op Dorpsstraat Chaam 13.000               -              13.000        13.000        13.000        

2 Voorbereiding Reconstructie Fransebaan 75.000               -              75.000        75.000        75.000        

3 Reconstructie Fransebaan 1.856.000          -              1.856.000   1.856.000   1.856.000   

4 Groot onderhoud N639 kom Chaam 340.000             2.467          337.533      337.533      340.000      

5 Nieuwbouw school Chaam 6.775.000          138.802      6.636.198   100.000      1.500.000   5.036.198   6.775.000   

6 Kleedkamer VV Chaam 25.000               -              25.000        25.000        25.000        

7 Renovatie Viola Alphen veld 3 22.500               -              22.500        22.500        22.500        

8 Renovatie VV Chaam veld 3 22.500               7.644          14.856        14.856        22.500        

9 Accommodatie VV Viola 1.187.000          136.550      1.050.450   900.000      150.450      1.187.000   

10 Parkeervoorziening Speelveld 40.000               -              40.000        40.000        40.000        

11 Ecologische verbindingszone's grondaankopen 115.190             -              115.190      38.397        38.397        38.397        115.190      

12 Ecologische verbindingszone's inrichting 69.706               9.900          59.806        19.935        19.935        19.935        69.706        

13 Infrastructurele aanpassingen 't Zand 430.000             23.559        406.441      200.000      206.441      430.000      

14 Fietsallee Chaamse bossen 430.000             636.754      206.754-      206.754-      430.000      

15 Verbreding fietspad Markdal 506.000             40.954        465.046      465.046      506.000      

16 Fietsallee Maatrichtsebaan 201.000             145.331      55.669        55.669        201.000      

17 Vervangen AED's (35 stuks) 80.000               -              80.000        80.000        80.000        

18 Sanering retentiebassin 43.021               920             42.101        42.101        43.021        

19 Duurzaamheidsleningen aan SVN 500.000             224.462      275.538      137.769      137.769      500.000      

20 Startersleningen 250.000             60.000        190.000      40.000        40.000        40.000        40.000        30.000        250.000      

21 Aanpassing riolering/verwijderen slib retentiebassin Alphen 53.000               37.346        15.654        15.654        53.000        

22 Aanleggen bluswatervoorzieningen 20.000               20.520        520-             19.480        20.000        20.000        20.000        20.000        20.000        

23 duurzaam aanpassen OV armaturen 17.992               -              17.992        17.992        17.992        

24 duurzaam aanpassen OV lichtmasten 52.314               -              52.314        52.314        52.314        

25 Apparatuur raadsleden 12.750               -              12.750        12.750        12.750        

26 Reconstructie Galderseweg* 270.000             -              -              -              270.000      270.000      

27 Reconstructie heistraat (Halfverharding) 350.000             -              -              350.000      350.000      

28 Reconstructie Rielseweg* 650.000             -              -              -              650.000      650.000      

29 VV Viola accommodatievoorzieningen (pompen, hekken etc) 19.000               -              -              19.000        19.000        

30 TC Galder Baan 1 + 2 + accommodatievoorzieningen 64.000               -              -              64.000        64.000        

TOTAAL 14.489.973 1.485.210 11.651.763 4.718.241 2.407.992 5.804.530 124.000 50.000 14.489.973

Planning uitgaven
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Bijlagen 
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Doelstellingen conform begroting 
  

Nr. Doelstelling 

0.1.1 Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen 

 

De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn in ontwikkeling. 

2 Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard 

 

In het tweede kwartaal wordt nog eenmaal een rapportage geleverd van het Dashboard 
Dienstverlening NVVB. Inmiddels zijn een nieuw meetinstrument (KCM) en Dashboard in 
voorbereiding, naar verwachting is dit medio mei live voor de kanalen balie en website. 

3 

Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie 
en in elke gemeente goed borgen 
Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en 
voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid 

 

Een projectgroep heeft organisatiebreed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is 
aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat 
digitaal kan (huidige situatie). Op dit moment schetsen we – op basis van de ontwikkelingen 
(wet, klant, ICT etc) – mogelijke toekomstscenario’s. 
 
De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe website(s) 
hebben een vooronderzoek en verkennende gesprekken plaatsgevonden. De wettelijke 
vereisten voor digitoegankelijkheid vormen het vertrekpunt. 

  

Nr. Doelstelling 

0.2.1 BRP Controleur 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Wij hebben beschikking over een BRP controleur. 

 

De werving is gestart, maar het loopt nog niet vlot. 
  

Nr. Doelstelling 

0.3.1 Stimuleren van inwonersparticipatie 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
Opstellen van een procesbeschrijving en afwegingskader voor de afhandeling en 
beoordeling van inwonersinitiatieven 

 

Er is een kernteam en begeleidingsgroep onder begeleiding van een extern bureau aan de 
slag met het opstellen van een ABG-brede visie op burgerparticipatiebeleid. Er is een plan 
opgesteld hoe dit aan te pakken en de uitvoering hiervan is gaande. 

  

Nr. Doelstelling 

1.1.1 Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 
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1 Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. 

 

Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 
2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de focussen aangepast moesten worden. 
Momenteel vraagt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanningen. 
De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle 
onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden. 
Deze onderwerpen zijn gelijk aan de prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid 2019-
2022 en betreffen de volgende onderwerpen: 
- Overlast  
- Aanpak High Impact Crimes  
- Versterking verbinding zorg en veiligheid  
- Ondermijning 

  

Nr. Doelstelling 

1.2.1 Opstellen integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 
2022-2026. 

 

Er is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe plan. De verwachting is om deze in Q4 
aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente Alphen-Chaam werkt hiervoor samen 
met de gemeente Gilze en Rijen en Baarle-Nassau om zo binnen ABG verband een 
gezamenlijk beleid vast te stellen. 

  

Nr. Doelstelling 

1.3.1 Gebiedscommissie natuurbrandbestrijding 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Actief oppakken van actiepunten uit het natuurbrandbeheersplan 

 

In 2020 is er een natuurbrandbeheersplan opgesteld voor de Chaamse- en Ulvenhoutse 
bossen. De komende jaren geven we samen met de grondeigenaren uitvoering aan dit plan. 
Bij warmere dagen zal er aandacht geschonken worden aan publieksinformatie. 

  

Nr. Doelstelling 

1.4.1 Bluswater aanleggen en onderhouden 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
Aanleggen van twee geboorde putten in 2022 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande 
voorzieningen. 

 

In 2022 zullen twee nieuwe geboorde putten gerealiseerd worden. Het onderhoud van 
geboorde bluswatervoorzieningen wordt jaarlijks in september uitgevoerd. Voor het 
onderhoud van brandkranen zijn we op zoek naar een nieuwe partner omdat de 
Diamantgroep dit niet meer verzorgt. De komende jaren zal er aandacht zijn en blijven voor 
het voorhanden hebben van voldoende bluswater. 

  

Nr. Doelstelling 

1.5.1 Verkeersveiligheid 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 
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1 
Controles op parkeerovertredingen door de BOA’s en controles op snelheidsovertredingen 
door de politie. 

 

Controles op parkeerovertredingen door de BOA’s en snelheidsovertredingen met de politie 
zullen samen met de afdeling verkeer worden opgepakt. De voorbereidingen voor deze 
acties zullen in Q2 worden gestart, zodat de uitvoer in Q3 plaats kan vinden.  
 
De controles op parkeerovertredingen worden voornamelijk uitgevoerd in de dorpskernen. 
De controles op snelheidsovertredingen met de politie zullen zich focussen op doorgaande 
wegen. Bij deze controles wordt rekening gehouden met meldingen die over deze 
onderwerpen zijn gedaan. 

  

Nr. Doelstelling 

2.1.1 Veilige en goed onderhouden wegen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Reconstrueren Fransebaan. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

2 Herinrichten Strijbeekseweg. 

 

De uitvoeringswerkzaamheden zijn gereed. 

3 Reconstrueren fietspad Heistraat. 

 

De voorbereidingen zijn nagenoeg gereed waarna we de werkzaamheden kunnen gaan 
aanbesteden. In het 3e kwartaal 2022 verwachten we te starten met de uitvoering. 

4 Opstellen wegbeheerplan 2023-2027 

 

In mei/juni 2022 voeren we een globale visuele weginspectie uit. De resultaten van deze 
inspectie vormen de basis voor het wegbeheerplan 2023-2027. 

5 Faciliteren onderhouds-werkzaamheden N639 

 

Project is in voorbereiding. Uitvoering medio 2023. 
  

Nr. Doelstelling 

2.2.1 Onderhoudswerkzaamheden Binckplein 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Voorbereiden onderhouds-werkzaamheden Binckplein 

 

We starten de voorbereidende onderhoudswerkzaamheden Binckplein het derde kwartaal 
2022. 

  

Nr. Doelstelling 

2.3.1 Realiseren van een goede digitale bereikbaarheid van de inwoners van Alphen-Chaam 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Faciliteren aanleg glasvezel 

 

DeltaFiber is in januari 2022 gestart met de aanleg glasvezel. In het 3e kwartaal 2022 zijn de 
werkzaamheden gereed. 

  

Nr. Doelstelling 
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2.4.1 Evaluatie N639 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Evalueren N639 

 

In juni evalueren we de resultaten met de Provincie. 
  

Nr. Doelstelling 

2.5.1 Inrichtingsplan gebied Voskuil/'t Zand 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
(gefaseerde) uitvoering van het inrichtingsplan. Voorbereiding 2022. Start uitvoering 
medio 2023. 

 

We starten de voorbereiding in 2022 en verwachten medio 2023 te starten met de 
uitvoering. 

  

Nr. Doelstelling 

2.6.1 Herinrichting Speelveld sportpark Alpheim 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
Voorbereiden herinrichting  Speelveld sportpark Alpheim. Start voorbereiding 2022. 
Uitvoering medio 2023 

 

Op dit moment wordt een mini gebiedsvisie gemaakt voor het gebied rondom sportpark 
Alpheim, waaronder de herinrichting van het parkeerterrein aan het Speelveld. Na 
vaststelling van die visie, naar verwachting 2e helft 2022, kan gestart worden met de 
daadwerkelijke voorbereiding van de herinrichting van het Speelveld. De uitvoering staat 
gepland in 2023, mede afhankelijk van de visievorming en voortgang realisatie nieuwe 
sportaccommodatie vv Viola. 

  

Nr. Doelstelling 

3.1.1 Uitdragen Cittaslow gedachtegoed 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Uitvoeren van het jaarprogramma 

 

Het jaarprogramma wordt uitgevoerd. 
  

Nr. Doelstelling 

4.1.1 Voorzien in goede onderwijshuisvesting 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Intentieovereenkomst sluiten met partijen voor  IKC Chaam. 

 

We ronden het Programma van Eisen en de businesscase voor de zomervakantie van 2022 
af waarna we de intentie overeenkomsten kunnen afsluiten 

2 Vaststellen programma van eisen IKC Chaam. 

 

Het programma van Eisen wordt voor de zomervakantie afgerond en vastgesteld. We zijn 
nog in gesprek met de bibliotheek over de manier zij willen deelnemen aan het 
kindcentrum. 

5 Uitwerken van inhoudelijke visie 
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Binnenkort wordt opdracht verstrekt voor het opstellen van de visie op de kern Chaam. Eind 
van dit jaar is de visie gereed 

  

Nr. Doelstelling 

4.2.1 Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 We voeren de in 2021 vastgestelde LEA uit. 

 

De uitvoering van de LEA is gestart. 

2 Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA. 

 

De activiteiten van NPO zijn aangesloten bij de acties in de LEA. 
  

Nr. Doelstelling 

5.1.1 Bevorderen kwaliteit groen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Groot onderhoud/vervanging Geerakker, Gaanderij en Nassauplantsoen. 

 

We starten binnenkort met de planvoorbereiding in overleg met de bewoners zodat we eind 
2022 kunnen starten met uitvoeren. 

2 
Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden vitaliteit bomen Galderseweg en 
Goedentijd/Baarleseweg. 

 

Voor de zomervakantie 2022 starten we het onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek 
verwachten we na de zomervakantie. Afhankelijk van deze uitkomst voeren we vervolgens, 
indien mogelijk, de groeiplaatsverbetering uit. 

  

Nr. Doelstelling 

5.3.1 Kerkenvisie 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Opstellen kerkenvisie 

 

In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project 
kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één 
of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het 
leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, 
omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een 
zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt 
door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW. 

  

Nr. Doelstelling 

5.4.1 Bevorderen deelname aan sport en bewegen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Clubkadercoaching invoeren. 

 

Dit wordt naar verwachting gerealiseerd met ingang van het nieuwe seizoen (na de zomer). 
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Nr. Doelstelling 

6.1.1 We stellen de visie sociaal domein vast 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Het in 2021 voorbereide document vast laten stellen door de raad 

 

De Visie op het sociaal domein 2022-2026 is vastgesteld door de raad. 
  

Nr. Doelstelling 

6.10.1 Bevorderen basale kernvaardigheden 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 We stimuleren het overbrengen van kennis en expertise door Theek 5 aan de bibliotheek. 

 

Vanuit de aanpak laaggeletterdheid heeft Theek 5 voor 2021 en 2022 een aanvullende 
opdracht gekregen om deze doelstelling te realiseren. Hierbij wordt samengewerkt met de 
lokale bibliotheek. 

2 
Voor inwoners is een collectie beschikbaar gericht op ontwikkeling van 
basisvaardigheden. 

 

Stichting bibliotheek Alphen-Chaam houdt hier met het samenstellen van de collectie zo 
veel mogelijk rekening mee. 

  

Nr. Doelstelling 

6.2.1 We werken de visie sociaal domein uit in een uitvoeringsagenda 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
We stellen in overleg met inwoners en maatschappelijke partners een uitvoeringsagenda 
op, waarin we vastleggen wat we gaan doen om onze doelstellingen ten aanzien van het 
sociaal domein te realiseren. 

 

We verwachten de uitvoeringsagenda die betrekking heeft op de tweede helft 2022 voor 
het zomerreces opgesteld te hebben.  
En eind 2022 de uitvoeringsagenda die betrekking heeft op 2023 voorbereid te hebben. 

  

Nr. Doelstelling 

6.3.1 Belemmeringen om mee te doen wegnemen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 We starten met de uitvoering van de inclusieagenda. 

 

We zijn nu de inclusie agenda aan het opstellen en zullen in 2022 ook starten met de 
uitvoering. 

  

Nr. Doelstelling 

6.4.1 Decentralisatie beschermd wonen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
We voeren onze wettelijke taken op het gebied van beschermd wonen samen met de 
regiogemeenten in West-Brabant uit. 
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We hebben afspraken gemaakt met centrumgemeente Breda over de continuering van de 
dienstverlening op het gebied van beschermd wonen in 2022 en daar wordt in 
gezamenlijkheid uitvoering aan gegeven. 

2 
We bereiden de aansluiting bij de regionale samenwerking beschermd wonen Hart van 
Brabant per 1-1-2023 voor. 

 

De afspraken met de regio West-Brabant en de regio Hart van Brabant over respectievelijk 
uittreding uit en toetreding tot de regionale samenwerking beschermd wonen zijn op 
hoofdlijnen rond. De komende periode vindt de formele besluitvorming in de colleges van 
Breda en Tilburg plaats, waarna het formele verzoek voor wijziging van de regio-indeling 
wordt ingediend bij het ministerie. 

  

Nr. Doelstelling 

6.5.1 Afwegingskader wonen met zorg 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
We stellen het afwegingskader wonen met zorg vast en passen het afwegingskader toe bij 
het nemen van besluiten over woon-zorginitiatieven. 

 

We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de 
driehoek voor Publieke Waarden. Hierin is bestaand beleid vanuit de verschillende 
domeinen verwerkt. Het instrument wordt (vanaf het derde kwartaal van 2022?) ambtelijk 
geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en 
gemeenteraad. 

  

Nr. Doelstelling 

6.6.1 Transformatie basisondersteuning 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader vast op basis waarvan we sturen op de 
gewenste transformatie van de basisondersteuning in onze gemeente. 

 

Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning wordt voor de zomer vastgesteld en 
beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. 

  

Nr. Doelstelling 

6.7.1 Regionale samenwerking 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
Aansluiten per 2022 bij de regio Hart van Brabant voor de afgesproken onderwerpen in 
het Sociaal domein. 

 

Per 1 januari 2022 zijn we voor de afgesproken onderwerpen in het sociaal domein 
aangesloten bij de regio Hart van Brabant. 

  

Nr. Doelstelling 

6.8.1 Samen met het medisch domein werken we aan alternatieven voor specialistische 
jeugdhulp 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 We realiseren een goede aansluiting van het medisch domein en het sociaal domein. 
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We ontwikkelen een plan om de aansluiting tussen het medisch domein en het sociaal 
domein te verbeteren. In 2022 zal de uitvoering hiervan starten. 

  

Nr. Doelstelling 

6.9.1 Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
In 2022 bereiden we de overgang van Veilig Thuis West-Brabant naar Veilig Thuis Midden 
Brabant per 2023 voor. 

 

in 2022 wordt de overgang Veilig Thuis West-Brabant naar Veilig Thuis Midden Brabant per 
2023 voorbereid. We lopen hierbij op schema. 

  

Nr. Doelstelling 

7.1.1 Onderzoeken en uitvoeren onderhoud en verbeteringsmaatregelen riolering 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 
Samen met Brabantse Delta onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de 
afvoercapaciteit van en de retentie in de beken te verhogen. 

 

Het onderzoek naar de wateropgave in het buitengebied van Chaam is door het Waterschap 
gestart. Het klimaat robuust maken van de beken is hier onderdeel van. 

  

Nr. Doelstelling 

7.2.1 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0. 

 

De regio heeft een planning voor herijking van de RES opgesteld. Wij zijn betrokken bij dit 
proces. 

  

Nr. Doelstelling 

7.3.1 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Uitvoeren participatieproces grootschalige opwek. 

 

De voorbereidingen van het participatie traject worden getroffen. De uitvoering start na 
installatie van het nieuwe college en de gemeenteraad. 

  

Nr. Doelstelling 

7.4.1 Warmtetransitie gebouwde omgeving 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Start uitvoering Transitievisie Warmte. 

 

Er is gestart met het communicatieplan en het uitvoeringsplan 
  

Nr. Doelstelling 
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7.5.1 Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) 
verminderen of voorkomen. 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. 

 

De lokale uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie gaat onderdeel uitmaken van de dit jaar 
op te stellen duurzaamheidsvisie. 

  

Nr. Doelstelling 

7.7.1 Doorontwikkelen Vang doelstellingen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Uitvoering geven aan maatregelen uit het plan van aanpak. 

 

Met een plan van aanpak streven we de vang doelstelling na van maximaal 30 kg 
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2025. In 2022 evalueren we het afvalbeleid. 
Vervolgens maken we een plan van aanpak. 

  

Nr. Doelstelling 

7.8.1 Afvalinzameling van privaat naar publiek 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Monitoren en evalueren publieke samenwerking met Brabants Afvalteam te Tilburg. 

 

Per 1 januari 2022 zamelt het B(rabants) A(val ) T(eam) Tilburg het huishoudelijk afval in. De 
monitoring is een continue proces en evalueren we met het BAT. We voeren, indien nodig, 
aanpassingen door. 

  

Nr. Doelstelling 

7.9.1 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Vaststellen visie 

 

visie op verduurzamen gemeentelijk vastgoed is opgesteld en wordt ter vaststelling 
aangeboden. Middelen voor verduurzamen via perspectiefnota 2023 aangevraagd 

  

Nr. Doelstelling 

8.1.1 Ontwikkelen Omgevingsvisie 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Vormgeven Omgevingsvisie 

 

Ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is een aanbestedingsprocedure 
doorlopen. Dit heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking in februari 2022. Het proces voor 
het opstellen van de Omgevingsvisie is eind maart 2022 gestart. De omgevingsvisie moet 
voor 2024 worden vastgesteld. 

  

Nr. Doelstelling 

8.11.1 Oude dorpshart Galder 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 
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1 Vaststellen bestemmingsplan 

 

Medio 2022 leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. We streven ernaar het 
bestemmingsplan Q4 voor vaststelling aan te bieden. 

  

Nr. Doelstelling 

8.12.1 Parapluplan 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Opstellen parapluplan 

 

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum 
moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd en de (paraplu-
)beheersverordening worden vastgesteld. We verwerken nu de vastgestelde archeologische 
beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in 
planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden. 

  

Nr. Doelstelling 

8.3.1 Huisvesting arbeidsmigranten 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Vaststellen beleid huisvesten arbeidsmigranten 

 

Maakt onderdeel uit van een integrale oplossing voor diverse vormen van flexibel wonen. 
Doel is om dat dit jaar op te stellen. 

  

Nr. Doelstelling 

8.4.1 Ontwikkelperspectief Chaam 2040 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

6 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 

 

Het Meerjarig uitvoeringsprogramma Chaam is vastgesteld op 10 maart 2022. 
Op basis van het raadsbesluit wordt gestart met de Visie op de ruimtelijke ontwikkelingen 
van Chaam. Gestreefd wordt om deze visie eind 2022 vast te stellen. 

  

Nr. Doelstelling 

8.5.1 Terover/Boslust 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Opstellen toekomstperspectief 

 

Na vaststelling van de geurgebiedsvisie zal een voorstel worden gedaan voor de aanpak van 
dit toekomstperspectief. 

  

Nr. Doelstelling 

8.6.1 Realisatie woongebied De Ligt IV, Alphen 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Uitgifte gronden 
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Er is gestart met de uitgifte van gronden. De eerste 24 koopwoningen zijn verkocht. Start 
bouw dit jaar. De CPO De Ligt IV wil 33 woningen dit jaar afnemen en volgend jaar starten 
met de bouw. Leystromen wil dit jaar starten met de bouw van 12 huurwoningen. 

  

Nr. Doelstelling 

8.7.1 Entree Landerij 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Vaststellen bestemmingsplan 

 

Medio 2022 leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. We streven ernaar het 
bestemmingsplan Q4 voor vaststelling aan te bieden. 

  

Nr. Doelstelling 

8.8.1 Nieuw woongebied Galder 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Aankoop gronden 

 

De gronden zijn in 2022 aangekocht. 
  

Nr. Doelstelling 

8.9.1 Nieuw woongebied Galder 

Nr. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022 

1 Opstellen stedenbouwkundig plan 

 

Tweede helft 2022 gaan we aan de slag met omwonenden en een CPO groep om te komen 
tot een stedenbouwkundig plan voor het nieuwe woongebied. 
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Details financiële afwijkingen 
Details doorwerking jaarstukken 2021 

 
  2022 2022 Incidenteel/ 

nr. Prog. Omschrijving Begroot wijziging Structureel 

1 0 De onkostenvergoedingen aan raadsleden zijn hoger dan begroot. 25.000 -10.000 Structureel 

2 0 Hogere kosten bestuur en ondersteuning; o.a. verzekeringen, 
automatiseringskosten en onkostenvergoedingen. 

476.556 -24.000 Structureel 

 
 TOTAAL  -34.000  

 
Details raadsbesluiten 

 
  2022 2022 Incidenteel/ 

nr. Prog. Omschrijving Begroot wijziging Structureel 

1 8 Meerjarenuitvoeringsplan Chaam (MUP) 0 -149.000 Incidenteel 

2 1 Stijgende kosten van het werkprogramma OMWB door prijsstijgingen. 435.900 -8.718 Structureel 

 9A OMWB indexering tlv stelpost index  8.718 Structureel 

 

1 De OMWB gaat een deel van de taken voor vergunningverlening en toezicht 
(bouw en totaalsloop) voor de ABG gemeenten uitvoeren. Dit bedrag wordt op 
realisatiebasis doorberekend van de gemeenten aan de ABG. De ABG heeft hier 
budget voor dat al is opgenomen  

 

19.500 Structureel 

 1 De kosten van het werkprogramma van de OMWB zijn lager dan het in onze 
begroting beschikbare budget. 

 7.718 Structureel 

3 7 Bijdrage GGD 344.469 -6.325 Structureel 

4 1 Jaarrek. 2021, begroting 2022/2023 VRMWB 680.528 21.397 Incidenteel 

5 4 Jaarekeningresultaat 2021 GR Regionaal bureau leerplicht 37.887 332 Incidenteel 

 
 TOTAAL  -106.378  

 
Details 1e Turap 2022 

 
  2022 2022 Incidenteel/ 

nr. Prog. Omschrijving Begroot wijziging Structureel 

1 0 De kosten voor het werven van een nieuwe burgemeester bedragen € 50.000 0 -50.000 Incidenteel 

2 1 De kosten voor bureau Halt zijn abusievelijk dubbel geraamd. 6.000 2.500 Structureel 

3 1 De coronacrisis noodzaakt de gemeente diverse kosten te maken waar in de 
begroting geen budgetten voor zijn opgenomen. 

6.000 -8.000 Incidenteel 

4 2 DeltaFiber is begin 2022 gestart met het aanleggen van een glasvezelnet binnen 
de kernen van Alphen-Chaam. De gemeente heeft daarbij afspraken gemaakt 
om onder andere de overlast van de realisatie te beperken, kosten voor 
degeneratie (kwaliteitsverminderindering van opengebroken verhardingen) 

-25.000 520.000 Incidenteel 

 2 Kosten voor het verstrekken van de vergunning en het houden van toezicht.  -50.000 Incidenteel 

 9E Storting in de reserve groen voor reparatie van de schade aan groen door het 
graven voor de glasvezelkabel. 

 -235.000 Incidenteel 

 9E Storting in de reserve wegen voor reparatie van de schade aan groen door het 
graven voor de glasvezelkabel. 

 -235.000 Incidenteel 

5 4 Wij ontvangen geen huurinkomsten meer van de verhuur van de 
kantoorruimten in de Willibrordusschool. 

12.000 -12.000 Structureel 

6 5 De kosten van het vegen van de wegen worden overgeheveld naar de ABG-
organisatie. 

222.822 8.000 Structureel 

 9B Bijdrage ABG op vegen wegen.  -8.000 Structureel 

7 5 Vanaf 2022 worden er kosten geraamd voor de legionellapreventie bij 
gemeentelijke gebouwen zoals sportaccommodaties etc. Deze taak wordt 
uitgevoerd door personeel van de ABG-organisatie. 

 
-21.600 Structureel 
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8 5 Voor de COVID-19 pandemie werd de gymzaal in Alphen 2 a 3 keer per week 
schoongemaakt. Het schoonmaakniveau was hierdoor onvoldoende. Tijdens de 
COVID-19 pandemie is de schoonmaakfrequentie opgehoogd naar 5 x per week. 
Wij constateren dat deze frequentie beter aansluit bij het gebruik van de 
gymzaal waardoor het schoonmaakniveau nu voldoende is. 

 

-7.200 Structureel 

9 5 De extra investering voor een all-electric systeem bedraagt circa € 60.000. 
Indien de extra investering niet opgevangen kan worden binnen de post 
onvoorzien (binnen het krediet) zal dit resulteren in een verhoging van de 
kapitaallasten. Een verhoging van de kapitaallasten. Een verhoging van het 
krediet met € 60.000 zal leiden tot een verhoging van de structurele lasten met 
€ 2.100 in jaar 1 (rente en afschrijving) aflopend naar € 1.500 in jaar 40. 
Daarnaast zullen de onderhoudskosten van deze installatie hoger zijn. Hiervoor 
ramen wij jaarlijks € 1.900. 

 

-4.000 Structureel 

10 5 De groen budgetten worden verhoogd als gevolg van prijs stijgingen. Dit wordt 
gedaan ten laste van de stelpost indexatie.  

460.435 -44.200 Structureel 

 9A Dekking stelpost indexeringen  44.200 Structureel 

 5 De inschatting is dat onkruidbestrijding door de Europese aanbesteding 20% 
meer gaat kosten. 

 -10.000 Structureel 

11 5 Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost 
indexatie. 

4.966 -1.010 Structureel 

 9A Dekking stelpost indexeringen  1.010 Structureel 

12 5 In 2021 is beleid opgesteld voor het verjagen van roeken. Naar aanleiding van 
de ontheffingsaanvraag zijn vanuit de omgevingsdienst aanvullende vragen 
gesteld. Wij verwachten dat de ontheffing verleend zal worden. In dat geval 
zullen we de komende 4 jaar extra budget nodig hebben voor het verjagen van 
de roeken.Naar verwachting bedragen de kosten van het verjagen van de 
roeken structureel € 10.000. Hoogstwaarschijnlijk zal het jaarlijks monitoren van 
de resultaten onderdeel van de ontheffing uitmaken. De aanvullende kosten 
hiervoor bedragen vanaf 2023 jaarlijks € 2.000. 

9.696 -10.000 Structureel 

13 6 We zien toenemende complexiteit in de hulpvragen van onze inwoners en, 
onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder de 
Toeslagenaffaire), steeds hogere politieke en beleidsmatige ambities om de 
dienstverlening te verbeteren. Van consulenten wordt meer en meer een 
integrale blik en maatwerk verwacht, met name in de teams die met 
inkomensondersteuning belast zijn. Daartoe versterken we de formatie (ABG-
breed) met 1 fte. In 2023 beoordelen we of en hoe we deze formatie structureel 
inzetten en dekken* 
In de decembercirculaire 2021 zijn middelen toegekend voor ‘versterking 
ondersteuning wijkteams’ en ‘impuls integraal werken’. Dat stemt overeen met 
het doel van de in dit voorstel gevraagde versterking.  

 

-8.100 Structureel 

14 6 Het betreft de ambtelijke kosten van de ABG-organisatie die noodzakelijk zijn 
voor het proces van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Hart van 
Brabant. 

0 -41.000 Incidenteel 

 6 Doordat de ABG nog niet volledig is toegetreden betalen wij een lagere bijdrage 
aan Hart van Brabant. 

123.824 19.000 Incidenteel 

15 6 Het budget voor lichte ondersteuning wordt als gevolgs van prijsstijgingen 
geëndexeerd. 

335.066 -21.996 Structureel 

 9A Dekking stelpost indexeringen  21.996 Structureel 

16 6 De kosten voor het platform/website Mijn Buurtje gestegen. 45.000 -3.000 Structureel 

17 6 Het budget voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein niet toereikend. 
Hiervan worden onder andere de vergoedingen aan en trainingen van de leden 
betaald. 

0 -8.000 Structureel 

18 6 Het budget voor Effe buurten is niet meer toereikend. Dit wordt met name 
veroorzaakt door de te betalen huur, deze is gestegen. 

61.303 -4.000 Structureel 

19 6 De gemeente Alphen-Chaam doet mee met de inkoopstrategie in regio Hart van 
Brabant. Voor 2021 hebben we financieel niet hoeven bij te dragen, omdat ze 
nog niet in de regio HvB zaten. In 2022 is dat wel het geval. Gemeente Alphen-
Chaam is voor 2022 meegenomen in de verdeling van de kosten van de 
inkoopstrategie 2022. De verwachte bijdrage is € 18.414. De definitieve 
bedragen worden berekend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten in 
2022. De factuur hiervoor volgt begin 2023.  

 

-18.414 Incidenteel 
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20 6 De kosten van GIA-MCZ zitten pas vanaf 2023 in GR Hart van Brabant (HvB), 
maar in berekeningen is rekening gehouden vanaf overgang naar HvB vanaf 
2022. 

 
-80.000 Incidenteel 

21 6 Huur trefpunt indexatie 10.000 -3.200 Structureel 

 9A Dekking stelpost indexeringen  3.200 Structureel 

22 6 Het budget voor de buurtsportcoaches wordt verhoogd doordat er een nieuwe 
CAO Sport (2,3%) is vastgesteld en tredeverhogingen bij buursportcoaches in 
boekjaar 2022 (2,5%). 

190.417 -9.140 Structureel 

 9A Dekking stelpost indexeringen  9.140 Structureel 

23 6 Het subsidieplafond voor activiteitensubsidies in 2022 bedraagt € 120.073. Dit 
plafond is met de gedane toekenningen bijna bereikt (€ 119.636). Om de 
aanvraag van Jeugd- en Jongerenraad Chaam (JJC Chaam) te kunnen toekennen, 
willen we het subsidieplafond  

120.073 -3.163 Structureel 

24 6 Voor de uitvoering van diverse taken op het gebied van inburgering en re-
integratie werd tot 2022 extern ingehuurd. Met ingang van 2022 is betreffende 
medewerkster in vaste dienst gekomen. De kosten hiervan bedragen structureel 
€ 5.000 meer dan waar in de 

28.701 -5.000 Structureel 

25 6 Voor het verstrekken van uitkeringen wegens energiearmoede ontvangen wij 
een rijksbijdrage van € 51.000.  

 50.707 Incidenteel 

 6 Deze bijdrage zetten wij in om de doelgroep financieel bij te staan.  -50.707 Incidenteel 

26 7 De kosten voor het inzamelen van afval worden overgeheveld van de ABG-
organisatie naar de gemeente. 

598.959 439.800 Structureel 

 7 Inzamelkosten uitbesteding BAT  -409.800 Structureel 

 7 Inzamelkosten oud papier  -30.000 Structureel 

27 7 Onderstaande ontwikkelingen hebben er de laatste jaren toe geleid, dat de 
werkzaamheden 
niet meer door 1 medewerker afval kunnen worden uitgevoerd. 
·De (commerciële) afvalmarkt is sterk in beweging. Op sommige terreinen, 
bijvoorbeeld de afvoer van afvalstromen van de milieustraat, wordt gesproken 
over een “cowboymarkt”. Afhankelijk van tal van ontwikkelingen in de wereld 
fluctueren de kosten van het afvoeren van de (25) afvalstromen in hoge mate 
en zeker bij aanbestedingen moeten de medewerkers zich steeds maximaal 
inspannen om te voorkomen, dat de gemeenten uiteindelijk de ‘hoofdprijs’ 
moeten betalen.  
·Afval een vakgebied waar (juridische) procedures aan de orde van de dag zijn.  
·De overheid wil grip en zicht houden op de afvalmarkt en daarom moet jaarlijks 
op steeds meer afvalterreinen verantwoording, waaronder tijdrovende 
accountant-controles, worden afgelegd over uitgaven en ontvangen subsidies.  
·De drie gemeenten binnen de ABG kennen een totaal ander systeem van 
afvalinzameling en afvalafvoer.  

0 -14.500 Structureel 

 7 Dekking binnen de gesloten exploitatie afvalstoffenheffing  14.500 Structureel 

28 8 In het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld 
dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan 
(potentiële) gegadigden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet 
zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. 
Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. Het huidige 
grondbeleid moet hierop aangepast worden. De kosten voor de drie gemeenten 
tezamen bedragen € 11.000. 

4.908 -3.667 Incidenteel 



1e Turap 2022 Alphen-Chaam        44 

29 8 Wonen is een belangrijk onderwerp en de noodzaak van betaalbare, tijdelijk en 
flexibele woonvormen, mede gelet op o.a. de instroom van Oekraïners, is erg 
groot. Deze onderwerpen moeten dan ook een prominente plaats krijgen in de 
woonvisie. De huidige woonwoonvisie verloopt en de woningbouwcorporatie 
heeft een actuele woonvisie nodig om een bod op te kunnen doen in het kader 
van de te maken prestatieafspraken. Een actuele visie is, naast de wettelijke 
verplichting, ook hard nodig omdat de kwetsbare doelgroepen zich steeds 
nadrukkelijker manifesteren binnen de reguliere woningvoorraad. Denk aan de 
uitstroom vanuit de zorg, het langer thuis wonen etc. Beide beleidsterreinen 
lopen in elkaar over. Begin 2022 is de regionale woonzorganalyse vastgesteld 
die vraagt om lokale doorvertaling. Een gecombineerde woon-zorgvisie zou 
daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het juist nu een goed moment 
om de looptijd van een nieuwe visie te laten aansluiten op de nieuwe 
raadsperiode. 

0 -25.000 Incidenteel 

30 9A De kosten voor het digitaliseren van het archief wordt een jaar eerder 
genomen, dus in 2022, dan aanvankelijk begroot. 

29.300 -58.600 Incidenteel 

 9E Dekking algemene reserve 0 58.600 Incidenteel 

31 9A Meicirculaire 2022 15.620.835 414.005 Structureel 

32 9A Door het doorschuiven van investeringen komt er minder rente ten laste van 
2022. 

0 15.000 Incidenteel 

33 9B Deelnemersbijdrage K80 gemeenten 43.202 -2.200 Structureel 

34 9B Per 1 juli 2022 verlopen de contracten voor de uitgebreide brandverzekeringen 
voor alle drie de gemeenten. In samenwerking met het inkoopbureau en onze 
verzekeringsmakelaar is het traject voor Europese openbare aanbesteding 
ingezet. Onze verzekeringsmakelaar heeft in het vooroverleg benadrukt dat het 
taxeren van onze gebouwen en inventarissen een grote invloed heeft op afgifte 
van een hoge dan wel lagere premie. Dit houdt verband met het feit dat in onze 
polis een clausule opgenomen is die onderverzekering uitsluit. Dit is een risico 
voor de verzekeraar als de verzekerde waarde al jaren is gebaseerd op indexatie 
en inschatting. 

0 -3.950 Incidenteel 

35 9B Artikel 213a van de gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te 
doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde 
bestuur. Deze onderzoeken ex artikel 213a zijn een belangrijke bron van 
informatie voor de controlerende taak van de raad. Ook maken deze 
onderzoeken onlosmakelijk deel uit van de publieke verantwoording aan de 
burger. Gemeente Gilze en Rijen voert al sinds een paar jaar onderzoeken uit 
(en heeft hier ook budget voor geraamd). Gemeente Baarle-Nassau heeft 
aangegeven hierbij te willen aansluiten, zodat de kosten gedeeld kunnen 
worden.  

0 -10.000 Structureel 

  TOTAAL  112.211  

      

 

 
 Totaal effect tm 1e turap 2022  -28.167  
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Gemeentefonds meicirculaire 2022 
 
Op 1 juni 2022 is de meicirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af 
tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2021. De begroting 2022 is gebaseerd 
op de septembercirculaire 2021.  

 
 
Taken waarvoor we geld reserveren 
Jeugdzorg (Regeerakkoord) 
De omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.445 miljoen voor het 
jaar 2023 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet gaat de komende tijd met 
gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die 
moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel 
kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de 
Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan 
gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de Arbitragecommissie c.q. de Commissie van 
Wijzen vormt het uitgangspunt.  

 
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
aanvankelijk afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog 
te ontvangen middelen. De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het 
uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold hiervoor een maximum van 75% omdat de resultaten uit 
de Hervormingsagenda kunnen leiden tot een lagere netto-reeks. 
Voor de jaren 2024 tot en met 2026 nemen wij daarom een stelpost op voor de verhoging van de te 
ontvangen middelen ter hoogte van 75% van de rijksmiddelen. Deze nog te ontvangen middelen 
worden voor een gelijk bedrag opgenomen in het budget voor de jeugdzorg. 

2022 2023 2024 2025 2026

Septembercirculaire 2021 14.521.030 14.471.234 14.683.527 15.077.067 15.447.660

Meicirculaire 2022 15.620.835 16.181.113 17.224.854 18.321.859 17.259.335

Verschil (mei -/- september) 1.099.805    1.709.879    2.541.327    3.244.792    1.811.675    

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:

Jeugdzorg (regeerakkoord) -200.000 -250.000 -353.000 -325.000 -224.000

Energietoeslag -156.000 0 0 0 0

Uitvoeringskosten klimaatakkoord -142.000 0 0 0 0

Indexatie budgetten -100.000 -751.000 -1.125.000 -1.671.000 -1.671.000

Extra capaciteit BOA’s -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Salarislasten zorgdomein (wmo) -21.000 -21.000 -22.000 -22.000 -23.000

Robuust rechtsbeschermingssysteem -11.000 -12.000 -12.000 -13.000 -13.000

Versterking ondersteuning wijkteams -16.000 -17.000 -17.000 -17.000 -20.000

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU) -4.000 0 0 0 0

Systeemleren -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -7.000

Impuls integraal werken -2.000 -1.000 0 0 0

Inburgering: leerbaarheidstoets 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000

Waarvan minder geld voor uitgaven:

Valpreventie bij ouderen (Regeerakkoord) 0 4.000 7.000 7.000 7.000

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Regeerakkoord) 0 0 0 39.000 40.000

Armoedebestrijding kinderen (DU) 0 7.000 7.000 7.000 7.000

Effect op de begroting 414.805 620.879 978.327 1.200.792 -135.325
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Energietoeslag 
Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede 
Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale 
bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen 
aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende 
tegemoetkoming heeft het kabinet totaal bedrag van € 854 miljoen beschikbaar gesteld.  
 
Uitvoeringkosten klimaatakkoord 
Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen 
gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 
2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige 
uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven via een verhoging van de DU. Dat 
betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar 
wordt gesteld. Over de restant middelen vindt nader overleg plaats. 
 
Indexatie budgetten 
De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald aan de hand van de compensatie die wij hiervoor 
via het gemeentefonds ontvangen. In de meicirculaire 2022 wordt gerekend met een prijsindex van 
4,4% in 2022, 3,1% in 2023, 3,4% in 2024, 3,3% in 2025 en 0% in 2026.  
Op basis van de begroting bepalen wij welk deel van de lasten en baten reeds geïndexeerd zijn, welk 
deel niet geïndexeerd hoeft te worden en tenslotte over welk deel van de lasten wij nog extra 
middelen op moeten nemen  in de stelpost indexeringen. 
 
Veiligheidshalve betrekken wij de niet geïndexeerde baten niet bij de bepaling van de noodzakelijke 
hoogte van de stelpost. Deze baten bestaan voornamelijk uit leges voor de diverse gemeentelijke 
producten, huren van sportaccommodaties, omgevingsvergunningen, grafrechten etc.  
 
Extra capaciteit BOA’s 
Er is structureel € 13 miljoen vrijgemaakt voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. Als 
verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van 
inwoneraantal gehanteerd.  
 
Salarislasten zorgdomein (WMO) 
De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het 
vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel 
€ 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van 
de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. 
 
Robuust rechtbeschermingssysteem 
Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt 
aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de 
burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Om gemeenten in staat te stellen om meer 
robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 
2022 een bedrag van € 23 miljoen beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 
miljoen per jaar beschikbaar. 
 
Versterking ondersteuning wijkteams 
Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 
45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar 
gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot 
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de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. Voor de sociale wijkteams komt 
hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de coördinatie tussen de verschillende soorten 
van hulpverlening in het sociaal domein. 
 
Vergoeding raadsleden kleine gemeenten 
De integratie-uitkering raadsledenvergoeding wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie 
komt ten gunste van de algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van € 0,291 miljoen vanaf 
2022. 
 

Systeemleren 

Er was al € 5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering voor systeemleren. In deze circulaire 
worden de middelen van de decentralisatie-uitkering Systeemleren met ingang van 2023 additioneel 
toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor de jaren 2023 tot en met 2027 is na deze toevoeging in 
totaal een bedrag van € 10 miljoen per jaar beschikbaar.  
 
Impuls integraal werken 
Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet € 36 miljoen 
in 2021, € 6 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023 beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee een 
impuls  geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van 
meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen 
om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. 
 
Inburgering: leerbaarheidstoets  
De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de toevoeging van 
middelen voor de leerbaarheidstoets. Het gaat om een bedrag van in totaal € 5,371 miljoen. De 
leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De leerbaarheidstoets 
heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal dat een 
inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. 
 
Participatie (IU) 
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en 
prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor 
toekomstige uitgaven op dit onderwerp. 
 
Voogdij/18+ (IU) 
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en 
prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor 
toekomstige uitgaven op dit onderwerp. 
 
Taken waarvoor we gekort worden 
Valpreventie bij ouderen (Regeerakkoord) 
Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Regeerakkoord 
opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de 
domeinen Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van beweegprogramma’s, 
het uitvoeren van de multifactoriële interventie en de organisatie van opsporing en screening. De 
maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante 
stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing 
in het gemeentefonds: € 10 miljoen in 2023, oplopend naar € 16,667 structureel vanaf 2027.   
 
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Regeerakkoord) 
In het Regeerakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen 
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bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een 
aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 
is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. 
De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd. 
 
Armoedebestrijding kinderen 
In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 
structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. 
Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De 
middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De 
verdeling over de gemeenten voor 2023 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2019. 
 
Specificatie van het effect op de begroting 
Het effect op de begroting is het bedrag dat wij meer of minder krijgen ten opzichte van de 
septembercirculaire 2021. Dit is ook het bedrag dat is opgenomen in de (meerjaren)begroting 2022 
zonder dat daar tegenprestaties tegenover staan. 
Het effect op de begroting kan als volgt worden weergegeven: 

 
 
Herverdeeleffect/suppletieuitkering herverdeeleffect 
De beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, 
hebben besloten om de nieuwe, herijkte verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te 
voeren. Op 2 mei zijn alle gemeenten hierover nogmaals geïnformeerd via een ledenbrief van de 
VNG. Hierin wordt ook gezegd dat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds langs de volgende 
lijnen wordt ingevoerd: 

• De ingroeiperiode wordt ingekort naar 3 jaar (2023 t/m 2025); 

• De herverdeeleffecten in het eerste jaar (2023) worden beperkt tot € 7,50 per inwoner; 

• Na 3 jaar (eind 2025) is het maximale herverdeeleffect € 37,50 per inwoner; 

• In 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. 
 
Het effect van de herverdeling kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
Het voordelige effect van de herverdeling bedraagt voor onze gemeente € 88,19 per inwoner. 
In 2023 en 2024 wordt het totale voordeel voor onze gemeente beperkt tot respectievelijk € 7,50 en 
€ 22,50 per inwoner. Dit wordt gedaan door middel van extra korting op de algemene uitkering die 
wij via de ‘suppletieuitkering herverdeeleffect’ ontvangen. Vanaf 2025 wordt het maximale voordeel 
van € 37,50 per inwoner op onze algemene uitkering verrekend. In de komende jaren zullen er 
onderzoeken uitgevoerd worden waaruit moet blijken of de nieuwe verdeling van de algemene 
uitkering recht doet aan de werkelijke kosten van de gemeenten. Afhankelijk van deze onderzoeken 
wordt het ingroeipad naar de juiste verdeling bepaald. 

2022 2023 2024 2025 2026

Herverdeeleffect -                915.000       855.000       823.000       808.000       

Suppletieuitkering herverdeeleffect -                -837.000      -681.000      -526.000      -526.000      

Accres 368.000       720.000       1.142.000    1.140.000    -70.000        

BCF-Plafond 55.000          -                -                -                -                

Vervallen opschalingskorting -                197.000       267.000       335.000       -                

hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering, aanpassing 

rekentarieven, etc. -8.195          -374.121      -604.673      -571.208      -347.325      

414.805       620.879       978.327       1.200.792    -135.325      

2023 2024 2025 2026

Herverdeeleffect A 914.774       914.774       914.774       914.774       

Suppletieuitkering herverdeeleffect B -836.976      -681.381      -525.786      -525.786      

Effect op de begroting C=A+B 77.798          233.393       388.988       388.988       

Aantal inwoners D 10.373          10.373          10.373          10.373          

Effect per inwoner C/D 7,50              22,50            37,50            37,50            
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Accres 
In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend 
conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Regeerakkoord en de daaruit volgende 
Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Dat 
leidt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 tot een forse toename, door zowel hogere inflatie 
als beleidsintensiveringen.  
 
Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van € 840 miljoen bovenop de stand van de 
Miljoenennota 2022. Over dat bedrag vindt nog wel een indexatie plaats voor de loon- en 
prijsontwikkeling. In 2027 vindt geen volume-accres meer plaats. 
 
BCF plafond 
De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord 
Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de 
fondsen. Bij Miljoenennota 2022 werd de ruimte onder het plafond voor 2021 geraamd op 
€ 243,168 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met 
€ 134,975 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het 
aandeel van het gemeentefonds daarin bedraagt € 119,490 miljoen. 
 
Vervallen opschalingskorting 
Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop 
van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2022 tot en met 2025. Voor 2022 was de 
oploop van de opschalingskorting voor gemeenten al geschrapt. 
 
Hoeveelheidsverschillen, WOZ-waardering, aanpassing rekentarieven, etc. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door een groot aantal verschillen in bijvoorbeeld de aantallen van de 
maatstaven, de wijzigingen in de waarde van het onroerend goed in de gemeente, de aanpassing van 
de rekentarieven en een aantal andere kleinere wijzigingen. 
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Budgetoverhevelingen 
 
Vanuit 2021 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2022. Het betreft hier 
budgetten waarvan de werkzaamheden in 2021 nog niet volledig zijn afgerond en dus nog doorlopen 
in 2022. De begroting 2022 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in 
onderstaande tabellen. 
 
Incidentele budgetten die hun oorsprong vinden voor 2022 die via budgetoverhevelingen 
overgeheveld zijn naar 2022: 
 

Incidentele budgetten (via overheveling 2021)  Bedrag  

Inventarisatie Vrijkomende Agrarische bedrijven            14.000 

Praktijkondersteuning huisartsen            42.444 

Afscheid op Anneville            15.000 

Opstellen kerkenvisie            25.000 

Onderzoek lokaal onderwijsbeleid              2.565 

Koplopergemeenten            75.425 

Taalniveau statushouders            23.220 

Subsidie Kookboek              4.000 

Opstellen coronaherstelplan              9.513 

Onderzoek toekomst huisvesting            12.550 

Kleedlokalen en buitenruimte De Leeuwerik            12.227 

Sportakkoord 2021            18.887 

Citta-Slow Jubileumjaar              5.000 

Dak- en thuisloosheid            32.000 

Overgang jeugdzorg naar Hart Van Brabant            11.288 

Roekenbestrijding              9.696 

Totaal         312.815  

 
 


