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Inleiding 
Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage over 2022 aan. In de 2e 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 2e turap wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 november 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). Bij de 1e turap 2022 is dit resultaat naar 
beneden bijgesteld tot een positief resultaat van (afgerond) € 279.000.  
 
Op basis van de resultaten tot medio augustus 2022 laat de 2e turap het volgende resultaat zien:  

 
 Bedragen x € 1 /- = nadelig 

Onderdeel  2022 2023 2024 2025 2026 

A. 
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 
t/m 1e turap 2022 inclusief Perspectiefnota 2023 278.589 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 

B. Effecten na 1e Turap 2022 Incidenteel -340.160 0 0 0 0 
 Effecten na 1e Turap 2022 Structureel 413.973 208.927 254.196 86.842 101.987 
 MEERJARENBEGROTING 2022-2026 352.402 418.100 777.521 1.088.702 -47.371 

 
Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2022 
bedraagt € 352.000 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 2e tussenrapportage (2e turap) 2022. In deze leeswijzer wordt de 
opzet van dit document kort toegelicht.  
 
2e tussenrapportage 2022 

Financieel perspectief 
We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de bijgestelde 
(meerjaren)begroting 2022-2025. Vervolgens laten we de effecten van de raads- en collegebesluiten 
zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2022 en komen we tot het actuele 
financieel meerjarenperspectief van dit moment. Alle structurele effecten uit de 2e turap 2022 
worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2023 en bijbehorende 
meerjarenraming 2024-2026. 
 
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 septembercirculaire 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 278.589 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 

B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2022 0 0 0 0 0 

 Subtotaal 278.589 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 

C. B&W besluiten na vaststelling 1e turap 2022 0 0 0 0 0 

 Subtotaal 278.589 209.173 523.325 1.001.860 -149.358 

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 73.813 208.927 254.196 86.842 101.987 
 MEERJARENRAMING 2022-2025 352.402 418.100 777.521 1.088.702 -47.371 

 

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) incidentele budgetten zijn 
samen met de nieuwe (begroting 2022) incidentele budgetten opgenomen in onderstaande tabel. De 
taken die behoren bij deze overgehevelde middelen worden zoveel als mogelijk/noodzakelijk in 2022 
uitgevoerd. Indien de taken eind 2022 niet gereed zijn zullen de resterende middelen overgeheveld 
worden naar 2023 zodat de bijbehorende taak alsnog voortgezet kan worden.  
 
De mogelijkheid van het overhevelen van dit soort incidentele budgetten is vastgelegd in artikel 4 lid 
5 van de financiële verordening gemeente Alphen-Chaam. Bij het opmaken van de jaarstukken 2022 
storten wij de resterende incidentele budgetten in de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. In 
2023 onttrekken wij deze middelen uit de betreffende reserve en stellen deze weer beschikbaar voor 
de uitvoering van de taken. 
 
Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een 
later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging waarbij wij  het beschikbare incidentele budget 
verlagen ten gunste van een storting in de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen). Door deze 
begrotingswijziging sluit de werkelijke situatie aan op de begroting.  

Nr. Prog. Omschrijving 2022 

1 0 Restant per 31-12-2021:Opstellen coronaherstelplan tlv coronaherstelmiddelen 9.513  

2 0 Restant per 31-12-2021:Onderzoek toekomst huisvesting 12.550  

3 0 Begroting 2022: Introductie nieuwe gemeenteraad 10.000  

4 0 Begroting 2022: Screening wethouders 7.500  

5 3 Restant per 31-12-2021: Citta Slow Jubileumjaar 11.388  

6 3 Restant per 31-12-2021: Afscheid op Anneville 15.000  

7 3 Begroting 2022: Viering 25-jarig bestaan Alphen-Chaam 15.000  
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Nr. Prog. Omschrijving 2022 

8 4 Coronagelden onderwijsvertraging 88.921 

9 5 Rijksmiddelen Sportakkoorden 28.858 

10 5 Restant per 31-12-2021: Kleedlokalen en buitenruimte Leeuwerik (onvoorzien) 12.227  

11 5 Restant per 31-12-2021: Roekenbestrijding 9.696  

12 5 Restant per 31-12-2021: Onderzoek toekomstscenario's 't Zand 4.090  

13 6 Restant per 31-12-2021: Taalniveau statushouders 23.220  

14 6 Restant per 31-12-2021: Dak- Thuisloosheid 32.000  

15 6 Restant per 31-12-2021: Koplopergemeenten 75.425  

16 6 Restant per 31-12-2021: Kosten overgang jeugdzorg naar Hart van Brabant 11.288  

17 6 Restant per 31-12-2021: Praktijkondersteuning huisartsen 42.444  

18 6 Begroting 2022: Incidentele aanloopkosten Sociaal Team 45.000  

19 7 Begroting 2022: Incidentele activiteiten duurzaamheid 42.000  

20 8 Restant per 31-12-2021: Opstellen erfgoedbeleid 35.000  

21 8 Restant per 31-12-2021: Bestemmingsplannen 12.058  

22 8 Restant per 31-12-2021:Gebiedsvisie Strijbeek 10.625  

23 8 Restant per 31-12-2021: Kerkenvisies 25.000  

24 8 Restant per 31-12-2021: Vrijkomende Agrarische bebouwing 20.007  

25 8 Restant per 31-12-2021: Invoering Omgevingswet 76.558  

26 8 Begroting 2022: Programmamanager Omgevingswet + projectmedewerker 50.000  

27 8 Begroting 2022: Opstellen gebiedsvisie Boslust-Terover 60.000  

28 8 Begroting 2022: Uitvoering motie visie buitengebied 20.000  

29 8 Restant per 31-12-2021: Parapluplan omgeving 20.000  

30 8 Restant per 31-12-2021: Extra capaciteit wonen 11.777  

31 9B Schoning en digitalisering archief 58.600 

 

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.  
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Overzicht stelpost 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Stelpost indexatie (1e Turap 2022) 53.846 706.126 1.172.709 1.603.709 1.390.189 

Onttrekkingen 2e Turap 2022:      
Indexatie accountantskosten          -5.000             -5.000            -5.000            -5.000            -5.000  

Indexatie lichte ondersteuning          -1.600             -1.600            -1.600            -1.600            -1.600  

Stortingen 2e Turap 2022:      

Septembercirculaire 2022                   -            191.947         237.861         260.456         699.960  

Saldo stelpost indexatie          47.246          891.473      1.403.970      1.857.565      2.083.549  
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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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Bestuur en ondersteuning 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nr. Doelstelling 

0.1.1 Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening 

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

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 organisatie breed 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, gekoppeld aan de huisvesting van de 
bestuurszetels. 
Alle benodigde voorbereidingen hebben plaatsgevonden om in 2022 de technische 
vernieuwing van de website door te voeren. De site voldoet aan de 
digitoegankelijkheidseisen en blijft dat in de nieuwe omgeving ook doen. Redesign (look & 
feel en inrichting) volgt begin 2023. 

 

Bestuur en ondersteuning 
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Economie 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nr. Doelstelling 

3.1.1 Uitdragen Cittaslow gedachtegoed 

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

1 Uitvoeren van het jaarprogramma 

 

Er is geen jaarprogramma vastgesteld. Wel zijn er individuele activiteiten ter bevordering 
van Cittaslow in uitvoering. 

 

Economie 
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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. Begin 2023 willen we de visie gereed 
hebben. 

4 Vaststellen ontwerp nieuwbouw IKC Chaam 

 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan het Programma van Eisen (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. 

5 Uitwerken van inhoudelijke visie 

 

Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van de visie op de kern Chaam. In het eerste 
kwartaal van 2023 wordt die visie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. 

 

Onderwijs 
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Sport, cultuur en recreatie 

 

 

 

 

 

 
 
  

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. 

  

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. 

 

Sport, cultuur en recreatie 
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Sociaal domein 

 

 

 

 

 

 
 
  

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 hebben de inclusieagenda nog niet gerealiseerd omdat we de aanvankelijke ambities 
eerst in lijn willen brengen met wat er binnen de capaciteit van de organisatie haalbaar is. 
Daarmee zorgen we ervoor dat inclusie als thema niet beperkt blijft tot voornemens, maar 
ook tot concrete en zichtbare resultaten leidt. Voor het einde van het jaar ontwikkelen we 
een aanpak die binnen de beperkingen van personeelscapaciteit haalbaar is. 

  

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 

7.1.1 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. Het waterschap 
verwacht in het eerste kwartaal 2023 het onderzoek afgerond te hebben. 

  

Nr. Doelstelling 

7.3.1 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord 

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

1 Uitvoeren participatieproces grootschalige opwek 

 

Het kleinschalig initiatieven kader voor duurzame opwek is vastgesteld. Er is geen ambitie 
om voor 2030 grootschalige  opwek te realiseren. Het participatieproces wordt hierom 
heroverwogen. 

  

Nr. Doelstelling 

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 op te 
stellen duurzaamheidsvisie. Deze loopt vertraging door afstemming van het 
participatietraject met de andere op te stellen visies zoals de omgevingsvisie. 

  

  

Volksgezondheid en milieu 
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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 zijn via 
de perspectiefnota 2023 middelen gevraagd. 
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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 

8.3.1 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 het onderdeel te laten uitmaken van de op te stellen woonvisie. 

  

Nr. Doelstelling 

8.5.1 Terover/Boslust 

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

1 Opstellen toekomstperspectief 

 

Op dit moment is de dynamiek voor het gebied zo groot dat we hier geen separate visie op 
gaan stellen. Naast dat we een omgevingsvisie opstellen voor het gehele grondgebied van 
de gemeente waarin het gebied Boslust/ Terover integraal wordt opgenomen. Maken we 
ook onderdeel uit van de GGA Riels Laag/Regte Heide waarin de provincie voor een grote 
gebied ook al een dergelijk proces doorloopt. 

  

  

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
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Nr. Doelstelling 

8.10.1 Nieuw woongebied Galder 

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

1 Start planologische procedure 

 

Een deel van de gronden is aangekocht door uw raad in 2022. Het ter inzage leggen van een 
ontwerp bestemmingsplan voordat de Omgevingswet in werking treedt 1 januari 2023 is 
niet haalbaar, omdat niet alle gronden aangekocht zijn en er nog geen uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan en onderzoeken zijn. De verwachting is dat we volgend jaar een 
grondexploitatie kunnen vaststellen om vervolgens te kunnen starten met de procedure in 
2023. 

  

Nr. Doelstelling 

8.11.1 Oude dorpshart Galder 

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

1 Vaststellen bestemmingsplan 

 

Voor 1 januari 2023 leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. We streven ernaar 
het bestemmingsplan Q1 2023 voor vaststelling aan te bieden. 
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Financiële afwijkingen in één overzicht 
 
Onderstaand treft u de programmabegroting 2022 inclusief alle wijzigingen tot en met de 1e turap 
2022 (Kolom A). 
In kolom B worden de effecten vanuit de 2e Turap 2022 (inclusief raads- en collegebesluiten na 
vaststelling van de 1e turap 2022) weergegeven. 
In kolom C wordt de gewijzigde begroting weergegeven. 

 
 
Toelichting op programmaniveau waarbij de grootste posten worden toegelicht. 
 
Programma 0 Bestuur en ondersteuning:  
Wij verwachten dit jaar € 14.000 aan kosten te maken voor de begeleiding van een voormalig 
wethouder. De legesopbrengsten voor de producten van Burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting  
€ 58.000 hoger dan geraamd. Deels door indexering en deels door extra werkzaamheden voor de 
SISA verantwoording stijgen de accountantskosten structureel met € 8.000. Voor het onderzoek naar 
de scenario's van de locatie van de bestuurszetel ramen wij een uitgave van € 13.000.  
 
  

Programma

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 0            1.705                163           -1.542                 -23                   -                    23            1.682                163           -1.519 

Programma 1            1.152                  19           -1.133                   -                     -                     -              1.152                  19           -1.133 

Programma 2            1.388                550              -838                  31                577                546            1.419            1.127              -292 

Programma 3                152                    6              -146                    5                   -                     -5                157                    6              -151 

Programma 4                804                  90              -714                   -5                   -                      5                799                  90              -709 

Programma 5            2.365                253           -2.112                  51                  37                 -14            2.416                290           -2.126 

Programma 6            7.391            1.445           -5.946                159                120                 -39            7.550            1.565           -5.985 

Programma 7            3.112            2.726              -386                    4                   -                     -4            3.116            2.726              -390 

Programma 8            3.014            3.092                  79                275                  98              -177            3.289            3.190                 -99 

Subtotaal programma's          21.083            8.344         -12.739                497                832                335          21.580            9.176         -12.404 

Alg. dekkingsmiddelen                261          17.815          17.554                   -6                660                666                255          18.475          18.220 

Overhead            3.667                157           -3.510                358                   -                -358            4.025                157           -3.868 

VpB                  35                   -                   -35                   -                     -                     -                    35                   -                   -35 

Onvoorzien                  80                   -                   -80                   -                     -                     -                    80                   -                   -80 

Saldo baten en lasten          25.126          26.317            1.191                849            1.492                643          25.975          27.809            1.834 

Reserves programma 0                    5                  35                  30                   -                     -                     -                      5                  35                  30 

Reserves programma 1                   -                    68                  68                   -                     -                     -                     -                    68                  68 

Reserves programma 2                235                    8              -227                569                   -                -569                804                    8              -796 

Reserves programma 3                   -                    15                  15                   -                     -                     -                     -                    15                  15 

Reserves programma 4                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Reserves programma 5                334                  82              -252                   -                     -                     -                  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                   -                    88                  88                   -                     -                     -                     -                    88                  88 

Subt. mutaties reserves            1.381                469              -912                569                   -                -569            1.950                469           -1.481 

Resultaat          26.507          26.786                279            1.418            1.492                  74          27.925          28.278                353 

A
Effecten na 1e turap 2022 t/m 2e 

Turap 2022

Begroting 2022 (incl. wijz. t/m 1e turap 

2022)

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 € 577.000 gefactureerd. In verband met de aanleg van het glasvezelnet 
hebben we extra budget van € 8.000 nodig voor het verstrekken van vergunningen en houden van 
toezicht. Wij verwachten het restant van € 569.000 nodig te hebben om alle noodzakelijke 
herstellingen aan het groen en de wegen te kunnen realiseren. Omdat wij deze herstellingen niet 
meer in 2022 verwachten te kunnen realiseren storten wij deze middelen in de reserve onderhoud 
groen en onderhoud wegen.  
 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 
De overeenkomst "Stimuleringsregeling Landschap" loopt tot en met 2023. De jaarlijkse bijdragen 
zijn voor de gehele periode, in een eerder jaar, al volledig betaald. De geraamde budgetten voor 
2022 en 2023 zijnde € 20.000 kunnen daarom komen te vervallen. Vanuit het rijk ontvangen wij in 
2022 € 29.000 voor de uitvoering van de sportakkoorden, deze middelen zetten wij hiervoor in. Voor 
het wegwerken van achterstallig onderhoud aan landschappelijke beplantingen en het bij-vriendelijk 
beheer van het groen ramen wij € 15.000 aan extra lasten. 
 
Programma 6 Sociaal domein 
Wij ontvangen via het gemeentefonds een lagere rijksuitkering (€ 13.000) voor de Sociale 
werkvoorziening daardoor betalen wij ook minder door aan de Diamantgroep.  
Voor de praktijkondersteuning huisartsen hebben wij een budget beschikbaar van ruim € 42.000. 
Doordat de kosten lopen vanaf november 2022 hebben wij in 2022 slechts een klein deel van dit 
budget nodig. Dit levert een besparing op van € 35.000.  
In 2022 is geen subsidieaanvraag gedaan door Taxandria. Wij betalen daarom geen subsidie 
(€ 12.000) aan Taxandria.  
Voor het boekjaar 2022 wordt bij de Regionale uitvoering Beschermd wonen een voordelig resultaat 
van € 5,3 miljoen verwacht. Bij het vaststellen van de begroting 2022 van deze GR bestond nog 
onzekerheid over de hoogte van de uitnamen van het budget als gevolg van de overgang van cliënten 
naar de Wlz. Het positieve resultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van 
de inwonersaantallen. Wij ontvangen hierdoor € 120.000 in 2022.  
Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvangen wij € 144.000 extra voor de energietoeslag die van  
€ 800 naar € 1.300 gaat. Hiermee komt de totale rijksbijdrage voor het verstrekken (tegemoetkoming 
voor de uitkering en de uitvoeringskosten) op € 300.000. Wij verwachten uit te komen op 241 
toekenningen. De totale kosten komen hierdoor € 30.000 hoger uit dan de ontvangen rijksbijdrage. 
Voor inburgering en de maatschappelijke begeleiding van statushouders ontvangen wij € 33.000 
extra. Tenslotte ontvangen wij voor 'gezond in de stad' een bijdrage van € 4.000. De ontvangen 
middelen worden ingezet voor doelen waarvoor ze door de rijksoverheid verstrekt worden. 
 
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 
Wij verwachten dat de energiekosten voor onze rioolgemalen door de stijging van de energieprijzen 
zullen stijgen met € 15.000. Dit kan opgevangen worden binnen de gesloten exploitatie van de 
riolering. 
 
Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
Wij verwachten dat wij € 85.000 meer inkomsten uit de omgevingsvergunningen zullen ontvangen.  
Voor het centrumplan Chaam/Brouwerij is juridisch advies ingewonnen, waarvoor het reguliere 
adviesbudget niet toereikend is. Dit leidt tot een overschrijding van naar verwachting € 15.000. 
De verkoop van diverse kleinere stukken grond (voornamelijk aan Enexis) levert een onvoorzien 
voordeel op van € 13.000. 
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Vanuit de septembercirculaire 2022 ontvangen wij, ter dekking van de invoeringskosten van de 
Omgevingswet € 224.000 extra. Daarnaast ontvangen wij voor de uitvoering van de Wet 
Kwaliteitsborging bouw € 37.000 extra. De ontvangen middelen worden ingezet voor doelen 
waarvoor ze door de rijksoverheid verstrekt worden. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
In 2022 is de opbrengst toeristenbelasting hoger. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de 
toeristenbelasting 2021 hoger is dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken. Als gevolg van 
corona hadden we in de jaarrekening 2021 rekening gehouden met een lagere opbrengst. over 2021. 
De werkelijke aanslagen blijken hoger. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 79.000. 
Daarnaast verwachten we op basis van de opbrengst 2021 een structureel hogere bijdrage van  
€ 66.000 ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. 
Op basis van de meest recente informatie wordt de begroting van de opbrengst van de OZB 
(eigenaren woningen) naar boven bijgesteld. Er is meer vergunningvrij gebouwd wat zorgt voor een 
hogere procentuele waardeverhoging. Daarnaast waren er per 1-1-2022 meer "woningen in 
aanbouw" dan bij het vaststellen van de begroting is aangenomen. Dit levert een voordeel op van  
€ 20.000. De doorrekening van de septembercirculaire 2022 laat een voordelig effect zien van  
€ 495.000, waarvan te reserveren voor uitgaven € 442.000 (zie nadelen op programma 6 en 8). Per 
Saldo levert de septembercirculaire 2022 een voordeel op de begroting op van € 53.000.   
 
Overhead 
De prognose van de hogere bijdrage (nadeel € 358.000) aan de ABG-organisatie kent voor het jaar 
2022 vier belangrijke oorzaken. Als eerste is dat de bijstelling van de ABG begroting ten gevolge van 
reeds genomen besluiten. Ten tweede zijn er hogere kosten door toename van de 
vergunningaanvragen, welke deels worden gecompenseerd door hogere legesopbrengsten. Ten 
derde zijn er de financiële gevolgen van de bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit betreft ICT en langdurig 
ziekteverzuim. Tenslotte zijn ook de effecten van “Betalen en Genieten” verwerkt in de 
geprognosticeerde bijdrage.  
 
Reserves 
DeltaFiber is begin 2022 gestart met het aanleggen van een glasvezelnet binnen de kernen van 
Alphen-Chaam. Een bedrag van € 288.500 willen we storten in zowel de reserve groen als de reserve 
onderhoud wegen. 
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Investeringskredieten 
 
Af te sluiten kredieten uit de jaarstukken 2021 
Onderstaande kredieten zijn in de jaarstukken 2021 opgenomen. Per abuis is bij deze kredieten niet 
aangegeven dat ze afgesloten moesten worden daarom wordt nu, bij deze 2e turap alsnog verzocht 
deze af te sluiten.  

 
 
Te voteren: 
 
Woningbouwontwikkeling Galder (€ 90.000 extra) 
De grond is aangekocht in 2022. Dit jaar starten we met de planvoorbereiding. Hiervoor is het 
aanvullend krediet. Het huidige voorbereidingskrediet is onvoldoende om de noodzakelijke 
ambtelijke uren en advieskosten te maken voorafgaand aan het vaststellen van een grondexploitatie. 
De komende periode hebben we ambtelijke uren en budget nodig voor overleggen met stakeholders, 
en het onderzoeken en uitwerken van het stedenbouwkundige plan en de concept-grondexploitatie. 
 
In 2023 starten we naar verwachting een grondexploitatie waarin de kosten voor aankoop en deze 
voorbereidingskosten opgenomen zullen worden. 
 
 
 

# Omschrijving  Bedrag Begroot  Bedrag Werkelijk  Bedrag Restant 

1 Vergaderapparatuur gemeenteraad ALC(K)                   50.000                       45.958                     4.042 

2 Valbeveiliging gemeentehuis ALC(K)                      7.500                                 -                       7.500 

5 Voorbereiding aanpassing/omlegging N639(K)                 286.000                     282.466                     3.534 

9 Aankoop Gilzeweg 45 Chaam(K)                 482.500                     480.290                     2.210 

13 Renovatie Veld 3 hekwerken Voetbal Chaam(K)                      5.000                          4.619                         381 

14 Renovatie Veld 1 Voetbal Chaam(K)                   70.000                       78.576                   -8.576 

15 Voetbal Chaam Veld 1 hekwerken en ballenvangers(K)                   30.000                       28.066                     1.934 

17 Voetbal Chaam oefenhoek(K)                   15.000                                 -                     15.000 

25 Afvalinzameling AC, raad 23-05-2019(K)                 585.000                     550.207                   34.793 
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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 ontwikkeld. Voor 
doorlooptijd is afgesproken: Voor de meest gebruikte producten en diensten geven we bij 
de aanvraag aan wanneer u reactie kunt verwachten. Mocht dit langer gaan duren, dan 
geven we dit op tijd aan. 
 
De scores van de vijf geselecteerde processen zijn als volgt: 

  
Afgesproken 

doorlooptijd behaald         
 Tussentijds persoonlijk 

geïnformeerd 

      

WMO* 57% 100% 

Bijzondere Bijstand* 68% 100% 

Subsidie Aanvragen 96% 100% 

Registratie Kinderopvang 100%   

WOZ-bezwaren nvh   

*cijfers van maart tot en met juni NB: WMO-melding vereist veel externe 
onderzoeksrapporten en is afhankelijk van derden, waardoor de doorlooptijden niet altijd 
haalbaar zijn. Bovendien geven we voorrang aan dienstverlening boven administratie, 
waardoor de beschikking en dus de formele afhandeling soms later volgt. Deze werkwijze 
leidt tot hoge inwonerstevredenheid in de cliënt-ervaringsonderzoeken.  
Worden doorlooptijden niet behaald, dan wordt de inwoner daarover tussentijds 
persoonlijk geïnformeerd. 

2 Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard 

 

Het is niet mogelijk gebleken een valide en betrouwbaar Dashboard Dienstverlening op te 
stellen via de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). Dit onderstreept de keuze 
om te stoppen met dit Dashboard. Inmiddels loopt het onderzoek via de 
KlantContactMonitor (KCM), voor de balie en website. Gemiddeld heeft de dienstverlening 
aan de balie in 2022 (tussen juni en september) een rapportcijfer 8.8 (response = 26). Deze 
cijfers worden getoond in een Dashboard, dat we in de toekomst verder kunnen uitbreiden. 

  

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. 
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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 

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. De 
eerste helft van het jaar heeft de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en 
inspanningen gekost. 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. 
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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 in het najaar 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 

1 
Controles op parkeerovertredingen door de BOA’s en controles op snelheidsovertredingen 
door de politie 

 

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

  

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 

 

Start uitvoering 5 september 2022. We verwachten dat de werkzaamheden december 2022 
gereed zijn. 

4 Opstellen wegbeheerplan 2023-2027 

 

In mei/juni 2022 is de globale visuele weginspectie uitgevoerd. De resultaten van deze 
inspectie vormen de basis voor het wegbeheerplan 2023-2027. 

5 Faciliteren onderhoudswerkzaamheden N639 

 

Project is in voorbereiding. We verwachten dat de Provincie medio 2023 start met de 
uitvoering. 
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Nr. Doelstelling 

2.2.1 Onderhoudswerkzaamheden Binckplein 

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

1 Voorbereiden onderhouds-werkzaamheden Binckplein 

 

Op dit moment wordt een gebiedsvisie Alpheim gemaakt waar het Binckplein onderdeel 
vanuit maakt. We willen werk met werk maken en de onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren ná vaststelling van de gebiedsvisie Alpheim, het participatieproces van deze 
gebiedsvisie. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is mede afhankelijk van de 
visievorming. 

  

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 

2.4.1 Evaluatie N639 

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

1 Evalueren N639 

 

Eind 2022 evalueren we de resultaten van de pilot verlichting 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 gebiedsvisie Alpheim gemaakt voor het gebied rondom sportpark 
Alpheim, waaronder de herinrichting van het parkeerterrein aan het Speelveld. Na 
vaststelling van de kaders van de conceptvisie, naar verwachting eind 2022, kan gestart 
worden met het participatieproces en de daadwerkelijke voorbereiding van de herinrichting 
van het Speelveld. De uitvoering staat gepland medio 2023/2024, mede afhankelijk van de 
visievorming. 
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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 in Q4 van 2022 af en sluiten de 
intentie overeenkomsten af. 

2 Vaststellen programma van eisen IKC Chaam 

 

Het programma van Eisen wordt voor in Q 4 afgerond en vastgesteld. 
  

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 Lokale Educatie Agenda (LEA) is gestart. 

2 Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA 

 

De activiteiten van Nationaal Programma Onderwijs (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 

2 
Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden vitaliteit bomen Galderseweg en 
Goedentijd/Baarleseweg 

 

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

  

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. Vanwege drukte en aanvullende vragen is de doorlooptijd van de 
aanvraag verlengd. Ook bleken de roeken zich in het voorjaar van 2022 op meerdere 
plekken binnen Alphen te vestigen. Deze locaties zijn meegenomen in de aanvraag. Op 21 
juni 2022 heeft de Provincie een ontheffing verleend voor het mogen verjagen en 
verplaatsen van de roeken op 7 locaties binnen de kern Alphen gedurende de periode 1 
oktober 2022 tot en met 31 december 2026. Dit najaar bereiden we de aanpak voor met de 
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betrokken partijen, zodat we dit najaar nog kunnen starten met het verjagen van de roeken 
richting de beheerlocaties. We monitoren de effecten van de aanpak. 

Nr. Doelstelling 

5.4.1 Bevorderen deelname aan sport en bewegen 

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

1 Clubkadercoaching invoeren 

 

We verwachten clubkadercoaching in het najaar in te voeren. 
  

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 

6.2.1 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. 

 

Er is een uitvoeringsagenda voor 2022 met beperkte betrokkenheid van partners. En we 
richten ons in 2022 op het opstellen van de uitvoeringsagenda 2023. 

  

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 

 

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 
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We hebben afspraken gemaakt met de regio West-Brabant en de regio Hart van Brabant 
over respectievelijk uittreding uit en toetreding tot de regionale samenwerking beschermd 
wonen. Deze afspraken zijn geformaliseerd in besluitvorming in de colleges van Breda en 
Tilburg en het formele verzoek voor wijziging van de regio-indeling bij het ministerie is 
geaccordeerd.  
We stellen dit najaar de regiovisie Beschermd wonen van Hart van Brabant vast, waarmee 
we de samenwerkingsafspraken formaliseren. 
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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 is 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 is voor de zomer vastgesteld en beschikbaar 
gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. Contour de Twern heeft namens 
deze organisaties een subsidieaanvraag ingediend. Dit najaar werken we afspraken uit in 
een gezamenlijke subsidie uitvoeringsovereenkomst. 

  

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. De daarvoor benodigde besluiten zijn genomen. 

  

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 

 

We werken aan een samenwerkingsagenda met de huisartsen in onze gemeente en maken 
hierbij ook afspraken over hoe we nog efficiënter en effectiever met elkaar kunnen 
samenwerken. 
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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 

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 

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 

7.4.1 Warmtetransitie gebouwde omgeving 

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

1 Start uitvoering Transitievisie Warmte 

 

De uitvoering van de Transitievisie Warmte is gestart. 
  

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 

 

In 2022 evalueren we de uitvoering van het afvalbeleid in 2021. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van deze evaluatie nemen we verdere maatregelen om de vangdoelstellingen in 
2025 te behalen. 
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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 

 

De visie op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is opgesteld en is ter 
vaststelling aangeboden. Voor het verduurzamen zijn bij de perspectiefnota 2023 financiële 
middelen toegekend. 

  

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 

8.4.1 Ontwikkelperspectief Chaam 2040 

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

1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 

 

Het Meerjarig UitvoeringsProgramma (MUP) Chaam is vastgesteld op 10 maart 2022. Op 
basis van het raadsbesluit is gestart met het uitvoering geven aan het 
uitvoeringsprogramma op de onderwerpen Gebiedsvisie Chaam, verkeersvraagstuk N639 
(onder leiding van de provincie) en de bekenvisie (onder leiding van het waterschap). 

  

Nr. Doelstelling 

8.6.1 Realisatie woongebied De Ligt IV, Alphen 

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

1 Uitgifte gronden 

 

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. 
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Nr. Doelstelling 

8.7.1 Entree Landerij 

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

1 Vaststellen bestemmingsplan 

 

September/oktober 2022 leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. We streven 
ernaar het bestemmingsplan in december 2022 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 de betrokken stakeholders (dorpsraad, 
omwonenden en een CPO groep) om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor het 
nieuwe woongebied. 

  

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. 
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Details financiële afwijkingen 
 

 
  2022 2022 Incidenteel/ 

nr. Prog. Omschrijving Begroot wijziging Structureel 

1 0 Advisering en begeleiding voormalig wethouder 0 -14.000 Incidenteel 

2 0 Stijging controlekosten accountant i.v.m. meerwerk en indexering 57.500 -8.000 Structureel 

 9A Indexering accountantskosten ten laste van stelpost indexeringen 53.856 5.000 Structureel 

3 0 Hogere opbrengst leges Burgerzaken 85.481 58.000 Incidenteel 

4 0 Aanvullend onderzoek scenario's huisvesting bestuurszetel 0 -13.200 Incidenteel 

5 2 Inhuur capaciteit t.b.v. toezicht aanleg glasvezel 50.000 -8.000 Incidenteel 

6 2 Vergoeding degeneratiekosten als gevolg van de aanleg van glasvezel 520.000 577.000 Incidenteel 

7 9E Toevoeging reserve groen/reserve wegen 0 -569.000 Incidenteel 

8 2 Aankoop zout 7.505 -6.000 Incidenteel 

9 2 Aanleg diverse parkeerplaatsen, Florijnstraat, Blokkenweide, Raadhuisstraat 23.154 -17.000 Incidenteel 

10 3 Verplaatsen evenementenkast v. Leuvenlaan 0 -5.000 Incidenteel 

11 4 Budget bewegingsonderwijs en lokaal onderwijsbeleid te hoog geraamd 7.171 4.500 Structureel 

12 5 SPUK-SPORT    

13 5 Bijdrage Stika (groen-blauwe diensten) 20.000 20.000 Structureel 

14 5 Middelen ontvangen voor sportakkoorden 0 28.900 Incidenteel 

 5 Middelen sportakkoord inzetten voor bestedingsdoel 0 -28.900 Incidenteel 

15 5 Unie van Bosgroepen 6.200 8.200 Structureel 

16 5 Unie van Bosgroepen 0 -14.400 Structureel 

17 5 Opstellen beheerplan bossen 't Zand 0 -5.100 Incidenteel 

18 5 Schoonmaakkosten gymnastieklokaal Chaam 7.200 -7.000 Structureel 

19 5 Achterstallig onderhoud landschappelijke beplantingen + bij-vriendelijk beheer 0 -15.000 Incidenteel 

20 6 Kosten software 'Zorg voor jeugd'  0 -3.300 Structureel 

21 6 Noodfonds schrijnende gevallen: Onderdeel van het coronaherstartplan is het 
noodfonds schrijnende gevallen. Hiervan is geen gebruik gemaakt; de 
schrijnende gevallen die we konden helpen, zijn niet ten gevolge van corona 
ontstaan of verergerd. Het aantal schrijnende gevallen neemt wel toe ten 
gevolge van koopkrachtverlies. We besteden deze beschikbare middelen 
daarom aan schrijnende gevallen ten gevolge van corona en/of 
koopkrachtverlies.  

0 -15.000 Incidenteel 

22 6 Dekking herstelplan Corona 15.000 15.000 Incidenteel 

23 6 Lagere rijksuitkering voor Sociale werkvoorziening daardoor lagere doorbetaling 
aan de Diamantgroep 

496.175 13.000 Incidenteel 

24 6 Praktijkondersteuning huisartsen (POH) start in november 2022 waardoor er 
slechts twee maanden betaald hoeft te worden. 

42.444 35.000 Incidenteel 

25 6 Activiteitensubsidies ophogen 123.236 -25.000 Structureel 

26 6 Subsidie lichte ondersteuning te hoog begroot 384.357 20.700 Incidenteel 

27 6 Kosten burgerpeiling duurder door rapportage per kern 8.000 -3.000 Structureel 

28 6 In 2022 betalen wij geen subsidie aan Taxandria. 30.000 12.000 Incidenteel 

29 6 Regionale uitvoering Beschermd wonen. Voor het boekjaar 2022 wordt een 
voordelig resultaat van € 5,3 miljoen verwacht. Bij het vaststellen van de 
begroting 2022 bestond nog onzekerheid over de hoogte van de uitnamen van 
het budget als gevolg van de overgang van cliënten naar de Wlz. Het positieve 
resultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de 
inwonersaantallen.  

67.000 120.000 Incidenteel 

30 6 Indexatie kosten lichte ondersteuning o.b.v. CAO afspraken 384.357 -1.600 Structureel 

 9A Indexatie kosten lichte ondersteuning t.l.v. stelpost indexatie 53.856 1.600 Structureel 
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  2022 2022 Incidenteel/ 

nr. Prog. Omschrijving Begroot wijziging Structureel 

31 6 Energietoeslag (van € 800 naar € 1.300) (septembercirculaire 2022) 156.000 -144.137 Incidenteel 

32 6 Voor de energietoeslag hebben wij via het gemeentefonds € 300.000 
ontvangen. 171 toekenningen hebben reeds plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 
nog 70 aanvragen in behandeling. Daarmee overschrijden wij de rijksmiddelen 
met € 13.000. Voor de uitvoering ramen wij € 17.000 aan kosten. De 
rijksbijdrage is daarmee dus niet toereikend.  

-300.000 -30.000 Incidenteel 

33 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders (Septembercirculaire 2022) 254.914 -21.330 Incidenteel 

34 6 Asiel (inburgering) (Septembercirculaire 2022) 74.640 -11.388 Structureel 

35 7 Electriciteitskosten riolering (gemalen etc.) 45.941 -15.000 Structureel 

 7 Voorziening riolering 45.038 15.000 Structureel 

36 7 Gezond in de stad (Septembercirculaire 2022) 0 -4.290 Incidenteel 

37 8 Leges omgevingsvergunningen 433.387 85.000 Structureel 

38 8 Hogere (juridische) advieskosten vergunningverlening 27.350 -15.000 Incidenteel 

39 8 Verkoop van kleinere stukken grond voornamelijk aan Enexis 0 13.000 Incidenteel 

40 8 Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (Septembercirculaire 2022) 7.000 -36.705 Structureel 

41 8 Invoering omgevingswet (Septembercirculaire 2022) 86.558 -223.803 Incidenteel 

42 9A Septembercirculaire gemeentefonds 15.620.835 495.066 Structureel 

43 9A Aanvullen stelpost indexatie (2023-2026) (septembercirculaire 2022) 53.856 0 Structureel 

44 9A In 2022 is de opbrengst toeristenbelasting hoger. Dit wordt deels veroorzaakt 
doordat de toeristenbelasting 2021 hoger is dan voorzien bij het opstellen van 
de jaarstukken. Als gevolg van corona hadden we in de jaarrekening 2021 
rekening gehouden met een lagere opbrengst. over 2021. De werkelijke 
aanslagen blijken hoger. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 
79.000. Daarnaast verwachten we op basis van de opbrengst 2021 een 
structureel hogere bijdrage van € 66.000 ten opzichte van de huidige 
meerjarenbegroting. 

233.666 145.000 Structureel 

45 9A Op basis van de meest recente informatie wordt de begroting van de opbrengst 
van de OZB (eigenaren woningen) naar boven bijgesteld. Er is meer 
vergunningvrij gebouwd wat zorgt voor een hogere procentuele 
waardeverhoging. Daarnaast waren er per 1-1-2022 meer "woningen in 
aanbouw" dan bij het vaststellen van de begroting is aangenomen. 

1.699.309 20.000 Incidenteel 

46 9B ABG bijdrage: Nadeel als gevolg van besluiten na vaststelling begroting ABG 8.927.000 -128.000 Incidenteel 

 9B ABG bijdrage: Hogere kosten vergunningverlening 8.927.000 -150.000 Structureel 

 9B ABG bijdrage: Bedrijfsvoeringsbudgetten 8.927.000 -90.000 Structureel 

 9B ABG bijdrage: Effect 'betalen en genieten'  8.927.000 10.000 Incidenteel 

  TOTAAL  73.813  

 

 
 Totaal effect t/m 2e turap 2022  73.813  
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Gemeentefonds septembercirculaire 2022 
 
Op 21 september 2022 is de septembercirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen in deze 
circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2022. De begroting 2022 is 
gebaseerd op de meicirculaire 2022.  

 
 
Taken waarvoor we geld reserveren 
Energietoeslag 
In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli jl. heeft het Kabinet aangekondigd het richtbedrag van 
de eenmalige energietoeslag te verhogen, van € 800 naar € 1.300. Het kabinet heeft hiervoor een 
eenmalig extra budget (van € 550 miljoen) beschikbaar gesteld. Hiervan is € 500 miljoen bestemd 
voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van 
gemeenten. 
 
Asiel (inburgering) 
In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is 
afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als 
gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee 
worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. 
 
Gezond in de stad 
Programma kansrijke start 
In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn eerder middelen 
via decentralisatie-uitkering Gezond in de stad aan het gemeentefonds toegevoegd voor 
gemeenten die zich eerder hebben aangemeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 
1.000 dagen van kinderen. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle 
gemeenten van Nederland wordt ingezet. Daartoe ontvangen ook de gemeenten die zich nog niet 
eerder hebben aangemeld in 2022 middelen om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 
1.000 dagen van kinderen. 
 
Maatschappelijke begeleiding statushouders 
Conform de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke 
begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen 
voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden 
in 2022 in totaal € 3,5 miljoen. 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026

Meicirculaire 2022 15.620.835 16.181.113 17.224.854 18.321.859 17.259.335

Septembercirculaire 2022 16.115.901 16.667.837 17.820.698 18.750.098 18.145.150

Verschil (september -/- mei) 495.066       486.723       595.844       428.238       885.815       

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:

Energietoeslag -144.137 0 0 0 0

Asiel (inburgering) -11.388 -24.921 -19.847 0 0

Gezond in de stad (DU) -4.290 0 0 0 0

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) -21.330 0 0 0 0

Invoeringskosten Omgevingswet -223.803 0 0 0 0

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) -36.705 -14.928 -14.940 -14.940 -14.828

Inflatiecorrectie 0 -191.947 -237.861 -260.456 -700.000

Effect op de begroting 53.413 254.927 323.196 152.842 170.987
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Invoeringskosten Omgevingswet 
Vanuit het gemeentefonds draagt het Rijk in totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten 
die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. 
Voorwaarde hierbij is dat er een stelselevaluatie volgt waarbij de daadwerkelijk gemaakte 
kosten opnieuw in kaart worden gebracht. 
 
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de 
inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 
2022 een bijdrage van € 25 miljoen, in aanvulling op de € 10 miljoen die eerder in 2021 is verstrekt. 
Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage van € 10 miljoen in 
2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de Wkb-taken. 
 
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 septembercirculaire 2022 krijgen wij hiervoor (ten opzichte 
van de meicirculaire 2022) extra middelen. Deze extra middelen voegen wij toe aan de stelpost 
indexatie.  
 
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 
meicirculaire 2022. 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: 

 
 
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 Coalitieakkoord en de daaruit volgende 
Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Dat 
leidt ten opzichte van de meicirculaire 2022 tot een toename als gevolg van hogere rijksuitgaven. 
 
BCF plafond 
Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is sinds 2015 gekoppeld aan de 
accrespercentages zoals die volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en 
provinciefonds. Het plafond wordt daarnaast aangepast voor taakmutaties (zoals decentralisaties) 
die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekkingen aan het BCF. Als het plafond overschreden 
wordt, komt het verschil ten laste van het gemeentefonds en het provinciefonds. Bij een realisatie 
lager dan het plafond komt het verschil ten gunste van het gemeentefonds en provinciefonds. 
 
  

2022 2023 2024 2025 2026

Accres (niet inflatie) -1.800          11.633          2.849            -2.862          64.592          

BCF-Plafond 145.828       -                -                -                -                

Gewijzigde stelpost rijksbijdrage Jeugdhulp -                -                83.143          -63.930        -97.618        

hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering, aanpassing 

rekentarieven, etc. -90.615        243.294       237.204       219.635       204.014       

53.413          254.927       323.196       152.843       170.988       
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Gewijzigde stelpost rijksbijdrage Jeugdhulp 
Het Rijk, de VNG en het IPO zijn voor de jaren 2024, 2025 en 2026 overeengekomen dat gemeenten 
zowel de extra rijksbijdragen voor de jeugdzorg als de geplande bezuinigingen voor 100% in de 
begroting 2023 mogen opnemen. In de begroting 2022 mochten de gemeenten nog 75% opnemen. 
Verder zijn afspraken gemaakt over een aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, waarbij 
de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid heeft om deze besparing in te vullen met (wettelijke) 
maatregelen. 
 
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. 
 
 


