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1. Overzicht van baten en lasten 
 

021 Baten Lasten Saldo 

PROGRAMMA 000 Sociale voorzieningen 2.111.595 6.921.511 -4.809.916 

PROGRAMMA 001 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 257.908 11.693.511 
-

11.435.603 

PROGRAMMA 002 Onderwijs en educatie 184.098 1.438.032 -1.253.934 

PROGRAMMA 003 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 4.909.001 6.465.779 -1.556.778 

PROGRAMMA 004 Milieu 3.915.708 3.869.852 45.856 

PROGRAMMA 005 Veiligheid 216.169 1.666.798 -1.450.629 

PROGRAMMA 006 Verkeer en vervoer 49.500 3.315.173 -3.265.673 

PROGRAMMA 007 Cultuur, sport en recreatie 122.464 1.814.787 -1.692.323 

PROGRAMMA 008 Economische structuur 488.901 640.834 -151.933 

PROGRAMMA 009 Bestuur en organisatie 272.882 1.774.332 -1.501.450 

PROGRAMMA 010 Algemene baten en lasten 0 0 0 

Algemene dekkingsmiddelen 33.301.158 572.741 32.728.417 

Overhead 253.072 5.604.861 -5.351.789 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 40.000 -40.000 

Saldo van baten en lasten 46.082.456 45.818.211 264.245 

Toevoeging en onttrekking reserves per program-

ma     

PROGRAMMA 000 Sociale voorzieningen 32.312 0 32.312 

PROGRAMMA 001 Maatsch. dienstverl. en gezondheid 0 0 0 

PROGRAMMA 002 Onderwijs en educatie 0 106.895 -106.895 

PROGRAMMA 003 Ruimt. ordening en volkshuisvesting 1.115 511.997 -510.882 

PROGRAMMA 004 Milieu 146.217 6.193 140.024 

PROGRAMMA 005 Veiligheid 0 0 0 

PROGRAMMA 006 Verkeer en vervoer 142.291 266.500 -124.209 

PROGRAMMA 007 Cultuur, sport en recreatie 652.000 600.000 52.000 

PROGRAMMA 008 Economische structuur 0 0 0 

PROGRAMMA 009 Bestuur en organisatie 0 0 0 

PROGRAMMA 010 Algemene baten en lasten 839.399 852.442 -13.043 

PROGRAMMA 011 Overhead 266.448 0 266.448 

Resultaat 48.162.238 48.162.238 0 
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Overzicht incidentele baten en lasten  
 
Vanaf begrotingsjaar 2014 is het wijzigingsbesluit BBV (d.d. 25 juni 2013) van toepassing waarbij onder 
meer artikel 19.3 lid c is aangepast. Deze aanpassing betekent dat het verplicht is gesteld om per program-
ma de incidentele baten en lasten in beeld te brengen. De belangrijkste posten dienen ten minste te worden 
gespecificeerd en de overige posten kunnen ook als totaalbedrag worden opgenomen. Hierdoor wordt het 
inzichtelijker gemaakt om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht. 
 
BATEN (€ 1.299.573,--, waarvan € 898.760,-- beschikking over de reserves) 
 
Programma 0 
 
Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG 
De beschikking over deze reserve ad € 32.312,-- is ter dekking van de lasten en baten voor de BUIG 2021. 
 
Programma 3 
 
Bouwgrondexploitatie 
Het saldo van de bouwgrondexploitatie wordt in 2021 geraamd op € 390.813,-- positief (zie ook de storting). 
Dit resultaat wordt aangemerkt als incidentele bate.  
 
Anterieure overeenkomsten 
De incidentele opbrengst 2021 van € 10.000,-- komt voort  uit  anterieure overeenkomsten ten behoeve van 
bovenwijkse voorzieningen (zie ook storting bij de incidentele lasten). 
 
Programma 8 
 
Verduurzaming zwembad de Albatros 
Conform voorstel voorjaarsnota 2021-2024 wordt eenmalig € 600.000,-- gestort in een bestemmingsreserve  
verduurzaming zwembad de Albatros ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen. (zie ook storting 
bij de incidentele lasten) 
 
Programma 11 
 
Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar” 
De incidenteel hoger geraamde lasten van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) voor de jaren 2021-
2024 geraamd op:  
 
 SK 
2021: € 141.448 
2022: € 79.575 
2023: € 14.077 
2024: € -22.480 
 
 
Bestemmingsreserve Participatiebedrijf Kempenplus 
 
 Kempenplus 
2021: € 125.000 
2022: € 125.000 
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LASTEN (€ 1.267.261,--, waarvan € 1.000.813,-- storting in de reserves) 
 
 
Programma 3 
 
Toevoeging aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie  
Het geraamde batig saldo van de bouwgrondexploitatie is in 2021 geraamd op € 390.813,--. Deze incidente-
le bate wordt toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie. 
 
Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen 
De incidentele opbrengst 2021 van € 10.000,-- uit anterieure overeenkomsten wordt toegevoegd aan de 
reserve bovenwijkse voorzieningen. 
 
Programma 8 
 
Verduurzaming zwembad de Albatros 
Conform voorstel voorjaarsnota 2021-2024 wordt eenmalig € 600.000,-- gestort in een bestemmingsreserve  
verduurzaming zwembad de Albatros ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen. (zie ook storting 
bij de incidentele baten). 
 
Programma 11 
 
Samenwerking Kempengemeenten en Kempenplus 
Conform de begroting 2021 van de SK en Kempenplus zijn de lasten voor de jaren 2021 tot en met 2024 
verhoogd. De incidenteel hogere lasten ad € 462.620,-- (zie ook hierboven bij de baten) zijn geraamd in pro-
gramma 11 en worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar dan wel de bestemmingsreser-
ve Participatiebedrijf Kempenplus (zie hierboven). 
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Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves  
 
Vanaf begrotingsjaar 2014 is het wijzigingsbesluit BBV (d.d. 25 juni 2013) van toepassing waarbij onder 
meer artikel 19.3 uitgebreid met lid d. Deze uitbreiding betekent dat er een overzicht verplicht is gesteld om 
de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in beeld te brengen. Hierdoor wordt 
het inzichtelijker gemaakt om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht. 
 
BATEN (€ 1.181.022,--) 
 
Programma 3 
 
Onttrekking aan de bestemmingsreserve “Egalisatie bebossing” 
De onttrekking aan deze reserve wordt voor 2021 geraamd op € 1.115,-- per jaar. Het geraamde negatieve 
exploitatiesaldo van het beheer van bossen en natuurterreinen wordt onttrokken aan deze reserve. 
 
Programma 4 
 
Onttrekking aan de “Algemene reserve vrij besteedbaar” 
De beschikking over deze reserve wordt geraamd op € 146.217,-- per jaar. Dit betreft de rente over de on-
derhoudsvoorziening riolering welke wordt toegevoegd aan de algemene reserve en vervolgens ten gunste 
wordt gebracht van het product riolering (conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021). Deze structu-
rele raming heeft geen effect op het exploitatiesaldo aangezien ook riolering een “gesloten” (kostendekken-
de) exploitatie betreft. 
 
Programma 6 
 
Onttrekking aan de reserve “Rehabilitatie wegen”(gerelateerd aan kapitaallasten) 
De onttrekking wegens kapitaallasten wordt voor 2021 geraamd op € 142.291,--. 
 
Programma 7 
 
Onttrekking aan de bestemmingsreserve “Tennisvereniging Eresloch”(gerelateerd aan kapitaallasten) 
De beschikking over deze reserve wordt geraamd op € 52.000,-- voor 2021 en daalt de komende jaren 
doordat de kapitaallasten van de verstrekte geldlening worden gedekt door deze reserve (rentecomponent 
daalt als gevolg van de jaarlijkse lineaire aflossing). 
 
Programma 10 
 
Onttrekking aan de bestemmingsreserve “Egalisatiereserve bruto-methode” (gerelateerd aan kapitaallasten) 
De beschikking over deze reserve wordt voor 2021 geraamd op € 839.399,-- per jaar en heeft volledig be-
trekking op de dekking van de structurele kapitaallasten welke voortvloeien uit het toepassen van de bruto-
methode. 
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LASTEN (€ 1.298.158,--) 
 
Programma 2 
 
Toevoeging aan de bestemmingsreserve “Decentralisatie onderwijs” (gerelateerd aan kapitaallasten) 
De storting in deze bestemmingsreserve 2021 wordt geraamd op  € 106.895,-- . Via deze reserve worden de 
verschillen tussen de kapitaallasten op grond van het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan én de kapitaal-
lasten van de bestaande activa ten opzichte van het voor een periode van 4 jaren vastgesteld budget verre-
kend. 
 
Programma 3 
 
Toevoeging aan de bestemmingsreserve herziening ruimtelijke plannen 
Vanaf de begroting 2021 is een structurele storting ad € 30.000,-- opgenomen ten gunste van de bestem-
mingsreserve herziening ruimtelijke plannen. 
 
Toevoeging aan de bestemmingsreserve “Vervanging groen” 
De storting in deze bestemmingsreserve wordt voor 2021 geraamd op  € 81.184,-- per jaar. Deze bestem-
mingsreserve is bij het raadsvoorstel Groen Loont! ingesteld om de benodigde vervangingen van groen die 
jaarlijks worden opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma te kunnen bekostigen. 
 
Programma 4 
Zoals met uw raad is gecommuniceerd in de 1e bestuursrapportage 2019 wordt in 2021 40% van de ontvan-
gen SDE subsidie gestort in de bestemmingsreserve SDE subsidie. Dit bedrag wordt begroot op € 6.193,--. 
 
Programma 6 
 
Toevoeging aan de reserve “Rehabilitatie wegen” (gerelateerd aan kapitaallasten) 
De storting in deze reserve wordt voor 2021 geraamd op € 266.500,-- en neemt voor het jaar 2022 toe met 
€ 35.000,-- per jaar.  
 
Programma 10 
 
Toevoeging aan reserves 
Toevoeging aan diverse reserves wegens rente over de reserves (geraamde stand per 1 januari 2021). De 
totale toevoeging wordt geraamd op € 807.386,-- per jaar en hiertegenover staat een inkomst van 
€ 879.463,-- per jaar wegens rente over eigen financieringsmiddelen. Per saldo komt dus een bedrag van 
€ 72.077,-- structureel ten gunste van de exploitatie. Dit betreft rente over de algemene (dekkings)reserve 
“minimum”. 
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Presentatie structureel begrotingssaldo 
 
De provincie (toezichthouder) heeft eind juni 2017 een handreiking uitgebracht om te bewerkstelligen dat alle 
Brabantse gemeentebegrotingen vanaf 2018 een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssal-
do geven. Deze handreiking geeft invulling aan artikel 17 van het BBV. Onderstaande tabel is opgesteld 
conform het in de genoemde handreiking opgenomen format en sluit aan bij de hiervoor gepresenteerde 
overzichten incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves. 
 

  Lasten Baten Saldo 

PROGRAMMA 0 Sociale voorzieningen 6.921.511 2.111.595 -4.809.916 

PROGRAMMA 1 Maatsch. dienstverl. en gezond-

heid 11.693.511 257.908 -11.435.603 

PROGRAMMA 2 Onderwijs en educatie 1.438.032 184.098 -1.253.934 

PROGRAMMA 3 Ruimt. ordening en volkshuisves-

ting 6.465.779 4.909.001 -1.556.778 

PROGRAMMA 4 Milieu 3.869.852 3.915.708 45.856 

PROGRAMMA 5 Veiligheid 1.666.798 216.169 -1.450.629 

PROGRAMMA 6 Verkeer en vervoer 3.315.173 49.500 -3.265.673 

PROGRAMMA 7 Cultuur, sport en recreatie 1.814.787 122.464 -1.692.323 

PROGRAMMA 8 Economische structuur 640.834 488.901 -151.933 

PROGRAMMA 9 Bestuur en organisatie 1.774.332 272.882 -1.501.450 

Totaal van de programma's 39.600.609 12.528.226 -27.072.383 

       

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 572.741 33.301.158 32.728.417 

Overzicht overhead 5.604.861 253.072 -5.351.789 

Bedrag heffing vennootschapsbelasting 0 0 0 

Bedrag voor onvoorzien 40.000 0 -40.000 

       

Subtotaal programma's (inclusief algemene 

dekkingsmiddelen, overhead, vennoot-
schapsbelasting en onvoorzien) 45.818.211 46.082.456 264.245 

       

Toevoeging en onttrekking reserves 2.298.971 2.079.782 -219.189 

Geraamd resultaat 48.117.182 48.162.238 45.056 

Incidentele baten en lasten 1.267.261 1.299.573 -32.312 

       

Structureel begrotingssaldo     12.744 
 
Toelichting op het structureel begrotingssaldo 
 
Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht is voor 2021 het structureel begrotingssaldo lager dan het geraamd 
resultaat. Dit wordt veroorzaakt door de beschikking over de bestemmingsreserve BUIG ( € 32.312,--) welke 
in 2021 incidenteel plaatsvindt.  
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2. Financiële positie 
 
 
Deze uiteenzetting van de financiële positie gaat in op het begrotingsbeleid, de arbeidskosten, de investerin-
gen, het verloop van de reserves en de meerjarenraming. 
 
2.1 Begrotingsbeleid 
 
2.1.1 Uitgangspunten 
De begroting 2021 is opgesteld op basis van bestaand beleid, waaronder wordt verstaan het beleid van de 
door uw raad genomen beslissingen volgens de begroting 2020-2023 en de vastgestelde begrotingswijzigin-
gen tot en met 30 juni 2020. 
Daarnaast hebben ook de jaarrekeningcijfers 2019, de door de raad op 3 maart 2020 vastgestelde uitgangs-
punten en de op 30 juni 2020 behandelde voorjaarsnota 2021-2024 (inclusief de raadsinformatiebrief van 11 
juni 2020: “Financiële gevolgen meicirculaire 2020”, allen eveneens als basis gediend voor de samenstelling 
van de begroting 2021-2024.  
Ons college heeft met name hetgeen is besproken tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2020 (behande-
ling van de voorjaarsnota 2021-2024) vertaald in de voorliggende begroting 2021-2024.  
 
Verder is rekening gehouden met de volgende basisgegevens (conform de uitgangspunten van de voor-
jaarsnota 2021-2024): 
 
Raming aantal inwoners per 1-1-2021  :  19.410 
Raming aantal woonruimten per 1-1-2021 :    8.875 
Salarisstijging personeelskosten  :      5,4% (0,5% periodieke verhogingen en geraamde  

ontwikkeling cao/pensioenpremie in 2021:  
4,9% conform raad 3 maart 2020  

Prijsstijging     :     1,5% (t.o.v. prijspeil 2020/raad 3 maart 2020) 
Rente vaste financieringsmiddelen  :    1,25% 
Rente financieringstekort    :      1,25% 
Rente investeringsprogramma   :    1,25% 
 
Dit hoofdstuk gaat nader in op de wijzigingen die zich hebben voorgedaan nadat de begroting 2020-2023 is 
vastgesteld en die van invloed zijn geweest op de jaarschijf 2021 en de jaren 2022 tot en met 2024. Een 
aantal van deze wijzigingen is al door de raad op 30 juni 2020 behandeld bij de voorjaarsnota 2021-2024 en 
bij (structurele) begrotingswijzigingen 2020.  
Hierdoor wordt de ontwikkeling geschetst van het saldo 2021 en de gevolgen voor de meerjarenramingen, 
inclusief een korte weergave van de cijfers uit de voorjaarsnota 2021-2024 (inclusief bovengenoemde raads-
informatiebrieven). 
 
2.1.2 Voorjaarsnota en begrotingsproces 2021-2024 
In de voorjaarsnota 2021-2024 bedragen de begrotingssaldi ná de a, b en voorgestelde c-prioriteiten afge-
rond  voor het jaar 2021 +€ 133.000,-- en voor het jaar 2024 -/- € 225.000,--. Op 11 juni 2020 zijn middels 
een raadsinformatiebrief de financiële mutaties weergegeven over de gevolgen van de meicirculaire 2020.  
De begrotingssaldi ná deze bijstelling zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Begrotingssaldi conform voorjaarsnota 
2021-2024 ná a, b  en voorgestelde c-
prioriteiten (zie blz. 12 VJN 2021-2024).  

132.918 4.869 -71.071 -224.573 

Netto-effect meicirculaire 2020 (conform 
raadsinformatiebrief 11-6-2020) 

-195.696 58.574 -82.186 -120.577 

Geactualiseerd saldi 2021-2024 (incl. mei-
circulaire 2020) 

-62.778 63.443 -153.257 -345.150 

 
Vervolgens heeft de gemeenteraad op 30 juni 2020 de voorjaarsnota 2021-2024 behandeld. Deze richting-
gevende voorjaarsnota 2021-2024 heeft het college vervolgens vertaald in de voorliggende begroting 2021-
2024. 
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2.1.3 Samenstelling begroting 2021-2024 
In de raadsvergadering van 3 maart 2020 (behandeling uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2021-2024) 
heeft uw raad aangegeven dat er een sluitende jaarschijf 2021 en het maximaal streven om te komen tot 
een sluitende jaarschijf 2024.  
De saldi uit voorgaande tabel in paragraaf 2.1.2 zijn, behoudens voor het jaar 2022,  tijdens het begrotings-
proces gedaald. 
 
Volledigheidshalve wordt hierbij aangetekend dat de exploitatiesaldi uit de voorjaarsnota 2021-2024 waren 
gebaseerd op een doorkijk op hoofdlijnen en de begrotingssaldi 2021-2024 vormen een uitkomst van de 
totale begroting 2021-2024.  
Uit het volgende overzicht blijken de verschillen per jaar tussen het geactualiseerd beeld (paragraaf 2.1.2 en 
de volledige begrotingscijfers 2021-2024: 
 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 

Geactualiseerd beeld voorjaarsnota 
(incl. ontwikkelingen,  gevolgen 
meicirculaire 2020/aanvullende 
informatie en het coalitieakkoord) 

-62.778 63.443 -153.257 -345.150 

Uitkomst exploitatiebegroting 2021-
2024 

45.056 145.947 -43.071 -181.160 

Verschillen voorjaarsnota (incl. 
coalitieakkoord)/uitkomst exploi-
tatiebegroting  

+107.834 +82.504 +110.186 +163.990 

 
Deze verschillen zijn het saldo van diverse positieve en negatieve effecten vanuit het begrotingsproces. En-
kele belangrijke mee- en tegenvallers voor de eerste en de laatste jaarschijf worden in de volgende tabel 
weergegeven, waaruit tevens blijkt of er sprake is van een incidenteel of structureel effect. Voor alle duide-
lijkheid wordt opgemerkt dat onderstaande belangrijke mutaties dus niet waren verwerkt in de cijfers van de 
voorjaarsnota 2021-2024, maar wél verwerkt zijn in de voorliggende begroting 2021-2024. 
 

Omschrijving 2021 2024 

Positieve effecten:   

Vervallen stelpost SVB trekkingsrechten 28.000 28.000 

Overdekking afval en riolering (BCF+overhead) 87.000 87.000 

Voordeel begroting Kempenplus t.o.v. inschatting voorjaarsnota 9.000 80.000 

Effect renteverlaging 2% naar 1,25% 95.000 95.000 

Geen structurele (extra) formatie VTE 76.000 76.000 

Incidentele dekking tekort BUIG  32.000  

Subtotaal positieve effecten 327.000 366.000 

   

Negatieve effecten:   

Bijstelling huur Markt 29 Eersel -35.000 -35.000 

Bijstelling dividend BNG -70.000 0 

Hogere lasten onderhoud gemeenschapshuizen -23.000 -23.000 

Verhuur en verpachtingen -16.000 -16.000 

Verzekeringen -25.000 -25.000 

Loonkosten  -39.000 -39.000 

Diverse kleine afwijkingen -11.000 -64.000 

Subtotaal negatieve effecten 219.000 202.000 

   

Totaal saldo positieve effecten uit het  begrotingsproces 2021-
2024 

108.000 164.000 

 
Voor een nadere detaillering wordt op deze plaats ook verwezen naar de analyse van de belangrijkste finan-
ciële afwijkingen 2021 ten opzichte van ramingen 2020 per productgroep (zie het onderdeel “Wat mag het 
kosten” bij ieder programma). 
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Zoals al in de inleiding is aangegeven zien de totale inkomsten en uitgaven (inclusief de stelposten) en de 
saldi voor de periode 2021-2024 er als volgt uit: 
 

 2021 2022 2023 2024 

Inkomsten 48.162.238 48.958.579 45.669.111 45.607.041 
Uitgaven 48.117.182 45.812.632 45.712.182 45.788.201 
Exploitatiesaldi +45.056 +145.947 -43.071 -181.160 
Waarvan incidenteel +32.312 - - - 
Structurele saldi +12.744 +145.947 -43.071 -181.160 
 
2.1.4 Incidentele toevoeging exploitatiesaldo 2021 aan de algemene reserve vrij besteedbaar 
Het begrotingsoverschot voor 2021 bedraagt € 45.056,-- en is, evenals voorgaande jaren, toegevoegd aan 
de algemene reserve vrij besteedbaar. Hiervan is € 32.312,-- incidenteel, waardoor het structurele positieve 
saldo € 12.744,-- bedraagt. 
  
Het positieve exploitatiesaldo 2021 biedt nog enige financiële ruimte voor eventuele incidentele nadelige 
effecten uit de septembercirculaire 2020 en/of tegenvallers uit de 2e bestuursrapportage 2020 welke mogelijk 
nog niet zijn verwerkt in de voorliggende begroting (indien dit het geval is zullen deze worden meegenomen 
in de 1e begrotingswijziging 2021). Tevens zullen ook eventuele financiële gevolgen voor de exploitatie, wel-
ke voortvloeien uit raadsbesluiten in september 2020, worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 
2021. 
 
2.1.5 Verschillenanalyse programmabegroting 2021/2020 
De belangrijkste verschillen tussen de voorliggende ontwerpbegroting 2021 en de begroting 2020 (per pro-
ductgroep), worden per programma aangegeven bij het onderdeel “Wat mag het kosten” (zie exploitatieover-
zicht met toelichting verschillen).  
 
 
2.2 Arbeidskosten  
 
Formatie  
Bij de berekening van de arbeidskosten is voor de begroting 2021 uitgegaan van een reguliere formatie van 
90,13 fte.  Deze arbeidskosten zijn ook meegenomen in de kostenverdeling of rechtstreeks geraamd op de 
functionele begrotingspost c.q. productgroep dan wel geraamd in het nieuwe programma “Overheadkosten”.   
 
Voorziening wachtgelden ex-wethouders/Voorziening pensioenverplichting (ex-)bestuurders 
Met betrekking tot de wachtgeldverplichtingen (voormalige) wethouders is - op grond van het Besluit Begro-
ting en Verantwoording (BBV) - een voorziening aanwezig. Bij de jaarrekening wordt telkens door de ac-
countant getoetst of het volume van deze voorziening toereikend is om aan de (toekomstige) verplichtingen 
te voldoen (conform BBV-voorschriften) en indien nodig wordt de voorziening hierop aangepast.  
 
 
2.3  Investeringen 
 
De gemeente is een inkomensbestedende organisatie. Dit komt ook tot uitdrukking in de vele investeringen 
die door de gemeente worden gedaan. Deze investeringen zijn bij de totstandkoming van het Besluit Begro-
ting en Verantwoording (BBV) in 2004 gesplitst in investeringen met een economisch nut en investeringen in 
de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 
Investeringen met een economisch nut zijn investeringen die verhandelbaar zijn of waar de gemeente in-
komsten mee kan genereren (bijvoorbeeld rioolheffing). Indien een investering niet voldoet aan bovenstaan-
de criteria dan betreft het een investering met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen).  
Ten aanzien van de activering van investeringen met een economisch nut werd in 2004  in het Besluit Be-
groting en Verantwoording BBV aangegeven dat deze geactiveerd moeten worden. De andere investeringen 
mochten geactiveerd worden. Door deze vrijheid om wel of niet te activeren bestaan er inmiddels grote ver-
schillen in de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan.  
Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn de artikelen 59 en 64 gewijzigd, zodat investeringen met een maatschappelijk 
nut, evenals investeringen met een economisch nut, beide moeten worden geactiveerd (en over de verwach-
te toekomstige gebruiksduur dienen te worden afgeschreven). De enige uitzondering op het verplicht active-
ren zijn kunstvoorwerpen met een cultuur-historische waarde, die niet mogen worden geactiveerd (artikel 59, 
lid 2). 
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Tevens is er in het nieuwe BBV (vanaf begroting 2017) ook bepaald dat de bijdragen van derden verplicht in 
mindering moeten worden gebracht op de bruto-investering. Tot op heden had de gemeente de mogelijkheid 
om bruto dan wel netto te verantwoorden, maar het gewijzigde BBV betekent dus dat de netto-methode ver-
plicht wordt gesteld. 
 
In de “Financiële verordening gemeente Eersel” is als uitgangspunt vastgelegd dat op investeringen groter 
dan € 10.000,-- wordt afgeschreven.  
 
Kredietvoteringen 
Met het vaststellen van de programmabegroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven 
per programma tot de bedragen van het ‘overzicht van baten en lasten’ (zie paragraaf 1 van de financiële 
begroting). In de programma’s zijn ook de investeringsplannen voor het begrotingsjaar 2021 opgenomen, 
welke voor meerdere jaren lasten met zich mee kunnen brengen.  
Door het vaststellen van de begroting 2021-2024 worden - evenals voorgaande jaren - ook de investerings-
plannen voor het begrotingsjaar geautoriseerd. 
 
 
2.4  Reserves en voorzieningen 
 
Bij de berekening van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2021 is uitgegaan van de 
rekeningcijfers 2019, vermeerderd c.q. verminderd met geraamde mutaties in het jaar 2020 op grond van 
door uw raad genomen besluiten. Vervolgens is rekening gehouden met de voorgestelde dekkingsmaatrege-
len zoals opgenomen in de voorliggende begroting 2021-2024 c.q. meerjarig investeringsprogramma 2021-
2024.  
Verder is rekening gehouden met hetgeen over reserves is opgenomen in de vastgestelde beleidsnota Re-
serves en voorzieningen (2011) en wat ter zake in de voorjaarsnota 2021-2024 is verwoord.  
 
Reserves 
De reserves kunnen worden verdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves. De totale reservepo-
sitie van de gemeente Eersel is per 1 januari 2021 als volgt geraamd: 
 

Algemene reserves:   

- minimum (niet vrij besteedbaar) 5.766.165  

- vrij besteedbaar 9.308.530   

- algemene bedrijfsreserve (bouwgrondexploi-
tatie) 

3.561.132  

- bovenwijkse voorzieningen 881.408   

  19.517.235 

Bestemmingsreserves  21.594.466 

Totaal reserves per 1-1-2021 (excl. rentebijschrijving)  41.111.701 

 
Hieronder wordt specifiek ingegaan op de mutaties in de algemene reserve vrij besteedbaar in de planperio-
de 2020-2024. Deze zijn van belang zijn om een beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeente. 
 
Algemene reserve vrij besteedbaar 
Met betrekking tot de reservepositie kan worden opgemerkt dat de totale vrij besteedbare algemene reserve 
per 1 januari 2025 (inclusief rentebijschrijving) wordt geraamd op  € 7,9 miljoen. Hierbij is rekening gehouden 
met meerjarig-investeringsprogramma (MIP) 2021-2024. De algemene reserve vrij besteedbaar is van be-
lang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Gezien de risico’s die we als gemeente lopen  wordt 
jaarlijks rekening gehouden met een minimale buffer voor de algemene reserve vrij besteedbaar. Bij de be-
rekening van het beschikbare bedrag voor het MIP 2021-2024 in de voorjaarsnota 2021-2024 is rekening 
gehouden met de vastgestelde minimale buffer van € 3,5 miljoen,--. Tevens is wederom de 4/8 variant toe-
gepast waardoor een bedrag van € 3,5 miljoen blijft gereserveerd voor de periode 2023-2026. 
In onderstaand overzicht is het verloop van de vrij besteedbare algemene reserve weergegeven. Het over-
zicht is opgesteld op basis van de jaarrekening 2019, de begroting 2020 en de voorliggende begroting 2021-
2024.  
 
Daarnaast zijn in het overzicht verwerkt: 
- de onttrekkingen en stortingen op basis van de begroting 2020 en raadsbesluiten; 
- de onttrekkingen en stortingen welke - mede op grond van voorjaarsnota en het coalitieakkoord - worden 

voorgesteld ten behoeve van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 (inclusief eenma-
lige investeringen 2021-2024 zoals opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024).  
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  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo per 1-1-2020(:incl. rente+ resultaatbestemming 2019) 17.349.762 9.308.530 8.744.836 7.554.571 7.654.926 

Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen) 0 358.971 129.310 114.432 115.687 

  17.349.762 9.667.501 8.874.146 7.669.003 7.770.613 

Begroting 2020 / raadsbesluiten      

    Onttrekkingen (investeringen)      

- Nog uit te geven restantkredieten 2019 en beslui-
ten in het jaar 2020  t/m 20 juni 2020) 

-7.388.583     

 Onttrekkingen (overige) -426.268     

- Bijdrage aan de voorziening riolering (conform 
bedrag rentetoevoeging) 

-226.381 -146.217    

 9.308.530 9.521.284 8.874.146 7.669.003 7.770.613 

Begroting 2021      

 
Onttrekkingen (investeringen) 

     

Sociale voorzieningen      

- Geen      

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid      

- Jongerenopbouwwerk       -34.000    

Onderwijs en educatie      

- Digitaal huis  - 18.000 - 18.000   

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting      

- Omgevingsvisie 2.0  - 91.000    

Milieu       

-        Bewustwording duurzaamheid  -19.000   
 

 
 

Veiligheid      

-  Geen       

Verkeer en vervoer      

-  Aanleg looproute voor mensen met beperking op Markt 
en Hint 

 - 50.000 -350.000   

- Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 
- Herinrichting Eindhovenseweg 
- Diverse voorzieningen in gebied van de Run ivm gebieds-

impuls N69 

 - 50.000  
- 661.000 

- 50.000 

  

Cultuur, sport en recreatie 
-       Geen 

  
 

 
 

  

Economische structuur      

-  Visit Eersel Manager  - 61.000 - 61.000   

- 
- 

 Tijdelijke projectleider vrijetijdseconomie (2021-2022) 
Innovatie / Slimmer Eersel 

 - 152.000 
- 75.000 

 
- 75.000 

  

- Rural Data Center de Kempen  -25.000 
 

- 25.000   

Bestuur en organisatie      

- Informatiebeveiliging/ gebouwenbeheer  - 43.000    

Overheadkosten       

- Geen      

Onttrekkingen (exploitatie)      

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid      

- AED’s  -17.000    

Cultuur, sport en recreatie      

- Geen      

Economische structuur      

- Geenr      

Bestuur en organisatie      

- Geen      

Overheadkosten      

- Incidenteel bijdrage SK  -141.448 -79.575 - 14.077 22.480 

      

Saldo per 31-12 9.308.530 8.744.836 7.554.571 7.654.926 7.793.093 
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  2020 2021 2022 2023 2024 

 Rentebijschrijving (incl. rente voorzieningen)     117.414 

 Saldo per 1-1-2025     7.910.506 

 
 
Algemene reserve bouwgrondexploitatie 
Bij de bouwgrondexploitatie is sprake van een afzonderlijke algemene reserve, welke ultimo 2021 wordt 
geraamd op € 3.605.646,-- (excl. begroot resultaat 2021). Voor het meerjarig verloop van de algemene re-
serve bouwgrondexploitatie wordt op deze plaats verwezen naar paragraaf 7: Grondbeleid. 
 
 
2.5  Geprognosticeerde balans 
 
In het gewijzigde BBV wordt vanaf begrotingsjaar 2017 een meerjarig geprognosticeerde balans voorge-
schreven. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate 
van detail te kennen.  In de balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig 
investeringsprogramma 2021-2024. 
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                 GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2020-2024

ACTIVA

BALANS        per 1 januari 2020   per 31 december 2020   per 31 december 2021   per 31 december 2022   per 31 december 2023   per 31 december 2024

Vaste activa 49.108.585 62.392.070 64.903.804 68.776.743 73.612.823 73.108.610

Vlottende activa 1.163.744 694.136 312.745 394.541 178.473 0

(voorraad bouwgronden)

Totaal activa 50.272.329 63.086.206 65.216.549 69.171.284 73.791.296 73.108.610

Financieringstekort/overschot 24.787.494 5.350.375 1.411.889 -4.353.311 -11.121.349 -9.789.976

Totaal generaal 75.059.823 68.436.581 66.628.438 64.817.973 62.669.947 63.318.634

PASSIVA

BALANS        per 1 januari 2020   per 31 december 2020   per 31 december 2021   per 31 december 2022   per 31 december 2023   per 31 december 2024

Eigen vermogen

1. Reserves:

   * Algemene reserves 27.194.236 19.517.235 18.809.885 17.640.280 17.774.332 18.018.507

   * Bestemmingsreserves 19.131.175 21.594.466 21.560.770 21.037.569 20.750.005 20.491.892

46.325.411 41.111.701 40.370.655 38.677.849 38.524.337 38.510.399

Vreemd vermogen

2. Voorzieningen 19.182.925 18.618.213 18.357.783 19.046.791 17.858.943 18.521.568

3. Langlopende schulden:

   * Onderhandse leningen 9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333 6.286.667 6.286.667

9.551.487 8.706.667 7.900.000 7.093.333 6.286.667 6.286.667

Totaal vaste financierings- 75.059.823 68.436.581 66.628.438 64.817.973 62.669.947 63.318.634

middelen

Totaal generaal 75.059.823 68.436.581 66.628.438 64.817.973 62.669.947 63.318.634
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3. Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024  
 
Het meerjareninvesteringsprogramma 2021-2024 is enerzijds gebaseerd op het concept, zoals dat bij de 
behandeling van de voorjaarsnota 2020-2023 op 30 juni 2020 is besproken in de gemeenteraad, en ander-
zijds heeft ook het coalitieakkoord 2018-2022 als uitgangspunt gediend (zie ook de toelichting in paragraaf 
2.3 van het hoofdstuk de “Financiële begroting”). 
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    2021 2022 2023 2024        2021 2022 2023 2024 

1 N Jongerenopbouwwerk 34       34 34 34       34 

2 N Digitaalhuis 18 18     36 36 36       18 

3 V Vervanging groen 75 80 80 80 315 315          

3 N Omgevingsvisie 2.0 195       195 195 91       91 

3 N Anticiperende verwervingen (con-
form nota grondbeleid) 

2.000       2.000 2.000         
 

3 N Voorbereidingskosten nieuwe 
grondexploitaties 

50       50 50         
 

4 V Vervanging riolering  795 1.359 1.359 1.041 4.554 4.554          
4 V Vervangen electrotechn/mech deel 

gemalen 
305 340 325 76 1.046 1.046         

 
4 V Vervangen bouwkundig mech 

gemalen 
22 22 22 22 88 88         

 
4 V Onderzoeken 27       27 27          
4 V Groot onderhoud riolering (afkop-

pelen i.h.k.v. KRW) 
53 53 53 53 212 212         

 
4 V Vervangen elektrisch/mechanisch 

hoofdgemalen 
125 37 89 89 340 340         

 
4 N Energiereductie bestaande ge-

meentelijke gebouwen 
  167 180 192 539 539   div.     

 

4 N Bewustwording duurzaamheid 19       19 19 19       19 

6 V Vervangen verharding Doorn-
bocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, 
Korte- en Lange Reen Steensel 

235       235 235         

 

6 V Vervangen verharding Jan Hage-
laersweg, Korte Kerkstraat, Jo-
seph Schulte-weg, Frans van 

113       113 113         
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    2021 2022 2023 2024        2021 2022 2023 2024 

Nunenstraat 

6 V Vervangen verharding Koren-
bloemlaan 

20 223   
  

243 243         
 

6 V Vervangen verharding Mostheuvel     590   590 590          
6 V Vervangen verharding Rietven     56   56 56          
6 V Vervangen verharding Broekstraat   286     286 286          
6 V Vervangen verharding Eindhoven-

seweg 
  524 

    
524 524         

 
6 N Herinrichting Eindhovenseweg   661     661 661 661 25      
6 N Verkeersveiligheidsplan 95 95 95 95 380   0 25 4.394 9.334 14.226 19.071  
6 V Vervanging materieel buitendienst 

(gladheidsbestr.) 
    36 47 83     10     3.825 8.999 

 
6 N Aanleg looproute voor mensen 

met een beperking op de Markt en 
Hint. In combinatie met groot on-
derhoud 

50 780     830 830 400 25         
 
 

 
6 N Fietsviaduct Haagdoorn - Meer-

heide 
    2.500   2.500 856         76.035 85.488 

 
6 N Herinrichting Carquefouplein 50 615     665     25 2.313 31.044 34.555 34.223  
6 N Div. voorz. in gebied van de Run 

ivm gebiedsimpuls N69 
  100     100 100 50           

 
6 N Herinrichting Hazenstraat - Stok-

kelen 
100 1.200     1.300     25 4.625 60.700 67.550 66.900 

 
6 N Vervangen verharding / recon-

structie Schadewijkstraat 
  50 1.120   1.170 120   25   2.313 54.400 60.815 

 
6 N Haalbaarheidsonderzoek geluids-

wal A67 
50       50 50 50           50 
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    2021 2022 2023 2024        2021 2022 2023 2024 

 

6 V Vervangen verharding Willibror-
dusstraat Wintelre 

  50 475   525     25   2.313 24.569 27.275 
 

7 V Renovatie tennisaccommodatie 
Vessem 

177       177 15   40 5.063 6.024 5.974 5.923 
 

7 V Gevelrenovatie hockeyaccommo-
datie 

76       76 7   25 3.191 3.588 3.554 3.519 
 

7 N Aanleg kunstgrasveld voetbalver-
eniging EFC 

666       666 258   30 19.150 21.530 21.360 21.190 
 

7 N Voorbereidingskrediet toekomst 
zwemwater 

100       100 100             
 

7 N Omheinen sportparken Eersel en 
Steensel 

50       50 4   20 3.388 3.646 3.618 3.589 
 

8 N VisitEersel Manager 81 81     162 162 122           61 

8 N Tijdelijke projectleider vrijetijds-
economie 

152       152   152           
152 

8 N Innovatie / Slimmer Eersel 75 75     150 150 150           75 

8 N Rural Data Center de Kempen 100 100     200 200 50           25 

11 V Informatiebeveiliging / gebouwen-
beheer 

64       64 64 43           
43 

11 V Vervanging materieel buitendienst 
(overig)  

40 67 122 20 249     8 5.250 14.231 30.495 33.525  

                               
    Totaal 6.012 6.983 7.102 1.715 21.812 15.079 1.858  47.374 154.723 340.161 370.517 568 
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Toelichting investeringsprogramma 2021-2024 
 
Algemeen 
Onderstaande toelichting op het investeringsprogramma betreft een cijfermatige onderbouwing, 
waarbij met name de dekkingsmiddelen worden aangegeven (de beschikkingen over de algemene 
reserve en de netto kapitaal- en exploitatielasten worden in afzonderlijke kolommen weergegeven, 
zodat deze niet afzonderlijk worden toegelicht). Indien er sprake is van een te activeren nieuwe- en 
vervangingsinvestering met daaruit voortvloeiende kapitaallasten, is rekening gehouden met even-
tueel vrijvallende kapitaallasten zodat in die gevallen enkel de extra kapitaallasten zijn opgenomen 
in het meerjarig investeringsprogramma. De totaal geraamde kapitaallasten/exploitatielasten voor 
de jaren 2021 tot en met 2024 zijn in de exploitatie als stelpost opgenomen (programma 10). 
Voor een inhoudelijke toelichting voor de investeringen 2021 wordt verwezen naar het desbetref-
fende programma en de formats in de voorjaarsnota 2021-2024. 
 
 
Programma 3: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
Vervanging groen 
Voor de dekking van de vervangingen groen is bij de vaststelling van het beleidsplan Groen Loont! 
in 2017 besloten om jaarlijks een bedrag te storten in de bestemmingsreserve vervanging groen. 
De benodigde investeringen voor 2021 tot en met 2024 (totaal € 315.000,--) kunnen worden gedekt 
uit deze bestemmingsreserve. 
 
Anticiperende verwervingen (conform nota grondbeleid) en voorbereidingskosten nieuwe grondex-
ploitaties.  
De verwervingen en kosten worden als materieel vaste activa in de balans verwerkt tot het moment 
dat de grond in exploitatie wordt genomen. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. 
 
 
Programma 4: Milieu 
 
Vervanging riolering. Totaal € 4.544.000,-- 
Vervangen elektrotechnische / mechanische deel gemalen. Totaal € 1.046.000,--. 
Vervangen bouwkundige mechanische gemalen. Totaal € 88.000,--. 
Onderzoeken. Totaal € 27.000,-- 
Groot onderhoud riolering.(afkoppelen in het kader van de kaderrichtlijn water)  Totaal: € 212.000,-- 
Vervangen elektrotechnische / mechanische hoofdgemalen. Totaal € 340.000,-- 
Deze investeringen zijn opgenomen op grond van de uitvoering van het Gemeentelijk Riolerings-
plan 2016-2021 wat in 2018 financieel is geactualiseerd.  
 
Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen 
Deze investering groot  € 539.000,-- zal op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in 
rekening worden gebracht. 
 
 
Programma 6: Verkeer en vervoer 
 
Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel 
De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 235.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilita-
tie wegen (kapitaallasten). 
 
Vervangen verharding Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulte-weg, Frans van 
Nunenstraat. De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 113.000,-- wordt gedekt uit de re-
serve rehabilitatie wegen (kapitaallasten). 
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Vervangen verharding Korenbloemlaan 
De totaal geraamde investering voor de jaren 2021 en 2022 ad € 243.000,-- wordt gedekt uit de 
reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten). 
 
Vervangen verharding Mostheuvel 
De geraamde investering voor het jaar 2023 ad € 590.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilita-
tie wegen (kapitaallasten). 
 
Vervangen verharding Rietven 
De geraamde investering voor het jaar 2023 ad € 56.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilitatie 
wegen (kapitaallasten). 
 
Vervangen verharding Broekstraat 
De geraamde investering voor het jaar 2022 ad € 286.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilita-
tie wegen (kapitaallasten). 
 
Vervangen verharding Eindhovenseweg  
De geraamde investering voor het jaar 2022 ad € 524.000,-- wordt gedekt uit de reserve rehabilita-
tie wegen (kapitaallasten). 
 
Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint 
De geraamde investering voor het jaar 2021 en 2022 ad € 830.000,-- wordt voor € 430.000,-- ge-
dekt uit de reserve rehabilitatie wegen (kapitaallasten) en € 400.000,-- uit de algemene reserve vrij 
besteedbaar. 
 
 
Programma 7: Cultuur, sport en recreatie 
 
Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater 
De geraamde investering voor het jaar 2021 ad € 100.000,-- wordt gedekt uit bestemmingsreserve 
zwembad. 
  



 
 

21 
 

4. Meerjarenbegroting 
 
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt bij de meerjarenramingen uitgegaan 
van een periode van vier jaren. Dus kunnen de meerjarenramingen worden beschouwd als een 
financiële vertaling van het aanvaard beleid gedurende de komende vier jaren.  
Zo wordt met name inzicht verkregen of er voldoende middelen zijn om een meerjarig investerings-
programma tot uitvoering te brengen. 
 
 
4.1 Algemene uitgangspunten 
 
Evenals bij de systematiek van de berekening van de algemene uitkering is bij de begroting voor de 
jaren 2021-2024 geen rekening gehouden met algemene loon- en prijsstijgingen. De meerjarenra-
mingen zijn dus berekend op het systeem van constante lonen en prijzen. 
Bij de berekening van de kapitaallasten voortvloeiende uit het investeringsschema is uitgegaan van 
2% rente en is bij de stelpost onderuitputting – conform de financiële verordening – voor het eerste 
jaar rekening gehouden met een half jaar rentelasten. 
Verder is uitgegaan van aanvaard beleid inclusief alle begrotingswijzigingen tot en met de raad van 
30 juni 2020 en de jaarrekeningcijfers 2019. 
 
 
4.2 Verloop meerjarenramingen 2022-2024 
 
De begroting 2021-2024 heeft voor de afzonderlijke jaren de volgende saldi: 
2021 +€ 45.056,-- 
2022 +€ 145.947,--  
2023 -€ 43.071,-- 
2024 -€ 181.160,-- 
 
In onderstaand overzicht worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige jaarschijf weergegeven. 
N.B.: + = positief effect ten opzichte van vorig jaar; - = negatief effect ten opzichte van vorig jaar. 
 
 
Omschrijving Verschil 2022 

t.o.v. 2021 
Verschil 2023 
t.o.v. 2022 

Verschil 2024 
t.o.v. 2023 

Beginsaldo (=eindsaldo vorig begrotingsjaar) -45.056 -145.947 43.071 

        

Mutaties t.o.v. vorig begrotingsjaar       

Productgroepen:       

- Inkomen -2.000 -2.000 0 

- Sociaal cultureel werk +6.000 0 0 

- Volksgezondheid +17.000 0 +2.885 

- Bouwen en wonen -19.000 -81.250 -120.250 

- Woonomgeving en leefmilieu -700 -18.830 -8.963 

- Planologie 0 +9.000 0 

- Milieuzorg -36.000 +63.900 0 

- Bereikbaarheid -35.000 -35.000 -35.000 

- Sport en recreatie -3.200 +2.400 -2.400 

- Bestuursorganen -31.500 +21.600 +9.900 

- Maatschappelijke registratie -15.012 -6.816 +33.268 
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- Algemene dekkingsmiddelen +163.330 -299.024 -48.746 

- Overheadkosten +56.973 +156.002 +31.217 

        

Totaal -145.947 43.071 181.160 

 
Voor zover de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024 aanzienlijk afwijken wordt dit hieronder per 
productgroep nader toegelicht. 
 
Productgroep Volksgezondheid 
Conform het raadsvoorstel inzake de AED van 24 september 2020 wordt er incidenteel voor de 
jaren 2020 en 2021 € 17.000,-- per jaar extra beschikbaar gesteld. 
 
Productgroep Bouwen en wonen 
De mutaties hebben betrekking op bijstellingen van de bouwleges.  
 
Productgroep Milieuzorg 
De mutaties hebben betrekking op de extra kosten voor intensivering milieutoezicht in 2021 en 
2022. 
 
Productgroep Bereikbaarheid 
Het nadeel wordt geheel veroorzaakt door de jaarlijks extra toenemende storting voor vervanging 
wegen met € 35.000,-- per jaar in 2022. 
 
Productgroep Bestuursorganen 
De mutaties binnen deze productgroep hebben voornamelijk betrekking op het aantal verwachte 
verkiezingen tot en met 2023 en een raming voor de (actualisatie van de) doorrekening van de 
voorziening pensioenverplichting ex-bestuurders in 2022. 
 
Productgroep Maatschappelijke registratie 
De mutaties hebben betrekking op de verlenging van de geldigheidsperiode van rijbewijzen en reis-
documenten van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er fluctuaties zitten in de opbrengsten. 
 
Productgroep Algemene dekkingsmiddelen 
 
Mutaties in algemene uitkering (inclusief deelfonds Sociaal domein) uit het gemeentefonds: 
2022 €  42.679,-- 
2023 € - 31.586,-- 
2024 € - 38.390,-- 
 
Mutaties in kapitaal- en exploitatielasten meerjarig-investeringsprogramma 2021-2024: 
2022 € - 107.349,-- 
2023 € - 185.438,-- 
2024 € - 30.356,-- 
 
Mutaties in stelposten: 
2022 €  203.000,-- 
2023 € - 107.000,-- 
2024 €  0,-- 
 
De raming voor uitkering dividend van de BNG is in 2021 neerwaarts bijgesteld naar € 155.000,-- 
en loopt meerjarig op naar € 225.000,-- in 2024. 
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Productgroep Overheadkosten 
 
De mutaties binnen deze productgroep worden mede veroorzaakt door de bijdrage aan de Samen-
werking Kempengemeenten conform de begroting SK (uitvoeringskosten MD/VTH/SSC/P&O) 
meerjarig als volgt wijzigen: 
2022 €  39.846,-- 
2023 €  168.500,-- 
2024 €  8.774,-- 
 
Hierbij wordt het verschil mede veroorzaakt doordat de beschikking over algemene vrij besteedbare 
reserve ten behoeve van incidentele kosten SK meerjarig als volgt wijzigen: 
2022 € -  61.873,-- 
2023 € - 190.498,-- 
2024 € - 36.557,-- 
 
 
Tevens worden de mutaties binnen deze productgroep veroorzaakt doordat de bijdrage aan Kem-
penplus meerjarig als volgt wijzigt: 
2022 €  92.000,-- 
2023 €  165.000,-- 
2024 €  72.000,-- 
 
Mede wordt het verschil veroorzaakt doordat de beschikking over de bestemmingsreserve Partici-
patiebedrijf Kempenplus meerjarig als volgt wijzigt: 
2022 €  0,-- 
2023 € - 125.000,-- 
2024 €  0,-- 
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