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Inleiding 

"Slim werken aan de toekomst" was het motto van de Programmabegroting 2012. Dit motto was ingegeven 

vanuit de zware bezuinigingsoperatie waar we midden in stonden, maar ook vanuit ons geloof dat onze 

ambities realiseerbaar waren ondanks de bezuinigingen. De Jaarstukken 2012 laten zien dat we het merendeel 

van de voorgenomen activiteiten dan ook hebben kunnen realiseren.  

 

De voortgang van de realisatie van de bestuurlijke doelen is naast ons eigen handelen ook afhankelijk geweest 

van ontwikkelingen om ons heen. Het stuk lopen van de Catshuisonderhandelingen, het vallen van het kabinet, 

de verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord hebben als gevolg gehad dat van rijkswege deels een andere 

koers wordt gevolgd. De sociale decentralisaties zijn hierdoor gedeeltelijk uitgesteld, en krijgen op onderdelen 

een andere invulling. Zo is de wet Werken naar Vermogen van de baan en in de plaats daarvan is de 

Participatiewet aangekondigd. Dat heeft ons er niet van weerhouden om ons nieuw organisatiemodel 

ondersteuning arbeidsmarkt toch te lanceren, waarin ook ons nieuw gemeentelijke werkbedrijf een plek heeft.  

De verdere doorwerking van het nieuwe regeerakkoord moet dit jaar, 2013, duidelijk worden.  

 

Natuurlijk moeten we onze resultaten van 2012 ook zien in de context van de mondiale crisis. In 2012 waren er 

nog geen tekenen van economisch herstel. Dit treft ook onze gemeente, niet alleen op financieel vlak maar ook 

op sociaal economisch gebied. Ondanks onze inspanningen is het aantal banen afgenomen, de werkloosheid 

gestegen en moeten meer mensen een beroep doen op een uitkering. Waar de gemeente in voorgaande jaren 

nog beter scoorde dan andere B5-gemeenten, zien we dat we nu, in negatieve zin, op gelijke voet komen met 

de B5.  

We zien de crisis ook terug in de groeiende groep in de schuldhulpverlening. Ondanks onze zorg voor deze 

negatieve tendensen slagen we er niettemin in om het bereik van ondersteunende regelingen niet alleen 

absoluut maar ook relatief te vergroten. Ook onze inspanning in de impulswijken laat zien dat we goed op 

koers liggen hetgeen in de context van de crisis zeker positief is.      

 

De crisis in de vastgoed sector duurt voort. In 2012 hebben wij een uitgebreid traject gevolgd om de risico's in 

ons grondbedrijf zorgvuldig te benoemen en hiervoor de benodigde middelen te reserveren. Naast de 

voorbereidingen in de Perspectiefnota en begroting komen we nu in de jaarrekening tot een definitieve 

reservering. Deels kunnen wij hierin eigen keuzes maken, maar wij zijn ook gebonden aan regelgeving die met 

ingang van 2012 van toepassing is.  

 

Met de afronding van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Vossenberg West II hebben we meer grond 

voor bedrijven kunnen afzetten dan voorgaande jaren. Dit is zelfs op nationaal niveau uniek te noemen. De 

woningbouwproductie verloopt grilliger. Dit jaar zijn er minder woningen opgeleverd dan in de jaren ervoor. 

Hier zien we een vertraging op plannen die in de maak zijn. Die vertraging betekent evenwel dat we de 

komende jaren weer een hogere productie mogen verwachten. De samenstelling van die productie zal een 

afspiegeling van de huidige moeilijke markt zijn en bestaat dan vooral uit die producten waar de vraag nog 

concreet is. In de transitie stedelijke ontwikkeling hebben we een iteratief traject uitgestippeld om meer grip te 

krijgen op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve programmering. 

 

Bij de majeure projecten hebben we diverse stappen gezet om onze ambities waar te kunnen blijven maken. 

De intentieovereenkomst met Fontys, de start van de aanleg van de Burgemeester Brokxlaan, het tijdelijk 

gebruik in de Spoorzone, de in aanbouw zijnde woningbouw in de Piushaven en de visie op het 

kernwinkelgebied zijn daar voorbeelden van. Ook de nieuwe ruimtelijk functionele koers voor Stappegoor 

hoort hierbij, die geleid heeft tot de aanvullende overeenkomst met het Consortium Stappegoor. 

 

Met de sluiting van de Ring van Tilburg, de start van de verbreding van het Wilhelminakanaal en uitvoering van 

Railport Loven zijn belangrijke vorderingen gemaakt op alle fronten om de bereikbaarheid van de stad te 

vergroten.  

 

Om het imago van de stad te versterken hebben we een aantal lijnen uitgezet in het promotie- en 

acquisitieplan en in het nieuwe evenementenbeleid. De succesvolle editie van de kermis in 2012 markeert onze 

ambitie om de unieke positie van de Tilburgse Kermis te behouden. Met de vaststelling van het bidboek en 

onze deelname in 2018EindhovenBrabant grijpen we deze samenwerking met de Brabantse grote steden en de 

provincie aan om onze internationale bekendheid te vergroten. 
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De samenwerking op provinciaal niveau en de samenwerking in de regio zijn in betekenis toegenomen. 

Vanwege de sociale transities is onze samenwerking in het sociale domein in de regio het voorbije jaar verder 

verbreed. De herindelingsplannen van het kabinet zetten de samenwerking in de regio wel onder druk. Het 

positioneren van de regio als de regio van Social Innovation heeft in 2012 meer vorm gekregen, maar moet nog 

loskomen van het papier. 

 

In ons eigen handelen op weg naar een andere overheid zijn binnen de transities in 2012 eerste stappen gezet. 

Ter uitwerking van de motie van de raad over wijkgericht werken hebben we maatregelen getroffen om het 

wijkgericht werken nieuwe stijl verder te borgen. Met de uitvoeringsagenda burgerparticipatie hebben we 

instrumentarium benoemd om de communicatie en interactie met de burger te vergroten. De waardering van 

de burger voor onze dienstverlening is goed gebleven.  

 

Om een betaalbare organisatie te blijven, is blijvend aandacht nodig voor procesverbetering. Rode draad bij de 

bezuinigingen op de organisatie was daarom het hanteren van een andere aanpak; ook bij efficiency komen tot 

keuzes vanuit inhoud, de zogenaamde Lean-trajecten. De doorlooptijd van deze aanpak vraagt meer tijd dan 

voorzien bij de begroting. Toch durven we te concluderen dat de uitvoering op schema ligt. 

Zonder weg te nemen dat de bezuinigingen pijn hebben gedaan en een deel van de bezuinigingen pas de 

komende jaren volledig tot uitdrukking komt zijn de benodigde bezuinigingen gerealiseerd. 

 

De nieuwe gemeentelijke organisatie is in 2012 van start gegaan. Dit heeft veel gevraagd van de medewerkers. 

Het realiseren van de doelen van de reorganisatie strekt zich uit over meerdere jaren. Naast hetgeen reeds in 

2012 is gerealiseerd, zijn er in de tussenevaluatie eind 2012 verbeterpunten benoemd.    

 

Het traject van de Toekomst Tilburg 2040 is in 2012 afgerond met een debat over vervolgacties. Daar waar de 

gemeente een rol heeft in de vervolgacties hebben wij onze rol gepakt. Ook dit is slim werken aan de toekomst, 

niet als gemeente alleen, maar samen met de stad.  

 

Terugkijkend was 2012 een jaar waarin veel gerealiseerd is en ook veel in gang is gezet, niet alleen naar de 

toekomst, maar ook naar de dag van vandaag, wat ons motto voor 2013 "doorpakken" nogmaals onderstreept.  
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Leeswijzer 

De Jaarstukken 2012 zijn het sluitstuk van het eerste jaar van de nieuwe P&C-cyclus. De Jaarstukken 2012 zijn 

een spiegel op de Begroting 2012. Hierbij realiseren we ons dat de Begroting 2012 weliswaar al een 

omvangrijke wijziging had ondergaan ten opzichte van eerdere begrotingen, maar sec nog geen onderdeel was 

van de nieuwe P&C cyclus.  

 

Het totaal van de jaarstukken bestaat uit de programmaverantwoording, de specifieke onderwerpen, de 

jaarrekening en diverse bijlagen. Er wordt geen apart burgerjaarverslag meer gemaakt. De onderdelen die 

betrekking hebben op het burgerjaarverslag hebben een plaats gekregen in deze jaarstukken; dienstverlening 

komt bij het thema bestuur terug, servicenormen en klachten/bezwaarschriften zijn in de bijlagen opgenomen. 

 

Programmaverantwoording 
In hoofdstuk 1 is de programmaverantwoording opgenomen, waarin we rapporteren over het resultaat van de 

doelen, ambities en voorgenomen activiteiten zoals die in de Begroting 2012 zijn opgenomen. Hierbij volgen 

wij de opzet van de Begroting 2012 door inzicht te geven of we hebben gedaan wat we ons voorgenomen 

hadden en of we de beoogde resultaten hebben behaald. In het inleidend voorwoord is vanuit de bestuurlijke 

context teruggekeken op het totale voorbije jaar. De belangrijkste ontwikkelingen, verwezenlijkingen, mee- en 

tegenvallers passeren daarin de revue. 

 

Specifieke onderwerpen 
Hoofdstuk 2 behandelt specifieke onderwerpen. In de paragraaf bedrijfsvoering komen enkele personele en 

bedrijfsvoeringsonderwerpen aan de orde. De paragraaf algemene dekkingsmiddelen licht de ontwikkelingen 

van de algemene uitkering en belastingen toe. De paragraaf lokale heffingen schetst een beeld van diverse 

belastingen en heffingen en de lokale lastendruk. Verder worden subsidies, risico's en weerstandsvermogen, 

verbonden partijen, onderhoud kapitaalgoederen en financiering toegelicht. Paragraaf 2.9 gaat tenslotte 

uitgebreid in op de ontwikkelingen in de grondexploitatie over 2012. 

 

Jaarrekening  
De jaarrekening bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en de programmarekening. Hierin is het 

resultaat ten opzichte van de najaarsrapportage en het voorstel tot bestemming hiervan opgenomen. Verder 

bevat de programmarekening een financiële toelichting op de programma's en producten. Deze toelichting 

gaat in op de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de najaarsrapportage. Een analyse op hoofdlijnen 

van de belangrijkste financiële afwijkingen over heel 2012 is aan het eind van elk thema in de 

programmaverantwoording opgenomen. 

 

Raadsbehandeling: 
De Jaarstukken 2012 worden in de raadsvergadering van 13 mei 2013 behandeld. 
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Programmaverantwoording 

Hoofdstuk 1 
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Sociale Stijging  
 

Werken aan een andere overheid   

 
Werken aan een andere overheid 

Opgaven 2012 

 

Transitie naar aanleiding van Wet 

Werken naar Vermogen 

* Nieuw beleidskader en ontwerp 

uitvoeringsorganisatie 

Beleidskader inzet Participatiebudget 

wordt 1e kwartaal 2012 vastgesteld. 

Daarmee wordt ook een nieuw 

ontwerp van de uitvoeringsorganisatie 

vastgesteld.  

Rest van 2012: implementatie van het 

vastgestelde beleidskader en 

uitvoeringsontwerp. 

 

Transitie begeleiding AWBZ naar 

WMO 

* Implementatie Begeleidingsplan 

2012 is het voorbereidingsjaar waarin 

alle inspanningen moeten leiden tot 

een concreet implementatieplan 

begeleiding. 

 

Transitie Jeugdzorg 

* Opstellen Regionaal Transitieplan 

Jeugdzorg Midden-Brabant op basis 

van het landelijke transitieplan. 

 

 

 

* Ontwikkelen visie maatschappelijk 

vastgoed  

 

 

 

 

 

 

 

* Civil society 

 

 

Resultaat  
  

Het nieuwe regeerakkoord houdt vast aan de transities in het sociale 

domein. De wet Werken naar Vermogen is van de baan. In plaats 

daarvan is de Participatiewet aangekondigd. De transitie van de 

begeleiding AWBZ naar de WMO is uitgesteld naar waarschijnlijk 

2014. 

De voorbereiding van de transities ligt op koers. Dit gebeurt parallel 

aan de ontwikkeling van wetgeving. In de transities transformeert de 

rol van de overheid van het leveren van "recht op zorg" naar een 

"compensatieplicht", het bieden van voorzieningen aanvullend op 

wat burgers zelf kunnen.  

De samenhang tussen de transities staat nadrukkelijk op de agenda. 

De nota Ondersteuning dichtbij is vastgesteld en geeft een 

gemeenschappelijk kader voor de frontlijnsturing.  

De transities, met name de decentralisatie Jeugdzorg, hebben de 

regionale samenwerking in Hart van Brabant nieuwe impulsen 

gegeven. De uitvoering van de decentralisaties gaat de bestuurskracht 

van de afzonderlijke gemeenten van de regio deels te boven. Tilburg 

vervult daarin een voortrekkersrol. 

 

De andere rol van de overheid als gevolg van de transities 

(compensatieprincipe) noodzaakt de gemeente tot heroverweging 

van bestaand beleid en de ontwikkeling van visie op de civil society, 

maatschappelijk vastgoed en de sociale infrastructuur. Hier is in 2012 

een start mee gemaakt, maar dit moet vooral nog in 2013 vorm 

krijgen. 

 

 

 

Na de zomer 2012 is gestart met een analyse van de vraagstukken op 

het vlak van maatschappelijk vastgoed/beheer wijk- en 

buurtcentra/MFA's. Dit is niet gereedgekomen, vooral omdat het 

vraagstuk complexer was dan gedacht. Wel zijn we gestart met 

diverse (acute) deelvragen, bijv. m.b.t. de sportaccommodaties en de 

mfa's. Verder is 2012 vooral gebruikt voor vraagverheldering. 

In 2013 gaan we hiermee door. Dit is al verwerkt in de  

Programmabegroting 2013. 

 

De verzorgingsstaat evolueert langzaam richting civil society. In de 

tweede helft van 2012 is het perspectief van de civil society voor 

Tilburg verkend. Dat heeft geleid tot een position paper, waarmee we 

voorjaar 2013 naar de raad gaan. Het position paper gaat fungeren als 

onderlegger voor de verdere dialoog met de raad, de stad 

(professionals en burgers) en de ambtelijke organisatie. 

 

Status 
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Kadernota's  

Kadernota's 2012 

 

* werkgelegenheid: kadernota 

ombuigingen Participatiebudget 

 

 

 

 

* armoede: kadernota Armoede 

Resultaat  
 

In december heeft de raad het beleid NOMA (nieuwe arrangementen 

onderkant arbeidsmarkt) vastgesteld. Daarmee is ingezet op 

veranderingen, die ook zonder nieuwe wetgeving  kunnen worden 

gerealiseerd. De ontwikkeling van het participatiebudget noodzaakt 

tot ombuigingen. 

 

De nieuwe participatiewet wordt in 2013 verwacht. 

De evaluatie van het armoedebeleid (De cirkel doorbreken) is 

vastgesteld. Er is meer ruimte genomen voor een interactief proces en 

de verbinding met andere beleidsthema's. De nota wordt in 2013 

afgerond.  

Status 

 

☺ 
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Sociale Stijging - Werkgelegenheid   
  

Groei arbeidsplaatsen:  2008 2009 2010 2011 2012 

* Toename van 5.000 extra 

arbeidsplaatsen in deze collegeperiode per 

1 april 2010 ten opzichte van 1 april 2014. 

 

 

 

 

 

 

In 2010: -550 

Vanaf 2010:  

-550 

In 2011: +950 

Vanaf 2010: 

+400 

In 2012: -1800 

Vanaf 2010: 

-1.400 

 

Nieuwe indicator n.a.v. kadernota Economische Agenda Tilburg (vastgesteld door de raad in juni 2012). 

* Significante toename van het aantal 

arrangementen dat de gemeente jaarlijks 

sluit met werkgevers om uitkerings-

gerechtigden aan het werk te krijgen, met 

daarbij een onderscheid tussen publieke 

en private werkgevers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 meting in 

2013 

 

 

 

 

 

Een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten: 

* De ontwikkeling van het aantal WWB'ers 

(18-65 jaar) houdt in Tilburg minimaal 

gelijke tred met het kringgemiddelde van 

de gemeenten aangesloten bij de 

benchmark WWB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg: 2,2%  

Benchmark: 

2,6% 

 

 

Tilburg: 3,0%  

Benchmark: 

1,1% 

(cijfers t/m Q3) 

 

* de uitstroom naar werk in Tilburg houdt 

minimaal gelijke tred met het 

kringgemiddelde van de gemeenten 

aangesloten bij de benchmark WWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg: 39% 

Kring: 29% 

 

 

Tilburg: 27% 

Kring: 26% 

(cijfers  t/m Q3) 

 

* Het werkloosheidspercentage daalt in 

Tilburg jaarlijks sterker dan in andere B5-

gemeenten.  

Tilburg: 5,2% 

B5: 5,8% 

 

Tilburg: 6,7% 

B: 7,7% 

 

Tilburg: 6,1% 

B5: 7,2% 

 

Tilburg 6,1% 

B5: 6,5% 

 

Tilburg 7,7% 

B5: 7,9% 

 

* Het jeugdwerkloosheidpercentage (15 

tot 27 jaar) in Tilburg ontwikkelt zich 

gunstiger dan in de andere B5-gemeenten. 

 

Tilburg: 766 

 

B5: 2.392 

 

Tilburg: 1.265; 

65,1% 

B5: 4.076;  

+ 70,4% 

Tilburg: 998;  

-21,1% 

B5: 3.846; 

 -5,6% 

Tilburg: 919;  

-7,9% 

B5: 3.181;  

-17,3% 

Tilburg: 1.331; 

 +44,8% 

B5: 4524;  

+42,2% 

* Tussen 2010 en 2013 is de 

oververtegenwoordiging van niet-westerse 

allochtonen t.a.v. werkloosheid met 10% 

afgenomen. 

nwa: 1.739 

(8,8%) 

totaal: 5.292 

(3,7%) 

nwa: 2.238 

(11,0%) 

totaal: 6.872 

(4,8%) 

nwa: 1.855 

(8,9%) 

totaal: 6.141 

(4,3%) 

nwa: 1.979 

(9,3%) 

totaal: 6.253 

(4,3%) 

nwa:  

nog niet bekend 

totaal 7.847 

(5,7%) 

* Tussen 2010 en 2013 is de 

oververtegenwoordiging van niet-westerse 

allochtonen t.a.v. bijstand met 10% 

afgenomen. 

nwa: 1.791 

(9,8%) 

totaal: 4.327 

(3,2%)   

nwa: 2.178 

(11,5%) 

totaal: 5.009 

(3,7%) 

nwa: 2.305 

(11,9%) 

totaal: 5.256 

(3,8%)   

nwa: 2.368 

(12,0%) 

totaal: 5.389 

(3,9%) 

nwa: 2.440 

(12,1%) 

Totaal: 5.610 

(4,1%) 

* in 2011 richten we een werkbedrijf op.    gerealiseerd  

 

Nieuwe indicator n.a.v. kadernota Economische Agenda Tilburg (vastgesteld door de raad in juni 2012). 

* Een groei van het aantal afgestudeerden 

dat gebonden wordt aan Tilburg van 5% - 

gerelateerd aan het aantal studenten - ten 

opzichte van 2011. 
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Groei Arbeidsplaatsen 

Activiteit 2012 

Geen specifieke activiteit in begroting 
2012 genoemd. 
 

Resultaat  
Zie Vestigingsklimaat - Economie. 

Status 

 

 

Een arbeidsmarkt waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten 

Activiteiten 2012 

* Nieuw beleidskader en design 

uitvoeringsorganisatie 

In 2012 is, afhankelijk van het 

implementatieplan van het 

beleidskader inzet participatiebudget, 

de inkoop van re-

integratiedienstverlening zoals 

vastgesteld in 2010 (en ingekocht voor 

2011) grotendeels van kracht. We 

blijven in 2012 de contractafspraken 

hierop monitoren. 

 

 

 

 

 

 

* Start gemeentelijk Werkbedrijf 

In 2012 start het gemeentelijk 

werkbedrijf haar activiteiten 

(ingroeimodel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Implementatie regionale 

werkgeversbenadering en programma 

arbeidsmarkt 

In 2012 implementeren we de 

regionale werkgeversbenadering, het 

werkgeversakkoord en het regionale 

programma arbeidsmarkt. 

Resultaat  
Op 3 december 2012 stelde de Raad het nieuwe organisatiemodel 

ondersteuning arbeidsmarkt (NOMA) vast. Dit was een regulier 

raadsvoorstel en geen kadernota i.v.m. het controversieel verklaren 

van de Wet Werken naar Vermogen na de val van kabinet Rutte I. Met 

dit voorstel zijn t.a.v. het Participatiebudget toch flinke ombuigingen 

doorgevoerd. Met dit raadsbesluit gaf de raad het college ook de 

opdracht om binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het 

model de implementatie ter hand te nemen. De voorbereiding voor 

een implementatieplan is direct gestart. In het regeerakkoord (Rutte 

II) wordt de Participatiewet aangekondigd; deze wordt begin 2013 

verwacht. 

 

De instroom op re-integratietrajecten is verlopen conform het 

bijgestelde bestedingsplan Participatiebudget 2012. In 2012 is 

geïnvesteerd in het uniform maken van rapportages van 

trajectuitvoerders en strakkere sturing op contractafspraken. 

 

Het werkbedrijf is gestart. In samenwerking met de Diamantgroep is 

een plan van aanpak voor het gemeentelijk Werkbedrijf opgesteld en 

in uitvoering gebracht. Dit richt zich op drie pijlers: 

1. ontwikkelen van maatschappelijk nuttig werk (in stad en wijken); 

2. integrale werkgeversbenadering en matching naar werk; 

3. een effectief en efficiënt eigentijds re-integratiemodel. 

Het resultaat van het werkbedrijf blijft echter nog achter op de 

oorspronkelijke verwachting. De economische omstandigheden zijn 

hier mede debet aan. In 2012 heeft het werkbedrijf ook een nieuw 

perspectief gekregen met het besluit om dit op te laten gaan in de 

begeleidingspijler van het nieuwe model ondersteuning arbeidsmarkt.  

 

In 2012 zijn langs 5 praktische lijnen de eerste stappen gezet in de 

gezamenlijke werkgeversbenadering. In regionaal verband is er voor 

gekozen om werkende weg met één team de verdere samenwerking 

handen en voeten te geven. 

 

Op basis van de evaluatieresultaten van het Werkgeversakkoord is in 

oktober 2012 het Ondernemersakkoord afgesloten met 33 partners in 

de regio. Hierin is o.a. vastgelegd dat het netwerk van betrokken 

ondernemers komende jaren groeit. Met het raadsbesluit van 3 

december 2012 (NOMA) is ook vastgelegd hoe voorlopig tegen de 

beleidsinzet loonwaarde en SROI wordt aangekeken. Nadere invulling 

is mogelijk nadat er meer duidelijkheid is over de Participatiewet. 

 

De implementatie van het regionaal programma arbeidsmarkt is 

gestart o.l.v. een regionaal programmamanager. De actielijnen van 

het programma betreffen o.a.: 

- aanstellen HRM+-manager; 

- uitvoering Mutual Learning System; 

- uitvoering experiment e-portfolio / esperanto arbeidsmarkt; 

- realisatie film over bewustwording arbeidsmarktvraagstukken. 

Status 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Conclusie 

 

De werkloosheid is in 2012 niet gedaald. Als gevolg van de economische omstandigheden is zelfs sprake van een stijging 

die sterker is dan het B5-gemiddelde, al is het feitelijke percentage nog steeds lager dan het B5-gemiddelde. De 

jeugdwerkloosheid in Tilburg groeide sterk in 2012, evenals het B5-gemiddelde. De ontwikkeling van de 

jeugdwerkloosheid in Tilburg was in 2012 zelfs iets ongunstiger dan in de andere B5-gemeenten. Het lijkt erop waar in 

2011 Tilburg eerder tegen de trend in beter scoorde, 2012 weer meer gelijktrekt met de andere B5-gemeenten. 

 

In verband met de val van kabinet Rutte I is de Wet Werken naar Vermogen voorjaar 2012 "on hold" gezet. Desondanks 

hebben we als gemeente, samen met partners zoals UWV, Diamantgroep, regiogemeenten en onderwijsinstellingen 

stevige ingrepen doorgevoerd in het organisatiemodel arbeidsmarktbeleid (NOMA). Een mooi resultaat, zeker gezien 

het feit dat de noodzaak hiertoe vanuit het Rijk sinds voorjaar 2012 sterk was afgezwakt. Bovendien een belangrijke 

voorbereiding op de komst van de Participatiewet in 2013. 
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Sociale Stijging - Jeugd en Onderwijs   
 

Verminderen van het voortijdig 

schoolverlaten zonder startkwalificatie 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Reductie van het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters met 50% in het schooljaar 

2010-2011 t.o.v. het referentiejaar 2005-

2006 

727 

 

 

 

685 

 

 

 

655 

 

 

 

647 

 

 

 

607 

 

 

 

Eind 2013 is de oververtegenwoordiging 

van niet-westerse allochtonen ten aanzien 

van schooluitval teruggebracht 

223 

(31%) 

 

200 

(29%) 

 

233 

(36%) 

 

226 

(36%) 

 

201 

(33%) 

 

Eind 2013 hebben we een sluitende 

aanpak voor jongeren waardoor alle 

jongeren aan het werk kunnen zijn of 

onderwijs volgen 

De herinrichting van de dienstverlening aan jongeren is in volle gang conform 

besluitvorming NOMA. Tevens is in 2012 is het regionaal trajectbureau opgestart  

 

 

      

Verhogen van het doelgebruik van de voorschoolse educatie 

Verhoging van het percentage 

doelgroepkinderen dat een programma 

voorschoolse educatie heeft genoten met 

5 procentpunt per jaar t.o.v. het nuljaar 

2009 (bereik 70%). In 2012 willen we 80% 

realiseren, oplopend tot 90% in 2014 

Geen meting 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

Geen meting 

 

 

 

 

 

83% 

 

 

 

 

 

              103% 

 

 

 

 

 

      

Verminderen van de instroom van jeugdigen in de geïndiceerde jeugdzorg 

Reductie van de instroom van nieuwe 

jeugdigen in de gespecialiseerde jeugdzorg 

met  5% in 2012 t.o.v. 2009 en uitstroom 

van 5% meer jeugdigen uit de 

gespecialiseerde jeugdzorg in 2012 t.o.v. 

2009 

Nb: in Programmabegroting 2013 is aangegeven dat deze indicator vervalt, maar dat 

de ambitie zelf blijft bestaan 

 

 

 

 

 

Verminderen van het voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie 

Activiteit 2012 

Nieuw convenant VSV. In 2012 stellen 

we een nieuw driejarig convenant VSV 

op met schoolbesturen en Rijk en 

houden gelijktijdig de effectiviteit van 

de huidige convenantmaatregelen 

tegen het licht en formuleren evt. 

nieuwe ambities. 

 

Resultaat  
Het nieuwe convenant VSV 2012-2015 Midden-Brabant is 

ondertekend door de gemeente, het voortgezet onderwijs en MBO en 

het ministerie van OCW. De evaluatie van de huidige maatregelen 

(regioanalyse) is vastgesteld en op basis hiervan hebben de 

samenwerkende partijen een Programma van Maatregelen 

vastgesteld. Een prominent onderdeel van dit programma wordt 

gevormd door het Regionaal Trajectbureau dat preventief vanuit het 

onderwijs VSV gaat bestrijden. 

Status 

☺ 
 

 

Verhogen van het doelgebruik van de voorschoolse educatie 

Activiteiten 2012 

Vaststelling taalactieplan. Begin 2012 

wordt een taalactieplan vastgesteld om 

het taalbeleid van een impuls te 

voorzien. Op basis daarvan maken we 

resultaatafspraken met het onderwijs 

en de kinderopvang. Vanaf 2012 

worden de maatregelen uit dit plan 

uitgevoerd. 

 

 

Resultaat  
Er is een werkconferentie georganiseerd voor het veld. Mensen uit de 

dagelijkse praktijk konden hun ideeën en ervaringen inbrengen voor 

het actieplan. Mede op basis van input vanuit het veld (onderwijs, 

kinderopvang, welzijn en zorg) is er een actieplan Klemtoon op Taal 

opgesteld. Het actieplan is in maart 2013 vastgesteld.   

 

In Tilburg is de doelgroep benoemd als de groep gewichtenkinderen 

(criterium opleiding ouders) plus kinderen van wie het 

consultatiebureau constateert dat zij een taalachterstand hebben. In 

2009 was dit uitsluitend de groep gewichtenkinderen. De genoemde 

Status 

 

 
 

 

 

☺ 
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streefpercentages zijn hierop gebaseerd. 

 

Wanneer alleen gekeken wordt naar het bereik van 

gewichtenkinderen dan is dat 81%  (en in 2011 76%). Inclusief de 

groep die door het consultatiebureau wordt aangedragen, is het 

bereik van kinderen die voorschoolse educatie volgen meer dan 100% 

van het aantal gewichtenkinderen. De groei betreft met name de 

kinderen die door het consultatiebureau worden doorverwezen. Het 

consultatiebureau maakt steeds beter gebruik van deze mogelijkheid. 

Het bereik van deze doelgroep blijft een continue aandachtspunt, ook 

in het Actieplan Klemtoon op Taal. 

 

Verminderen van de instroom van jeugdigen in de geïndiceerde jeugdzorg 

Activiteit 2012 

Werkprogramma jeugdzorg dat 

voortvloeit uit het Regionaal 

Actieprogramma in 2012 vaststellen en 

ook uitvoeren. Beide documenten gaan 

de basis vormen van een in 2012 nog 

op te stellen transitieplan jeugdzorg. 

Dit plan wordt intensief afgestemd met 

de stelselwijziging passend onderwijs 

die regionaal door de schoolbesturen 

wordt getrokken. 

 

 

Resultaat  
Voorjaar 2012 is het Regionaal Transitieplan Jeugdzorg, deel 1: De 

uitgangspunten vastgesteld (eveneens in de overige gemeenten in 

Hart van Brabant). 

Voortbouwend op deze uitgangspunten is vanuit verschillende 

sectoren in 2012 input gevraagd voor het op te stellen programma van 

eisen: vanuit de instellingen, cliëntraden/burgerinitiatieven, onderwijs 

en individuele gemeenten/lokale gemeenschappen. Met betrekking 

tot dit laatste heeft een uit de raad gevormde werkgroep in de 

"Tilburgse" input voorzien. 

Begin 2013 zal het resultaat van deze inspanningen in de vorm van 

een "functioneel ontwerp" (waarin meer geconcretiseerd wordt dan 

initieel bedoeld was in het programma van eisen) worden vastgesteld. 

 

 

Status 

☺ 
 

 

 

Conclusie 

 

In de regio hebben wij met onze partners het aantal nieuwe VSV-ers teruggebracht met 33,6%. In Tilburg met 27,4% 

(gemiddeld voor gemeenten met inwonersaantal tussen de 100.000 - 250.000 is dit 22%). Het relatieve aandeel van de 

voortijdige schoolverlater binnen de groep niet-westerse allochtone onderwijsdeelnemers is het laagst sinds de eerste 

meting, namelijk 6%. In zowel de autochtone als de allochtone populatie is het aantal VSV-ers sterk afgenomen. Het 

allochtone percentage VSV-ers was in 2009 - 2010 nog 1,6 keer groter dan het totaalpercentage, in 2011-2012 was dit 

nog 1,46 keer zo groot. Daarmee is de conclusie dat afname van het voortijdig schoolverlaten onder allochtonen iets 

sneller gaat dan onder autochtonen, maar dat de oververtegenwoordiging blijft bestaan.  

 

Het beheersen van de instroom van jeugdigen in de geïndiceerde jeugdzorg is een belangrijk thema in de transitie 

jeugdzorg. De voorbereiding van deze transitie ligt op koers. 
C

o
n

cl
u

si
e

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  16. 

Sociale Stijging - Bevordering Zelfredzaamheid en meedoen  
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Verbeteren Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder allochtonen 

Aantal gestarte trajecten inburgering: 300 

nieuwe trajecten in 2012 

 

 

1.132 

 

756 

 

297 

 

198 

 

Van de mensen die aan een inburgeringstraject 

deelnemen slaagt 75% 

 

 

80% 

 

83% 

 

70% 

 

70% 

 

      

Bevorderen van maatschappelijke participatie van alle burgers 

De ontwikkeling van het uitkeringsbestand Wwb 

laat voor 2012 een stijging zien van klanten op 

treden van de participatieladder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde verblijfsduur in de bijstand van 

klanten tussen 18 en 65 jaar houdt minimaal 

gelijke tred met het kringgemiddelde van de 

gemeenten (benchmark Wwb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2jr Tilburg 

beter 

>2 jr Tilburg 

slechter 

Toename van de deelname aan de 

meedoenregeling naar 7.000 personen (eind 

2012). 

6.631 

 

 

7.057 

 

 

7.836 

 

 

8.484 

 

 

9.319 

 

 

Toename van participatie door inkomensgroep 

tot € 1.300,-  aan minimaal één van een viertal 

voorzieningen van 42% van de doelgroep (in 

2007) naar 50% (eind 2012) 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

 

 

 

60% 

 

 

 

Aantal ouderen 75+ : 

- dat zich eenzaam voelt c.q. weinig sociale 

contacten heeft 

- dat zelfstandig  thuiswoont 

 

 

 

 

 

54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.042 (80%) 

 

 

 

10.397( 81%) 

Aantal mensen met een beperking : 

- dat zich eenzaam voelt c.q. weinig sociale 

contacten heeft 

- dat zelfstandig  thuiswoont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47% 

 

 

Aantal Tilburgers dat vrijwilligerswerk doet: 

- in een georganiseerd verband  

- buiten georganiseerd verband 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

76% 

- Aantal Tilburgers dat zich als mantelzorger 

inzet  

- Percentage mantelzorgers dat voldoende 

ondersteund wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

 

56% 

 

In 2013 is de WMO in 6 wijken op orde 

Mensen die een beroep doen op de WMO 

ervaren minder bureaucratie 

- gemiddelde doorlooptijd afgehandelde 

aanvragen loket Z 

- gemiddelde doorlooptijd afgehandelde 

aanvragen WMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,7 

 

21,4 

 

 

 

18,3 

 

30,5 

 

WMO financieel duurzaam maken. 

      

Vergroten zelfredzaamheid van de daklozen en deelname aan het maatschappelijk leven 

In 2013 zijn vrijwel alle daklozen in een traject 

ondergebracht 

87,5% 

 

89% 

 

90,5% 

 

86,6% 

 

89,6% 

 

Van het aantal opgevangen daklozen is voor 

80% van deze groep passende huisvesting en 

68% 

 

70% 

 

71% 

 

76% 

 

74% 
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zinvolle dagbesteding geregeld      

Percentage van het aantal aangemelde cliënten 

bij bemoeizorg dat naar zorg is toegeleid. 

25% 

 

40% 

 

38% 

 

55% 

 

62% 

 

Percentage van het aantal aanmeldingen bij de 

vrouwenopvang waarvoor 

doorgeleiding/trajecten zijn geregeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,5% 

 

 

 
Verbeteren Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving onder allochtonen 

Activiteit 2012 

* 300 nieuwe trajecten  

300 nieuwe trajecten starten in 2012 

ondanks de aflopende middelen. Dit 

zijn er minder dan in voorgaande jaren. 

Deze doelstelling is reëel gelet op de 

nog aanwezige inburgeringsplichtigen. 

Resultaat 

In 2012 zijn 198 inburgeringsplichtigen toegeleid naar een vrijwillig 

inburgeringstraject. Daarmee heeft de gemeente Tilburg vanaf de 

inwerkingtreding van de Wet Inburgering in 2007 tot en met 2012 

2.782 inburgeraars toegeleid naar een inburgeringstraject. Het 

bestand potentiële inburgeraars wordt als hulpmiddel gebruikt om 

potentiële inburgeraars op te kunnen roepen voor een intake 

gesprek. Dit bestand met 5.000 namen is nu leeg.        

Status 

� 

 
 

 

Bevorderen van maatschappelijke participatie van alle burgers 

Activiteiten 2012 

* handhaven sluitende aanpak 

In 2012 in afwachting van de 

implementatie van het nieuwe 

beleidskader en design 

uitvoeringsorganisatie sociale stijging 

handhaven we de sluitende aanpak / 

poortwachtersrol om instroom in de 

uitkering te voorkomen. Daarnaast 

blijven we, via de bestaande inkoop zo 

breed mogelijk investeren in 

doelgroepen met een grotere afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

 

We kunnen per kwartaal laten zien hoe 

de ontwikkeling op de 

participatieladder vorm krijgt. 

 

* gerichte communicatie 

meedoenregeling 

Door gerichte communicatie blijvend 

onder de aandacht brengen van de 

doelgroep en intermediairs, met extra 

aandacht voor kinderen/jongeren. 

 

Oprichting van het Jeugdcultuurfonds 

naast het bestaande Jeugdsportfonds 

en blijven ondersteunen St. Leergeld. 

 

* Ontwikkelen WMO 

samenwerkingsverbanden  

In aanvulling op de wijken Korvel/St. 

Anna en Stokhasselt starten we in twee 

andere wijken Wmo samenwerkings-

verbanden. 

 

 

 

 

 

Resultaat  
 

Via Tilburginzicht is de beweging op de participatieladder ontsloten. 

38% van de klanten, die gedurende het hele jaar een uitkering 

hebben ontvangen, hebben bewogen op de participatieladder. 

Klanten, die zijn uitgestroomd zijn niet opgenomen in dit cijfer. In 

2012 zijn 702 klanten uitgestroomd naar werk. Deze klanten hebben 

de beweging naar trede 6 op de participatieladder gemaakt. 

 

Als het gaat om de verblijfsduur in de uitkering scoort Tilburg beter 

dan het kringgemiddelde van gemeenten als het gaat om 

verblijfsduur in de uitkering tot 2 jaar. Bij verblijfsduur langer dan 2 

jaar scoort Tilburg onder het kringgemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 is de deelname aan de meedoenregeling gestegen (9.319 

personen t.o.v. 8.484 in 2011). Ook de omzet, het aantal afgenomen 

producten is gestegen. De doelgroep jongeren is bereikt langs diverse 

communicatielijnen, waaronder de stichting leergeld en school. 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgangspunten voor het beleid Ondersteuning Dichtbij/Frontlijn 

zijn in 2012 vastgesteld. Dit krijgt in 2013 in 6 pilots vorm en geeft 

verder richting aan de wijkgerichte aanpak binnen het sociale 

domein. De samenwerkingsverbanden op wijkniveau tussen burgers, 

zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, e.a. worden hiermee 

versterkt. Ook de zorgverzekeraars/het zorgkantoor zijn betrokken als 

nieuwe partner in de wijkaanpak. Dit biedt mogelijkheden m.b.t. 

integraliteit rondom zorg en ondersteuning van de burger (één gezin, 

één plan). 

Status 

 

☺ 
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☺ 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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* Sociale Contacten / zelfstandig 

thuiswonen 

Aan de hand van de ouderenmonitor 

2009 en 2012 van de GGD vaststellen 

of het aantal ouderen 75+ in Tilburg  

dat zich eenzaam voelt cq. weinig 

sociale contacten heeft is toegenomen. 

Realiseren dat een groter aantal 

mensen met een beperking en ouderen 

75+ zelfstandig thuis kan wonen. 

 

* Effecten omslag naar collectieve/ 

algemene voorzieningen. 

In 2012 zijn de eerste metingen 

beschikbaar over de effecten van de 

gemaakte slag in 2011. 

 

 

 

 

* Ondersteuningsmogelijkheden 

vrijwilligers 

Meer ondersteuningsmogelijkheden 

waar vrijwilligers op terug kunnen 

vallen (steunpunt, 

deskundigheidsbevordering, 

waardering etc.). Wmo in de wijk heeft 

als deelproject voldoende 

ondersteuning voor vrijwilligers en 

mantelzorgers.  

 

 

* Stedelijk Kompas  

Conform doelstelling Stedelijk Kompas 

zullen we deze eind 2012 hebben 

behaald. Opdracht voor Traverse is 

voor elke cliënt een trajectplan < 6 

weken afgerond te hebben. 

 

 

 

De ambitie om meer mensen zelfstandig te laten wonen, zonder 

problemen te ondervinden met participatie en zelfredzaamheid, is 

door de versobering van de AWBZ (regeerakkoord) nog relevanter 

geworden. Het werken met slimme coalities in wijknetwerken 

sorteert hier op voor.  

De gegevens van de GGD monitor over zelfstandig thuiswonen 

worden in mei 2013 verwacht. 

 

 

 

In 2012 is het aantal beschikkingen voor individuele Wmo-

voorzieningen verminderd. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de 

effectieve omslag naar collectieve/algemene voorzieningen. Er is 

immers geen aanleiding om te veronderstellen dat de behoefte van 

de burger aan maatschappelijke ondersteuning is veranderd. In 2013  

krijgt "Hulp bij Huishouden" vorm als collectieve Wmo-voorziening 

i.p.v. individuele voorziening.  

 

 

 

Cijfers laten zien dat een substantieel deel van de Tilburgers actief is 

als vrijwilliger/mantelzorger. Tilburg wil actief meewerken aan meer 

ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en mantelzorgers. De 

afgelopen jaren zijn daarvoor diverse subsidies verleend voor een 

meer effectieve inzet, waardering en deskundigheidsbevordering. 

Voorbeelden zijn het expertisecentrum familiezorg en de inzet van 

Countour/De Twern. Er is daarnaast een nieuwe regeling voorbereid 

om vrijwilligers(organisaties) te ondersteunen bij het organiseren van 

activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. 

 

 

De uitvoering van het Stedelijk Kompas ligt goed op koers, ondanks 

de bezuinigen die doorgevoerd zijn naar aanleiding van de 

herverdeling van rijksmiddelen. Het opstellen van trajectplannen voor 

dak- en thuislozen verloopt conform de doelstelling. Er is structurele 

verbetering m.b.t. door- en uitstroom naar reguliere zorg en/of 

ondersteuning.  

Voor 2013 is actualisatie van het Stedelijk Kompas voorzien. 

Er is besloten over de herhuisvesting van een aantal voorzieningen 

van Novadic-Kentron waaronder de medicinale heroïneverstrekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 
 

 

 

 

☺ 

 

 

Conclusie 

Afgaand op de indicatoren is conform de verwachting gepresteerd en liggen de doelen op koers. Een deel van de 

indicatoren is in 2012 voor het eerst gemonitord en deze cijfers geven slechts de startsituatie weer. Omdat hierbij geen 

streefcijfers zijn benoemd kunnen deze gelezen worden als de 0-situatie. Er zijn geen grote (negatieve) afwijkingen 

geconstateerd. Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre de indicatoren en doelen de ambities binnen het programma 

Sociale Stijging goed weergeven. De transities binnen het sociale domein en de veranderende rol van de overheid 

daarbinnen zet deze ambities bovendien in een ander perspectief. Het komend jaar zullen deze binnen de transities 

verder worden geconcretiseerd. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

• Ondersteuning Dichtbij, ontwikkelen van de gebiedsgerichte aanpak; 

• Systeeminnovatie, andere vormen van sturing (resultaatgericht) met als inzet betere kostenbeheersing met 

behoud van kwaliteit; 

• Kanteling (omslag naar collectieve/algemene voorzieningen) w.o. effectieve omslag naar collectieve/algemene 

informele voorzieningen en de ondersteuning van informele zorg en vrijwilligers; 

• Bieden van een vangnet voor meest kwetsbare burgers en het bieden dan wel organiseren van adequate 

hulpverlening. 
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Sociale Stijging - Armoede   
  

Verminderen van het aantal Tilburgers dat 

in armoede leeft  

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Het aantal Tilburgers dat in armoede leeft 

is procentueel lager dan in andere 

vergelijkbare steden. 

9.719 

 

 

9.838 

 

 

10.134 

 

 

10.500 

 

 

*) 

 

 

Tussen 2010 en 2013 is de 

oververtegenwoordiging van niet-westerse 

allochtonen binnen de doelgroep met 10% 

afgenomen. 

nwa: 27,1% 

totaal: 9,9% 

 

 

nwa: 28,8% 

totaal: 9,9% 

 

 

nwa: 29,6% 

totaal: 10,2% 

 

 

nwa: 30,6% 

totaal: 10,4% 

 

 

*) 

 

 

 

      

Toename gebruik inkomensondersteunende regelingen 

* Bijzondere bijstand 55% 

* Langdurigheidtoeslag 55% 

* Collectieve ziektekostenverzekering 65% 

* Kwijtschelding 75% 

 

49,6% 

56,6% 

54,1% 

60,9% 

 

46,0% 

58,5% 

56,0% 

53,0% 

 

54,8% 

63,6% 

54,3% 

52,8% 

 

58% 

67% 

49% 

51% 

 

*) 

 

 

 

 

*) nog geen cijfers over 2012 beschikbaar      

 

Verminderen van het aantal Tilburgers dat in armoede leeft: 

Activiteit 2012 

* Aanpak preventie en nazorg 

Ontwikkelen en implementeren van de 

aanpak preventie en nazorg, in het 

kader van de nieuwe wet op 

gemeentelijke schuldhulpverlening en 

op het gebied van armoedepreventie. 

Doorontwikkelen samenwerking met 

bedrijfsleven op grond van "werkende 

armen" in de vorm van arrange-

menten (samen met arbeidsmarkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak kinderen/jongeren op grond 

van preventie armoede/schulden 

doorontwikkelen en meer samenhang 

geven.  

 

 

 

 

 

 

Resultaat  
Zomer 2012 is het meerjaren beleidsplan schuldhulpverlening 2012-

2016 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit beleidskader is het 

verder investeren in preventie, vroegsignalering en nazorg. In de 

tweede helft van 2012 is de inzet op preventie nader bezien en is een 

preventieplan vastgesteld. In dat plan staan algemene 

preventieactiviteiten en (vernieuwende) activiteiten specifiek gericht 

op risicogroepen zoals jongeren, bijstandsgerechtigden en burgers die 

vanwege baanverlies zich bij het Werkplein melden. Daarnaast is 

geïnvesteerd in de samenwerking met de partners in het veld. Met 

een aantal partners, bijvoorbeeld de woningcorporaties zijn al 

samenwerkingsafspraken gemaakt. Het preventieplan is gekoppeld 

aan het meerjaren beleidsplan en is een dynamisch werkplan, dat 

jaarlijks kan worden bijgesteld.   

 

Voor de doelgroep werkende armen is in het kader van het 

ondersteuningsfonds een project gestart waarvoor werkgevers zijn 

benaderd, die mogelijk werkende armen in dienst hebben. Doel van 

het project is hen te informeren over de 

ondersteuningsmogelijkheden en om meer inzicht te krijgen in de  

ondersteuningsbehoefte van de werkgevers en werkende armen. Dit 

project wordt in 2013 afgerond. De tussentijdse resultaten zijn 

positief. Deze werkwijze biedt aanknopingspunten om deze groep, die 

tot op heden grotendeels buiten ons zicht is gebleven, wel in beeld te 

krijgen. Dit wordt betrokken bij het nieuwe beleidskader armoede. 

 

Gericht op jongeren en schuldenproblematiek is in september samen 

met ROC, R-Newt, Schuldhulpverlening een (pilot)project gestart. De 

eerste resultaten zijn positief. Voor de gemeentelijke 

schuldhulpverlening biedt dit project ook inzichten voor de toekomst. 

De doelgroep jongeren is vatbaar voor schulden en heeft een 

specifieke aanpak nodig. In het nieuwe beleidskader armoede krijgt 

dit meer richting. In het regeerakkoord van Rutte II krijgen gezinnen 

met kinderen ook extra aandacht.  

 

 

Status 

☺ 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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* Evaluatie "De cirkel doorbreken" 

In de eerste helft van 2012 is de 

evaluatie van het Actieprogramma "De 

cirkel doorbreken" gereed. Op basis 

van deze uitkomsten een nieuw kader 

voor de komende jaren vaststellen met 

een bijbehorend uitvoerings-

programma. 

 

Het in 2013 in ontwikkeling zijnde beleidskader armoede en de daaruit 

voortvloeiende armoedemaatregelen zullen in ieder geval een sterke 

samenhang hebben met het reeds vastgestelde meerjaren beleidsplan 

schuldhulpverlening.  

 

 

 

 

Toename gebruik inkomensondersteunende regelingen 

Activiteiten 2012 

* Laagdrempelig vangnet maken  

Vangnet aan inkomensondersteunende 

regelingen laagdrempelig/toegankelijk 

maken. 

 

Kwijtschelding maximaal automatisch 

verstrekken. 

 

 

 

 

 

Resultaat  
De reeds ingezette maatregelen in eerdere jaren zijn in 2012 

gecontinueerd en verder verbeterd. Hierbij kan worden gedacht aan 

het gebruik van de mogelijkheden van het Inlichtingenbureau 

waardoor degenen die een toekenning hebben gekregen in 

voorgaande jaren automatisch gecontroleerd worden en een nieuwe 

toekenning krijgen (kwijtschelding). Voor CZM geldt dat in 2012 voor 

het eerst gebruik is gemaakt van de website 'gezond verzekerd'.    

 

 

 

 

 

Conclusie 

De data 2012 zijn nog niet beschikbaar. Voor de indicator armoede in vergelijking met andere steden geldt dat deze ook 

niet beschikbaar zal komen omdat in 2012 geen benchmark is uitgevoerd. De verwachting is, dat als gevolg van de 

economische crisis, de armoede in 2012 is toegenomen en de komende jaren zeker niet zal afnemen. Ook de effecten 

van de geplande bezuinigingen in de decentralisaties in het sociale domein zullen impact hebben op de omvang van de 

armoede. De kadernota armoede zal op deze ontwikkelingen inspelen. 

Op schuldhulpverlening wordt een groot beroep gedaan. Daarmee is de noodzaak tot het verder versterken van de 

preventie vastgesteld. Door de vermoedelijke stijging van de armoede is het gebruik en bereik van de regelingen 

prangender geworden. Deze vraagstukken zullen dan ook bouwstenen zijn voor het nieuwe beleidskader armoede. De 

beleidsvrijheid voor de gemeente om het bereik te vergroten is beperkt en kan alleen via maatwerk. Dit wordt een 

grote uitdaging. 
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Sociale Stijging - Impulswijken   
  

Verbeteren sociaal-economische 

positie van mensen in de vijf 

impulswijken  

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

- Jongeren doen het goed op school en halen een diploma (leren) 

- Elk huishouden heeft een kostwinner (werken) 

- Inwoners leven boven de armoedegrens (armoede bestrijden) 

NB: zie hierna voor detailoverzicht resultaten impulswijken 

in 2014 is 50% van de huidige populatie 

aan werkzoekenden in de impulswijken 

Groenewoud, Kruidenbuurt en 

Stokhasselt uitgestroomd naar werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De populatie 

werkzoekenden 

genoemd in 

bovenstaand doel 

(gezamenlijke caseload 

UWV en Werk en 

Inkomen) kent een 

afname (1-meting 15 

mei 2012) van 35% in 

de wijken Stokhasselt, 

Groenewoud, 

Kruidenbuurt (doel is 

50% in 2014) t.o.v. 1 

jaar eerder. 

* In 2014 maakt 90% van de 

huishoudens waarin iemand woonachtig 

is met een leeftijd van 65 jaar of ouder 

én met een minimuminkomen (tot 

110% van het sociaal minimum) gebruik 

van minimaal één van de gemeentelijke 

inkomensondersteunende regelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze indicator wordt 

tweejaarlijks gemeten 

in de 

leefbaarheidsmonitor, 

maar maakte in 2011 

daarvan nog geen deel 

uit. De eerstvolgende 

monitor wordt in 2013 

gehouden. 

Vanaf het schooljaar 2011-2012 neemt 

het aantal nieuwe VSV-ers in de vijf 

impulswijken procentueel in gelijke 

mate af als in de stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2010-2011 is in de 

impulswijken het aantal 

schoolverlaters met 

32% gedaald  ten 

opzichte van 2005-

2006. Daarmee 

presteren de 

gezamenlijke 

impulswijken beter dan 

de stad als geheel 

genomen (-24,5%). 

Alle basisscholen in de impulswijken 

voldoen jaarlijks aan de prestatienorm 

van de Inspectie van het Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de impulswijken 

staan geen zwakke of 

zeer zwakke scholen 

(meting 2012) 

 

Verbeteren sociaal-economische positie van mensen in de vijf impulswijken: 

Activiteit 2012 

 

* Uitvoering bevindingen n.a.v. 

rekenkameronderzoek 

In het kader van het 

organisatieontwikkelingstraject zal de 

sturing van de Wijkimpuls opnieuw 

worden gepositioneerd. 

Resultaat  
  

 

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn sluitende afspraken gemaakt 

over het proces en de organisatie van de wijkimpuls. 

 

 

 

Status 

 

 

☺ 
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We ontwikkelen een periodieke 

voortgangsrapportage impulswijken, 

welke zoveel mogelijk aansluit op en 

onderdeel is van de P&C-cyclus. 

 

In overleg met onze partners in het 

'Tilburg Akkoord' zullen wij de 

bevindingen van de Rekenkamer t.a.v. 

dit Akkoord betrekken bij de 

verbetering in de werkwijze van het 

'Tilburg Akkoord'. 

 

 

* Uitvoeren impulsplannen 

In 2012 zijn voor alle wijken de 

impulsplannen in uitvoering. 

Belangrijke activiteiten zijn: 

- De inzet van jobcoaches in 

Stokhasselt, Kruidenbuurt en 

Groenewoud; 

- Het Werkpunt in de Kruidenbuurt; 

.- Doorontwikkeling Kanswonen in 

Stokhasselt.  

Bij de impulsplannen worden 

uitvoeringsprogramma's ontwikkeld 

met de plusactiviteiten en beoogde 

resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een databoek ontwikkeld, dat inzicht geeft in de belangrijkste 

doelen en ontwikkelingen van de wijkimpuls. Jaarlijks voor de zomer- 

vakantie wordt gerapporteerd op die doelen. 

 

 

Eind 2012 heeft de stuurgroep Tilburg Akkoord, feitelijk het bestuur 

van het Tilburg Akkoord, de koers van de aanpak geëvalueerd en 

gesproken over de doorontwikkeling van het Akkoord. Begin 2013 

neemt het Tilburg Akkoord een definitief besluit over een agenda om 

te komen tot een doorontwikkeling. 

 

 

 

De impulsplannen zijn volop in uitvoering. Jobcoaches zijn actief,  

Werkpunt Kruidenbuurt ontwikkelt zich verder en doorontwikkeling 

Kanswonen is gerealiseerd. De uitvoeringsprogramma's worden als 

dynamische programma's opgesteld en benut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 
☺ 
 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conclusie 

Het resultaat van de vele inspanningen in de impulswijken laat zien dat we goed op koers liggen ten opzichte van onze 

ambities. Het is echter te vroeg om vast te stellen of er sprake is van een trendbreuk, zeker met op de achtergrond de 

huidige economische crisis. Op de doelen werk en onderwijs presteren we boven het stedelijk gemiddelde. 
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Bijlage 1 Overzicht Doelen Impulswijken: indicatoren, cijfers en vergelijking met Tilburgs gemiddelde 

 

 

Doel 1: Jongeren doen het goed op school en halen een diploma (leren) 
 

Indicator jaar Tilb. 

abs. 

Tilb. 

% 

Groe 

new. 

abs. 

Groe- 

new. 

% 

Groe 

new. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Groes- 

eindH 

abs. 

Groes- 

eindH 

% 

Groes- 

eindH 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Krui- 

denb. 

abs. 

Krui- 

denb. 

% 

Krui- 

denb. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Stok- 

hass. 

abs. 

Stok- 

hass. 

% 

Stok- 

hass. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Trouw 

Uitv.B. 

abs. 

Trouw 

Uitv.B. 

% 

Trouw 

Uitv.B. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

1.1 voortijdig 

schoolverlaters 

2005/06 

2006/07 

2007/08 

2008/09 

2009/10 

2010/11 

2011/12 

834 

911 

727 

685 

655 

630 

607 

5,8% 

6,3% 

5,0% 

4,8% 

4,5% 

4,3% 

3,9% 

46 

55 

47 

44 

34 

27 

25 

7,3% 

9,4% 

8,2% 

8,4% 

5,9% 

4,9% 

4,5% 

126 

149 

163 

175 

130 

115 

115 

43 

47 

42 

38 

29 

27 

22 

5,9% 

7,2% 

6,6% 

7,1% 

4,9% 

5,2% 

4,0% 

101 

114 

132 

148 

108 

121 

104 

48 

47 

42 

27 

30 

46 

29 

8,8% 

9,6% 

8,2% 

5,7% 

5,1% 

8,2% 

5,2% 

151 

152 

164 

119 

113 

190 

134 

63 

57 

48 

49 

49 

40 

38 

10,0% 

9,2% 

7,8% 

8,6% 

7,5% 

5,9% 

5,6% 

172 

146 

156 

180 

165 

137 

144 

28 

31 

22 

28 

20 

15 

13 

8,0% 

10,9% 

8,1% 

11,6% 

8,1% 

5,8% 

4,8% 

137 

172 

162 

242 

179 

134 

124 

1.2 basisscholen voldoen 

aan prestatienormen 

inspectie Onderwijs; 

norm: geen (zeer) 

zwakke scholen in 

impulswijken 

2009/10 

2010/11 

3 

0 

 0 

0 

  0 

0 

  0 

0 

  0 

0 

  0 

0 

  

1.3 indicator m.b.t. 

Voorschool 

2010/11 Nog te  ontwikkelen 
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Doel 2: Elk huishouden heeft een kostwinner (werken) 

indicator  jaar Tilb.  

abs. 

Tilb 

% 

Groe 

new. 

abs. 

Groe- 

new. 

% 

Groe 

new. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Groes- 

eindH 

abs. 

Groes- 

eindH 

% 

Groes- 

eindH 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Krui- 

denb. 

abs. 

Krui- 

denb. 

% 

Krui- 

denb. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Stok- 

hass. 

abs. 

Stok- 

hass. 

% 

Stok- 

hass. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Trouw 

Uitv.B. 

abs. 

Trouw 

Uitv.B. 

% 

Trouw 

Uitv.B. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

2.1.1 uitstroom 

actuele case-load UWV 

***) 

Nov '11 

 

  105 45,1%  167 56,2%  113 50,4%  124 45,9%  114 52,8%  

2.1.2 uitstroom actuele 

caseload SoZa ***) 

Nov'11 

 

  63 15,0%  47 20,7%  32 8,1%  96 15,7%  57 17,6%  

2.2.1 werkzoekenden 

(NWW) 15 t/m 64 jr 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

7.170 

6.051 

5.292 

6.872 

6.141 

6.253 

nnb 

5,1% 

4,3% 

3,7% 

4,8% 

4,3% 

4,3% 

nnb 

416 

353 

314 

359 

315 

322 

7,1% 

6,1% 

5,6% 

6,7% 

5,9% 

6,1% 

139 

142 

151 

140 

137 

139 

420 

357 

297 

358 

276 

321 

5,4% 

4,5% 

3,7% 

4,5% 

3,6% 

4,0% 

106 

105 

100 

94 

84 

92 

390 

360 

314 

359 

317 

322 

10,6% 

9,9% 

8,5% 

9,7% 

8,5% 

8,4% 

208 

230 

230 

202 

198 

193 

499 

472 

389 

492 

418 

428 

11,0% 

10,4% 

8,7% 

11,1% 

9,4% 

9,8% 

216 

242 

235 

231 

219 

227 

286 

242 

198 

304 

237 

230 

6,3% 

5,3% 

4,2% 

6,3% 

4,9% 

4,8% 

124 

123 

114 

131 

114 

109 

2.2.2 uitkerings -

gerechtigden (o.a. 

WWB) 18 t/m 64 jr 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

5.297 

4.930 

4.949 

5.730 

5.557 

5.680 

5.876 

3,9% 

3,7% 

3,6% 

4,2% 

4,1% 

4,1% 

4,3% 

383 

341 

348 

391 

374 

373 

383 

6,9% 

6,3% 

6,5% 

7,6% 

7,3% 

7,4% 

7,7% 

177 

170 

181 

181 

178 

178 

180 

306 

278 

262 

264 

198 

226 

271 

4,1% 

3,6% 

3,4% 

3,4% 

2,6% 

2,9% 

3,4% 

105 

97 

94 

81 

63 

71 

79 

360 

338 

345 

378 

347 

364 

367 

10,5% 

10,0% 

9,9% 

10,8% 

9,9% 

10,1% 

10,3% 

269 

270 

275 

257 

241 

245 

241 

507 

487 

484 

543 

520 

548 

537 

11,9% 

11,4% 

11,6% 

13,1% 

12,5% 

13,4% 

13,2% 

305 

308 

322 

312 

305 

326 

309 

251 

236 

232 

280 

297 

299 

308 

5,7% 

5,3% 

5,1% 

5,9% 

6,2% 

6,3% 

6,4% 

146 

143 

142 

140 

151 

153 

150 
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Doel 3: Inwoners leven boven de armoedegrens (armoede bestrijden) 

 
indicator jaar Tilb.  

abs. 

Tilb 

% 

Groe 

new. 

abs. 

Groe- 

new. 

% 

Groe 

new. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Groes- 

eindH 

abs. 

Groes- 

eindH 

% 

Groes- 

eindH 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Krui- 

denb. 

abs. 

Krui- 

denb. 

% 

Krui- 

denb. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Stok- 

hass. 

abs. 

Stok- 

hass. 

% 

Stok- 

hass. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

Trouw 

Uitv.B. 

abs. 

Trouw 

Uitv.B. 

% 

Trouw 

Uitv.B. 

i.r.t. 

index 

Tb:100 

3.1.1 kinderen + 

participatieregeling 

2011 2011 2.177 5,4% 224 14,6% 270 35 2,5% 46 228 16,5% 306 343 17,7% 328 69 8,8% 

3.1.2 kinderen + gem. 

voorz. 

2011 Nog geen cijfers be- schik- baar            

3.2 inkomens- 

ondersteuning 

65 jarigen 

2011 2011 1.876 9,1% 117 14,9% 164 99 11,1% 122 110 14,3% 158 139 21,9% 242 58 15,8% 

3.3 armoede 

huishoudens  

2007 

2008****) 

2009 

2010 

2011 

2012 

10.065 

9.719 

9.838 

10.134 

10.740 

Nnb 

10,4% 

9,9% 

9,9% 

10,2% 

10,7% 

nnb 

666 

643 

641 

625 

676 

17,5% 

17,3% 

17,6% 

17,2% 

18,5% 

168 

174 

177 

169 

173 

560 

525 

503 

445 

482 

10,0% 

9,2% 

8,6% 

7,9% 

8,2% 

96 

93 

87 

77 

77 

611 

586 

595 

610 

652 

23,0% 

21,6% 

21,5% 

22,0% 

23,1% 

221 

217 

217 

216 

216 

804 

756 

794 

854 

895 

27,6% 

26,3% 

26,7% 

28,7% 

30,2% 

265 

265 

269 

281 

282 

469 

438 

463 

511 

520 

14,3% 

12,7% 

12,7% 

14,1% 

14,3% 

138 

128 

128 

138 

134 

*) In 2011 wordt samen met het onderwijs een nieuwe set indicatoren opgesteld om de ontwikkeling te monitoren 

**) In het verleden werd alleen de categorie NWW'ers van 18 t/m 23 jaar gemonitord i.h.k.v. de impulswijken. De wet WIJ gaat echter over de categorie NWW'ers  

van 15 t/m 26 jaar. Voor dit jaar is gekozen om beide nog op te nemen in de monitor. Vanaf 2012 zal alleen nog de categorie 15 t/m 26 jaar opgenomen  

worden in de monitor. 

***) De uitstroom is berekend op basis van die personen die in mei 2001 stonden geregistreerd bij respectievelijk UWV Werkbedrijf of bij  SoZa van Tilburg 

****) Cijfer 2008 niet helemaal vergelijkbaar met dat uit 2007 (in 2008 ± 800 huishoudens meer in onderzoek) 
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Sociale Stijging - Integratie   
  

Onderbrengen bij andere beleidsterreinen 

en overhevelen budgetten 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Het programma Integratie en Participatie bouwen we af. De activiteiten worden door andere beleidsterreinen overgenomen. 

 

 

 

     

 

Onderbrengen bij andere beleidsterreinen en overhevelen budgetten 

Activiteit 2012 

* Aanpak knelpunten 

Knelpunten op het gebied van 

integratie worden in 2012 en volgende 

jaren aangepakt binnen de reguliere 

beleidsterreinen: voorschoolse 

educatie, voortijdig schoolverlaten, 

inburgering, werkloosheid/bijstand, 

armoede en veiligheid. De budgetten 

voor sportintermediair, sociale project-

leiders in de impulswijken en de T-

Parade worden overgeheveld naar de 

betrokken beleidsterreinen. 

 

* Focus budget: maatschappelijke 

integratie 

Reorganisatie van het stedelijke 

werkveld door focus op 

maatschappelijke integratie. Het 

resterende budget voor integratie 

(voorheen o.a. zelforganisaties, 

allochtone vrouwen, asielzoekers) 

wordt gericht op een vijftal aspecten: 

- laagdrempelige ontmoetingsfunctie 

- informatie en advies  

- individuele begeleiding 

- trainingen, cursussen en 

vrijwilligerswerk 

Deze aspecten leveren een bijdrage 

aan sociale stijging. Het stedelijk 

werkveld emancipatie wordt 

gereorganiseerd waardoor inzet voor 

vrouwen vanaf 2013 onderdeel wordt 

van het beleidsterrein Welzijn. 

 

* Commissie: advies over 

gemeentelijke rol 

Er wordt een commissie met externen 

gevormd om te komen tot een advies 

over de gemeentelijke rol bij 

inburgering en participatie 

 

 

Resultaat  
Het programma Integratie en Participatie is afgebouwd. De budgetten 

zijn overgeheveld naar de beleidsterreinen die de activiteiten hebben 

overgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De subsidies aan zelforganisaties zijn afgebouwd. Vanuit het 

perspectief van sociale stijging zijn in 2012 de contouren 

geformuleerd voor het nieuw beleid Meedoen en sociale stijging voor 

kwetsbare burgers. Hierin wordt het beleid op de terreinen integratie 

en emancipatie doorontwikkeld, waarbij het doelgroepenbeleid 

plaatsmaakt voor een inzet gericht op de sociale stijging van het 

individu, en alle kwetsbare Tilburgers - zonder onderscheid naar 

man/vrouw, allochtoon of autochtoon etc. - tijdelijke ondersteuning 

krijgen ter verbetering van hun dagelijkse vaardigheden, sociaal 

netwerk en participatiemogelijkheden. 

2013 fungeert als overgangsjaar, waarin wij met de betrokken 

organisaties in het veld toewerken naar een stedelijke 

organisatiestructuur met behoud van opgedane ervaring en expertise. 

Behalve als aanbieder van trajecten zal deze ook dienen als 

expertisepunt voor structurele vraagstukken over onder meer gender 

en multiculturaliteit. In 2014 is deze organisatiestructuur gerealiseerd 

en is het nieuwe beleid van kracht. 

 

 

 

 

Gezien de hervormingen op het terrein van integratie en emancipatie 

zijn er verschillende platforms ontstaan die ons regulier adviseren op 

genoemde terreinen.  

 

Status 

☺ 
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☺ 
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Conclusie 

Door overheveling van budgetten zijn de activiteiten door andere beleidsterreinen overgenomen. Het programma 

integratie is afgebouwd; in het vervolg wordt hier niet meer afzonderlijk over gerapporteerd. 

De transitie naar een nieuw beleid Meedoen en sociale stijging voor kwetsbare burgers, van kracht vanaf 2014, is in 

volle gang. 

Middels hervormingen blijkt het mogelijk (delen van) de totale stedelijke sociale ondersteuningsstructuur effectiever en 

efficiënter te organiseren.  
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 Sociale Stijging - Exploitatie 2012 

 
Oorspronkelijke 

begroting 2012 

Gewijzigde 

begroting 2012 

Rekening 2012 Thema Sociale Stijging 

(x € 1.000) 

Programma: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

1.2 Onderwijs en Jeugd 58.595 19.872 60.411 22.306 56.591 20.737 35.854 

1.4 Zorg en Welzijn 78.048 9.351 74.516 4.075 75.383 9.219 66.165 

1.5 Integratie 5.160 1.749 5.131 2.706 3.949 1.756 2.193 

1.7 Armoedebeleid 20.324 506 20.138 526 20.505 1.082 19.423 

2.2 Arbeidsmarktbeleid 155.244 132.770 162.534 140.007 160.502 145.951 14.551 

Totaal Sociale Stijging 317.371 164.248 322.730 169.619 316.930 178.744 138.186 

 
Toelichting op de exploitatie 

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen binnen het thema Sociale Stijging over 2012 toegelicht. In de 

producttoelichting in hoofdstuk 3 worden de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de najaarsrapportage 

uitgebreid toegelicht. 

 
1.2 Onderwijs en Jeugd. 

De voorzieningen uit de vastgestelde huisvestingsprogramma's zijn geactualiseerd en geïndexeerd. Dit leidt tot een 

nadeel van € 1,1 mln., voornamelijk doordat de opbrengst van een schoolgebouw (Klaproosstraat) pas in 2013 kan 

worden gerealiseerd. Hier staat een voordeel van € 0,4 mln. tegenover op de kapitaallasten voor onderwijshuisvesting 

in verband met vertraging in de investeringen. De subsidies voor trajecten risicojeugd zijn € 0,2 mln. lager dan 

begroot. Kosten voor gemeentelijk onderwijs achterstandsbeleid (GOA) zijn ook € 0,2 mln. lager dan geraamd. 

Dalende kosten van leerlingenvervoer door o.a. een voordelige aanbesteding leiden tot een voordeel van € 0,6 mln.. 

De uitgaven in het kader van centrum jeugd en gezin waren € 0,9 mln. lager. Dit komt door terughoudendheid met 

nieuwe uitgaven met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg en door lagere kosten voor communicatie en 

Zorg- en adviesteams bij het speciaal onderwijs. 

 

1.4 Zorg en Welzijn 

De financiële doorwerking bij de WMO individuele voorzieningen leidt tot een structureel voordeel van € 0,7 mln.. De 

integratie-uitkering WMO is met € 0,2 mln. structureel verlaagd wat leidt tot een lager programmabudget. Dit wordt 

via de algemene uitkering verrekend. De eigen bijdrage op hulpmiddelen WMO (Wonen, vervoer, rolstoelen) is groter 

dan eerder is berekend wat een voordeel € 0,4 mln. oplevert. 

De programmakosten WMO/hulp bij huishouden waren € 1,4 mln. lager dan geraamd als gevolg van een hogere 

rijksbijdrage, hogere bijdragen van deelnemers en lagere uitgaven. De uitvoeringskosten van de WMO vielen € 0,4 

mln. lager uit. Op woningaanpassingen werd € 0,4 mln. minder uitgegeven door een lager aantal aanvragen en 

toekenningen. De kosten van rolstoelen waren € 0,5 mln. lager, met name door een lager aantal uitstaande 

voorzieningen. 

 

1.5 Integratie 

De afrekening van taal- en participatietrajecten en restantbudgetten zelforganisaties resulteren in een voordeel van € 

0,1 mln.. 

 

1.7 Armoedebeleid 

De door het rijk beschikbaar gestelde middelen om de cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen te 

verzachten zijn niet in 2012 nodig geweest. Dit resulteert in een voordeel van € 1,4 mln.. 

 

2.2 Arbeidsmarkt 

De raming van het te ontvangen rijksbudget BUIG op basis van macro-ontwikkelingen leidde tot een bijstelling van de 

te ontvangen rijksbudgetten van totaal € 7,9 mln. voordelig. Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van het 

bijstandsvolume in Tilburg leidde tot bijstelling waardoor de totale uitgaven in totaal € 3,2 mln. hoger waren dan 

oorspronkelijk begroot. Hier tegenover staat een dekking van € 1,6 mln. voordelig door meerjarig het "extra vrij 

besteedbare reïntegratiebudget" weer beschikbaar te stellen.   

De herijking van de formatie voor casemanagement kost in 2012 € 0,2 mln. meer dan begroot. 
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Op de middelen voor het budget regionale aanpak jeugdwerkloosheid ontstond een voordeel van € 2,6 mln.. 

Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen t.b.v. projecten in 2013 en verder. Bij kinderopvang is een voordeel van 

€ 0,6 mln. ontstaan omdat de rijksbijdrage hoger was dan de gemaakte kosten. Op het budget voor het Landelijk 

Coördinatiepunt Fraudebestrijding / Landelijk Kenniscentrum is een onderuitputting van € 0,9 mln. ontstaan. 

Aangezien deze middelen beschikbaar moeten blijven voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen wordt hiervoor een 

overhevelingsvoorstel gedaan. Tenslotte is bij de Diamantgroep de voormalige voorziening Werkgelegenheid 

vrijgevallen ten gunste van de gemeente Tilburg  wat € 0,8 mln. voordeel oplevert.  

 

 
Bezuinigingen en intensiveringen 

 
Bezuinigingen 

Voor het jaar 2012 zijn de volgende bezuinigingen opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van de realisatie 

hiervan. 

 
Programma Begroot   

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Onderwijs en jeugd 1,7 1,7 

Armoedebeleid 0,6 0,6 

Zorg en welzijn 2,5 2,7 

Integratie 0,2 0,2 

Totaal 5,0 5,2 

De geplande bezuinigingen voor de jaarschijf 2012 zijn gerealiseerd. De bezuiniging op de WMO is per saldo 

(structureel) iets hoger als gevolg van een gunstige aanbesteding van het collectief vervoer.   

 

Intensiveringen 

Onderwerp Begroot   

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Continuering 

schuldhulpverlening 

0,5 0,5 

Noodfonds Armoede 0,8 0,4 

Inzet  I-deel t.b.v. 

participatie 

2,0 2,0 

Bezuiniging taakstelling 

participatiebudget 

3,7 3,7 

Kosten beleid uitkeringen 

tlv reserve ID-banen 

0,1 0,1 

 

Het restant uit het noodfonds armoede is per einde 2012 conform raadsbesluit overgeheveld naar 2013 om het fonds 

te kunnen voortzetten. De inzet vanuit het I-deel is gerealiseerd; er is € 2 mln. vanuit het voordeel op de uitkeringen 

overgeheveld naar het participatiebudget. 

 

 

Reguliere Activiteiten 
Naast de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan bestuurlijke opgaven kent de gemeente veel reguliere of 

doorlopende activiteiten. Hieronder volgen enkele gerealiseerde activiteiten uit 2012 of ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden. 

-  Met zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn convenanten ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt om samen te 

werken aan een betere gezondheid en participatie van de inwoners van Tilburg.  

-  Eind 2012 is het convenant Huis van de wereld afgelopen waarmee een einde is gekomen aan de proeftuin 

die in 2007 van start ging.   

-  De uitwerking en uitvoering van de nota Thuis in Tilburg is gerealiseerd.  

-   Een verkenning naar Integrale KindCentra's is afgerond. Op basis hiervan is samen met het onderwijs een 

visienota en plan van aanpak opgesteld, met weergave van gevolgen voor de brede scholen; de pilots starten 

in 2013.  
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-  het Fonds Cultuurparticipatie heeft aan Tilburg voor de periode 2013-2016 een subsidie toegekend in het 

kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Factorium en CiST zijn gestart met pilots doorgaande 

leerlijnen cultuureducatie. 

 

 

Kengetal Werkelijk 

2011 

Begroot 

2012 

Werkelijk 

2012 

Inburgeraars 300 108 198 

beschikkingen leerlingenvervoer 1.045 1.350 887 

aanvragen WMO 7.273 8.810 6.404 

aanvragen bijzondere bijstand 8.657 9.000 8.236 

aanvragen langdurigheidstoeslag 3.700 3.450 3.740 

aanvragen kwijtschelding 8.001 8.000 8.035 

Participatie, aantal diagnoses 954 600 373 

Participatie, aantal trajecten sociale activering 269 250 257 

Participatie, aantal trajecten re-integratie naar werk 708 900 1.265 

aantal klanten (WWB/WIJ/IOAW/IOAZ/BBZ) 5.687 5.900 5.892 

aanvragen levensonderhoud 3.804 3.935 3.771 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  33. 

Vestigingsklimaat 

Werken aan een andere overheid   

 
Werken aan een andere overheid 

Opgaven 2012 

 

Transitie stedelijke ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citymarketing 

 

Resultaat  
  

Het iteratieve werkproces m.b.t. de transitie is goed op gang 

gekomen en versnelt nog steeds. De Focus in 2012 was gericht op 

woningbouwprojecten (projectniveau). Er is een start gemaakt met 

sturing op programma- en portefeuilleniveau en het maken van 

inhoudelijke keuzes. Een andere interne werkwijze is werkendeweg in 

de organisatie geïmplementeerd. 

Formele besluitvorming  over een afwegingskader (spelregels) vindt 

plaats in 2013. 

 

Het werkproces transitie en spelregels (inhoudelijk en rol gemeente) 

heeft vertaling gekregen in een Strategisch vastgoedbeleid en is de 

opmaat voor de Ruimtelijke structuurvisie Tilburg 2040. 

 

De conceptvisie is inmiddels breed gedeeld met partners en mogelijke 

stakeholders in de stad. Er is brede ondersteuning voor de aanpak en 

bereidheid om te participeren. De formele start vindt in 2013 plaats. 

Status 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

Kadernota's  

Kadernota's 2012 

 

* Verkeer en Vervoer 

Regionale verkeers- en 

vervoersstrategie Hart van Brabant 

 

 

 

* Stedelijke inrichting 

Kadernota ruimtelijke structuurvisie  

Tilburg 2040 

 

 

 

Kadernota structuurvisie Hart van 

Brabant 

 

 

 

 

 

 

Kadernota Evaluatie Plansystematiek 

RO 

 

 

Kadernota EAT: betreft uitwerking van 

een opgave  uit 2011. 

Resultaat  
 

In 2012 heeft het adviesbureau Royal Haskoning samen met de regio 

een nieuwe Regionale Beleidsagenda Verkeer en Vervoer 2012-2016 

(met doorkijk naar 2030) in concept opgeleverd. Op de Hart van 

Brabantdag van 22 november 2012 is dit concept besproken. 

Vaststelling van de definitieve versie volgt in 2013. 

 

De startnotitie is vastgesteld en behandeld in de raadscommissie 

Fysiek. Vaststelling van het ontwerp Structuurvisie is een kwartaal 

opgeschoven (3e kwartaal 2013) om meer aandacht te kunnen geven  

voor het vraagstuk van de veranderende rol van de gemeente i.r.t. 

markt en de motie burgerparticipatie. 

 

Rond de zomervakantie 2012 hebben alle 8 gemeenteraden van de 

regio Hart van Brabant de begrotingen 2012 en 2013 van de regio 

vastgesteld. Daarin is een budget gereserveerd voor 

uitbesteding van de ruimtelijke (structuur)visie Hart van Brabant.  De 

contouren van de visie waren eind 2012 nog onvoldoende integraal, 

uitnodigend en vernieuwend om bestuurlijk te bespreken. De 

afronding van de visie is voorzien in 2013.  

 

Het Plan van aanpak is vastgesteld in het 4e kwartaal 2012 na 

bespreking in de commissie Fysiek. 

 

 

De Kadernota Economische Agenda Tilburg is vastgesteld door de raad 

op 25 juni 2012. Nieuwe doelen en indicatoren zijn opgenomen in de 

begroting 2013. 

Status 

 

☺ 

 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

� 

 
☺ 
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Vestigingsklimaat - Economie 
 

Duurzame economische groei 2008 2009 2010 2011 2012 

In 2012 is de groei van het bruto 

stedelijk product (BSP) groter of 

gelijk aan 2011 en groter dan het 

gemiddeld e van de B5-steden. 

Tilburg: -0,7% 

B5: 1,9% 

 

 

Tilburg: -3,0% 

B5: -3,8% 

 

 

Tilburg: 1,4% 

B5: 2,3% 

 

 

Tilburg: 2,0% 

B5: 2,6% 

 

 

Cijfers nog niet 

bekend 

 

 

      

Imagoversterking      

In 2013 is de Tilburgse kermis de 

beste kermis van Europa; 

rapportcijfer bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

Tilburg moet eind 2013 bekend 

staan als evenementenstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst meting in 

2013 

 

      

Toename ondernemerstevredenheid 

Het totale rapportcijfer van de 

benchmark ondernemingsklimaat 

is een 6,8. 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

6,7 

 

 

6,9 

 

 

 

Nieuwe indicatoren n.a.v. kadernota Economische Agenda Tilburg (vastgesteld door de Raad in juni 2012). 

 

Duurzame economische groei  

Daling van de lokale ecologische 

voetafdruk uit de 

duurzaamheidsbalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nulmeting 

 

 

 

 

 

      

Verminderen administratieve lastendruk  

De administratieve lastendruk in 

de periode 2012-2016 is lager dan 

het gemiddelde van de G32-

gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
e
 plaats 

benchmark 

MRMS 

 

      

Groei speerpuntsectoren 

Midpoint  

2012 

(resp. banen / vestigingen) 

Tilburg 

 

Midden-Brabant 

 

Nederland 

 

Gemiddeld sterkere economische 

groei in speerpuntsectoren t.o.v. 

landelijk gemiddelde in de periode 

2012-2016. 

 

- Care 

- Logistics 

- Leisure 

- Aerospace & Maintenance 

 

-1.6% / +10,6% 

-5,5% / -1,3% 

+1% / +7% 

+0,9% / +3,5% 

 

-2,7% / +9,0% 

-3,7% / -0,9% 

+3% / +5% 

-0,01% / +1,5% 

 

+0,8% / +3,9% 

-1,5% / -1,6% 

-1,4% / +0,5 % 

-0,2% / +1,6%  

 

      

Verkoop bedrijventerreinen 

Gemiddelde verkoop van 10 ha per 

jaar in periode 2012-2016. 

5,49 ha. 

 

16,12 ha. 

 

2,72 ha. 

 

1,91 ha. 

 

14,93 ha *). 

 

*) Het betreft hier het totaal van de getransporteerde kavels bij de notaris in het betreffende jaar. Dit wijkt af van de vastgoedrapportage waarbij 

uitgegaan wordt van het moment van verkoop. 

Herstructurering bedrijventerreinen  

Uiterlijk 2015 € 7,5 miljoen 

geïnvesteerd vanuit LHFT 

(revolverend). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0 

 

 

€ 1,41 miljoen 
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Bedrijventerreinen 

Activiteit 2012 

* Oplevering bedrijventerrein 

Vossenberg West II 

In 2012 zal het bedrijventerrein 

Vossenberg West II planologisch worden 

afgerond, zullen de werkzaamheden van 

het bouwrijp maken gereed zijn en is het 

bedrijventerrein (medio 2012) gereed 

voor uitgifte. 

Resultaat  
Het bestemmingsplan Vossenberg West II is vastgesteld op 19 

maart 2012 en werd onherroepelijk op 9 juni 2012. Het 

bedrijventerrein is bouwrijp gemaakt en gereed voor uitgifte. 

Status 

☺ 

 

Logistiek 

Activiteiten 2012 

* Realisatie "Huis van de logistiek" 

De definitieve vorm van het 'Huis van de 

logistiek' zal in 2012 door de partners in 

de regio worden bepaald. Tot de 

participanten behoren in elk geval ROC-

opleidingen, Sector-Servicepunt/UWV, 

Vitale Logistiek, TISC (Tilburg Institute for 

Supply Chain management-research), 

LogisticsAcademy, brancheverenigingen, 

vakopleidingsinstituten en zakelijke 

dienstverleners. 

 

Resultaat  
Het "Huis van de Logistiek" is gerealiseerd. Op 12 december 2012 

vond de officieuze opening plaats, de officiële opening was op 24 

januari 2013. 

 

Daarnaast is het ambitieprogramma Logistics Cities ("De logistieke 

ambities van Midden-Brabant", november 2011) opgeleverd in 

afstemming met de regionale partners. Op basis van deze ambities 

hebben de gemeenten Tilburg en Waalwijk een samenwerkings-

overeenkomst gesloten welke ondertekend is tijdens de Dag van de 

Logistiek op 31 maart 2012. 

 

Status 

☺ 

 

Maintenance 

Activiteiten 2012 

* Doorontwikkeling deelprojecten 

Maintenance die moet leiden tot een op 

zijn minst kostendekkende exploitatie per 

1 januari 2014. De drie deelprojecten zijn: 

1. Het Aerospace & Maintenance 

House en vastgoedontwikkeling 

2. Het Rotary Wing Training Center 

3. Simsynergy 

De deelprojecten zijn in 2012 

operationeel op de Ericsson campus in 

Gilze Rijen. Gezamenlijk staan de 

projecten en de plek bekend als Gate 2, 

Aerospace & Maintenance. 

 

* Leerstoel Maintenance 

De bijzondere leerstoel Maintenance op 

de UvT loopt door tot en met 2013. 

Actieve betrokkenheid bij Midpoint moet 

leiden tot regionale spin-off op het vlak 

van beschikbare kennis. 

 

Resultaat  
De Campusvisie Maintenance Midden-Brabant is opgeleverd. Sinds 

2
e
 kwartaal 2012 is het Rotary Wing Training Center operationeel. 

In mei 2012 is ook de intentieverklaring met Defensie voor het civiel 

medegebruik van de militaire basis ondertekend. 

 

Alle geactualiseerde businessplannen t.b.v. een sluitende 

exploitatie per 2014 van de deelprojecten Maintenance zijn per 1 

december 2012 gereed gekomen. 

 

De definitieve juridische constructen voor de statuten van Gate 2 

zijn gereed en liggen voor bestuurlijke besluitvorming bij de 

gemeente Gilze Rijen. 

 

 

 

De bijzondere leerstoel Innovatie richt zich op de dynamiek van 

toeleveringsnetwerken, met bijzondere aandacht voor Aerospace 

en Maintenance. Deze leerstoel wordt bezet door prof. Akkermans 

(UvT) wiens onderzoek zich richt op de vraag hoe 

interorganisationele ketens en netwerken, waarbinnen geen enkele 

speler de volledige controle heeft, toch hun gedrag effectief 

kunnen coördineren. Een en ander verloopt volgens planning. 

 

Status 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☺ 
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Imagoversterking  

Activiteiten 2012 

* Uitvoeren actieplan kermis 

Herbevestiging en handhaving van de 

unieke positie van de Tilburgse kermis als 

binnenstadskermis en beeldbepalend 

evenement. Om deze te laten groeien in 

kwaliteit en waardering voor de periode 

2012 - 2016 is in 2012 een actieplan 

samengesteld dat ten uitvoer zal worden 

gebracht. Speerpunten hierin zijn 

onderzoek naar de mogelijkheden voor 

de exacte plaats van de kermis, het 

aantrekken van innovatieve attracties, 

verbreding van draagvlak en 

communicatie en verhoging van de 

waardering van de bezoeker. 

 

 

* Uitvoering nota Evenementenbeleid 

Uitvoering nota Evenementenbeleid door 

in 2012: 

- minstens twee beeldbepalende 

evenementen en vijf 

onderscheidende evenementen te 

organiseren; 

- (nieuwe) criteria op te stellen 

waaraan evenementen moeten 

voldoen om in aanmerking te komen 

voor subsidie; 

- te starten met het opzetten van een 

evenementen-toolkit, ontwikkelen 

van locatiebeleid, vereenvoudigen 

van procedures en realiseren van 

één loket. 

 

* Uitvoeren promotie- en acquisitieplan 

In 2012 geven we uitvoering aan het 

promotie- en acquisitieplan, waaronder 

beurspresentaties op Expo Real en 

Provada, intensivering van de relatie met 

China door de organisatie van een 

Chinaweek, en het in samenspraak met 

BOM ondernemen van acquisitieacties. 

Resultaat  
De Kermis heeft in 2012 een succesvolle editie beleefd. Er zijn meer 

bezoekers en meer opbrengsten voor de horeca gerealiseerd. 

 

We hebben (landelijke) publiciteit voor de Kermis gegenereerd, 

door de inzet van social media, samenwerking met partners (zoals 

100% NL en Kermis FM) en herkenbare stadsaankleding. De 

bezoekers waarderen de kermis met een rapportcijfer 8,0. De 

evaluatie Tilburgse Kermis 2012 hebben we op 5 november 2012 

besproken met de raad. 

 

Inmiddels zijn diverse aantrekkelijke kermisattracties in 

voorverpachting vastgelegd voor 2013. We zijn een onderzoek 

gestart naar de mogelijke wijziging van de kermisperiode (op z'n 

vroegst per 2014) en naar meetbare prestaties voor de definitie 

"beste kermis". De resultaten van beide onderzoeken verwachten 

wij begin 2013. 

 

 

In 2012 hebben we de organisatie van 2 beeldbepalende (Festival 

Mundial en de Tilburgse Kermis) en 6 onderscheidende (Incubate, 

Warandeloop, Playgrounds, Roadburn, Dansnacht en Gipsyfestival) 

evenementen gefaciliteerd d.m.v. subsidiëring en/of 

accountmanagement. 

 

Het (nieuwe) subsidiebeleid voor evenementen, waarin ook de 

locatie is opgenomen, is in september 2012 vastgesteld, Dit beleid 

hebben we opgesteld op basis van de evenementen-toolkit. Op 

basis van dit beleid hebben we medio december 2012 de subsidies 

voor 2013 vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

In 2012 hebben we actief uitvoering gegeven aan het promotie- en 

acquisitieplan. We hebben een succesvolle handelsmissie naar 

China gerealiseerd waarbij verschillende zakelijke deals gesloten 

zijn. We hebben een vernieuwd Tilburg Magazine ("TM") 

gelanceerd in de regio Midden-Brabant en zogenaamde Side Events 

georganiseerd op de vastgoedbeurzen Expo Real en Provada. 

De ontwikkeling van marktgericht PR-materiaal loopt synchroon 

met de aanpak Citymarketing en is daardoor wat vertraagd. 

Status 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☺ 

 

 

Verminderen administratieve lastendruk 

Activiteiten 2012 

* Vitamine D 

Resultaat  
In 2012 heeft Deloitte de vergelijkbare (maar niet G32) benchmark 

uitgevoerd: "Minder Regels Meer Service". Hieraan deden 27 

gemeenten mee, waaronder Tilburg, Den Bosch, Arnhem, 

Maastricht en Rotterdam. Het thema uit deze benchmark dat het 

beste aansluit op de indicator "verminderen administratieve 

lastendruk" uit de Economische Agenda Tilburg is "Regelarm". 

Hierbij zijn gemeenten beoordeeld op: 

- Alleen regelen wat moet; 

- Lastenarm; 

Status 

☺ 
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- Toezicht: Vertrouwen waar mogelijk en hard waar het 

moet. 

Hier scoort Tilburg een overtuigende 1
e
 plaats (81%). Verbetering 

binnen dit thema is nog mogelijk op het onderdeel "Alleen regelen 

wat moet". 

 

Overall neemt Tilburg een 5
e
 plaats in op de ranglijst. 

 

 

Conclusie 

 

In de periode 2010-2012 is het totaal aantal arbeidsplaatsen met 1.400 afgenomen. De beoogde groei van 5.000 banen 

in de collegeperiode 2010-2014 is daarmee niet langer realistisch. In 2011 was er nog een groei van het aantal banen, 

maar deze is in 2012 weer volledig teniet gedaan. De oorzaak is te vinden in de voortdurende mondiale crisis en de 

krimpende economie. Ook Tilburg ontspringt daarbij de dans niet. Met de beschikbare, passende bedrijfslocaties (zie 

onderstaand punt), de (extra) inzet op acquisitie en accountmanagement, de flexibele en innovatieve beleidsbenadering 

en de nieuwe aanpak Citymarketing, waarin we kiezen voor de relationele aanpak is invulling gegeven aan hetgeen op 

gemeentelijk niveau mogelijk is om goede voorwaarden voor groei van werkgelegenheid te scheppen. De eerste plaats 

voor wat betreft (lage) administratieve lasten in de benchmark en de lichte stijging in de waardering van het 

ondernemingsklimaat bieden vertrouwen in de aanpak. 

 

In 2012 is het planologisch aanbod van bedrijvenlocaties voor doorgroei van gevestigde bedrijven en het aantrekken van 

nieuwe bedrijvigheid compleet geworden. Het gaat hierbij om een totaalaanbod van: 

- Bedrijventerreinen (T58 Noord, Vossenberg-West II); 

- Kantoren (Spoorzone); 

- Detailhandel (Westermarkt, Heyhoef, Wagnerplein). 

Dit nieuwe aanbod heeft zich ook vertaald in de verkoop. De grondverkoop is weer gestegen en hoger dan in de 

voorbije jaren. Dit tegen de landelijke trend in. 

 

De herstructureringsopgave is in 2012 op gang gekomen. Vanuit het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg hebben we in 

2012 in totaal € 1,41 miljoen geïnvesteerd op bestaande bedrijventerreinen. 
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Vestigingsklimaat - Bereikbaarheid  
 

  

Vergroten van de bereikbaarheid van het 

centrum 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Verbeteren reistijden van en naar het 

centrum via auto, openbaar vervoer  

en fiets (meetmethode verbeteren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zijn aan 

het einde van 

dit blok 

opgenomen 

In 2014 zijn de tangenten gereed. 

In 2014 is de Bredaseweg binnen de tangenten in zijn geheel verdubbeld. 

Verbreding A58: lobby via Netwerkprogramma/Zuidnet A58 

Verbetering trimodaal vervoer via verruiming Wilhelminakanaal fase 1 (gereed in 2016), fase 1½ en railaansluiting Loven (gereed in 

2012). 

Vervanging tegelverharding fietspaden naar asfalt. 

      

 

Sluiten wegenring rondom Tilburg 

Activiteit 2012 

 

* Oplevering laatste deel 

Noordwesttangent en verbreding 

Bredaseweg  

Medio 2012 zal dit laatste wegdeel 

gereed zijn. Voor de Bredaseweg wordt 

in 2012 de bestemmingsplanprocedure 

afgerond en gestart met de 

aanlegwerkzaamheden. 

 

Resultaat  
 

 

 

Noordwesttangent 

De Burg. Letschertweg is midden 2012 gereedgekomen en geopend. 

Het werk is gereed op een klein stukje natuurcompensatie na.  
Wat betreft de Burg. Bechtweg (Noord-Oosttangent) zijn de 

werkzaamheden in een afrondend stadium. De gehele ring is 

verdubbeld en in gebruik voor de bouwvak 2013.  

 

 

Bredaseweg 

De doorlooptijd van afhandeling van de reacties van de commissie 

MER is direct van invloed geweest op de vaststelling van het 

bestemmingsplan (vastgesteld door de raad op 4 maart 2013).  

De aankoop van de voor het project benodigde particuliere grond is  

gestart op basis van het vastgestelde ontwerp.  

De contractdocumenten voor de aanbestedingsprocedure zijn 

opgesteld. 

Projectplanning geeft aan dat de start van de uitvoering in najaar 

2013 gepland kan worden. Gezien de stand van zaken bij de 

voorbereiding is dat een realistische planning.  

 

Status 

 

 

 

☺ 

 
 

 

 
 

� 
 

 

 

Triomodaal vervoer Wilhelminakanaal en Railaansluiting Loven 

Activiteiten 2012 

 

* Start uitvoering verbreding 

Wilhelminakanaal 1e fase 

Met de feitelijke start van uitvoering 

wordt in 2012 een onomkeerbare stap 

gezet in deze kwaliteitsverbetering van 

het 'natte' bereikbaarheidprofiel van 

de stad. 

 

Resultaat  
 

 

De uitvoering van Wilhelminakanaal fase 1 is gegund voor een bedrag 

ruim binnen het beschikbaar budget en is gestart in het vierde 

kwartaal van 2012 (gereed tweede kwartaal 2016). Voor fase 1,5 zijn 

de damwanden vervangen door damwanden geschikt voor klasse IV-

schepen en is een goede start gemaakt met het maken van afspraken 

voor realisatie van de overige onderdelen. Streven is om fase 1,5, 

gelijk met fase 1 in 2016 op te leveren.  

Status 

 

 

☺ 
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* Railport Loven 

 

 

De grond voor de aanleg van Railport Loven is verkocht aan Prorail. De 

werkzaamheden zijn januari 2013 gestart (oplevering eind 2013) 

� 

 

 

 

A58 

Activiteiten 2012 

 

* Businesscase A58   

Afspraken maken over businesscase 

Zuidnet A58 inclusief bestuurlijke 

afspraken over organisatie en 

financiering. 

 

 

 

 

 

Resultaat  
 

 

De businesscase DBMF-plus is gerond. 

 

De provincie, gedeputeerde staten, heeft ingestemd met de 

voorfinanciering. 

 

Met de Minister van I&M was overeenstemming bereikt over het naar 

voren halen in de tijd van de A58. Echter de finale beslissing is niet 

genomen in verband met een landelijke extra bezuinigingsopgave van 

€ 250 mln.. Doorstart volgt in het eerste kwartaal 2013. 

Status 

 
☺ 
 

☺ 
 

� 

 

Parkeren 

Activiteiten 2012 

 

* Parkeren op orde 

- Beheer op afstand 

- Uitbesteden parkeertaken 

 

 

 

- Level playing field 

Resultaat  
 

De programma's van eisen in het kader van de Europese aanbesteding 

zijn medio december 2012 gepubliceerd; gunning eerste kwartaal 

2013, implementatie eind tweede kwartaal 2013. Verder wordt op dit 

moment proefgedraaid met beheer op afstand vanuit het Pieter 

Vreedeplein met parkeergarage Stappegoor. 

 

Bij de perspectiefnota is de koers bepaald, door raad bekrachtigd en 

inmiddels is hiervoor een bedrag van max. € 5,5 mln. binnen de 

parkeerexploitatie gereserveerd. 

 

Status 

 

� 

 

 

 

☺ 

 

 

Fietsen 

Activiteiten 2012 

 

Vervanging tegelverharding fietspaden 

naar asfalt. 

Resultaat  
 

Totaal m² geplande projecten 2012: 7.130 m² 

 

Projecten 2012 gerealiseerd: 

◦ Gelrebaan (1.900 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Boomstraat (1.000 m²), project grotendeels gerealiseerd in 2012 

(enkel nog aanbrengen rode deklaag fietspad in voorjaar 2013); 

◦ Heikantlaan (3.400 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Gilzerbaan (6.500 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Dongepad (715 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Berglandweg (450 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Ringbaan Oost (400 m²), project gerealiseerd in 2012; 

◦ Academielaan (2.200 m²) fietstunnel onder spoor incl. fietspad, 

gerealiseerd in 2012; 

◦ Roodeschoolstraat (900 m²), aanleg sternetfietsroute in 2012; 

◦ Mingersbergstraat (3.125 m²), aanleg sternetfietsroute in 2012; 

◦ Huibevendreef/Bodegravenpad (1.450 m²), deel vrijliggend 

Status 

 

☺ 
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fietspad gerealiseerd in 2012. 

Totaal gerealiseerde m² in 2012: 22.040 m²  

 

Gepland maar niet gerealiseerd: 

◦ Tivolistraat (1.230 m²), uitvoering pas in najaar 2013; 

◦ Ringbaan West tussen Bredaseweg en Hart van Brabantlaan 

(1.400 m²),  i.v.m. scopewijzigingen project en afstemming 

omliggende projecten is de uitvoering uitgesteld naar 2014/2015; 

◦ Piusstraat (1.000 m²), i.v.m. afstemming omliggende projecten is 

de uitvoering uitgesteld naar 2014; 

◦ Oude Goirleseweg (600 m²), aanbesteding is afgerond, start 

werkzaamheden medio april 2013 afhankelijk van 

thuiswedstrijden Willem II. 

Totaal niet gerealiseerde m² in 2012: 4.230 m² 

 

 

 

Conclusie 

Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt op alle fronten om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. De Ring van 

Tilburg is gesloten. De uitvoering van de verbreding van het Wilhelminakanaal en Railport Loven zijn gestart. Parkeren is  

(bijna) op orde; er volgt nog een aanpassing van de parkeernormen en de instelling van een parkeerfonds. Flinke meters 

zijn gemaakt in de vervanging van de tegelverharding door asfalt op de fietspaden, waarbij ook de fietstunnel bij de 

Academielaan de bereikbaarheid per fiets heeft vergroot. 

 

Dit jaar is een start gemaakt met de nieuwe wijze van projectmatig werken (TSPW). Lopende het jaar heeft dit duidelijk 

z'n vruchten afgeworpen. Ook ten aanzien van de bovengenoemde grote infrastructurele projecten. Actuele 

projectplanningen verstrekken een realistisch beeld van het verdere verloop van het project. Er is op tijd sturings- 

informatie beschikbaar voor de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. 

 

In het TVVP is de driehoek van bereikbaarheid-leefbaarheid-verkeersveiligheid opgenomen. Hieraan is gekoppeld de 

monitor reistijden centrum. De belangstelling voor deze monitor wordt minder nu het TVVP op zijn einde loopt. 

Belangrijker wordt de monitor op het proces van het project: welke resultaten worden er in projecten in welk tempo 

bereikt.  
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Gemiddelde reistijden  
 

Gemiddelde reistijd centrumgerichte relaties* 2012 
De afgelopen jaren heeft veelvuldig een wijziging plaatsgevonden in de meetmethode van de reistijden van het 

autoverkeer. Een vergelijk met eerdere jaren is daardoor niet mogelijk. In 2012 is gestart met de meetmethode op 

basis van bluetooth-metingen. De ervaringen hiermee zijn zeer positief en inmiddels is het besluit genomen om deze 

methode minstens 5 jaar te continueren. In deze verantwoording worden derhalve alleen de gegevens uit 2012 

gepresenteerd. 

 

Tabel A: Gemiddelde reistijd naar het centrum 

Periode/modaliteit Auto Fiets OV 

Drukste ochtendspitsuur 14m34s 25m 26m 

Drukste avondspitsuur 14m54s 25m 27m 

Dalperiode (12.00-14.00 uur) 14m11s 24m 26m 

 

* De centrumgerichte relaties zijn de verbindingen vanuit de Reeshof, Berkel-Enschot, Tilburg-Noord en Goirle naar de Heuvelring. 

 

In de voorgaande jaren werd een correctie toegepast op de reistijd voor het autoverkeer van 9 minuten. Dit 

aangenomen aantal werd toegevoegd voor het zoeken van een parkeerplaats en de loopafstand naar de uiteindelijke 

bestemming. Voor verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer werd geen correctie toegepast voor het natransport. 

In de nieuwe opzet van de reistijdmonitor kiezen we ervoor om geen correcties meer op te nemen. Voor alle 

modaliteiten wordt sec de gemiddelde reistijd tot de Heuvelring exclusief eventueel natransport weergegeven. 

 

Effect opening Burgemeester Letschertweg op de reistijd 
In mei 2012 is de Burgemeester Letschertweg geopend. Hiermee is de ring rond Tilburg gecompleteerd. Het effect van 

deze maatregel is met het bluetooth-meetsysteem gemonitord. Hiervoor is gebruik gemaakt van de relatie tussen 

Industrieterrein Vossenberg en de A58 (afrit 12).  

Vóór de sluiting van de tangent liep de route via Vossenberg- Burg. Baron Van Voorst tot Voorstweg - Bredaseweg - 

A58 (afrit 12). Ná de oplevering van de ring is de route veranderd: Vossenberg - Burg. Letschertweg - A58 (afrit 12).  

 

Tabel B: gemiddelde reistijd A58 (afrit 12) - Vossenberg 

Periode dag/periode jaar Voor opening  

Burg. Letschertweg  

(jan t/m apr) 

Na opening  

Burg. Letschertweg  

(jun t/m dec) 

Verschil 

Ochtendspits (07.00-09.00 uur) 17m27s 9m28s 7m59s 

Avondspits (16.00-18.00 uur) 19m02s 9m31s 9m31s 

Dalperiode (12.00-14.00 uur) 16m59s 9m47s 7m12s 

 

Vermelde reistijden zijn het gemiddelde van beide rijrichtingen (van A58 naar Vossenberg en vice versa) 
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Vestigingsklimaat - Spoorzone, Binnenstad  en Piushaven 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Versterken van de Spoorzone en de binnenstad 

Rapportcijfer binnenstad 

- fysieke waardering  

- sfeer binnenstad 

 

7,1 

6,0 

 

 

 

 

7,1 

6,1 

 

 

 

 

7,1 

6,2 

In 2014 starten in de Spoorzone de eerste bouwactiviteiten 

De binnenstad krijgt een impuls door versterking van het 

 kernwinkelgebied en verbinding met het dwaalgebied 

We creëren een levendige Piushaven waarbij het van belang is een  

grotere diversiteit en verdunning van woningbouw in de Piushaven te  

realiseren. 

      

Spoorzone 

Activiteit 2012 

 

* Masterplan Kerngebied: De 

Werkplaats 

Begin 2012: vaststelling door raad van 

de Vaststellingsovereenkomst met 

VolkerWessels en Masterplan 

De:Werkplaats 

  

 

 

 

* De Werkplaats en Burgemeester 

Brokxlaan 

Najaar 2012 start de aanleg Burg. 

Brokxlaan en vinden bodemsaneringen 

plaats. Tevens worden omliggende 

terreinen bouwrijp gemaakt. 

 

* Spoorzone-midden  

Begin 2012 vinden 

bestemmingsplanuitwerkingen en -

herzieningen plaats voor de  diverse 

deellocaties alsmede bouwactiviteiten. 

 

* OV-knoop Spoorzone  

Aanbesteding van het busstation, 

fietsenstalling(en) en aanleg van een 

interwijk-verbinding door het station 

en in het verlengde van de Willem II 

passage. Uitvoering start rond 

jaarwisseling 2012/2013  

Resultaat  
  

 

Het Masterplan is vastgesteld en wordt per deellocatie uitgewerkt. 

Vertraging op de vaststellingsovereenkomst wegens fiscale en 

juridische kwesties; deze hebben geen effect op de fysieke uitvoering 

(Clarissenhof, infrastructuur, sanering) 

 

De intentieovereenkomst met Fontys voor vestiging op de 

Stadscampus is getekend. Ook het tijdelijke gebruik is geregeld. 

 

 

 

 

De aanbesteding is gerealiseerd. 

Realisatie Burg. Brokxlaan en aanverwante werkzaamheden 4e 

kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013 

 

 

 

De bestemmingsplanuitwerkingen liggen op schema. Dit met 

uitzondering van de Vormenfabriek, onderhandelingen over 

grondverkoop zijn daar in een afrondend stadium. 

In december 2012 is het hoogste punt bereikt van Talentsquare. 

 

 

De aanbesteding is gestart in januari 2013. 

Status 

 
� 

 

 

 

 

 

 
 

☺ 

 

 

 

� 

 

 

 

� 
 

 

Binnenstad 

Activiteiten 2012 

 

* Versterking kernwinkelgebied   

In 2012 komt er een integrale visie op 

de fysieke ontwikkeling van het 

kernwinkelgebied waarin opgenomen 

een aantal trekkers. 

Resultaat  
 

 

De visie is aan de raad aangeboden. Met belegger en ontwikkelaar is 

een intentieovereenkomst getekend. 

Status 

 
☺ 
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Binnenstad 

Activiteiten 2012 

 

* Planontwikkeling Veemarktstraat en 

studenten-centrum Duvelhok   

In 2012 werken we aan de 

planontwikkeling voor de 

Veemarktstraat (binnenhoek) met 

name door particulieren en onderzoek 

naar invulling van de plint van de 

parkeergarage. Daarnaast wordt het 

studentencentrum Duvelhok door de 

Universiteit van Tilburg gerealiseerd. 

 

 

 

 

Resultaat  
 

 

 

Het plan is uitgewerkt, eind 2012 is de aanbesteding gestart. Het pand 

van het voormalige Chinese restaurant is aangekocht.  

 

 

 

Het studentencentrum in het Duvelhok is niet doorgegaan. 

Onderzocht wordt nog of er een alternatief voor een 

studentencentrum elders mogelijk is. 

 

Status 

 

 

� 

 

 

 

Piushaven  

Activiteiten 2012 

 

* Brug Piushaven  

Voor medio 2012 zal de brug over de 

Piushaven worden opgeleverd. 

 

 

* Woningbouw Piushaven 

In 2012 zijn er volop 

woningbouwactiviteiten in de 

Piushaven: De Havenmeester fase 2 is 

volop in aanbouw, de bouwplannen 

van De Werf en Vehorn worden 

opgeleverd en die voor het 

Lourdesplein worden opgestart. 

Resultaat  
 

 

Vanwege faillissement van de aannemer is de oplevering van de brug 

vertraagd en nu gepland in april 2013. 

 

 

 

De deelprojecten zijn in aanbouw danwel opgeleverd. 

 

Status 

 
� 

 

 
☺ 

 

 

Conclusie 

De realisatie van de bestuurlijke doelen loopt op schema. 

 

Het geformuleerde doel voor de Spoorzone ("in 2014 eerste bouwactiviteiten") is reeds gehaald, aangezien er continu 

bouwactiviteiten plaatsvinden en in 2013 zelfs de hoofdontsluiting van het gebied wordt aangelegd. 

 

Activiteiten in de Spoorzone (Koepelhal, Wagenmakerij, Smederij013 etc.) kunnen positief bijdragen aan het cijfer voor 

de sfeer in de binnenstad; derhalve is de vraag of de Spoorzone nu al als onderdeel van de binnenstad beschouwd kan 

worden. 
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Vestigingsklimaat - Cultuur 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilburg wil een top-10 positie voor cultuuraanbod 

Tilburg zit in de periode 2010-2014 in de 

Top 10 van de factor ‘cultuur-aanbod’ 

binnen de woon-aantrekkelijkheidsindex 

van de Atlas voor gemeenten 

8 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

April 2013 

bekend 

 

 

Elk jaar is er in de stad een cultuuraanbod 

met een internationale uitstraling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requiem voor 

Auschwitz 

 

Na vaststelling van de programmabegroting 2012 zijn onderstaande indicatoren vastgesteld.  

Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat 

Het atelierbestand van de stedelijke 

beheersorganisatie omvat jaarlijks  

200 gesubsidieerde ateliers.  

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

189 

 

 

189 

 

 

Het stedelijk servicepunt voor de 

amateursector ondersteunt jaarlijks  

500 amateurproducties, waarvan minimaal 

20% voor jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540  

(19%) 

 

 

700 

(17%) 

 

 

      

Vergroten van cultuurparticipatie van jeugd en volwassenen 

Aantal bereikte deelnemers per jaar via 

stedelijk centrum voor kunsteducatie. 

 

 

 

 

 

 

 

23.543 

 

 

28.600 

 

 

22.500 

 

 

Percentage bemiddeling van leerlingen in 

het primair onderwijs via stedelijke 

ondersteuningsstructuur is groter dan 75% 

 

 

 

 

 

 

76,2% 

 

 

84,5% 

 

 

80,3% 

 

 

      

 

Top-10 positie cultuuraanbod 

Activiteit 2012 

 

* Bidbook Brabantstad Culturele 

Hoofdstad 2018 

Samen met de partners van 

Brabantstad begin 2012 het bidbook 

2018Brabant realiseren. Het 

eerstvolgende besluit betreft de go/no 

go in het voorjaar 2012. Dan wordt, op 

basis van het dan gerealiseerde 

bidbook, aan de BrabantStad-partners 

(gemeenteraden en Provinciale Staten) 

gevraagd om te besluiten over het 

indienen van het bidbook c.q. de 

officiële kandidaatstelling. Bij dat 

besluit wordt aan elke gemeenteraad 

een financieel committent gevraagd om 

- mits BrabantStad de titel Culturele 

hoofdstad van Europa verkrijgt - in de 

periode tot en met 2020 gefaseerd  

€ 9,6 miljoen beschikbaar te stellen 

voor 2018 Brabant. 

 

 

Resultaat  
  

 

 

Op stedelijk niveau is inzake 2018 EindhovenIBrabant een business 

case voor Tilburg gerealiseerd in samenwerking met adviesbureau C-

Roots. Met de bij de Brabantse ambitie betrokken partners zijn 

afspraken gemaakt over de governance. 

Tilburg heeft nadrukkelijk meegewerkt aan de totstandkoming van het 

bidbook. 

Na de zomer is ingestemd met het bidbook, de participatie van Tilburg 

in de ambitie 2018EindhovenIBrabant, het gefaseerd beschikbaar 

stellen van € 9,6 miljoen voor de periode 2014-2020 bij verkrijging van 

de titel en de formele kandidatuur. 

In het najaar van 2012 is bekend geworden dat 

2018EindhovenIBrabant op een shortlist van drie kandidaten staat. De 

definitieve uitslag van de jury volgt in september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

e
le

n
 

A
ct

iv
it

e
it

e
n

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  45. 

* Verkenning Bibliotheek van de 

Toekomst 

In het eerste kwartaal van 2012 

realiseren wij een onderzoek naar de 

Bibliotheek van de Toekomst waarin wij 

tevens verkennen hoe verhuizing van 

de centrale bibliotheek meerwaarde 

kan hebben voor de Spoorzone en 

Binnenstad. 

 

* Betere profilering culturele 

organisaties 

Wij vragen culturele organisaties, zoals 

de erfgoedinstellingen en musea, te 

komen met plannen hoe zij zich in 

gezamenlijkheid beter kunnen 

profileren. 

 

 

In het najaar 2012 is conform de adviesnota Planstudie bibliotheek 

naar de Spoorzone een nieuw concept voor de bibliotheek van de 

toekomst gereedgekomen. Doorvertaling daarvan in een pve geschiedt 

via in de stadscampus samenwerkende partijen. 

  

 

 

 

 

Onder regie van Stichting Mommerskwartier heeft het Stadsmuseum 

stedelijke erfgoedinstellingen en externe deskundigen geraadpleegd 

over thema's die in samenhang de identiteit van Tilburg duiden. 

Inventarisatie van thema's die werkelijk van belang zijn resulteert in 

2013 in project- en actieplan. 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

Het duurzaam op niveau houden van het culturele productieklimaat 

Activiteit 2012 

 

Geen expliciete activiteit in begroting 

2012 opgenomen. 

 

 

 

 

Resultaat  
  

Wij monitoren deze inzet middels: 

1. Het aantal gesubsidieerde ateliers van de 

atelierbeheerstichting. Dit cijfer blijft in 2012 stabiel t.o.v. 

2011. Lichte schommelingen door de jaren heen hangen 

samen met het beheer van tijdelijke ateliers. 

2. Het aantal amateurproducties. De cijfers tonen een stevige 

groei in het aantal door het servicepunt amateurkunst 

ondersteunde producties (540 in 2011 tot 700 in 2012). Die 

toename is bij producties voor jongeren kleiner dan bij die 

voor volwassenen, waardoor het percentage jongeren-

producties in 2012 licht daalt ten opzichte van 2011. 

 

Status 

 
☺ 
 

 
☺ 
 

 

 

Vergroten van cultuurparticipatie van jeugd en volwassenen 

Activiteit 2012 

 

Geen expliciete activiteit in begroting 

2012 opgenomen. 

 

 

 

 

 

Resultaat  
  

Wij monitoren deze inzet middels: 

1. het aantal deelnemers dat het stedelijk 

kunsteducatiecentrum bereikt. Het cijfer van 2012 is 

beduidend lager dan 2011. Daardoor ontstaat een vertekend 

beeld. Anticiperend op veranderend rijksbeleid - het beleid 

Cultuureducatie met kwaliteit is pas in de loop van 2013 van 

kracht - heeft het Factorium de aanpak met kortlopende 

projecten in 2012 omgebogen naar een aanpak met 

doorlopende leerlijnen via langlopende projecten. Het Effect 

hiervan is dat het cijfer van 2012 lager uitvalt dan in 2011 (in 

dat jaar leidde deelname van dezelfde leerling aan twee kort 

lopende projecten tot lastig te traceren dubbeltellingen). Het 

totaal aantal uren dat het Factorium contact heeft met 

deelnemers is echter niet gedaald.  

2. het percentage bemiddeling van leerlingen primair onderwijs 

door de stedelijke ondersteuningsstructuur. Het cijfer van 

2012 laat een lichte daling zien t.o.v. 2011, maar ligt nog 

altijd ruim boven de gestelde norm. 

Status 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Conclusie 

Wij scoren goed inzake de activiteiten behorende bij het doel Top 10-positie qua cultuuraanbod. In hoeverre dat ook tot 

uiting komt in de ranking in de woon-aantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten is in april 2013 bekend. 

Forse hervormingen van het Nederlandse cultuurbestel ten gevolge van bezuinigingen door rijk en provincie gaan niet 

aan Tilburg voorbij. Toch stellen wij vast dat ze vooralsnog geen ingrijpende gevolgen hebben voor het realiseren van de 

ambities die zijn verwoord in de Beleidsagenda cultuur 2011-2016.  

 

Waar bezuinigingen aanleiding geven tot heroriëntatie of hervorming, slagen wij er vooralsnog in om in samenspel met 

de sector te komen tot passende oplossingen. 

 

Het nieuwe rijksbeleid Cultuureducatie met kwaliteit (dat inzet op doorlopende leerlijnen) gaat leiden tot een 

structureel lager cijfer voor het aantal deelnemers dat het stedelijk centrum voor kunsteducatie jaarlijks bereikt. Het 

veranderende rijksbeleid kan aanleiding zijn om vanaf 2013 voor kunsteducatie een nieuwe indicator te hanteren. 
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Vestigingsklimaat - Wonen 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Bouwen van voldoende, gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid 

Woningproductie  

 

(Streefcijfers*) 

1.624 

 

(1.000) 

1.411 

 

(1.000) 

376 

 

(1.000) 

1.036 

 

(1.000) 

464 

 

(850) 

40% van de nieuwbouwwoningen wordt in 

de periode 2010-2014 levensloopbestendig 

gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

24% 

 

 

Ca. 30 % van de nieuw te bouwen 

woningen wordt in de periode 2010-2014 

in de goedkope sector gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

32% 

 

 

45% 

 

 

75% 

 

 

Aan het eind van de collegeperiode (2014) 

bedraagt het aandeel particulier 

opdrachtgeverschap minimaal 30% van de 

grondgebonden woningbouwproductie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

9% 

 

 

 

9% 

 

 

 

*) Voor de periode 2010-2020 is uitgegaan van 1.000 woningen per jaar. Bij de vaststelling van de woonvisie 2011 is aangekondigd 

dat uitgegaan moet worden een lagere effectieve vraag. In de perspectiefnota 2013 is daarom het streefcijfer bijgesteld naar 850 

woningen per jaar met ingang van 2012. 

 

Het in stand houden van een voldoende grote kernvoorraad betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen van 

beleid 

Per 1 januari 2015 blijven -conform 

convenant met de woningbouw-

corporaties- beschikbaar: 

- minimaal 21.000 woningen met een 

huurniveau tot de 1e aftoppingsgrens  

( € 518 prijspeil 2011) 

-  27.800 woningen met een huurniveau 

tot de aftoppingsgrens (€ 653,- prijspeil 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.790 

 

 

28.090 

 

 

 

 

 

25.077 

 

 

28.665 

 

 

 

 

 

24.001 

 

 

28.532 

 

 

 

 

Cijfers komen 

tweede 

kwartaal 2013 

beschikbaar 

 

 

 

      

Het energetisch verbeteren van de bestaande woningvoorraad, zowel in de sociale als in de particuliere sector, 

mede in het licht van woonlastenbeheersing 

In de periode 2010-2015 4.000 sociale 

huurwoningen energetisch verbeteren  

 

 

 

 

 

 

 

342 

 

 

800 

 

 

756 als 

prognose;  

 

Tot 2015 tenminste 2.000 particuliere 

woningen energetisch verbeteren via een 

'blok-voor-blok-aanpak'.  

(2013 1
e
 1.000 en 2014

 
2

e
 1.000 woningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding 

in 2012 

 

 

      

 

Bouwen van voldoende, gedifferentieerde woningen, conform behoefte en vastgesteld beleid 

Activiteit 2012 

 

* Oplevering nieuw woningbehoeften-

onderzoek Tilburg en aangepaste 

woningbouwprogrammering 

In 2012 zal een nieuw 

woningbehoeftenonderzoek worden 

uitgevoerd, waarvan de resultaten 

zullen worden gebruikt voor een 

Resultaat  
  

KWBO-onderzoek is opgeleverd en aan de Raad gepresenteerd in 

februari 2013. Resultaten worden doorvertaald naar de Nota Wonen, 

ingebracht in de Structuurvisie 2040 en in het project stedelijke 

transitie. De Resultaten KWBO worden aangevuld met de resultaten 

van het onderzoek SmartAgents over consumenten en woonmilieus. 

Regionale dimensie woningmarkt wordt ingebracht (onderzoek 

Bouwfonds) en woonmilieus KWBO worden nader geduid naar 

Status 

 

☺ 
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aangepaste 

woningbouwprogrammering die 

afgestemd is op de nieuwe realiteit op 

de woningmarkt (bijv. ten aanzien van 

CPO's). 

aantallen woningen per ha. 

 

 

Het energetisch verbeteren van de bestaande woningvoorraad, zowel in de sociale als in de particuliere sector, mede 

in het licht van woonlastenbeheersing 

Activiteit 2012 

 

* Eerste resultaten 

verduurzamingsopgave 

In 2012 ligt er een uitgewerkt plan van 

aanpak voor de in het convenant met 

de corporaties afgesproken 4.000 

energetisch te verbeteren sociale 

huurwoningen alsmede de oplevering 

van de eerste tranche van ruim 1.000  

woningen.  

 

Voor de verduurzaming van de 

particuliere woningvoorraad zullen 

minimaal twee pilots met particuliere 

bedrijven starten die een blok-voor-

blok-aanpak aan particulieren zullen 

aanbieden. 

 

 

Resultaat  
 

 

4.000 woningen 

Het PvA is vastgesteld door de stuurgroep corporatie -gemeente. 

De Uitvoering is gestart met een prognose voor 2012 van 756 

woningen. In 2010-2011 afgerond  900 woningen gereed (opgave: 

1.000 woningen). De feitelijke realisatie over 2012 is nog onbekend  

(In februari 2013 zijn reeds subsidieaanvragen ontvangen voor 77 + 

134 woningen van de 756 geprognosticeerde woningen). 

 

 

2.000 woningen 

Segon is gestart met 2 pilots Blok voor Blok. Pilot 1 12 VVE's (circa 300 

woningen) en pilot 2 300 grondgebonden woningen. Totaal 600 

woningen.  

 

Status 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

Conclusie 

- De woningmarkt is grillig qua productie. Zoals de dip van 2010 opgevolgd is door de hausse van 2011 zo zal die van 

2012 opgevolgd worden door een hausse 2013 (prognose circa 2.000 woningen). Qua kwaliteiten van de woningen 

blijft alleen ©PO achter; de streefpercentages op de overige woningkwaliteiten zijn haalbaar binnen de 

planperiode.  

- Het energetisch verbeteren van huur- en koopwoningen ligt op koers binnen de planperiode waarbij wordt 

aangetekend dat de feitelijke start van de koopwoningen later lag dan gepland. 

- Het onderzoek naar de woningmarkt gaat op een bredere leest geschoeid worden en neemt meer de 

consumentzijde van de woningmarkt als uitgangspunt als aanvulling op de bestaande onderzoeken. 
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Vestigingsklimaat - Natuur om de stad 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Toename van Ecologisch groen (Groene Mal) 

Voor de periode 2010-2014 dient er 35 ha 

ecologisch groen te worden  gerealiseerd 

 

 

 

 

2,0 

 

23,4 

 

14 

 

 

 

 

 

Toename van Ecologisch groen (Goene Mal) 

Activiteit 2012 

 

* Aanleg 16 ha nieuwe natuur in kader 

van de Groene Mal  

Twee projecten uit de Groene Mal 

leveren in 2012 een bijdrage aan de 

oppervlakte nieuwe natuur: 

1. In het project EVZ Wildertse Arm 

wordt parallel aan de Burgemeester 

Letschertweg 14 hectare nieuwe 

natuur gerealiseerd. 

2. In het project Leemkuilen-De Brand 

wordt door het Brabants Landschap 

circa 2 hectare nieuwe natuur 

gerealiseerd op het terrein van de 

voormalige Steenfabriek. 

 

 

 

 

Resultaat  
  

 

 

 

 

 

Oplevering voorjaar 2013 

 

 

 

Gerealiseerd 2012 

Status 

 

 

 

 

☺ 

 

 

☺ 

 
 

 

 

Conclusie 

De beoogde hectaren toename van ecologisch groen is ruimschoots bereikt. De groene (mal)ambitie eindigt, in ieder 

geval financieel, in 2014.  De Groene Mal ambitie/projecten zijn, zo zal blijken uit de evaluatie, nog niet afgerond. We 

merken echter dat de sec groene ambities de laatste jaren meer gekoppeld worden aan stad-land relaties. Ambities als 

economie (verdienmodellen), toerisme/recreatie (streekproducten, wandelroutes etc.), verblijf (slapen/eten) en 

andersoortige activiteiten (kinderdagverblijf). Daarvoor blijft het van belang (of in ieder geval de discussie hierover) om 

de eigen, gemeentelijke, positie sterk te houden, zodat ook echte sturing en concrete projecten van de grond kunnen 

komen. Dit betekent dat een eigen ambitie mét financiële middelen aanwezig en op orde zou moeten zijn. Het resultaat 

is dat we actief kunnen blijven meedoen met andere fondsen (Provincie -Essentgelden- en Europa) en we bedrijven en 

burgers kunnen blijven uitdagen, faciliteren om de ambities, kwaliteitsverbetering en ontwikkelingen (eenmalig) te 

ondersteunen en het vliegwiel kunnen activeren. 'De overheid nodigt u uit' als handelingsperspectief voor partijen.  

 

In het kader van de provinciale Essentgelden is voor Landschappen van Allure  ingezet op de versterking van de stad-

land relatie. Een aanvraag van € 3,5 miljoen euro is nagenoeg gereed (voor 1 mei 2013). Daarnaast willen we meedoen 

in het zogenaamde Natuurfonds. De provincie wil de EHS en de EVZ in Brabant completeren. Rondom Tilburg liggen hier 

nog ambities. Een groslijst vanuit de regio (Vitaal Leisure Landschap) gericht aan de provincie volgt. 
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Vestigingsklimaat - Exploitatie 2012 

 
Oorspronkelijke 

begroting 2012 

Gewijzigde 

begroting 2012 

Rekening 2012 Thema Vestigingsklimaat 

(x € 1.000) 

Programma: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

1.1 Cultuur 25.408 2.261 26.466 2.927 25.695 2.390 23.305 

2.1 Economie 75.696 91.944 93.223 111.422 92.404 111.497 -19.093 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 5.886 1.915 7.304 3.016 5.929 2.105 3.824 

3.2 Wonen 35.387 35.368 66.671 61.477 63.887 59.399 4.488 

3.5 Water, natuur en landschap 21.677 1.036 23.867 2.371 23.393 2.174 21.219 

Totaal vestigingsklimaat 164.054 132.524 217.531 181.212 211.308 177.565 33.743 

 
Toelichting op de exploitatie 

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen binnen het thema Vestigingsklimaat over 2012 toegelicht. In 

de producttoelichting in hoofdstuk 3 worden de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de najaarsrapportage 

uitgebreid toegelicht. 

 

1.1. Cultuur 

Op dit programma deden zich in 2012 geen grote afwijkingen voor. 

 

2.1 Economie 

Hogere dividenden op diverse deelnemingen resulteren in een voordeel van € 0,9 mln.; met name een hoge winst bij 

Enexis over 2011 leidde tot een hogere dividenduitkering van € 0,7 mln. en door een hoger rendement op de Verkoop 

Vennootschap BV (Essent) werd € 0,2 mln. dividend meer uitgekeerd dan verwacht. Rentevoordelen in relatie tot 

deelnemingen leverden € 0,6 mln. voordeel op. 

 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 

Een bezuiniging op fte's in de keten ruimtelijke ordening kon eerder worden ingeboekt dan begroot wat een voordeel 

van € 0,1 mln. oplevert. 

 

3.5 Water, natuur en landschap 

Door vertraging in de realisatie van programma-investeringen voor riolering en waterhuishouding ontstaat een 

voordeel op de kapitaallasten van € 1,4 mln.. Dit voordeel is in de egalisatiereserve rioolrecht gestort. Lagere kosten 

en meer leges voor bestemmingsplannen leidden ook tot € 0,2 mln. voordeel. 

 

Bezuinigingen en intensiveringen 

 
Bezuinigingen 

Voor het jaar 2012 zijn de volgende bezuinigingen opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van de realisatie 

hiervan. 

 
Programma Begroot   

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Economie 0,02 -0,06 

Stedelijk inrichting 

/stedenbouw 

0,02 0,14 

Cultuur 0,6 0,6 

Wonen 0,1 0,1 

Water, natuur, landschap 0,8 0,8 

Totaal 1,54 1,58 
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Toelichting 

De leges voor evenementenvergunningen binnen het programma economie zijn conform begroting verhoogd, maar 

door minder aanvragen is de bezuiniging niet gehaald. Een bezuiniging op beleid ruimtelijke ordening kon al in 2012 

worden gerealiseerd. 

 

 

Intensiveringen 
Onderwerp Begroot   

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Promotie & Acquisitie 0,1 0,1 

Bijdrage natuur-museum 

huur expositieruimte 

0,1 0,1 

 

Reguliere Activiteiten 
Naast de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan bestuurlijke opgaven kent de gemeente veel reguliere of 

doorlopende activiteiten. Hieronder volgen enkele gerealiseerde activiteiten uit 2012 of ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden. 

-  In Udenhout is een innovatief lichtproject uitgevoerd waardoor de Kreitenmolenstraat in Udenhout een stuk 

veiliger is geworden voor fietsers.   
- In de Grootvenstraat in Tilburg is voor de eerste keer zelfherstellend asfalt toegepast. Dit asfalt heeft een 

dunne, geluidsreducerende deklaag en kan bij slijtage met een speciale behandeling ter plaatse hersteld 

worden, zonder het te vervangen.  
- Het groot onderhoud aan de kades van de Lovense kanaaldijk en Goirke kanaaldijk is afgerond. 
- Aanpassing van de bushaltes is ook afgerond waarbij 80% voor minder validen toegankelijk is. 
- Gemeente en projectontwikkelaars boden op de bouwkavelmarkt meer dan honderd bouwkavels te koop aan 

van verschillend formaat en op diverse locaties in de stad.  

- Verder hebben acht Tilburgse bedrijven in maart subsidie gekregen voor hun project dat is gericht op 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het MVO-stimuleringsprogramma van de gemeente is 

met het uitreiken van deze subsidie afgesloten. 

-  Tilburg heeft de eerste binnenstad in Nederland waar studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen 

gratis gebruik kunnen maken van het draadloze netwerk dat door de gemeente Tilburg is aangelegd. 

- Tilburg heeft de titel 'Fairtrade Gemeente' ontvangen.  

- Landschapspark Moerenburg als aantrekkelijk recreatiegebied voor de stad is klaar. 

 

Kengetal Werkelijk 

2011 

Begroot 

2012 

Werkelijk 

2012 

Planmatig onderhoud wegen/fietspaden (m2) 

Vervangen lichtmasten 

370.179 

2.057 

200.000 

1.750 

286.000 

1.601 

Bezoekers bibliotheek 995.742 950.000 813.947 

Digitale bezoekers bibliotheek 801.175 800.000 808.925 

Bezoekers Natuurmuseum Brabant 48.560 50.000 61.420 

Bezoekers Textielmuseum 44.857 50.000 63.716 

Bezoekers  Schouwburg, Concertzaal 145.860 130.000 120.698 

Bezoekers NWE Vorst 30.211 20.000 29.410 

Bezoekers 013 229.433 225.000 217.301 

Bezoekers VVV 28.574 28.000 28.712 

Nominaal geïnvesteerd vermogen deelnemingen (mln.) 23,6 23,6 22,8 

Woningen toegevoegd aan woningvoorraad 1.036 850 464 

Vergunningen evenementen 385 500 323 
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Leefbaarheid 

 

Werken aan een andere overheid   
 

Kadernota's  

 

Kadernota Veiligheid 

 

Resultaat  
De kadernota inclusief het werkplan 2013 zijn vastgesteld. 

 

Status 

☺ 
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Leefbaarheid - Veiligheid 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Minder Criminaliteit 

Tilburg is eind 2013 of zoveel eerder als 

mogelijk, uit de top 10 van onveilige 

steden (meting o.b.v. AD misdaadmeter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

Daling criminaliteitscijfers 

Woninginbraken: -20%( 2015 t.o.v.2011*) 

Geweld in centrum: -60%**) 

Bedrijfsinbraken:  

 

 

1.464 

600 

743 

 

 

1.543 

426 

645 

 

 

1.494 

356 

598 

 

 

1.666 

374 

524 

 

 

1.596 

306 

611 

 

Afname geweldsincidenten met 20% (2015 

t.o.v. 2011) *) 

2.801 

 

2.610 

 

2.342 

 

2.204 

 

2.166 

 

Reductie aantal overvallen met 11% per 

jaar **) 

81 

 

77 

 

60 

 

65 

 

30 

 

 

Minder criminaliteit en overlast 

10% afname van het aantal delicten en 

overlastmeldingen in de periode 2011-

2015, op grond van politieregistratie ***) 

Delicten  

Overlast  

 

 

 

 

7.985 

 

 

 

 

3.540 

 

 

 

12.141 

2.620 

 

 

 

11.355 

2.749 

 

 

 

11.858 

3.208 

Top 100 'meest impact hebbende' criminelen en overlastgevers samenstellen en intensief aanpakken 

      

Minder Overlast 

Afname van de overlastgevende 

jeugdgroepen met 33% binnen de 

planperiode *) 

rondhangende jongeren (CMP) 

overlast jeugd (politie) 

 

 

 

103 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

134 

891 

 

 

 

177 

943 

 

 

 

157 

1.176 

Meer aandacht voor outreachend maatschappelijk werk (o.a. via bemoeizorg light) 

 

Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers 

Daling onveiligheidsgevoel; percentage 

Tilburgers dat zich wel eens onveilig zegt te 

voelen in de eigen buurt 

 

 

 

33% 

 

 

 

 

 

33% 

 

 

29,6%****) 

 

 

Zorg voor slachtoffers van high impact misdrijven wordt verbeterd  

Positievere uitkomsten voor alle wijken in de enquête LVM t.a.v. slachtofferervaring, Vermijdingsgedrag, Risicoperceptie, (2015 

t.o.v. 2011).  

* ) keuze voor 2011 als referentiejaar i.p.v. 2012 omdat de kadernota Veiligheid al vanaf medio 2012 in uitvoering is.  

**) omdat voor geweld in het centrum nog geen cijfers m.b.t. misdrijven beschikbaar zijn, worden deze nog gemeten aan de hand 

van aangiften. 

***) deze indicatoren zijn nieuw vanuit de medio 2012 door de raad vastgestelde kadernota veiligheid. 

****) De veiligheidsmonitor is afgelopen jaar wat onderzoeksmethodiek betreft aangepast op een aantal aspecten. Hierdoor is de 

uitkomst van 2012 niet  100 % vergelijkbaar met voorgaande metingen. We willen echter aansluiting houden met deze landelijke 

monitor dus volgen we deze aanpassing. 
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Minder criminaliteit en overlast 

Activiteit 2012 

 

* Opstellen uitvoeringsprogramma 

Uitvoeringsprogramma veiligheid 

opstellen samen met interne partners 

(m.n. Sociaal, Ruimte, Ruimtelijke 

Uitvoering) en externe partners (o.a. 

politie, openbaar ministerie, 

corporaties, Enexis en 

maatschappelijke organisaties) ter 

realisatie van de kadernota Integrale 

Veiligheid. 

 

* Offensief tegen woninginbraak 

Offensief tegen woninginbraak, 

overvallen en heling als extra 

maatregel om Tilburg uit de top 10 van 

onveilige steden te krijgen. Het 

offensief bestaat uit een integrale 

(multidisciplinaire) aanpak van deze 

delicten en de overtreders op basis van 

een gedegen analyse en inzet van 

intelligence. 

 

 

 

 

* Georganiseerde criminaliteit 

Projectmatige bijdragen aan de aanpak 

van georganiseerde criminaliteit (o.a. 

aanpak B5). 

 

 

 

 

 

* Veiligheidsurgentieplannen  

opstellen voor geselecteerde 

urgentiewijken. 

 

* Handhaving/ toezicht 

Professionaliseren van product toezicht 

openbare ruimte (o.a. meer 

bevoegdheden voor BOA's/ GOA's). 

Versterken regionale samenwerking 

(o.a. hennepruimingen en bodem), 

haalbaarheidsonderzoek 

accountmanagement voor 

regiogemeenten (Midden-Brabant/ 

ROM) en provincie. 

 

* Fraudebestrijding  

Effectiviteit inning fraudevorderingen 

verhogen. 

Resultaat  
 

• De speerpunten uit de Kadernota jaarplan 2012 zijn 

uitgevoerd en verwerkt in uitvoeringsprogramma (jaarschijf).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tilburg is uit top 10.  

• Aantal woninginbraken is gedaald t.o.v. 2011. Focusaanpak 

woninginbraken lijkt succesvol.  

• Persoonsgerichte aanpak (zorg op maat, top 100 en 

intelligence) lopen. Top 100 lijst en werkwijze is vastgesteld 

door de Lokale Driehoek.  

• Opbouw Intelligence is gestart en betreft integrale 

informatie-uitwisseling (informatieplein), pilot operationele 

informatievoorziening (Virtueel PolitieKorps) en 

samenwerkingspool met RIEC partners en intern. 

Organiseren van informatie-uitwisseling kost veel tijd 

(privacy vraagstukken en afbakening pilot). 

 

 

• Criminele netwerkaanpak wordt vormgegeven op lokaal, 

regionaal (B5) en nationaal (nationale recherche) niveau. 

• Criminele samenwerkingsverbanden worden in de vorm van 

deelname aan diverse weerbaarheidsprojecten aangepakt. 

• Optimalisatie van hennepruimingen (implementatiefase) en 

de opzet van de bestuurlijke aanpak tegen witwassen 

(definitiefase) zijn hier voorbeelden van. 

 

 

• Aandachtsplannen voor alle 11 aandachtwijken zijn gereed 

en in uitvoering. 

 

• Project  Binnenstadstoezicht is gestart. 

• Regionale samenwerking is versterkt qua inhoud en 

uitvoeringsorganisatie (bodem)  

• Haalbaarheidsonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

De taakstelling is gehaald. Er zijn in 2012: 

- 851 onderzoeken uitgevoerd 

- 248 uitkeringen beëindigd/afgewezen 

- 61 uitkeringen aangepast 

- 6.200 witte fraude onderzoeken uitgevoerd 

Status 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

☺ 

☺ 

 

� 
 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

☺ 

☺ 
 

 

 

 

☺ 

 

☺ 

☺ 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Minder onveiligheidsgevoelens bij burgers 

Activiteit 2012 

 

- Pilot (subjectieve) veiligheid in de 

wijk. 

- Stadsbrede aanpak: onderdeel 

kadernota, o.a. anders communiceren 

(i.s.m. politie en media) 

Resultaat  
  

De beïnvloeding van subjectieve veiligheid blijkt een weerbarstig 

vraagstuk. Via een viertal sporen wordt de veiligheidsbeleving als 

fenomeen verkend en uitgewerkt: 

1. veiligheidsbeïnvloeding in de spoorzone (operational field-lab 

WillemII passage). 

2. Awareness masterclass (gemeente, politie, OM, overige 

partners). 

3. Anders communiceren (angst/onveiligheidsgevoel als 

bijeffect voorkomen). 

4. Profielontwikkeling voor veiligheidsbeleving in de wijk. Wat 

bepaalt dat mensen zich onveilig voelen. Kunnen hierin 

patronen (op basis van profielen) worden onderscheiden?  

Uitvoering door externen bevindt zich in startfase. 

Status 

 

� 
 

 

 

Conclusie 

Conclusie:  

In algemene zin lijkt sprake van een waterbedeffect. De Lokale driehoek heeft in 2012 hard ingezet op WOS delicten en 

geweldsmisdrijven in het algemeen. Deze vormen van criminaliteit zijn gedaald. De verscherpte inzet werpt zijn 

vruchten af. Loslaten leidt tot terugval naar de oude situatie.   

Daar tegenover staat een toename van het absolute aantal delicten en overlast*****.  Uit de veiligheidscijfers van de 

politie uit 2012 blijkt dat andere vormen van criminaliteit zijn toegenomen, met name diefstal in het algemeen en 

fraude.   

 

*****) Op 1 maart 2011 is de nieuwe aanpak 'Overlastgevende jeugd in de publieke ruimte' gestart. R-Newt+ wordt ingezet om een 

quickscan te maken van de situatie op het moment dat er sprake is van structurele overlast (=vier of meer meldingen op één 

locatie/één groep binnen één maand). Om die reden worden burgers gestimuleerd om overlast te melden bij de politie of het CMP. 
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Leefbaarheid - Fysieke en sociale leefomgeving 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Verbeteren fysieke leefomgeving 

Totaaloordeel Tilburgers over de 

leefbaarheid in de buurt 

7,2 

 

 

 

7,3 

 

 

 

*)  

 

Oordeel Tilburgers over de fysieke 

woonomgeving uitgedrukt in een 

rapportcijfer 

6,5 

 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

*) 

 

 

Eind 2013 is er minder zwerfafval en illegaal storten in de stad 

*) de leefbaarheidsmonitor Lemon heeft een frequentie van 1 x per drie jaar. In 2012 is  geen meting geweest. 

 

Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 

Waardering sociale kwaliteit 

woonomgeving 

 

 

6,0 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

Verbeteren fysieke leefomgeving 

Activiteit 2012 

 

* Tien locaties  

Uitvoeren jaarprogramma waarin tien 

Tilburgse locaties zijn vastgesteld waar 

de gemeente en aannemers 

gemeenschappelijk op zullen treden. 

Daarnaast goede communicatie over 

de resultaten. 

 

* Meerjarenprogramma 

2011 is een aanloopjaar waarin de 

programmeringen en de 

uitvoeringsplanningen 

aangepast moeten worden aan deze 

nieuwe manier van werken. In 2012 

gaan we dit verder optimaliseren om zo 

tot een zo hoog mogelijk 

uitvoeringspercentage te komen 

 

 

Resultaat  
  

 

Evaluatie van het programma 2011-2012 leerde dat de aanpak van 

hotspots goed gewerkt heeft. Het Jaarprogramma project tegengaan 

zwerfafval en illegale stort 2012/2013 is op 10 juli door college 

vastgesteld. De uitvoering is gestart. 

 

 

 

De achterstand bij de uitvoering is volledig geïnventariseerd. In 

december is gestart met de fase herprogrammering 

Meerjarenprogramma 2013-2016. Belangrijk daarbij is het borgen van 

de bereikbaarheid van de stad en de mogelijkheid voor de K&L 

bedrijven om gelijktijdig vervangingswerken uit te voeren. Het 

resultaat wordt vertaald in de voorjaarsrapportage 2013. 

Gedetailleerde projectplanningen leveren een realistisch beeld op van 

de doorlooptijd per project. Veel projecten van het jaarprogramma 

2012 lopen door tot 2013/2014. De sturing op het Meerjaren-

programma en het Uitvoeringsplan is versterkt. Uiterlijk 31-12-2014 

moet de boeggolf weggewerkt zijn tot een beheersbare overloop 

(calamiteiten, actuele ontwikkelingen in bouwprojecten). 

Status 

 
 

☺ 

 

 

 
 

� 

 

 

Verhoging sociale kwaliteit woonomgeving 

Activiteit 2012 

 

* Wijkplannen 

Opstellen wijkplannen op basis van de 

wijktoetsen. Voor elke wijk wordt 

uitgegaan van een basisniveau. Op 

basis van de wijktoets kan 

gedifferentieerd gekozen worden voor 

aanvullende interventie(strategie). 

 

 

 

 

Resultaat  
  

 

Over de ontwikkeling  van de wijktoets zijn we nog in onderhandeling 

met de woningbouwcorporaties. De wijktoets is in het voorjaar voor 

de eerste keer gemaakt, maar de indicatoren waren nog niet goed en 

de aansluiting met de Lemonmonitor was nog niet geregeld. Het 

instrument is nog niet in gebruik. 

 

 

 

 

 

Status 

 
� 
 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

e
le

n
 i

n
 2

0
1

3
 

A
ct

iv
it

e
it

e
n

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  59. 

* Wijkgericht werken nieuwe stijl 

Vormgeven aan nieuwe taak door 

transparante keuzeprocessen en het 

borgen en uitbouwen van 

samenwerkingsrelaties. 

 

 

* In 2012 zal de volle aandacht uitgaan 

naar de (verdere) uitwerking van het 

beleidskader Vitaliteit en Veerkracht 

welke eind mei 2011 is vastgesteld 

door de Raad. Hiervoor is nog geen 

indicator voor 2012 benoemd. 

 

In 2012 zijn stappen gezet om het wijkgericht werken te borgen en te 

versterken. Omgevingsmanagers en wijkregisseurs zijn bekend in de 

wijken en de ketenaanpak is versterkt. In 2013 wordt dit verder 

uitgewerkt. 

 

� 
 

 

 

Conclusie 

In 2012 is er geen meting geweest voor de waardering van de fysieke en sociale leefomgeving. De leefbaarheidsmonitor 

heeft een frequentie van eens in de drie jaar. De eerst volgende meting is weer in 2013. Dit betekent dat we op dit 

moment het effect van de aanpak, maar ook van de consequenties van de bezuinigingen op onderhoudsniveau op de 

waardering nog niet kunnen duiden. 

Als leefbaarheid wordt vertaald met woonmilieu dan kan teruggegrepen worden op het Kwalitatief Woningbehoefte 

Onderzoek 2012: 76% van de Tilburgers is tevreden met de woonomgeving.  

 

De inventarisatie van het werkpakket binnen het Meerjarenprogramma toonde aan dat er voor de jaren 2013 en 2014 

een stevige opgave ligt. De sturing op de afzonderlijke projecten en de regie op het uitvoeringsprogramma is dit jaar 

versterkt. De verschillende verbetermogelijkheden moeten leiden tot een herstructurering van het 

Meerjarenprogramma (actie 2013). 
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Leefbaarheid - Sport 
 

  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Verhogen van de sportdeelname onder jeugd (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) 

* In 2016 sport 60% van de jeugd (6-11 

jaar) minimaal 2x per week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

 

 

 

 

 

 

 

In 2012 heeft  

geen meting 

plaatsgevonden. 

Gepland in 2013 

* In 2016 sporten 75% van de jongeren 

(12-17 jaar) minimaal 2x per week. 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

 

 

 

 

 

Idem 

 

 

 

Sportdeelname volwassenen  

* In 2016 sport 50% van de volwassenen 

(18-64 jaar) minimaal 1x per week. 

 

39% 

 

 

 

 

 

41% 

 

 

 

 

 

Burgeronderzoek 

2012: 52% 

 

* In 2016 neemt 50% van de ouderen 

(vanaf 65 jaar) deel aan een 

bewegingsaanbod. 

 

 

 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

Burgeronderzoek 

2012: 43% 

  

 

Verhogen van de sportdeelname onder jeugd, jongeren en volwassenen 

Activiteit 2012 

 

* Maatregelenprogramma 

In 2011 heeft de Raad de kadernota 

"Samenspel" vastgesteld. Op basis van 

deze nota zal het maatregelen-

programma worden uitgewerkt met de 

daaraan gekoppelde acties voor 2012. 

Deze zijn bij vaststelling van de 

begroting door het college (7 

september 2011) nog niet bekend. 

 

 

 

* Sportcentrum Drieburcht 

Medio 2012 zal het nieuwe 

sportcentrum Drieburcht (sporthal en 

zwembad) in Tilburg Noord in gebruik 

worden genomen. De organisatorische 

inrichting en programmering zullen 

bijzondere aandacht vragen. 

Resultaat  
  

 

Er is in 2012 gewerkt aan het maatregelenprogramma van de 

kadernota Sport "Samenspel".  Om dit traject nog beter te 

concretiseren is de focusnota sport in 2012 door het college 

vastgesteld en werden een 7 tal maatregelen uitgewerkt. 

 

De sportparticipatie van burgers van 18-64 is sterk gestegen. In het 

referentiejaar werd een andere formulering  in vragen van het 

onderzoek gebruikt, waardoor nu een enigszins vertekend beeld 

ontstaat. In het volgend burgeronderzoek (2014) is de vergelijking wel 

consistent. 

 

 

 

Door technische problemen in de constructie is er vertraging in de 

bouw en de oplevering van het nieuwe sportcentrum ontstaan. 

Planning is dat oplevering en opening in het tweede deel van 2013 zal 

plaatsvinden. 

 

Status 

 
� 
 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

e
le

n
 i

n
 2

0
1

3
 

A
ct

iv
it

e
it

e
n

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  61. 

 

 

 

 

 

Conclusie 

De verhoging van sportdeelname vanaf 18 jaar ligt op koers. Het aantal jeugd sportleden bij clubs (ook een indicator) is 

t.o.v. vorig jaar vrijwel gelijk gebleven, tegen de demografische gegevens in. In 2013 vindt er volgens planning, specifiek 

sportdeelname onderzoek voor jeugd plaats. 

De ingebruikname van de Drieburcht is vertraagd door technische problemen.   
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Leefbaarheid - Duurzaamheid 
 

  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid  

* uiterlijk in 2015 is een afval-

scheidingpercentage bereikt van 50%. 

45,3% 

 

44,6% 

 

44,3% 

 

45,2% 

 

Nog onbekend 

 

* uitvoering toekomstgericht duurzaam afvalbeleid 

 

CO2 neutraal 

* Tilburg gaat voor een CO2 neutrale stad in 2045 en zet hiervoor een klimaatprogramma in. 

* We zetten in 2012 het klimaatprogramma voort waarin de veranderende rol van de overheid is geconcretiseerd 

 

 

 

 

Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid 

Activiteit 2012 

* Koersdocument in college en 

commissie 

 

Resultaat  
Het koersdocument is vastgesteld. 

* Contract huishoudelijk en GFT afval 

Uiterlijk 31 januari 2012 moet besloten 

worden of voor de verwerking van 

huishoudelijk afval en GFT ná 1 februari 

2017 het bestaande contract zal 

worden verlengd of een nieuw contract 

zal worden voorbereid. 

 

De huidige contracten met Attero voor verwerking van rest- en GFT-

afval lopen tot 1-2-2017. In 2012 is een poging tot inbesteding in 

Attero afgebroken. 

We bereiden nu een aanbesteding voor. 

* Afvalbeleid spoor 1 

Uitvoeren acties uit spoor 1 afvalbeleid: 

1. GFT inzameling bij hoogbouw 

2. Kunststofinzameling intensiveren 

 

3. Textielinzameling via scholen en 

verenigingen 

4. Inzameling elektrische apparaten 

intensiveren 

5. Herinrichting Milieustraat 

6. Uitvoeren communicatiemaatregelen 

 

 

7. Handhaving afvalscheiding 

 

8. Ondergrondse inzameling uitbreiden 

 

 

1. De proef is gestart op ca 1.800 adressen. 

2. De inzamelresultaten zijn goed. Bij ca 2.000 adressen heeft een 

huis aan huis enquête plaatsgevonden. 

3. De acties hebben geleid tot hogere inzamelresultaten. 

 

4. Het project "T-on-ice" is niet uitgevoerd en staat nu gepland voor 

2013. Wel heeft met Sinterklaas een actie plaatsgevonden. 

5. Het bestek is gereed en het projectplan is klaar. 

6. De campagne is in hoofdlijnen klaar. Er is een nieuwe App 

geïntroduceerd. Uitingen van communicatie zijn klaar en worden 

gepresenteerd. 

7. Actieplannen worden gedefinieerd. 

 

8. Het programma van eisen en projectaanpak is gereed. 

Status 

☺ 

 

 
� 

 

 

 

 

 

☺ 

☺ 

☺ 
 

� 

� 

☺ 
 

� 
 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

e
le

n
 i

n
 2

0
1

3
 

A
ct

iv
it

e
it

e
n

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  63. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CO2 Neutraal 

Activiteit 2012 

 

* Aansluiting Klimaatschap bij 

Midpoint 

In 2012 wordt het Klimaatschap verder 

vorm gegeven waarbij aansluiting 

wordt gezocht bij Midpoint Brabant. 

 

* Besluit MOED 

In de tweede helft van 2012 wordt een 

definitief besluit genomen over de 

oprichting van MOED. 

Resultaat  
  

 

 

Het klimaatschap staat voor het netwerk rondom de klimaataanpak in 

Tilburg. Vanuit dit netwerk zijn er geregeld contacten met Midpoint 

Brabant betreffende energie- en klimaat. Het netwerk heeft zich (nog) 

niet vertaald in een gestructureerde Klimaatschap organisatie. 

 

Het besluit is genomen om MOED voort te zetten in Hart van Brabant. 

MOED is fysiek ondergebracht bij Midpoint. De huidige governance 

van Midpoint maakt het op dit moment nog niet mogelijk om MOED 

ook formeel bij Midpoint onder te brengen.  

Status 

 

 

� 

 

 

 

☺ 

Conclusie 

Conform het huidig afvalbeleid moeten we verbetervoorstellen leggen langs de "afvaldriehoek": met criteria voor 

Milieu, Kosten en Service. Indien we kijken naar de lange termijn, is het mogelijk om zowel Milieu als Kosten en Service 

te verbeteren. Echter, op de korte termijn blijft het een uitdaging om milieu te verbeteren en te voldoen aan de criteria 

voor kosten en/of service, vanwege de huidige contracten voor afvalverwerking, investeringskosten voor extra 

maatregelen en een andere manier van handelen door burgers. 

 

Rondom het klimaat werken partijen in de stad, waaronder de gemeente, steeds intensiever samen. Het belangrijkste 

instrument voor het vaststellen van die samenwerking zijn de Green Deals. Tot eind 2012 zijn 7 Green Deals afgesloten 

en 2 in ontwikkeling. 
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Leefbaarheid - Groen in de stad 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Het duurzaam in stand houden van de groenstructuur en waar nodig ontwikkelen 

* Eind 2013 is het openbaar groen in de 

Oude stad toegenomen (aantal m2 groen 

per woning). Nader onderzoek is nodig om 

oppervlakte extra groen te bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstgericht duurzaam afvalbeleid 

Activiteit 2012 

 

* Uitvoeringsprogramma 

In een vast te stellen uitvoerings-

programma Groen en Biodiversiteit 

wordt bepaald waar en hoeveel extra 

groen er de komende jaren wordt 

gerealiseerd. (met bijzondere aandacht 

voor meer groen in de oude stad) 

Resultaat  
  

 

Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. In het Groenplan Oude Stad 

wordt in 2013 bepaald waar en hoeveel extra groen er de komende 

jaren wordt gerealiseerd  

 

Status 

 

 

� 
 

 

 

Conclusie 

Kleinschalige groenprojecten en initiatieven (conform nota Groen -dichter bij groen-) worden uitgevoerd. Het enige wat 

inzichtelijker moet worden is de indicator 'vierkante meters'. Dan kan duidelijk worden bezien (berekend) in welke mate 

er aan het doel wordt bijgedragen en in welke mate hierin verbeteringen zijn opgetreden. 
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Leefbaarheid - Exploitatie 2012 

 
Oorspronkelijke 

begroting 2012 

Gewijzigde 

begroting 2012 

Rekening 2012 Thema Leefbaarheid 

(x € 1.000)  

Programma: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

1.3 Sport 24.176 9.928 28.731 10.010 27.813 9.561 18.252 

1.6 Veiligheid 31.294 3.794 32.837 5.227 32.665 6.125 26.541 

3.3 Verkeer en vervoer 60.313 33.723 67.670 41.486 56.872 33.350 23.521 

3.4 Milieu 30.673 5.061 41.288 8.839 37.075 5.914 31.161 

Totaal Leefbaarheid 146.456 52.506 170.526 65.562 154.426 54.951 99.475 

  

Toelichting op de exploitatie 

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen binnen het thema Leefbaarheid over 2012 toegelicht. In de 

producttoelichting in hoofdstuk 3 worden de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de najaarsrapportage 

uitgebreid toegelicht. 

 

1.3 Sport 

Lagere bezoekersaantallen in de Ireen Wüst IJsbaan leiden tot een nadeel van € 0,2 mln.. De afschrijvingstermijn van 

kunstgras is in overeenstemming gebracht met de werkelijke levensduur. Deze neerwaartse bijstelling leidt in 2012 tot 

een nadeel van € 0,4 mln. op de kapitaallasten. Lagere kosten voor sportstimulering leiden tot een voordeel van € 0,3 

mln.. 

 

1.6 Veiligheid 

De budgetten voor veiligheid zijn verhoogd met € 1,0 mln. in verband met middelen voor het Landelijk Kennis 

Centrum (LKC). Dit wordt via het gemeentefonds ontvangen.  

 

3.3. Verkeer en vervoer 

Op de kapitaallasten is een voordeel van € 1,6 mln. behaald door het later realiseren van programma-investeringen. 

 

3.4 Milieu 

Vrijval van middelen in de reserve opvang economische crisis leiden tot een voordeel van € 0,2 mln.. Het opknappen 

van kinderboerderij Maria Goretti is nog niet gestart wat resulteert in een voordeel van € 0,2 mln..  Inzameling van 

huishoudelijk afval resulteerde in een voordeel van € 0,4 mln.. Dit wordt verrekend met de egalisatiereserve 

afvalstoffenheffing waardoor het per saldo neutraal is voor de exploitatie. 

 

 

Bezuinigingen en intensiveringen 

 
Bezuinigingen 

Voor het jaar 2012 zijn de volgende bezuinigingen opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van de realisatie 

hiervan. 

 

Programma Begroot 

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Sport 0,2 0,2 

Veiligheid -0,1 -0,1 

Verkeer en vervoer 2,1 2,1 

Milieu 0,5 0,5 

Totaal 2,7 2,7 

 
Toelichting 

De begrote bezuinigingen voor 2012 zijn gerealiseerd. 
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Intensiveringen 

Onderwerp Begroot 

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Cameratoezicht 0,4 0,4 

 

 
Reguliere Activiteiten 
Naast de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan bestuurlijke opgaven kent de gemeente veel reguliere of 

doorlopende activiteiten. Hieronder volgen enkele gerealiseerde activiteiten uit 2012. 

-  De overlast van graffiti is gedaald door schoonmaakacties en wekelijkse controles.  

-  De actie 'Tilburg knapt op' is succesvol verlopen; 30 plekken zijn aangemeld door bewoners en 6 plekken 

werden geselecteerd om aangepakt te worden.  

-  Het Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en de gemeente Tilburg hebben in een green deal afspraken 

gemaakt over hun gezamenlijke ambities om te komen tot een overkoepelende energetische aanpak op de 

Tilburgse bedrijventerreinen.  

- Het aantal bezoekers ijsbaan is achtergebleven, mede door het zachte weer. Ook de bezoekersaantallen van 

de zwembaden waren lager dan begroot, o.a. door de tijdelijke sluiting van zwembad Reeshof wegens groot 

onderhoud.  

- De gladheidbestrijding is succesvol verlopen. 

 

Kengetal Werkelijk 

2011 

Begroot 

2012 

Werkelijk 

2012 

Parkeeruren garages 4.224.000 4.224.000 4.110.000 

Parkeerabonnementen garages 1.411 1.400 1.229 

Renovatie en vernieuwing riool (m1) 2.437 2.974 3.135 

Bezoekers zwembaden 496.436 520.000 448.056 

Bezoekers ijsbaan (recreatief) 53.391 100.000 49.957 

Tonnen afval 89.902 90.000 88.534 

Bezoekers milieustraat 120.043 121.000 116.716 
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Bestuur 

Werken aan een andere overheid   
 

Werken aan een andere overheid 

Opgaven 2012 

 

Burgerparticipatie 

 

 

Bestuurskrachtmeting Brabant 

 

 

 

Gebouwen op orde 

 

Resultaat  
  

In 2012 is de uitvoeringsagenda vastgesteld waarvan de realisatie in 

2013 plaats vindt. 

 

De bestuursscan heeft plaatsgevonden en is afgerond. Tilburg komt er 

positief uit, zowel bestuurskracht van de stad zelf als de rol in de 

regio. 

 

Op 25 juni 2012 heeft de Raad de projectmatige aanpak 'Gebouwen 

op orde' vastgesteld. Over de stand van zaken is de raad in de 

raadsbrief van 27 september 2012 geïnformeerd. Bij het 

voorjaarsbericht wordt wederom gerapporteerd en vindt de 

beoordeling plaats of bijsturing van de aanpak nodig is. 

Status 

 

☺ 

 

☺ 

 

 

� 
 

 

 

 

Kadernota's  

 

 

* Burgerparticipatie 

 

 

* Bedrijfsvoering  

 

 

 

Resultaat  
 

De visie en uitvoeringsagenda Burgerparticipatie zijn vastgesteld 

 

 

Conform afspraak met de raad is de kadernota Bedrijfsvoering 

doorgeschoven naar 1e kwartaal 2013. 

Status 

 

☺ 

 

� 
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Bestuur - Samenwerken en netwerken 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Versterken van de regionale samenwerking 

* De Regio smoel geven met Social Innovation als verbindend thema. 

* Hart van Brabant op de kaart: eind 2013 is aan de hand van de strategische agenda veelvuldig gelobbyd in Den Haag en Brussel 

over logistiek en multimodaliteit. 

 

 

Regionale samenwerking 

Activiteit 2012 

 

* Uitvoeren strategische agenda 

Uitvoering geven aan de strategische 

agenda van Midpoint Brabant, met 

name de projectplannen Leisure 

Boulevard, Logistic Cities en 

Maintenance, en het opstellen van een 

projectplan Care. 

Betere aansluiting op de regionale 

agenda door intensieve participatie in 

de projecten. 

Positioneren van Hart van Brabant als 

dé regio van Social Innovation betekent 

dat de gemeente hiervoor aandacht 

heeft en dit actief uitdraagt via lobby, 

communicatie en (gemeentelijke) 

projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Intensivering van de onderlinge 

samenwerking op: 

a. Doorontwikkeling van een 

ruimtelijke (structuur)visie op de regio 

b. Opstellen van een landschapsvisie en 

ontwikkelplan gericht op het 

versterken van de dorpse structuren 

Resultaat  
  

In 2012 is door de triple helix (onderwijs, overheid, ondernemers) 

uitvoering gegeven aan de strategische agenda van Midpoint Brabant. 

Door het samenwerkingsverband van de gemeenten in Regio Hart van 

Brabant is uitvoering gegeven aan de projecten uit deze werkagenda. 

Ongeveer de helft van de projecten uit de werkagenda van Regio Hart 

van Brabant betreft algemene publieke samenwerkingsopgaven. De 

andere helft betreft het overheidsaandeel in de Midpoint Brabant 

agenda. Daarmee is aansluiting binnen de totale regionale agenda min 

of meer verzekerd. Omdat beide entiteiten werkendeweg zijn 

ontstaan is nog een verbeterslag te maken op het vlak van goede 

governance. Zowel van de entiteiten op zich, als van de onderlinge 

werkrelatie. Ook de democratische legitimatie van de besluitvorming, 

in de pas met de professionaliseringsslag die Midpoint Brabant en 

Hart van Brabant momenteel doormaken, moet verder worden 

verbeterd. Daartoe zijn in 2012 stappen gezet. De verbeterpunten 

worden door Regio Hart van Brabant in een geactualiseerde 

gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden voorgelegd. De 

stichting Midpoint Brabant zal haar statuten aanscherpen. 

 

Uit het rapport Veerkrachtig Brabants Bestuur in Regio Hart van 

Brabant dat onlangs is verschenen blijkt dat de onderzoekscommissie 

die de regio heeft bekeken op bestuurskracht de ontwikkelpunten ook 

signaleert. De commissie constateert daarnaast vooral dat de regio in 

korte tijd een grote inhaalslag heeft gemaakt op regionale 

samenwerking en, ook in relatie tot andere regio’s in Brabant, op dit 

dossier goed presteert. 

 

Zoals afgesproken hebben de besturen van Midpoint Brabant en Hart 

van Brabant zich in 2012 toegelegd op het profileren van de regio bij 

een aantal significante partijen. Social Innovation is daarbij één van de 

profileringaspecten. De profilering gaat langzaam. Andere regio's en 

steden hebben de kansen inmiddels ook ontdekt. Dat die profilering 

succesvol is gebleken, blijkt uit de opname van onze regio (incluis SI) 

in een aantal belangrijke sleuteldocumenten. Het begrip Social 

Innovation moet echter nog verder worden geconcretiseerd, onder 

andere via het aangaan van strategische allianties. De universiteit gaat 

een belangrijke rol vervullen in het verder concretiseren. Hiervoor zijn 

inmiddels afspraken gemaakt. 

  

 

 

Het versterken van de regionale samenwerking mag  het afgelopen 

jaar als succesvol beschouwd worden.  

 

Met de uitvoering van de strategische agenda en de werkagenda ligt 

de regio deels op schema. Midpoint Brabant heeft concrete projecten 

Status 

 

☺ 
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c. Programmering bedrijventerreinen 

d. Programmering woningbouw 

e. Programmering regionale 

infrastructuur 

f. Ontwikkelstudie versterken 

grensoverschrijdende samenhang 

g. Regionaal arbeidsmarktbeleid / 

aansluiting onderwijs op vraag aan 

vakkennis. 

opgeleverd (denk aan het Huis van de Logistiek en de Aerospace & 

Maintenance Campus) en ook Regio Hart van Brabant begint met 

bijvoorbeeld een regionale bedrijventerreinenplanning, een 

Kansenkaart Leisure en een samenwerking met de gemeente Heusden 

eerste concrete resultaten op te leveren. Een deel van de projecten 

uit de werkagenda is in het opstartjaar van Regio Hart van Brabant in 

zijn nieuwe vorm wat later opgestart.   

 

 

Toekomst Tilburg 2040 

Activiteit 2012 

 

* Raadsvaststelling werkagenda in de 

eerste helft van 2012 

Resultaat  

 

Op maandagavond 18 juni 2012 vond het raadsdebat over het 

"Vervolg Toekomst 2040" plaats. Alle expeditieleiders waren 

aanwezig om de vervolgacties inhoudelijk toe te lichten. De 

expeditieleiders dienden richtinggevende voorstellen (moties) in. De 

raad nam alle 12 moties van de expeditieleiders over 

De expedities hebben per ontwikkellijn aangegeven op welke 

terreinen de stad volgens hen vervolgacties kan ondernemen. Het 

gaat dan om mogelijke acties waar partners uit de stad de schouders 

onder zetten, zoals de gemeente, woningcorporaties, 

onderwijsinstellingen of het bedrijfsleven. De acties waarin de 

gemeente een rol heeft zijn inmiddels opgepakt. 

Status 

 

☺ 
 

 

 

Strategisch lobbyen 

Activiteit 2012 

 

Start uitvoering Plan van Aanpak Public 

Affairs & Lobby, met de daarbij 

behorende lobby op de onderwerpen: 

a. Capaciteitsverruiming A58 

b. Spoorzone Tilburg 

c. Provinciaal beleid ten aanzien van 

bedrijventerreinen 

d. Rijksbeleid ten aanzien van de 

concentratie van Rijksdiensten 

e. Aerospace & Maintenance Campus 

f. Realisering Spooraansluiting Loven 

inclusief Tunnel Rauwbraken. 

g. WMO 

h. Jeugdzorg 

i. Onderkant arbeidsmarkt 

j. Duurzaamheid 

Resultaat  
  

Ook in 2012 is er ingezet op lobby. En met resultaat: verbreding A58, 

Gate 2, medegebruik vliegbasis Gilze-Rijen, verbreding 

Wilhelminakanaal, haven Waalwijk.  

Ondanks de inspanningen is de uitkomst niet op alle terreinen even 

groot of positief. Ondanks de geboekte lobbyresultaten stagneert 

soms de verdere voortgang van een project. Daar is de economische 

crisis zeker debet aan.   

 

 

Status 

 

� 
 

 

 

Internationale Samenwerking: Tilburg Wereldstad 

Activiteit 2012 

 

* In 2012 stellen we een programma 

van eisen Internationale Samenwerking 

2012-2013 op waarin de genoemde 

prioriteiten leidend zijn. 

 

 

 

Resultaat  
  

In 2011 is een nieuw programma van eisen voor de jaren 2012 en 

2013 opgesteld. Op basis van dit programma wordt momenteel met 

diverse stichtingen en organisaties samengewerkt. Deze organisaties 

werken mee aan het behalen van de millenniumdoelen en sinds 

januari 2013 is Tilburg Fairtrade gemeente. In 2012 is er op het terrein 

van kennisuitwisseling en handel een bezoek gebracht aan resp. Japan 

en China. Het Expat Center Brabant heeft een plek gekregen in de 

Status 

 

☺ 
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stadswinkel. In augustus 2013 start de internationale basisschool in de 

Reeshof in Basisschool Jan Ligthart.  Hiermee willen we buitenlandse 

werknemers en expats stimuleren om in Tilburg te komen wonen.   

 

Conclusie 

In korte tijd heeft de regio Hart van Brabant aan betekenis gewonnen zowel intern als extern. Er wordt steeds meer aan 

gezamenlijke agendasetting gedaan. Naast de samenwerking op de, van origine, meer traditionele terreinen 

(economisch, fysiek/ruimtelijk) tekent zich een verschuiving richting sociaal domein af. Dat heeft zich echter nog niet 

geheel doorvertaald in de lobby, die vooralsnog vooral fysiek van aard is. In de grote transities op het gebied van zorg, 

werk en jeugd vindt men elkaar in deze regio, wat Hart van Brabant, gelet op de decentralisatieplannen van het kabinet 

Rutte II, een goede vertrekpositie geeft. De herindelingsplannen van het kabinet zetten die samenwerking aan de 

andere kant wel weer onder druk, wat goede afstemming op de strategische agenda's en governance rondom de 

werkprocessen extra belangrijk maakt. 

De regio trekt in de lobby steeds vaker op als geheel, of in deelverband op een specifiek thema. Dat werpt zeker 

vruchten af. In de context van de economische crisis is intensivering van de lobby opportuun. Zeker gezien het feit dat 

de nieuwe aanvraagperiode voor de provinciale en Europese fondsen ook in aantocht is. 

Door de intensivering en professionalisering van de samenwerking zijn er meteen ook uitdagingen op het gebied van 

sturing, structuur en financiën. Zeker waar het de relatie met Midpoint betreft, alsook op de grote transities in het 

sociale domein. Aan goede governance is daarom in 2012 prioriteit gegeven. In regioverband liggen, op grond van een 

tweetal notities, nu verbetervoorstellen. Deze worden in een geactualiseerde GR halverwege 2013 aan de afzonderlijke 

gemeenteraden voorgelegd.  
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Bestuur - Dienstverlening 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Handhaven van de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening 

* De waardering van de klanttevredenheid 

over de balies in de stadswinkels en de 

dienstverlening ligt minimaal op een 7 

(landelijke norm). 

7,8 

 

 

 

7,8 

 

 

 

7,8 

 

 

 

7,5 

 

 

 

7,9 

 

 

 

Klanttevredenheid Wmo; tevredenheid bij: 

- procedure aanvraag ingeval    toewijzing 

- hulp bij huishouden 

- voorzieningen 

- collectief vervoer 

 

 

 

 

7,4 

 

7,9 

7,3 

7,3 

 

 

7,3 

 

7,7 

7,1 

7,1 

 

 

7,2 

 

7,9 

7,4 

6,2 

 

 

7,4 

 

7,8 

7,3 

6,5 

 

 

1) 

 

- 

- 

- 

Klantgerichtheid Werk en Inkomen aantal 

klanten dat de dienstverlening waarderen 

met minstens een 7  

 

 

 

* Klanttevredenheid activering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

* Terugdringen van de regeldruk conform 

norm Bewijs van Goede Dienst 25% lager 

dan landelijk gemiddelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,2% 

 

 

 

circa 25%  

(raming zie 

toelichting 2) 

 

1) Cijfers SGBO onderzoek klanttevredenheid WMO over 2012  komen medio 2013 beschikbaar.  

2) Wat betreft de reductie van de administratieve lasten zijn in 2012 de processen voor het aanvragen van de standplaatsvergunningen en de  

parkeerontheffingen aangepast en zijn de lasten voor de burger  en ondernemer opnieuw door een extern bureau vastgesteld. De administratieve 

lasten zijn voor deze producten met respectievelijk 24% en 48% gedaald. Door de procesaanpassingen is de reductiedoelstelling van 25% over het 

totaal gehaald. In maart 2013 komt de volledige rapportage beschikbaar over 61 producten.  

 

Dienstverlening 

Activiteit 2012 

 

* Monitoren kwaliteit dienstverlening 

Inzet mystery shoppers om de kwaliteit 

van dienstverlening te monitoren. 

Resultaat  
  

In het vierde kwartaal van 2012 heeft Check Your Service voor de 

derde keer een meting uitgevoerd. De score voor de stadswinkel is 

een 7,9.  

De rapportage "Mystery Visiting-onderzoek 2-meting" van Check Your 

Service geeft aan dat de score 0,4 punten hoger is dan de voorgaande 

meting. Belangrijkste verbeteringen zijn de informatievoorziening en 

de kennis & professionaliteit van de medewerkers. Ook de ontvangst 

aan de balie wordt als klantvriendelijker ervaren.  

Status 

 

☺ 
 

 

 

14013 

Activiteit 2012 

 

Nu er één telefoonnummer is voor alle 

gemeentelijke dienstverlening worden 

alle overige telefonische eerstelijns 

ingangen opgeheven. 

 

 

Resultaat  
  

Het centrale telefoonnummer is per 1 januari 2012 ingegaan. 

Stapsgewijs zijn de andere ingangen opgeheven en is de kennisbank 

gecentraliseerd. De bezuiniging is behaald. In het laatste kwartaal van 

2012 is door TELAN een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De 

waardering is met 0,7 punten toegenomen ten opzichte van de 0-

meting in 2011. De totaalscore is 8,5.  

Status 

 

☺ 
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Project Vitamine D 

Activiteit 2012 

 

* Vitamine D 

* Afronding 10 van de 18 projecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Implementatie van de nieuwe 

werkprocessen (lean) 

 

 

* Verdere professionalisering van het 

KCC 

 

 

* De informatievoorziening gericht op 

zo veel als mogelijk "klaar terwijl u 

wacht". 

 

Resultaat  
 

In 2012 is een nieuwe visie op dienstverlening ontwikkeld: "in één 
keer raak, in één keer goed". Het College heeft deze visie inclusief het 

projectenplan op 22 mei 2012 vastgesteld.  Op 10 september is de 

visie in de commissie modern bestuur besproken.  Het projectenplan 

bevat 15 projecten. Van de 10  openstaande acties uit vitamine D zijn 

er 3 gerealiseerd en de overige 7 zijn geborgd in het nieuwe 

projectenplan. Totaal zijn 8 nieuwe projecten opgenomen. De 

uitvoering van het  projectenplan "in een keer raak, in een keer goed" 

bewaken we in de gemeentelijke stuurgroep dienstverlening.  

 

In 2012 is gestart met de "leanmethode". De producten op het gebied 

van inkomensondersteuning en vergunningen zijn doorgelicht. De 

overige producten zijn gepland in 2013.  

 

Het KlantenContact Centrum (KCC) en één ingang voor ondernemers 

zijn gerealiseerd. De waardering voor de klantgerichtheid van de 

balies is 7,9 en voor de telefonie 8,5.  

 

In 2012 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om producten 

"klaar terwijl u wacht" onder te brengen bij het KCC. Waar mogelijk 

zijn producten ontsloten (o.a. collectieve zorgverzekering minima, de 

pilot "doorbraak WOZ", de parkeervergunning).  

 

Het innovatieve project "doorbraak WOZ" is in 2012 uitgebreid met de 

wijk Tilburg West. In mei 2013 zal een tweede evaluatie plaatsvinden 

van de lange termijn effecten. Op basis daarvan maken we een keuze 

of we deze dienstverlening gemeentebreed invoeren.  De collega 

gemeenten en het Ministerie van BZK tonen veel interesse in de 

Tilburgse pilot. 

 

Tilburg heeft in 2012 haar toppositie in de benchmark digitale 

dienstverlening van E&Y moeten prijsgeven. De oorzaak hiervan was 

het ontbreken van een automatische ontvangstbevestiging op mail 

geadresseerd aan Gemeente@Tilburg.nl. Dit is inmiddels aangepast. 

Daarnaast is in 2012 aanzienlijk geïnvesteerd in verbetering van de 

digitale winkel en de werkprocessen.   

Status 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugdringen Regeldruk 

Activiteit 2012 

 

* Terugdringen regeldruk 

Eind 2012 heeft iedere inwoner van 

Tilburg de mogelijkheid een 

kanaalvoorkeur op te geven en zal ook 

volgens zijn voorkeur bediend worden. 

Hierbij wordt actief gestuurd op het 

digitale kanaal. Het doe-het-zelf-loket 

rusten we uit met een 

betaalvoorziening. 

 

Bestaande regels zullen we met de 

lokale effectentoets evalueren: 1) is de 

regel nog nodig, 2) hanteren we het 

meest geschikte instrumentarium 3) 

hoe zorgen we ervoor dat de 

Resultaat  
 

  

Het centraal vastleggen van de e-mailadressen is nog niet mogelijk. De 

software is in 2012 aanbesteed. Er loopt een project voor de 

gemeentebrede inrichting, dit wordt in 2013 gerealiseerd.   

Kanaalsturing verloopt effectief. Het aantal telefonische en fysieke 

contacten is afgenomen ten gunste van het digitale kanaal. In 2012 

hebben we voor het eerst meer dan 100.000 digitale transacties 

afgewerkt.  

 

 

Wat betreft de reductie van de administratieve lasten zijn in 2012 de 

processen voor het aanvragen van de standplaatsvergunningen en de 

parkeerontheffingen aangepast. De administratieve lasten voor de 

burgers zijn voor deze producten met respectievelijk met 24% en 48% 

gedaald.  

Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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administratieve last zo laag mogelijk is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Implementatie Ruimtelijke 

Kwaliteitscommissie en 

Welstandsnota 

Vanaf 2011 wordt integraal (welstand, 

monumenten en groen) geadviseerd 

over projecten in de fysieke 

leefomgeving in navolging van integrale 

vergunningverlening op basis van de 

Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (WABO).  

 

 

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van het landelijke 

ondernemersdossier is gestart. Hierin kunnen ondernemers op 

moderne wijze informatie uitwisselen met overheden. In 2013 gaat 

een delegatie van ondernemers samen met vergunningverleners en 

handhavers de werking in de praktijk beoordelen.   

 

Het aanvragen van een collectieve zorgverzekering voor minima is in 

2012 aanmerkelijk eenvoudiger geworden door de koppeling met de 

landelijke website "Gezond verzekerd". Hierdoor zijn 700 extra 

aanvragen binnen gekomen.  

 

In november zijn de resultaten beschikbaar gekomen van de 

benchmark "Minder regels, Meer Service" waaraan 70 gemeenten 

hebben deelgenomen. Gemeente Tilburg bekleedt de eerste positie 

voor wat betreft haar inspanningen om regelarm te werken. 

Wat betreft transparantie is verbetering mogelijk door aandacht voor 

het expliciteren van de servicenormen. Hiervoor loopt in 2013 een 

project onder leiding van dienstverlening.  

 

Het instrument ‘lokale effecten toets’ (ter voorkoming van onnodige 

regels) hebben we kritisch bekeken. We concluderen dat het 

instrument verder ontwikkeld moet worden om van meerwaarde te 

zijn. Dit is als aanbeveling meegegeven aan het ministerie en de 

regiegroep Regeldruk.  

In 2012 is aansluiting gezocht met het interne traject ‘helder 

adviseren’ voor dit instrument.    

 

 

Integratie is afgerond. De actie is daarmee gereed.  

 

 

 

 

Conclusie 

Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente voldoet aan de ambitie om tegen lagere kosten de dienstverlening te 

verbeteren. Burgers waarderen deze ontwikkeling met hoge scores zowel in de winkel als op het gebied van telefonie. 

De waardering van ondernemers blijft achter. Door in te zetten op projecten voor deze klantgroep verwachten we hier 

op termijn gelijke resultaten te behalen.  

De bezuiniging is gerealiseerd door kanaalsturing naar het digitale kanaal in 2012. Om dit ook in 2013 en verder waar te 

maken, wordt het nieuwe klantcontactsysteem en de nieuwe website gerealiseerd. De invoering van de nieuwe 

klantprocessen op basis van de lean-aanpak versterken het resultaat .  
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Bestuur - tarieven 
  

  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Handhaven positie als grote gemeente met lage woonlasten 

* Behoud lage positie op ranglijst van 

lokale lastendruk 

gemiddelde woonlasten (Coelo) 

2 

 

€ 496,01 

2 

 

€ 516,61 

3 

 

€ 528,41 

2 

 

€ 538,24 

3 

 

€ 546,31 

 

 

 

 

Conclusie 

De OZB verhoging bedroeg  6,35 %. 

De gemeente heeft haar positie als grote gemeente met lage woonlasten behouden. 
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Bestuur - organisatie 
  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als één concern 

* Eind 2013 heeft de gemeente Tilburg een toonaangevende organisatie 

 

 

 

 

Ontwikkelen van een organisatie die functioneert als een concern 

Activiteit 2012 

 

* Om de organisatieontwikkeling te 

realiseren voeren we een achttal 

deelprojecten uit. 

 

1. Werving, selectie en plaatsing 

huidige medewerkers (reeds in 2011 

uitgevoerd, m.u.v. volledig 

directieteam) en het zoveel mogelijk 

oplossen van bovenformativiteit. 

 

2. Functioneren topstructuur. 

 

 

 

 

3. Herinrichting planning en control 

cyclus. 

 

 

 

 

 

4. Invoering bedrijfsvoeringconcept. 

 

 

5. Invulling geven aan de 

bezuinigingsdoelstelling voor 2012 e.v. 

 

 

 

6. Invoeren leiderschap en 

managementprogramma. 

 

 

 

 

7. Uitvoeren van de projecten helder 

adviseren, morele oordeelsvorming, 

netwerken en "liefde voor Tilburg". 

 

 

 

 

8. Herinrichting van de 

medezeggenschap. 

Resultaat  
  

 

 

 

 

In september 2013 was het directieteam compleet; helaas is er weer 

een vacature per december (nu tijdelijk bezet met een interim-

directeur).  

Het aantal bovenformatieven dat is ontstaan door de bezuinigingen 

en Tilburg Transformeert is gedaald van 49 naar 19.  

 

De gewenste wijze van functioneren van de topstructuur (lees 

bestuur en directie en afdelingshoofden) is vastgelegd in het 

organisatiebesluit. Deze werkwijze is grotendeels geïmplementeerd.  

 

 

Het ontwerp van de documenten en processen van de instrumenten 

van de nieuwe P&C-cyclus zijn conform planning gereed. Documenten 

reeds flink verbeterd. De feitelijke werking van de processen is nog in 

ontwikkeling en zal al werkende weg in 2013 verder vorm krijgen.  

Grote verbetering is het gesprek over de bestuurlijke ambities en 

voortgang in plaats van het doorschuiven van stapels papier. 

 

Conform afspraak met de raad is de kadernota doorgeschoven naar 

het 1e kwartaal van 2013. 

 

De bezuinigingen zijn gerealiseerd. Ook de bezuinigingsdoelstelling 

2012 op de organisatie is ingevuld. Binnen de taakstellingen heeft 

LEAN nog niet de vereiste besparing opgeleverd. Op basis van 

alternatieven is de vereiste besparing voor 2013 echter toch ingevuld. 

 

Activiteiten uit het Programma Leiderschap en Werkstijl zijn 

uitgevoerd zoals gepland. Leiderschap en werkstijl in de praktijk zijn 

conform planning nog in ontwikkeling. Dit maakt deel uit van het 

actieplan 2013, dat naar aanleiding van de tussenevaluatie is 

opgesteld.  

 

Helder adviseren is afgerond voor alle betrokken medewerkers; het 

project is met een verkorte versie verbreed naar  meer medewerkers. 

Het resultaat  wordt als positief ervaren en wordt het komend jaar 

verder geoptimaliseerd. Morele oordeelsvorming is in 

onderhoudsfase; plan voor borging is vastgesteld. Overige activiteiten 

zijn conform planning uitgevoerd. 

 

De nieuwe medezeggenschapsstructuur is gereed en ingevoerd. 

Linking pins zoeken nog naar rol. OR en WOR bestuurder willen in 

Status 
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* Evaluatie deeltrajecten 

Alle deeltrajecten zullen in 2012 

(tussentijds) worden geëvalueerd 

zowel op inhoudelijke voortgang  en 

resultaten als op 

medewerkerstevredenheid. 

 

 

 

* Gemeentelijke huisvesting 

Uitwerken scenario' s gemeentelijke 

huisvesting (uit § bedrijfsvoering 

PB2012). 

2013 nog een aantal verbeterpunten realiseren. 

 

 

 

Eind 2012 heeft de directie een tussenevaluatie opgesteld. Naar 

aanleiding van de resultaten is een actieplan voor 2013 opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Er is door de raad een voorkeursscenario vastgesteld: renovatie van 

SK1 en SK2. Ook is het ambitieniveau voor duurzaamheid voorlopig 

bepaald. Er wordt een plan van eisen gemaakt dat als basis dient voor 

het ontwerptraject.  

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 
☺ 
 

 

 

 

 

Conclusie 

De reorganisatie Tilburg Transformeert loopt over meerdere jaren. Eind 2013 moet de organisatie weer op orde en 

toonaangevend zijn. In 2011 en 2012 is de structuur van de nieuwe organisatie ingericht, nieuwe functies zijn bemenst 

en processen ingericht . 

Het eerste medewerkerstevredenheidonderzoek in de nieuwe organisatie is begin 2012 gehouden. Dit wordt in 2013 

herhaald. In vergelijk met andere organisaties zijn de medewerkers: 

- Even tevreden over baan en organisatie 

- Meer tevreden over de wijze van leidinggeven 

- Minder tevreden over arbeidsomstandigheden en gezondheidsrisico’s. 

- Ervaren zij nog geen afname van de interne regeldruk 

- 79% trots op het werk, dat ze doen 

Eind 2012 heeft de directie de balans opgemaakt met de tussenevaluatie van Tilburg Transformeert. Bijna een jaar na 

de start van de nieuwe organisatie kan geconcludeerd worden dat er al veel gerealiseerd is, maar tegelijk ook dat er nog 

belangrijke stappen gezet moeten worden. Verbeterpunten zijn in de tussenevaluatie benoemd en voor deze punten is 

een projectplan opgesteld. 

Eind 2013 vindt de onafhankelijke eindevaluatie plaats van Tilburg Transformeert. Dit gebeurt in opdracht van het 

college door bureau Berenschot. De evaluatieopzet is in 2012 opgesteld. 
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Bestuur - Exploitatie 2012 

 
Oorspronkelijke 

begroting 2012 

Gewijzigde 

begroting 20123 

Rekening 2012 Thema Bestuur 

(x € 1.000)  

Programma: Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

4.1 Bestuur 13.336 2.738 5.315 98 5.352 103 5.249 

4.2 Dienstverlening, belasting en tarieven 86.950 143.826 98.372 168.781 179.972 244.592 -64.620 

4.4 Algemene dekkingsmiddelen, interne 

dienstverlening 144.159 378.514 79.503 318.997 67.040 307.118 -240.078 

Totaal Bestuur 244.445 525.078 183.190 487.876 252.364 551.812 -299.448 

 

Toelichting op de exploitatie 

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen binnen het thema Bestuur over 2012 toegelicht. In de 

producttoelichting in hoofdstuk 3 worden de afwijkingen bij de jaarrekening ten opzichte van de najaarsrapportage 

uitgebreid toegelicht. 

 

4.2  Dienstverlening, belasting en tarieven 

De kosten voor het op orde brengen van de brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen zijn voor € 0,6 mln. ten laste 

van de algemene middelen 2012 gebracht. Een toename van het aantal nieuwe woningen ten opzichte van de 

basisraming leidt tot extra middelen uit de bommenregeling via het gemeentefonds (€ 0,6 mln. nadeel).  De 

vervroegde Tweede Kamerverkiezingen leiden tot een extra kostenpost van € 0,2 mln.. 

De belastingopbrengsten OZB over 2012 waren € 0,2 mln. hoger; OZB over voorgaande jaren leverde een voordeel van 

€ 0,1 mln. op. Er werden voor € 0,4 mln. minder leges bouwvergunningen gerealiseerd. De extra kosten door 

faillissementen van aannemers bij de brug over de Piushaven leiden tot een nadeel van € 0,4 mln. 

 

4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening 

De algemene uitkering voor 2012 is € 3,6 mln. hoger dan geraamd, met name door hogere integratie-, decentralisatie- 

en verzameluitkeringen. Voor het uitkeringsjaar 2011 is de algemene uitkering € 1,0 mln. hoger. De kosten voor de 

CAO-verhoging gemeenten leidde in 2012 tot een nadeel van € 1,2 mln..  De organisatiekosten zijn € 2,0 mln. lager 

dan geraamd. De in de programmabegroting opgenomen weglekeffecten van ingevoerde bezuinigingen doen zich niet 

of nauwelijks voor wat een voordeel van € 1,4 mln. oplevert. De definitieve afwikkeling van de liquidatie van IZA-

Nederland brengt een voordeel van € 0,3 mln. met zich mee. 

Gezien de opgemaakte stand van zaken in de grondexploitatie was het noodzakelijk om - naast de inzet van de 

gereserveerde € 72,6 miljoen uit de RGI - nog een bedrag van € 5 miljoen extra ten laste van het resultaat 2012 te 

brengen.  

Het product financiering  kende een nadeel van € 1,7 mln. met name als gevolg van minder rente door lagere dan 

begrote investeringen. Voor de deelneming inde Stadsontwikkelingsmaatschappij is een voorziening ten laste van het 

resultaat getroffen van € 0,97 mln. Tenslotte leiden gewijzigde richtlijnen m.b.t. de regelingen Samen Investeren en 

Sisa tot een voordeel van € 3,4 mln. wat via de resultaatbestemming in de reserve samen investeren wordt gestort 

t.b.v. uitvoering van projecten in volgende jaren.  

 

Bezuinigingen en intensiveringen 

 
Bezuinigingen 

Voor het jaar 2012 zijn de volgende bezuinigingen opgenomen. Hieronder volgt een overzicht van de realisatie 

hiervan. 

 

Programma Begroot 

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Bestuur 0,1 0,1 

Dienstverlening, 

belasting en tarieven 

1,8 1,5 

Alg. middelen en 

dienstverlening 

2,1 2,8 

Totaal 4,0 4,4 
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Toelichting 

De bezuiniging op onderhoud gebouwen is gerealiseerd met uitzondering van de te realiseren boekwinst op verkoop 

van panden van € 0,3 mln.. De efficiencytaakstelling op de organisatie voor de jaarschijf 2012 is € 0,7 mln. hoger 

gerealiseerd dan begroot. 

 

Intensiveringen  

Onderwerp Begroot 

2012 

Gerealiseerd 

2012 

Verkeersontheffingen; 

minder baten, minder 

personele lasten 

0,1 0,1 

Bijdrage herhuisvesting 

La Donnee 

0,15 0,15 

Overdracht 

parkeergebouwen aan 

vastgoed 

0,1 0,1 

Projecten ICT uit ROI 1,1 

Flankerend beleid t.l.v. reserve 

flankerend beleid 

0,4 

 

In 2012 is € 0,4 mln. aan de reserve flankerend beleid onttrokken. Uit de ROI is € 1,1 mln. onttrokken ter dekking van 

projecten 2012. 

 

Reguliere Activiteiten 
Naast de activiteiten die direct gerelateerd zijn aan bestuurlijke opgaven kent de gemeente veel reguliere of 

doorlopende activiteiten. Hieronder volgen enkele gerealiseerde activiteiten uit 2012 of ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden. 

- De bezoekers van het KCC (Klant Contact Centrum) zijn  volgens norm geholpen; 85% binnen 10 minuten.  

- In december kwam de 100.000
e
 digitale transactie binnen bij het KCC.  

- De organisatie van de extra verkiezing in september voor de Tweede Kamer is goed verlopen.  

- De inning van belastingen/heffingen verliep goed als ook de betaling van facturen aan crediteuren die 

gemiddeld binnen de betaaltermijn van 30 dagen lag.  

 

Kengetal Werkelijk 

2011 

Begroot 

2012 

Werkelijk 

2012 

Aantal reisdocumenten 50.771 46.950 54.732 

Aantal rijbewijzen 19.311 14.050 14.800 

Aantal uittreksels 39.469 39.221 32.379 

Aantal bezoekers stadswinkel 174.818 185.000 156.325 

Aantal vergunningen (bouw en sloop) 1.173 1.125 1.099 

Aantal milieuvergunningen 21 15 43 

Aantal vergunningen bijzondere wetten 376 316 490 

Bezwaarschriften WOZ 2.049 2.500 1.806 
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Specifieke onderwerpen 

Hoofdstuk 2 
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2.1 Bedrijfsvoering  
 

Organisatieontwikkeling 

Het verslagjaar stond volledig in het teken van de organisatieontwikkeling 'Tilburg Transformeert'. Eén van de 

doelstellingen is om de Tilburgse organisatie ambtelijk en bestuurlijk te laten werken als één krachtig 

aangestuurd concern om de door het bestuur gestelde doelen te realiseren.  

 

Tilburg Transformeert 
Na eerdere Voortgangsrapportages over 'Tilburg Transformeert' is eind 2012 een tussenrapportage 

vastgesteld, die eind 2013 wordt gevolgd door de Eindevaluatie van Berenschot. In die Tussenevaluatie 

concluderen we ‘dat er al veel gerealiseerd is, maar tegelijk dat er nog belangrijke stappen gezet moeten 

worden. We zijn er nog niet’. Dit is samengevat in onderstaand overzicht. Voor een uitgebreide toelichting op 

de stand van zaken verwijzen we naar de Tussenevaluatie. 

We hebben een actieplan vastgesteld naar aanleiding van de Tussenevaluatie. Voor de inhoudelijke coördinatie 

van en sturing op de diverse TT-projecten is tijdelijk een externe procesmanager aangesteld. 

 

Wat hebben we al bereikt? Waar moeten we extra op investeren? 

Sterkere focus op bestuurlijke doelen, stevigere 

sturing op portefeuilles en inhoud 

Integrale sturing / afdeling- en 

portefeuilleoverstijgende sturing door de directie (nu 

nog te veel detailsturing) 

Topmanagement (directie en afdelingshoofden) 

stevig in positie 

Strategische oriëntatie bestuur, directie, 

afdelingshoofden, strategen (zowel bij S&C als bij 

afdelingen) 

Meer gestructureerde samenwerking tussen 

organisatie en bestuur 

Ketensamenwerking (bijvoorbeeld ruimtelijke keten, 

wijkgericht werken), integrale samenwerking  

Helder beschreven P&C-cyclus P&C: van papier naar laten functioneren in de praktijk 

Er is geen discussie over de centralisatie van 

bedrijfsvoeringfuncties  

Een gedeelde opvatting binnen de ondersteunende 

afdelingen over advies, control en rollen / 

verantwoordelijkheden. Onderlinge samenwerking (en 

sturing daarop) moet sterker. 

Breed gevoelde sterke drive om van Tilburg 

Transformeert een succes te maken 

Vergroten participatie / betrokkenheid bij Tilburg 

Transformeert, zeker ook door teammanagers actiever 

te betrekken 

Een organisatiemodel dat conceptueel gedragen 

wordt (waarmee het nog niet automatisch in de 

praktijk ook een slagvaardige organisatie is) 

Realisatie- en uitvoeringskracht van de organisatie  

Opzet deelproject Leiderschap & Werkstijl wordt als 

positief ervaren 

Benoemen van en vervolgens sturen op gewenst 

gedrag   

Sterkere sturing op: rolbewustzijn en rolvastheid 

medewerkers, afspraken en resultaten en het 

functioneren in netwerken 

Grote kwaliteit- en competentieverschillen binnen 

groepen van gelijksoortige medewerkers (bijvoorbeeld 

strategen, projectleiders, organisatieadviseurs, 

financieel consulenten). Competenties waar met name 

nog op geïnvesteerd moet worden zijn 

oplossingsgerichtheid, proactiviteit, realisatiekracht, 

klantgerichtheid en strategische advisering. 

Steeds meer aandacht voor bedrijfsmatig werken LEAN-management als instrument draagt nog te 

weinig bij aan bezuinigingen 

 

 

Voorjaar 2012 hebben we een onderzoek naar de medewerkertevredenheid (MTO) uitgevoerd dat bij de 

eindevaluatie als referentiepunt kan dienen. Op basis van de uitkomsten hebben we met name op 

afdelingsniveau verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Werkdruk en huisvesting blijken gemeentebrede 

verbeterpunten. 

 

In het verslagjaar zijn de beide aanvankelijke vacatures in de directie extern ingevuld. In december is één van 

deze directeuren vervangen door een interim. 
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Ten behoeve van de sturing zijn we gaandeweg gekomen tot het concretiseren van de gewenste wijze van 

werken, wat we hebben vastgelegd in het document 'Zo doen wij dat in Tilburg'. De besturingsfilosofie en het 

bedrijfsconcept nemen hierin een centrale plaats in. Mede op basis daarvan is het 'Organisatiereglement 2010' 

vervangen door het 'Organisatiebesluit 2012'.  

In het kader van het bedrijfs(voering)concept onderscheiden we enkele deelprojecten, zoals Interne 

samenwerking, Budgetverdeling, Normontwikkeling en Verdeling van schaarse capaciteit. Met deze projecten 

zijn we in 2012 al wel gestart, maar ze zullen in 2013 verder hun beslag moeten krijgen. Er is al wel een 

koppeling van budgetten aan doelstellingen ontwikkeld en voor wat betreft de normontwikkeling wordt 

aangesloten bij de aanpak 'Vensters op de bedrijfsvoering' van KING
1
, aangezien de eigen normontwikkeling in 

2012 niet geslaagd is. 

De herinrichting van de planning- & controlcyclus is een belangrijk voorwaardenscheppend project in verband 

met de bestuurlijke informatievoorziening. Het ontwerp van de processen en documenten is gereed en zoals 

de Tussenevaluatie het aangeeft komt het er nu op aan dit 'van het papier af te laten komen' en om te zetten in 

een effectieve werking. Aan de hand van een inventarisatieronde, gevolgd door een startnotitie, hebben we 

met de raad een afspraak gemaakt over een op te stellen Kadernota Bedrijfsvoering. Deze wordt in het eerste 

halfjaar van 2013 aangeboden.  

 

Vanuit de organisatieontwikkeling vinden we het van belang een goede invulling aan het begrip corporate 

control te geven waarbij we ons richten op de verbreding van control zowel ten aanzien van beleid, organisatie 

als middelen. In 2012 is dit nog te weinig uit de verf gekomen met name door capaciteitsgebrek. In 2013 vindt 

een gerichte verkenning en uitwerking 'zo doen we dat in Tilburg' plaats.  

De ontwikkeling van een gemeentebreed risicomanagementbeleid is deels opgestart. Wel zijn in 2012 al allerlei 

deelactiviteiten op dit gebied gestart (bijv. risicomanagement bij grote projecten, leiderschap en werkstijl). 

Deze zullen in 2013 verder worden ingepast in het af te ronden gemeentebrede risicomanagementbeleid.  

 

Bezuinigingen op de organisatie 
Tilburg Transformeert heeft ook als doel een betaalbare organisatie te blijven.  

De implementatie van de bezuinigingsvoorstellen uit de begrotingen 2011 en 2012 loopt, conform de in de 

voorstellen opgenomen fasering, door tot 2015. Met inbegrip van een efficiencytaakstelling op de organisatie 

van in totaal € 7,43 miljoen. Deze taakstelling kent een fasering van 4 jaar (2012 tot en met 2015) waarbij ieder 

jaar € 1,85 miljoen met concrete maatregelen ingevuld dient te worden.  

De realisatie is ingezet met de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2012, waarin het aantal 

managementfuncties is verkleind, het aantal formatieplaatsen is verlaagd en de 'span of control' is vergroot. De 

bezuinigingen voor de jaarschijf 2012 zijn gerealiseerd door een besparing van € 2,6 mln. op de formatie. 

Verder is ingezet op de efficiëntie van de processen door deze door te lichten aan de hand van de LEAN-

methodiek. Dit project 'LinT' heeft in het verslagjaar nog niet de vereiste besparing opgeleverd. In twee 

projecten wel, maar in de twee anderen niet. Hiervoor zijn alternatieve besparingen in de afdelings- en 

directieplannen 2013 opgenomen. In 2013 wordt de inzet van LinT op basis van verdere professionalisering 

verbeterd en geïntensiveerd. Er is nog geen invulling gegeven aan outsourcing; dit gaan we doen op basis van 

nog vast te stellen bestuurlijke uitgangspunten. 

Voor 2013 en verder wordt ingezet op het systematisch doorlichten van de processen en ketens (Lean), het 

doorlichten van de ICT-organisatie en het onderzoeken van mogelijkheden voor outsourcing. 

    
 
Personeel 

 
Oplossen boventalligheid 

Begin 2012 waren er als gevolg van bezuinigingen op de formatie 49 medewerkers persoonlijk boventallig  en 

waren er 16  bovenformatief
2
. De bovenformativiteit is volledig opgelost. Eind 2012 waren er nog 19 

medewerkers persoonlijk boventallig. Voor 6 van hen is een potentiële oplossing beschikbaar (stand medio 

maart 2013). De effectiviteit van onze aanpak is hoog gebleken, al moeten we ons realiseren dat naarmate 

individuele boventalligheid langer duurt de oplossing moeilijker zal zijn. De kostenopgave, gebaseerd op de 

                                                                 
1
 Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten 

2
 Bovenformatief: wanneer een beoogde formatievermindering (nog) niet is vertaald in het beëindigen van de functie van een individuele 

medewerker. 
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actuele stand van zaken/het huidige bestand boventalligen, waren in 2012 € 2.500.000,- (49 personen); 2013 

€ 900.000,- (19 personen);  2014 € 400.000,- (4 personen). 

 

Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage voor 2012 gemeentebreed is uitgekomen op 6,06% (exclusief zwangerschap). Dat is 

een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van 2011. Het percentage ligt 0,66 procentpunt hoger dan de 

streefnorm. Het langdurig verzuim is in 2012 wat lager uitgekomen dan in 2011. Belangrijke verzuimoorzaken 

zijn psychische aandoeningen, klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en werkgerelateerde klachten. 

Het ziekteverzuim verloopt qua spreiding over het gehele kalenderjaar 2012 volgens het gebruikelijke patroon:  

in de 'winter' is het verzuim het hoogst; in de 'zomer' het laagst.  
 

Beoordeling- en functioneringgesprekken 
Met een score van 87% voor functioneringsgesprekken is de gemeentebrede streefnorm van 85% ruim 

gehaald. Bij de beoordelingsgesprekken is dat niet zo
3
. In 2012 zijn ruim 79% beoordelingsgesprekken 

geregistreerd. Hiermee is de gemeentebrede streefnorm van 85 % niet gehaald. Een factor hierin is het aantal 

beoordelingen in het kader van proeftijd, doordat in 2012 veel medewerkers een nieuwe functie gingen 

vervullen. 

 

Medezeggenschap en Overleg 
De opzet en werking van de medezeggenschap is in 2012 aangepast aan de nieuwe, gecentraliseerde structuur. 

De Onderdeelcommissies (OC's) als onderdeel van de Ondernemingsraad (OR) zijn opgeheven. Het netwerken 

heeft in de medezeggenschap zijn vertaling gekregen in een 'linking pin model', dat de overlegstructuur op 

afdelingsniveau verbindt met de OR. Alle afdelingen hebben inmiddels een of meerdere medewerker(s) als 

'linking pin' aangewezen.  

Inhoudelijk is de medezeggenschap betrokken bij de voortgang van de organisatieontwikkeling, de directie- en 

afdelingsplannen en met veranderingen in de organisatiestructuur. Dit laatste betreft de vorming van de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en het project 'Parkeren op afstand'. 

Met de commissie voor Georganiseerd Overleg is vooral gesproken over (sociale plannen bij) reorganisaties, de 

toepassing van het sociaal statuut en wijzigingen in de rechtspositie. 

 
Bedrijfscultuur 
De échte wijze van werken wordt natuurlijk bepaald door de bedrijfscultuur. Daartoe kende het project 

Leiderschap en werkstijl in 2012 meerdere deelprojecten die doorlopen naar en soms nog geïntensiveerd 

worden in 2013. Het gaat dan met name om het benoemen van en daadwerkelijk sturen op gewenst gedrag, 

niet alleen vanuit directie en afdelingshoofden, maar ook door verbreding van de betrokkenheid dieper in de 

organisatie. Enkele opleiding- en trainingtrajecten in 2012 die de organisatieontwikkeling ondersteunen en die 

we in 2012 voorbereid hebben, zijn 'Helder adviseren' en 'Morele oordeelvorming', het opzetten van de 

'Leiderschap- en managementleergang' en het gebruik van de Leerwerkplaats voor proces- en 

samenwerkingvraagstukken. 

 
 
Informatisering 

 
ICT visie   
Met Tilburg Transformeert hebben we de sturing vanuit de ICT-visie op de organisatie als geheel versterkt. In 

de directie is een CIO (Chief Information Officer) benoemd. Daarmee is op het niveau van de directie de 

beslisautoriteit neergelegd en hebben we binnen de directie geborgd dat ICT steeds wordt meegewogen als 

belangrijke productiefactor om te innoveren. 

Het aangekondigde Informatieplan 2013-2016 is opgepakt en nagenoeg gereed, zodat vaststelling voorzien is in 

het tweede kwartaal van 2013. 

 
 
 

                                                                 
3
 Ten behoeve van de registratie van beoordelingsgesprekken worden enkel de jaarbeoordelingen en de derde proeftijdbeoordelingen 

geteld. In 2012 zijn daarnaast ook nog 199 tweede proeftijdbeoordelingen en overige tussentijdse beoordelingen (11%) gehouden en 

geregistreerd. 
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Één gemeentelijke informatiehuishouding, werken als één gemeente 
Er is een start gemaakt met het plan van aanpak en de technische aspecten zijn geregeld. Er is begonnen met 

het bouwen en vullen van het data warehouse, waarbij de nadruk ligt op de bestuurlijke doelen. We hebben 

besloten van de bestaande 130 bestuurlijk vastgestelde indicatoren een dashboard in te richten op basis van de 

informatiepiramide. Het dashboard voor de gemeenteraad over bestuurlijke doelen en over bedrijfsvoering 

wordt naar verwachting in april 2013 opgeleverd. 

 

Relatie met programma's 
Er is een klantensysteem (CRM) voor de dienstverlening aan ondernemers opgezet. Voor het toeleiden van 

uitkeringsgerechtigden naar werk hebben de ketenpartners gezamenlijk dit systeem in gebruik genomen. Er is 

een nieuwe website voor de WMO ingevoerd (in samenhang met de sociale kaart). 

Voor de digitale bereikbaarheid van de stad zijn de onderhandelingen met een marktpartij voor glasvezel naar 

woningen nagenoeg afgerond. Samen met de woningbouwcorporaties en Breedband Tilburg zijn de contracten 

in het eerste kwartaal 2013 ondertekend.  

Het nieuwe klantcontactcentrum 014013 is per 1 januari 2012 ingevoerd. De ondersteuning met zaakgericht 

werken staat in de startfase. Preferent wordt gestuurd op het digitale kanaal. Enkele verouderde systemen op 

het gebied van milieu zijn vervangen. 

 

Informatiebeveiliging 
De aanval van het Dorifel-virus was beeldbepalend in 2012. De leerpunten hebben we opgepakt: zonering van 

ICT infrastructuur, communicatie bij calamiteiten naar burgers, bestuurders en medewerkers. 

Informatiebeveiliging is een continu proces. Voortdurend zijn er dreigingen die deels voorzien kunnen worden 

en deels niet. Het beleid is enerzijds gericht op zoveel mogelijk preventief optreden en anderzijds zo goed 

mogelijk optreden bij zich daadwerkelijk voordoende calamiteiten; 100% voorbereid zijn op alle dreigingen is 

niet mogelijk. Om het beleid meer te verankeren wordt een plan-do-check-act regelcyclus ingevoerd. De 

aanbevelingen vanuit de managementletter van de accountant en vanuit het KIB (kwaliteitstoets 

informatiebeveiliging) zijn ter hand genomen en deels gerealiseerd. Aan de nog niet gerealiseerde punten 

wordt met prioriteit gewerkt.  

 
Besparingen met ICT 

De geplande besparing op applicatiebeheer is doorgevoerd. Gewerkt is en wordt aan de professionalisering van 

de ICT organisatie door het hanteren van standaarden voor de ICT processen op basis van best practices (ITIL, 

ASL en BISL) en door verbetering van de kwaliteit van de ICT dienstverlening. 

 

 

Briefafhandeling 

 
Beantwoording brieven 
In 2012 ontving de gemeente 10.375 brieven die een afhandeltermijn van 8 weken kenden. Hiervan is 88% 

tijdig afgehandeld en daarmee is de norm van 95% niet gehaald. 

In 2011 was het percentage tijdig afgehandelde brieven 94%. Het merendeel van de afdelingen heeft de norm 

niet gehaald. De oorzaak wordt gezocht in de reorganisatie. Nieuwe mensen, verstoring van routines en 

verminderde aandacht voor de afhandeling zijn een mogelijke verklaring. Door te investeren op instructie, het 

afhandelingproces en meer sturing hierop verwachten we in 2013 de briefafhandeling te verbeteren.  

Daarnaast zijn er ook brieven die een langere afhandelingtermijn kennen. Hiervan werden er 3.557 ontvangen. 

Van deze brieven is 94% binnen de termijn afgehandeld en 1% buiten de termijn. Het restant staat binnen de 

termijn nog open. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2011 toen 2% buiten de termijn werd 

afgehandeld. 

 

 

Huisvesting 

 
Het Nieuwe Werken en Huisvesting gemeentelijke organisatie 
Wij hebben de Visie op Het Nieuwe Werken (HNW) vastgesteld. Deze visie is voor de komende jaren 

richtinggevend voor de ontwikkeling en verbetering van de organisatie. Het betreft het voortdurend 

ontwikkelen en verbeteren van de organisatie met als basiswaarden: een evenwichtige inzet van 

technologische middelen, en: een goede balans tussen ruimte en sturing. Netwerken ten behoeve van de 
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samenwerking op het bereiken van gezamenlijke resultaten is daarvan een belangrijk kenmerk. In het 

verlengde hiervan zijn voor de hiermee samenhangende aspecten 'behaviour, bricks and bites' zogeheten 

roadmaps voorbereid. Deze worden in het eerste kwartaal van 2013 vastgesteld. Er is, met name voor wat 

betreft 'bricks', een nauwe relatie met de nieuwe gemeentelijke huisvesting. In 2012 is door de raad een 

voorkeursscenario vastgesteld: renovatie van de stadskantoren 1 en 2. In 2012 zijn de predefinitiefase en de 

definitiefase daartoe afgerond.  

 

In de eerst helft van 2012 heeft een grote herhuisvesting in het kader van Tilburg Transformeert 

plaatsgevonden. Veel medewerkers zijn van werkplek veranderd. De verhuizing is conform planning verlopen. 

Belangrijke uitgangspunten waren: het inrichten van een open netwerkruimte per verdieping, alleen een 

medewerker die 16 uur of meer werkt krijgt een werkplek met een norm van 6,5m2 en er is een begin gemaakt 

met flexibele werkplekken. Verder is rekening gehouden met voldoende vergaderruimten, zijn primaire 

afdelingen zo dicht mogelijk tegen het bestuur gehuisvest en zijn teams zoveel mogelijk in clusters gezet voor 

een optimale onderlinge samenwerking. In Stadskantoor 4 is een etage vrijgekomen (750m2) die hergebruikt of 

verhuurd kan worden.   

 

 

Communicatie 

 

Nieuwe media 
Voor het gebruik van sociale media is Tilburg nu de achtste stad van Nederland (was 13

e
). Diverse toepassingen 

met sociale media zijn succesvol geweest: Tilburg knapt op, leuk in Tilburg, Tilburg studentenstad, Tilburgse 

kermis, gemeente op Facebook en Twitter. Ook zijn we gestart met webcare om te monitoren en snel te 

reageren op wat over Tilburg wordt gezegd. 

 

Vernieuwing gemeentelijke website 
De vernieuwing van www.tilburg.nl is gestart in 2012 in nauwe samenwerking tussen de afdelingen 

Communicatie, Dienstverlening en PO&I. In het vierde kwartaal van 2013 wordt een eerste nieuwe versie van 

de website opgeleverd, samen met een roadmap voor de vernieuwingen die in de periode daarna worden 

gerealiseerd. De ontwikkeling van het web is namelijk een dynamisch proces de komende jaren. 

 

 

2.2 Subsidies 
 

Het gemeentelijk beleid wordt voor een deel via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad uitgevoerd. In 

totaliteit is in 2012 voor ca. € 93 miljoen aan subsidies verstrekt. 

 

Het jaar 2012 stond rondom het subsidiebeleid in het teken van de door de raad op 4 juli 2011 vastgestelde 

kadernota subsidiebeleid 2012 - 2016.  In deze nota zijn de volgende geformuleerde uitgangspunten verwerkt : 

- werken op basis van vertrouwen; 

- verminderen van de administratieve last en regeldruk; 

- verhoging van de dienstverlening aan instellingen en burgers; 

- efficiënt en effectief organiseren; 

- komen tot één bedrijfsvoering en één administratie. 

 

Als vervolg op deze vastgestelde kadernota is de algemene subsidie verordening (ASV) aangepast. Op 31 

oktober 2011 heeft de raad de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen, 

ingaande 1 januari 2012, vastgesteld. Invulling is gegeven aan de in deze kadernota gemaakt keuzes over 

subsidiesoorten (2 categorieën), verantwoordingsplicht en hoogte van de subsidie, toetsingskader voor 

rechtmatig- en doelmatigheid en risicomanagement.  

 

Naast het wettelijk kader waar de subsidieverlening in Tilburg aan moet voldoen, geeft de raad vanuit zijn 

kaderstellende rol ook een specifiek karakter aan het subsidiebeleid in Tilburg. 
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Subsidies programma's 

Voor de rechtmatigheid van het verlenen van subsidies geldt de door de raad vastgesteld kadernota 

subsidiebeleid 2012 - 2016 en de Algemene Subsidieverordening Tilburg ingaande 1 januari 2012. 

Ingediende subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. Wanneer de aanvraag hieraan niet volledig voldoet 

wordt dit expliciet  aan het college voorgelegd.  

De door de organisaties ingediende verantwoordingen over 2011 (> € 125.000,- met controleverklaring) zijn 

getoetst aan de afgesproken doelen bij de subsidieverlening. In het geval dat door de instelling minder 

prestaties zijn geleverd dan overeengekomen, is de verleende subsidie lager vastgesteld. Bij de 

producttoelichtingen zijn deze afwijkingen aangegeven. 

 

Programma 

X € 1.000 

Begroting 2012 Rekening 2012 

Cultuur 23.944 23.624 

Onderwijs en jeugd 23.991 20.770 

Sport 645 2.174 

Zorg en welzijn 34.381 34.009 

Integratie 2.505 2.293 

Veiligheid 580 1.488 

Armoedebeleid  845 

Economie / arbeidsmarktbeleid 6.093 4.744 

Stedelijke inrichting/stedenbouw 482 276 

Wonen 181 99 

Verkeer en vervoer 7 26 

Milieu 2.151 559 

Water, natuur en landschap 20 20 

Bestuur  23 

Dienstverlening/Belastingen&tarieven 1.746 2.464 

Niet verdeelde kostenmix subsidies 2012 124 0 

TOTAAL 96.850 93.414 

 

De cijfers zijn gebaseerd op de begrote en verleende subsidies. In totaliteit is in 2012 per saldo € 3,4 miljoen 

minder aan subsidies verleend dan oorspronkelijk begroot. Hierna volgen de belangrijkste verschillen op 

programmaniveau. 

 

Onderwijs en Jeugd 

Voor het programma onderwijs en jeugd wordt de onderbesteding van € 3,2 mln. veroorzaakt door het 

doorschuiven van de incidentele subsidies naar 2013 en nog niet ingezette rijksmiddelen. Het betreft hier 

gelden voor Brede Scholen urgentie gebouwen, veiligheid en investeren in kinderen plus, Onderwijs 

AchterstandsBeleid (OAB rijksmiddelen), Voorschoolse - en Vroegschoolse Educatie (VVE) en uitgaven voor het 

Centrum Jeugd en Gezin algemeen. 

 

Sport 

De verstrekte subsidie voor herstructurering van sportpark Zeshoeven ad € 1,5 mln. was in de begroting nog 

niet onder die noemer opgenomen. 

 

Veiligheid 

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is ontstaan door het verstrekken van niet begrote subsidies 

aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC); dekking vond plaats uit hiervoor geoormerkte 

rijksmiddelen. 
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Armoedebeleid 

In 2012 zijn subsidies voor armoedebeleid verleend ten laste van budgetten die hiervoor binnen het 

armoedebeleid beschikbaar waren, maar niet als subsidiebudget waren geoormerkt. 

 

Economie / Arbeidsmarkt 

Binnen het programma economie is € 1,3 miljoen minder besteed dan begroot. De belangrijkste reden is dat 

subsidies voor het project  Maintenance Valley in 2012 nog niet zijn uitgegeven. 

Uitgaven voor Brabantstad 2018 waren als gevolg van latere besluitvorming door de provincie niet begroot. De 

subsidie voor het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP-middelen) zijn niet als subsidie begroot maar 

wel onder subsidies verantwoord. 

 

Milieu 

De belangrijkste oorzaak voor het verschil tussen de begroting en rekening is een lagere realisatie voor het 

project verduurzaming van particuliere woningen en een hogere realisatie voor de kinderboerderij in de 

Reeshof. Door de complexiteit van de aanpak rondom de particuliere woningen is vertraging ontstaan. De grote 

uitrol in de stad is in de jaren 2013, 2014 en 2015 te verwachten. Als gevolg van de lagere realisatie, is de 

onttrekking aan de reserve duurzame investeringen eveneens lager. 

De subsidiebetaling voor de kinderboerderij in de Reeshof was voor 2011 begroot, maar de eerste betaling 

heeft in 2012 plaatsgevonden. Voor de dekking van de subsidie is een onttrekking uit de reserve 

Grotestedenbeleid gedaan. 

 

Dienstverlening, Belasting en tarieven 

Het verschil op dit programma vloeit voort uit het feit dat het niet mogelijk was om de ingediende 

bestedingsplannen voor het Tilburg Akkoord en de uitgaven voor de petanquevereniging La Donnee in de 

begroting 2012 te verwerken. 

 

 

2.3 Algemene Dekkingsmiddelen 
 

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de algemene dekkingsmiddelen. Met algemene dekkingsmiddelen 

worden inkomsten bedoeld die geen specifiek bepaald bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de 

uitkering Gemeentefonds en de opbrengst OZB.  

         (bedragen x € 1.000,-) 
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Uitkering Gemeentefonds 

De raming voor het uitkeringsjaar 2012 is gebaseerd op de Septembercirculaire 2011. Bij de jaarrekening is 

uitgegaan van de Decembercirculaire 2012. 

(bedragen x € 1.000,-) 
Uitkering gemeentefonds 

  

Begroting 

2012 

Jaarrekening 

2012 

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering) 195.188 196.314 

Integratie-uitkeringen 20.201 20.449 

Decentralisatie-uitkeringen 21.661 22.842 

Verzameluitkering 450 1.450 

Totaal uitkeringsjaar 2012 237.500 241.055 

Uitkeringsjaar 2011 - 953 

Uitkeringsjaar 2010 (definitief vastgesteld) - 106 

Totaal  237.500 242.114 

 

 

Ten opzichte van de begroting is de uitkering voor het jaar 2012 gestegen met € 3.555.000,-. Dit wordt met 

name veroorzaakt door hogere integratie-, decentralisatie- en verzameluitkeringen. In totaal stijgt de uitkering 

hierdoor met € 2.429.000,-. Diverse taakmutaties leiden tot een voordeel van € 869.000,-; de bijstelling van de 

uitkeringsbasis tot een voordeel van € 257.000,-. Bijstelling van de voorgaande uitkeringsjaren leidt daarnaast 

tot een voordeel van € 1.059.000,-. 

OZB-opbrengsten 

De OZB is een gemeentelijke belasting die als algemeen dekkingsmiddel kan worden ingezet omdat aan deze 

heffing geen specifiek bestedingsdoel is gekoppeld.  

 
    (bedragen x € 1.000,-) 

OZB-opbrengsten 

 

Begroting 

2012 

Jaarrekening 

2012 

Opbrengst woningen - eigenaren 16.855 16.823 

Opbrengst niet-woningen - eigenaren 10.340 10.688 

Opbrengst niet-woningen - gebruikers 7.611 7.484 

Totaal opbrengst 2012 34.806 34.995 

Opbrengst voorgaande jaren  116 

Totaal 34.806 35.111 

 

Hondenbelasting 

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van één of 

meer honden binnen de gemeente. De opbrengst 2012 is geraamd op € 1.477.000,-. Dit is inclusief de extra 

verhoging van 10% als gevolg van de bezuinigingsopgave. De werkelijke opbrengst 2012 is uitgekomen op 

€ 1.492.000,-. Gecorrigeerd met een nadelig effect van € 11.000,- uit voorgaande jaren leidt dit tot een 

opbrengst van € 1.481.000,-. 

Precariobelasting 

Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De totale opbrengst 2012 is geraamd 

op € 771.000,-. De werkelijke opbrengst 2012 is € 834.000,-, € 63.000,- hoger dan geraamd. 

Buitenreclame 

De opbrengst met betrekking tot reclame aan lichtmasten, abri's, mupi's e.d. is voor 2012 geraamd op 

 € 930.000,-. De werkelijke opbrengst 2012 bedraagt € 1.037.000,-.   
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Toeristenbelasting 

Per 1 juli 2012 is de toeristenbelasting ingevoerd. De belasting is van toepassing op hotel-, kampeer- en 

havenovernachtingen. Het tarief voor 2012 is bepaald op 3,5%. De opbrengst 2012 is geraamd op € 113.000,-. De 

aanslagen worden achteraf opgelegd waardoor pas in 2013 zicht wordt verkregen op de opbrengsten. De 

opbrengst 2012 is gelijk gesteld aan de raming. 

 

Deelnemingen 

De dividenduitkeringen (incl. winstuitkeringen en beheersvergoedingen van deelnemingen) bedragen in 2012 € 

6.264.000,-. De overige dekkingsmiddelen in het kader van deelnemingen bedragen in 2012 € 12.776.000,-. 

Totaal opbrengsten met betrekking tot deelnemingen bedragen dus € 19.040.000,-. Ten opzichte van de 

geraamde opbrengsten een voordeel van € 491.000,-. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2.8 

Verbonden partijen. 

 

Saldo financieringsfunctie 

Het rente-omslagpercentage voor 2012 is berekend op 3,34%. Het toe te rekenen renteomslagpercentage 

bedraagt met ingang van 2007 4,5%. Het (bruto) voordeel op het product financiering bedraagt volgens de 

oorspronkelijke begroting € 5.896.000,-. Van dit voordeel lekt € 1.107.000,- weg doordat de toerekening aan de 

tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten met dit bedrag verlaagd wordt. 

Het resterende financieringsvoordeel bedraagt € 4.789.000,-. Dit voordeel wordt in de oorspronkelijke 

begroting toegevoegd aan de Reserve Grootschalige Investeringswerken. Met betrekking tot het 

renteomslagpercentage vindt geen nacalculatie plaats zodat het geraamde bedrag niet meer bijgesteld wordt.  

 

 

2.4 Lokale Heffingen 

 
In deze paragraaf staan we stil bij de lokale heffingen in Tilburg over het jaar 2012. We gaan in op het 

uitgevoerde beleid, de opbrengst van de heffingen en de totale lastendruk voor de Tilburgse inwoners. 

 

Uitgangspunten tariefbeleid 

Het beleid over de lokale heffingen is vastgelegd in de nota kostentoerekening 2003. In het coalitieakkoord is 

verder vastgelegd dat Tilburg streeft naar het behoud van een lage positie op de ranglijst van lokale lasten. Het 

beleid op het gebied van OZB, Riool- en afvalstoffenheffing in 2012 is hierop afgestemd. Het tarief OZB is 

conform het coalitieakkoord in 2012 met 3% verhoogd. Vanuit de heroverwegingsoperatie is voor 2012 

daarnaast een stijging van 1,1% vastgesteld. 

De bestemmingsheffingen, riool- en afvalstoffenheffing, zijn op basis van de begroting 2012 kostendekkend 

vastgesteld. Met ingang van 2012 zijn we gestart met het heffen van toeristenbelasting. De tarieven uit de 

legesverordening 2012 zijn verhoogd met de nominale index van 2,9%, daar waar tarieven al kostendekkend 

waren en er geen wettelijk maximumtarief gold. Daarnaast zijn in het kader van de heroverwegingen bij de 

begroting 2012 een aantal leges meer kostendekkend gemaakt. Het verhogen van de leges naar 100% 

kostendekkendheid vindt plaats in 4 stappen van 25%. 

 
Lokale Lastendruk 

Met de gehanteerde tarieven kende Tilburg in 2012 een beperkte stijging van de woonlasten. Op basis van de 

programmabegroting bedroegen de gemiddelde woonlasten € 553,85. Ten opzichte van de woonlasten in 2011 

van € 545,13 is dit een stijging van 1,6%. Onderstaande grafiek geeft een beeld van ontwikkeling van de 

woonlasten over de afgelopen jaren. 
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Ook uit het 'kernoverzicht belastingen grote gemeenten' blijkt dat Tilburg de lage positie op de ranglijst voor 

lokale lasten in 2012 weer heeft weten te handhaven. Tilburg stond in 2012 op de derde plaats (van onderen) 

van de 35 grote gemeenten (bron: Centrum voor onderzoek van de Economie van lagere overheden, COELO). 

Inmiddels is bekend dat Tilburg over het jaar 2013 haar lage positie behoudt met een gedeelde 1
e
 plaats op de 

ranglijst.  

 
Onroerendzaakbelasting (OZB) 

De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Voor 2012 is hierbij uitgegaan van 

een daling van de WOZ-waarde voor woningen met gemiddeld -2,4% en voor niet-woningen met gemiddeld  

-1,7%. De totale opbrengst OZB over het belastingjaar 2012 was € 34.995.000,- ten opzichte van een begroot 

bedrag van € 34.806.000,-. 

 
Afvalstoffenheffing 

Het tarief afvalstoffenheffing bedroeg in 2012 € 249,38. Ten opzichte van 2011 een daling van 4,9%. 

De totale opbrengst afvalstoffenheffing in 2012 was € 21.954.000,-. Ten opzichte van de begroting is dit een 

afwijking van + 0,3%. Afwijkingen in de realisatie van opbrengsten en kosten die relatie hebben met de 

afvalstoffenheffing worden verrekend via de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Eind 2012 bedraagt de 

omvang hiervan € 8.436.000,-. Het dekkingspercentage voor 2012 is 106,1%. 

 

Rioolheffing 

Het tarief rioolheffing was in 2012 € 112,31 (woningtarief), een stijging van 10,3% ten opzichte van 2011. De 

totale opbrengst rioolheffing 2012 bedroeg € 13.130.000,-. Ten opzichte van de begroting is dit een afwijking 

van -/- 0,3%. Afwijkingen in de realisatie van opbrengsten en kosten die relatie hebben met de rioolheffing 

worden verrekend via de egalisatiereserve rioolheffing. De egalisatiereserve rioolheffing heeft eind 2012 een 

saldo van € 4.554.000,-. Het dekkingspercentage in 2012 bedroeg 115,1%. 

 

 

Overige belastingen en heffingen 

 
Bouwleges 
De opbrengst bouwleges is in 2012 € 0,4 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Het dekkingspercentage kwam 

uit op 93%. 

 
Legesverordening 
Volgens de wettelijke regeling mag het dekkingspercentage van de totale legesverordening maximaal 100% 

zijn. Dit betekent dat individuele leges wel een overdekking mogen hebben, maar dat alle leges gezamenlijk 

maximaal 100% van de kosten mogen dekken. Voor 2012 bedroeg het dekkingspercentage in de 

legesverordening 71,42%. 

 

Voor een overzicht van overige belastingen zie paragraaf 2.3 algemene dekkingsmiddelen. 
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2.5 Risico's en weerstandsvermogen 
 

Weerstandsvermogen 

De weerstandscapaciteit voor de gemeente Tilburg is gedefinieerd als het totaal van: 

a. de reservecapaciteit bestaande uit: de Algemene Reserve, Reserve Grootschalige Investeringswerken, 

Algemene Bedrijfsreserves en egalisatiereserves van de gesloten exploitaties; 

b. de onbenutte belastingcapaciteit. 

 

Op grond van de balansgegevens per ultimo 2012 bedraagt de reservecapaciteit circa € 71,3 miljoen en de 

onbenutte belastingcapaciteit (begroting 2013) € 8,7 miljoen. 

 

Na de totstandkoming van bovengenoemde definitie is een nieuwe reserve gevormd uit de opbrengst 

erfpachtsgelden, de reserve Beleggingsfonds 2000. Deze reserve is voor een gedeelte eveneens “vrij” en kan 

tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Het saldo ultimo 2012 bedraagt bijna € 79,6 miljoen; de vrij 

inzetbare eindwaarde is echter afhankelijk van toekomstige rentetoerekeningen, de vastgelegde onttrekkingen 

voor de herstructurering en de inzet van rendementen.  

Wij achten deze weerstandscapaciteit voldoende gelet op de aanwezige risico´s. 

 

 

Weerstandscapaciteit per 31-12-2012   Incidenteel Structureel 

(Bedragen x € 1.000,-)       

    

Reserve capaciteit:    

Algemene reserve  23.889  

Reserve Grootschalige Investeringswerken  46.998  

Algemene bedrijfsreserve:    

-  Grondexploitatie  0  

    

Egalisatiereserve:    

-  Gemeentegebouwen  455  

    

Totaal reserve capaciteit  71.342  

    

Onbenutte belastingcapaciteit:    

-  Onroerende zaakbelastingen   8.723 

-  Rioolrechten   - 

-  Afvalstoffenheffing (reinigingsrechten)   - 

Totaal onbenutte belastingcapaciteit   8.723 

    

Totaal weerstandscapaciteit   71.342 8.723 

 

 

Risico's 

De risico's die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn 

ondervangen, dus waarvoor geen voorziening is gevormd. De specifieke risico's waarvoor geen voorzieningen 

zijn gevormd zijn in deze paragraaf samengevat. 

 

Alle specifieke risico’s zijn geclassificeerd naar de geschatte kans van optreden (laag / midden / hoog) en het 

mogelijke risicobedrag. Tevens is aangegeven of sprake is van een structureel (S) of incidenteel (I) risico. De 

weerstandscapaciteit is geen geëigend middel om structurele risico’s meerjarig af te dekken. Daarvoor moet, 

indien de risico’s zich voordoen, een oplossing worden gevonden in de reguliere exploitatiebegroting. De 

weerstandscapaciteit wordt hooguit incidenteel ingezet ter overbrugging naar een structurele oplossing. 
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Volg 

nr. 

Risico Kans van 

optreden 

Incidenteel (I) 

Structureel (S) 

 Bedrag 

(x € 1.000,-) 

Status 

1 Asbestproblematiek in schoolgebouwen 

 

Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 

2 Decentralisatie AWBZ-Wmo 

 

Onbekend S Onbekend Gewijzigd 

3 Slachtplaats Tilburg 

 

Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 

4 TWM-groep (incl. TWM gronden)  

 

Hoog I Onbekend Ongewijzigd 

5 Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance) 

 

Onbekend I > 2.500 Gewijzigd 

6 Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of 

externe veiligheid 

 

Hoog I > 2.500 Ongewijzigd 

7 Investeringsfonds Havenmeester 

 

Midden I Max. 870 Ongewijzigd 

8 Woningcorporaties 

 

Midden I 1.000 - 2.500 Ongewijzigd 

9 Civiele kunstwerken vervangingsprogramma 2010-

2013 

 

Midden I > 2.500 Ongewijzigd 

10 Ruimte voor Ruimte regeling 

 

Midden I 500 - 1.000 Gewijzigd 

11 Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke 

inrichtingen 

 

Hoog I > 2.500 Ongewijzigd 

12 Horeca Midi Theater 

 

Hoog I Onbekend Gewijzigd  

13 Rechtsgeding lichtmastreclame 

 

Onbekend I 100 - 500 Ongewijzigd 

14 Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog 

 

Onbekend I Onbekend Ongewijzigd 

15 Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende 

crisis 

 

Hoog I Onbekend Gewijzigd 

16 Ongeval Zwembad Reeshof  

     

Hoog I 100 - 500 Ongewijzigd 

17 Gebiedsgericht grondwaterbeheer  

 

Laag I 900 Nieuw 

18 Liquiditeitsproblemen Bemij B.V. Midden I 100 Nieuw 

19 Onderzoek Europese commissie Willem II Onbekend I Onbekend Nieuw 

 Totaal risico's incidenteel (excl. onbekend)          16.370  

 Totaal risico's structureel (excl. onbekend)   0  

      

 Risico zonder relatie met weerstandsvermogen 

vanwege doorrekening in tarieven 

    

20 Contract GFT afval   Onbekend I 900 Ongewijzigd 
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Toelichting op de risico's 

 

1. Asbestproblematiek in schoolgebouwen 

Gemeente en schoolbesturen hebben rond het thema asbest elk een eigen verantwoordelijkheid die ook is 

vastgelegd. Het thema is recent, n.a.v. de uitgevoerde inventarisatie op scholen, besproken met de 

schoolbesturen in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). De gemeente onderzoekt of er nog 

nadere werkafspraken nodig zijn en welke gevolgen deze kunnen hebben. 

 

2. Decentralisatie AWBZ-Wmo 

In het regeerakkoord Bruggen Slaan is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op ons 

Wmo-beleid. Hierbij kunnen we ondermeer benoemen de versobering van de AWBZ, de verdergaande 

decentralisatie en veranderingen binnen de Wmo. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met extra taken en 

verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de groep burgers die een beroep doet op de Wmo toe 

en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiëntiekortingen af. 

Het Rijk gaat ervan uit dat gemeenten in staat zijn een passend antwoord te bieden aan deze opgave, doordat 

zij dichter bij de burger zijn georganiseerd, hierdoor de vraag van de burger beter in beeld hebben en hierdoor 

vervolgens weer effectiever en efficiënter kunnen sturen. Echter een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is 

dat gemeenten voldoende ruimte krijgen m.b.t. de invulling en organisatie van die ondersteuning. Hierin speelt 

artikel 4 van de Wmo een sleutelrol. In dit wetsartikel staat beschreven op welke terreinen de gemeente de 

burger moet compenseren in zijn beperkingen. Momenteel heeft dit artikel betrekking op vervoer, 

hulpmiddelen en hulp bij het huishouden. Het artikel maakt werken met een begrensd (subsidie)budget 

moeilijk. Immers de burger kan, ongeacht de omvang van het beschikbare budget, zich altijd beroepen op de 

wettelijke plicht die de gemeente heeft hem te compenseren. Er is dus eigenlijk altijd sprake van 

openeindfinanciering, zoals dat ook voor bijstandsuitkeringen geldt. Blijft artikel 4 volledig in tact en wordt 

deze uitgebreid met nieuwe resultaatverplichtingen (lees; extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging), 

dan blijven we geconfronteerd met die openeindfinanciering. In combinatie met fikse kortingen op het 

toekomstige Wmo-budget, zou dit betekenen dat we hier een financieel risico lopen. Echter de omvang hiervan 

is op dit moment nog niet te bepalen. Dit risico geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Inzet van 

onderhandeling en uitwerkingsafspraken met het ministerie waaraan Tilburg via de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en G32 deelneemt is dan ook een ruime mate van beleidsvrijheid bij maatschappelijke 

ondersteuning.  

 

3. Slachtplaats Tilburg 

In 1985 is de gemeentelijke slachtplaats aan Slachtplaats Tilburg BV verkocht. In 1994 heeft de raad vervolgens 

ingestemd met een aanpassing van het in 1985 overeengekomen leningarrangement. De problematiek van de 

bodemverontreiniging werd daarbij losgekoppeld van de onderhandelingen. Het risico ten aanzien van 

verontreiniging van de bodem onder het slachtplaatsterrein is nog steeds aanwezig. Er is geen sprake van 

nieuwe ontwikkelingen op dit punt. 

 

4. TWM-groep (incl. TWM gronden)  

Gerechtelijke procedure 

Op 1 juni 2007 zijn de drinkwateractiviteiten van TWM juridisch overgedragen aan Brabant Water NV. TWM 

opteert voor wat betreft de schadeloosstelling van Brabant Water voor de zogenoemde reproductiewaarde. 

Deze sinds 2009 lopende procedure is voor de rechtbank Breda voortgezet. Drie deskundigen zullen de 

rechtbank adviseren over de hoogte van de schadeloosstelling die Brabant Water aan TWM zal moeten 

vergoeden. 

 

Geldlening TWM 

580 hectare grond blijft vooralsnog bij TWM Gronden BV in eigendom. Een groot deel van de gronden betreft 

bos en natuurterrein, waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. 

Brabant Water heeft destijds een voorschot op de overnamesom overgemaakt. Dit voorschot is onvoldoende 

om de resterende externe financieringen en de lopende exploitatielasten te kunnen dekken. Om de 

liquiditeitsproblematiek van TWM het hoofd te kunnen bieden, heeft de raad leningen tot een totaalbedrag 

van € 20,3 miljoen verstrekt. De uiteindelijke uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling zal bepalend 

zijn in hoeverre de gemeentelijke lening samen met andere uitstaande verplichtingen terugbetaald kunnen 

worden. 
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TWM Gronden 

De drinkwatervoorzieningactiviteiten zijn per 1 juni 2007 van de NV TWM overgedragen aan Brabant Water. Er 

loopt thans een juridische procedure over de hoogte van de schadeloosstelling die het gevolg is van deze 

overdracht. Door het college is besloten dat de gronden die binnen TWM-gronden BV worden beheerd, tot na 

de afwikkeling van de juridische claim binnen deze vennootschap zullen blijven. Na die afwikkeling zullen zij 

tegen getaxeerde waarde worden overgenomen door de gemeente Tilburg. Een groot deel van de gronden 

betreft bos en natuurterrein waar geen inkomsten maar wel beheerslasten uit voortvloeien. Indien de 

schadeloosstelling zal leiden tot een boekwinst, zal een deel van deze winst worden gebruikt voor het afboeken 

van deze gronden, teneinde deze beheerslasten beheersbaar te houden. 

 

5. Midpoint Brabant (Aerospace & Maintenance) 

De provincie heeft de bevoorschotting van het deelproject Rotary Wing Training Center (RWTC) tijdelijk gestopt 

vanwege een lopend overleg over de invulling van het revolverend karakter van de subsidie RWTC  en de 

invulling van het revolverende karakter van de vastgoedontwikkeling Aerospace Maintenance Park. Daarnaast 

wordt inzicht gevraagd in de ontwikkeling van het vastgoed op Aerospace Maintenance Park op korte termijn 

én inzicht in de activiteiten die zijn gekoppeld aan de agiostorting ten behoeve van RWTC. Inmiddels is op 

bestuurlijk niveau hierover overleg gaande. 

 

6. Spoorzone - Verdunning door geluidsregelgeving of externe veiligheid 

Als gevolg van veranderende regelgeving ten aanzien van geluid (Swung 2) en als gevolg van een mogelijke 

overschrijding van het groepsrisico met betrekking tot externe veiligheid, is er een risico dat het programma in 

de Spoorzone moet worden aangepast waarbij met name verdunning van het programma een forse financiële 

impact heeft. 

 

7. Investeringsfonds Havenmeester 

Op 6 oktober 2009 heeft het college ingestemd met deelname aan het investeringsfonds Havenmeester. Ook 

de provincie Noord-Brabant (50%) en Wonen Breburg (WBB) (25%) zijn participanten. Het investeringsfonds 

moet bij oplevering van de woningen in 2013 middelen beschikbaar hebben om te kunnen uitlenen aan WBB 

om de onverkochte woningen deels te kunnen financieren. De komende 2 tot 3 jaar zal geleidelijk blijken 

hoeveel van de in totaal 160 woningen onverkocht blijven.  

De verkoop is medio 2012 van start gegaan. Een reële verwachting van het aantal woningen dat tijdens de 

bouw verkocht zal worden is momenteel niet te geven. De maximaal benodigde storting in het 

investeringsfonds voor de gemeente eind 2013 bedraagt € 2,3 miljoen. Naast de eigen risicoreservering van 

€ 1,1 miljoen is in 2012 € 0,3 mln. vrijgevallen omdat de subsidie Rijksstimuleringsgelden woningbouw 

definitief is  vastgesteld. Voorgesteld wordt deze rijksmiddelen toe te voegen aan de risicoreservering. Het 

resterende risico voor de gemeente bedraagt dan maximaal € 0,9 miljoen (pag. 161) 

 

8. Woningcorporaties 

Voor de realisatie van het woningbouwprogramma werkt de gemeente samen met onder meer 2 

woningcorporaties, Vestia en Laurentius. Beide corporaties zijn onder toezicht gesteld in verband met 

financiële tekorten. Aan Vestia is een onderhandse renteloze lening verstrekt van € 1,472 miljoen. Onzeker is of 

Vestia en Laurentius aan hun (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. 

Het toezicht op de corporaties is een verantwoordelijkheid van de minister BZK en het Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting. Voor beide corporaties worden saneringsplannen opgesteld. Of hieruit nog risico's voor de 

gemeente voortvloeien is op dit moment nog niet bekend. 

 

9. Civiele kunstwerken vervangingsprogramma 2010-2013 

Voor de vervanging van de civiele kunstwerken aan het einde van de levensduur is geen budget gereserveerd. 

Tot 2015 zijn op basis van levensduur, de tunnel in de Ringbaan-Oost onder het spoor en de bruggen in de 

Berglandweg aan vervanging toe. De gezamenlijke vervangingswaarde is € 4 miljoen. Vervanging is in beginsel 

een keuze, maar op enig moment ontstaat er vanwege een ontoereikende technische onderhoudssituatie 

gevaar voor mens en omgeving waardoor de tunnel of een brug moet worden afgesloten. Afsluiting van de 

tunnel heeft een grote impact op de doorstroming van het verkeer in de stad. Daarom wordt nauwlettend de 

technische staat van de genoemde civiele kunstwerken gevolgd. 

 

10.  Ruimte voor Ruimte regeling 

De intentieovereenkomst 'Ruimte voor Ruimte' tussen de gemeente en de provincie is gericht op realisering 
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van ruime woonkavels rond kernen c.q. aan stadsranden ter dekking van de provinciale regeling met betrekking 

tot de sloop van stallen. Noordoost heeft mogelijkheden tot het realiseren van ongeveer 200 'Ruimte voor 

Ruimte' woningen. Inmiddels is voor de Oostkamer een aanvullende overeenkomst gesloten tussen gemeente 

en provincie voor de bouw van minstens 100 van deze woningen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een 

voorlopig ontwerp. Aangezien de inkomsten uit de verkoop van woningen pas in 2015 zijn voorzien gaan de 

uitgaven vooraf aan deze inkomsten waardoor sprake is van voorfinanciering. Verdere toename van de 

voorfinanciering is niet mogelijk omdat de formatieve dekking vanuit de Ruimte voor Ruimte regeling 

(provincie) per 1 januari 2013 is beëindigd. Indien de woningen niet verkocht worden blijft realisatie van 

inkomsten uit en is er geen dekking voor de voorgefinancierde uitgaven. 

 

11. Brandveiligheid (Handhaving) gemeentelijke inrichtingen 

De gemeentelijke permanente gebouwen (in de exploitatie) zijn niet brandveilig. Dat bleek uit een in 2011 

uitgevoerde quickscan. Er is een achterstand op het gebied van brandveiligheid aangetoond. Burgers lopen 

daardoor fysiek risico als gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie niet voldoen aan (de minimale) 

wettelijke veiligheidsvoorschriften. Bij calamiteiten kan de gemeente grote financiële en juridische risico’s 

lopen. De minimaal noodzakelijk te treffen voorzieningen zullen hersteld of aangebracht moeten worden. Dat 

zal de komende twee jaren hoge (initiële) kosten met zich mee gaan brengen. Een eerste inschatting van de 

kosten ad € 5 miljoen is gebaseerd op de eerder uitgevoerde quickscan van 30 panden. Hiervoor is in de 

begroting 2013 een voorstel opgenomen. Welk bedrag het daadwerkelijk wordt blijkt pas nadat elk bouwwerk 

fysiek is bezocht en een plan van aanpak is gemaakt. Het financiële risico is dat het meer gaat kosten. 

Daarnaast kan er niet ingeschat worden welk bestuurlijk en maatschappelijk risico de gemeente loopt indien 

een calamiteit met ernstige gevolgen plaatsvindt terwijl de inhaalslag gaande is. 

 

12. Horeca Midi Theater  

Na het collegebesluit (februari 2011) om geen subsidie meer te verstrekken aan Theaters Tilburg voor de 

exploitatie van het Midi Theater, heeft het college met de horeca-exploitant afgesproken tot een financiële 

afhandeling te komen van de exploitatie van de horecavoorziening in het Midi Theater. Het college en de 

exploitant verschillen van mening over het aandeel van de schade dat de gemeente dient te vergoeden. De 

gemeente heeft samen met de horeca-exploitant hiervoor een gezamenlijk verzoekschrift in behandeling 

gegeven bij de rechtbank. De 1ste hoorzitting heeft plaatsgevonden op 18 januari 2013. De rechter heeft 

aanvullende informatie gevraagd. Er zal, volgens verwachting in maart 2013, een 2e hoorzitting plaatsvinden, 

waarna er waarschijnlijk in april een uitspraak is. Dit gaat enkel over de schuldverdeling. Op basis van de 

uitspraak zal met een accountant de schade bepaald moeten worden op welke de schuldverdeling van 

toepassing is. De verwachting is dat het exacte bedrag op zijn vroegst in de 2e helft van 2013 bekend is. 

 

13. Rechtsgeding lichtmastreclame 

Eind 2010 heeft de exploitant van lichtmastreclame de gemeente gedagvaard. De exploitant claimt een bedrag 

van ongeveer € 100.000,- (inclusief rente). De exploitant is van mening dat ze aan de gemeente teveel pacht 

heeft betaald (periode 1996-2002) en verlangt continue verlichting (dus ook in de nacht) van de desbetreffende 

lichtmastreclames. De exploitant heeft de gemeente een schikkingsvoorstel gedaan dat in overleg met de 

stadsadvocaat zorgvuldig is beoordeeld en is afgewezen. 

Afgewacht moet worden of de exploitant nog andere voorstellen doet of dat de procedure wordt voortgezet. 

Tot die tijd blijft het risico gehandhaafd. 

 

14. Bijdrageregeling opsporing explosieven uit de Tweede Wereldoorlog     

De gemeente Tilburg ontvangt bij vooruitbetaling jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van onderzoek, 

ruiming en sanering van gebieden waarin zich niet-gesprongen explosieven bevinden. Het resterende bedrag 

moet worden gereserveerd voor toekomstige onderzoeken, ruimingen en saneringen. Op dit moment is nog 

onduidelijk of de jaarlijks te ontvangen bijdragen voldoende zullen zijn om de kosten te dekken. Om een 

inschatting te kunnen maken zal een scan van de risicovolle gebieden in Tilburg worden uitgevoerd. 

In de jaren 1999 t/m 2005 zijn bij vooruitbetaling ook bijdrages ontvangen waarover nog geen finale afrekening 

heeft plaatsgevonden. Het is nog niet duidelijk of het risico bestaat en dus of er deels terugbetaling (max. 

€ 0,89 miljoen) moet plaatsvinden. Inmiddels vindt over deze eindafrekening overleg plaats met het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In januari 2012 is opnieuw een bezwaarschrift ingediend. Er 

komt een hoorzitting. De uitnodiging hiervoor is nog niet ontvangen. 
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15. Tekorten Grondexploitatie door aanhoudende crisis 

Als gevolg van de aanhoudende economische crisis blijft de grondexploitatie onder druk staan. De 

grondverkopen en geïnde exploitatiebijdragen zijn al een aantal jaren minder dan geraamd. Als gevolg hiervan 

lopen de boekwaarden op en ontstaan er hoge jaarlijkse rentelasten. Het effect wordt zichtbaar bij het dekken 

van risico's en tekorten van grondexploitaties. Door een storting per 31 december 2012 ten laste van de RGI 

aan het grondbedrijf zijn deze tekorten en risico's voor dit moment gedekt. Er is een risico dat met de huidige 

economische vooruitzichten het tekort ondanks deze storting verder kan toenemen waardoor mogelijk in de 

nabije toekomst extra middelen beschikbaar zullen moeten worden gesteld om het nieuwe tekort af te dekken. 

 

16. Ongeval Zwembad Reeshof  

In november 2011 zijn twee bezoekers van zwembad De Reeshof gewond geraakt door het naar beneden 

vallen van enkele geluidsboxen die in het zwembad aan het plafond waren bevestigd. Een van de twee 

bezoekers is ten gevolge van haar verwondingen overleden. Er zijn 3 risico’s te benoemen: 

1.Momenteel loopt er een justitieel onderzoek naar o.a. de schuldvraag. Indien de gemeente als (gedeeltelijke) 

schuldige wordt aangewezen, bestaat de mogelijkheid dat claims (bijvoorbeeld door de 

slachtoffers/nabestaanden) worden ingediend die mogelijk niet door de verzekering (OVO) gedekt worden. 

2.Kosten/claims van medewerkers inzake schorsingen/bezwaarschriften. Deze kosten worden alleen vergoed 

wanneer deze medewerkers in het gelijk worden gesteld. 

3.Ondersteuning medewerkers in strafrechtelijke procedure. De verzekering dekt die kosten tot een maximaal 

bedrag per medewerker. Ingeschat wordt dat dit voldoende zal zijn. 

 

17. Gebiedsgericht grondwaterbeheer 

Op 18 maart 2013 heeft de raad het Gebiedsgericht grondwaterbeheer Tilburg vastgesteld. De visie 

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is er op gebaseerd dat de gemeente als gebiedsbeheerder de toekomstige 

verplichtingen voor de monitoring van het grondwater en de kosten van mogelijke maatregelen (responsacties) 

voor het beschermen van 5 gevoelige objecten voor haar rekening neemt. De kosten van de responsacties zijn 

door een extern adviesbureau geraamd op maximaal circa € 1,4 miljoen. De kans dat responsacties nodig zijn is 

naar verwachting uiterst gering en zeker niet allen op hetzelfde moment.  

De reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer heeft ultimo 2016 een saldo van circa € 0,5 mln. waardoor een 

risico resteert van € 0,9 mln. Dit risico neemt af door te ontvangen bijdragen van (particuliere) ontwikkelaars 

en overige baathebbers. Omdat deze bijdragen op vrijwillige basis en hierdoor onzeker zijn, zijn deze 

vooralsnog PM geraamd. 

 

18. Liquiditeitsproblemen Bemij B.V.  

In 2010 heeft de gemeente via Bemij B.V. 2 etages gehuurd in het pand Entrada voor de periode tot medio 

2020 om volledig ingerichte kantoorruimte voor korte termijnen te kunnen verhuren aan met name startende 

ondernemers. Dit wordt door de markt niet gefaciliteerd.  

Bemij B.V. heeft een liquiditeitsprobleem omdat de verhuur van kantoorruimte in het pand Entrada momenteel 

niet de geraamde opbrengst genereert. In 2012 is een aantal huurders met de inzet van incentives 

gecontracteerd en daarmee is de bezettingsgraad naar 65% gestegen; de huuropbrengst bedraagt momenteel 

55%. In het 2e kwartaal van 2013 wordt een businesscase opgeleverd hoe het beoogde doel beter bereikt kan 

worden en de liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen worden geboden. De beoogde bezettingsgraad in 2020 

is 90%, te realiseren met jaarlijks gelijke stappen. Het bijbehorend risico wordt nu ingeschat op € 100.000,- dat 

als tekort op de liquiditeitsbehoefte voor de Bemij B.V. zal ontstaan. 

 

19. onderzoek Europese commissie Willem II 

De Europese commissie  is een onderzoek  gestart  in verband met vermeende staatssteun door Gemeente 

Tilburg aan de BVO Willlem II in verband met de afgesproken huurverlaging in 2010. In eerste aanleg zal ons 

pleit gericht zijn op het aantonen dat er van staatssteun geen sprake is, mocht de commissie een andere 

mening toegedaan zijn zullen wij inzetten op het toetsen op verenigbare steun. De doorlooptijd van het 

onderzoek is niet bekend.  

 

20. Contract GFT afval  (Risico zonder relatie met weerstandsvermogen)  
In juli 2010 is het contract met afvalverwerker Attero inzake de verwerking van GFT-afval verlengd. De 

contractsverlenging is door vele Brabantse gemeenten ondertekend, waaronder ook de gemeente Tilburg. 

Begin september 2010 heeft een andere afvalverwerker echter bezwaar aangetekend tegen het verlengen van 

het GFT-contract omdat deze afvalverwerker van mening is dat hiervoor een Europese aanbesteding had 
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moeten plaatsvinden. Na een kort geding en een hoger beroep waarin de eis van deze andere afvalverwerker is 

afgewezen, is een bodemprocedure aangespannen. Door een vonnis van de rechtbank op 24 oktober 2012 zijn 

alle eisen in de bodemprocedure van deze afvalverwerker afgewezen. Vervolgens is hiertegen hoger beroep 

ingesteld. Daarom blijft er tot uitspraak van het hoger beroep een risico bestaan met betrekking tot de 

contractsverlenging met Attero wat een negatief effect op de overeengekomen contractsprijzen zou kunnen 

hebben. Voor de periode 2010 t/m 2013 (risicobedrag van ca. € 900.000,-) als mogelijk ook een structureel 

effect daarna (verplichte aanbesteding, welke leidt tot een potentieel hoger verwerkingstarief). Het is nu nog 

niet duidelijk wanneer de uitspraak van het hoger beroep volgt. 

Eventuele financiële effecten worden middels de egalisatiereserve afvalstoffenheffing in het tarief  

afvalstoffenheffing verrekend. De egalisatiereserve is hiervoor toereikend. 

 

 

2.6 Onderhoud Kapitaalgoederen 
 

Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, riolering, civiele 

kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang 

voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie, huisvesting van de gemeentelijke 

diensten en instellingen, en het onderwijs. Vanwege het grote belang van dit onderhoud wordt in deze 

paragraaf in kaart gebracht op welke manier het onderhoud op de kapitaalgoederen gewaarborgd is. 

 

Duurzaamheid 

Sinds 2010 is gestart met een duurzaamheidsimpuls, gebaseerd op de 3P gedachte (Planet, People, Profit). Het 

doel is om verder te gaan dan de minimale eis van 100% duurzaam inkopen.  

Concrete resultaten zijn: 

- de ontwikkelingen op het gebied van de openbare verlichting (dimmen, toepassen LED 

verlichtingsunits, Licht op aanvraag, dynamische verlichting); 

- afvalverwerking (duurzame inzameling);  

- afval als grondstof (in talud); en  

- beperken overlast bewoners (bv. relinen riolering).  

Een nulmeting is uitgevoerd om inzichtelijk te maken aan welke knoppen gedraaid kan worden om 

duurzaamheid verder te verankeren in de organisatie.  

Uitgangspunt voor de nulmeting is het creëren van een win -win -win situatie; dus winst milieu, winst 

sociaal/mens, winst financieel. Door als uitgangspunt de kosten over de totale levenscyclus  

(van aanleg en daarna beheerfase tot sloop) te nemen zijn veel duurzame initiatieven tevens financieel 

haalbaar/gunstig. 

 

 

BEHEER INFRASTRUCTUUR 

 

Wegen 

 

Beleidskader 
De gemeenteraad heeft op 16 maart 2009 het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' voor wegverhardingen en 

civiele kunstwerken vastgesteld. In dit beheerbeleidsplan zijn een 12-tal scenario's opgenomen met betrekking 

tot het beheer en onderhoud van het areaal wegen. 

 
Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Bij het vaststellen van het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' is gekozen voor de outputgerichte 

kwaliteitsdoelstellingen van scenario 3 (menu 6) ´veilig voor de zwakkere weggebruiker´. 

In het kader van de Programmabegroting 2012 is besloten tot een bezuiniging wat in het Beleidsplan Wegen 

leidt tot een terugschakeling van menu 6 naar menu 1 'alles zeer laag'.  

De voorgestelde bezuiniging met de daarbij behorende verlaging van de kwaliteitsambitie resulteert op termijn 

in een afname van de kwaliteit van het wegenareaal. Verantwoord beheer bij een lagere kwaliteitsambitie 

vergt tevens een aangepaste onderhoudsstrategie, minder groot onderhoud en meer klein onderhoud. 

 

 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  99. 

Actuele staat van onderhoud 
Op basis van de weginspectie 2011 blijkt dat, uitgaande van scenario 3 (menu 6), 3% van de wegen een 

onvoldoende, 10% een matige en 87% een voldoende kwaliteit heeft. Hiermee ligt Tilburg op koers de 

kwaliteitsdoelstellingen te realiseren in 2013.  

In het voorjaar van 2013 zal een nieuwe globale weginspectie plaatsvinden en zal blijken of de 

kwaliteitsdoelstellingen daadwerkelijk zijn gehaald.  

 

In de afgelopen jaren is het areaal aan geluidsreducerend asfalt binnen de gemeente Tilburg sterk 

toegenomen. Op dit moment is 185.000 m2 aanwezig op het hoofdwegennet (ringbanen, Burgemeester 

Letschertweg/Bechtweg, etc.). De levensduur van een geluidsreducerende asfaltdeklaag is aanzienlijk korter 

dan van een standaard deklaag. Hierdoor zal frequenter groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. Dit leidt 

tot hogere kosten die niet zijn opgenomen in het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg'. 

Bestaande wegen met geluidsreducerend asfalt die in de komende periode aan vervanging toe zijn, zullen in de 

tussenliggende periode niet worden vervangen. Het risico bestaat dat delen van de weg zo slecht zijn dat er 

direct asfaltreparaties moeten worden uitgevoerd om de weg operationeel te houden. Bij een milde winter 

kunnen de kosten binnen de exploitatie worden opgevangen; bij ongunstige omstandigheden bestaat het risico 

van budgetoverschrijding. 

 
Onderhoudskosten 
In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van wegen een oorspronkelijk 

exploitatiebudget beschikbaar van € 5,1 mln. en een investeringsbudget van € 9,3 mln.. In totaal bedroeg het 

oorspronkelijke budget € 14,4  mln.. Na overloop uit 2011 en budgetbijstellingen bedroeg het budget eind 2012 

circa € 28 mln.. Van dit budget is ± € 18,6 mln. besteed. Het restant (± € 9,4 mln.) is t.b.v. de uitvoering van het 

meerjarenprogramma en loopt over naar 2013.    

 

Civiele Kunstwerken 

 
Beleidskader 
De gemeenteraad heeft op 16 maart 2009 het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' voor wegverhardingen en 

civiele kunstwerken vastgesteld. De bestuurlijke ambities onderstrepen vanaf 2011 de noodzakelijke 

structurele budgetbehoefte om het in stand houden van kwalitatief heel en veilige civiele kunstwerken te 

kunnen garanderen. Er is geen budget gereserveerd voor de vervanging van de civiele kunstwerken aan het 

einde van de levensduur. Indien vervanging aan de orde is, wordt via de reguliere budgetcyclus een voorstel tot 

vervanging ingebracht. 

 
Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Op basis van het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' is een verantwoorde keuze gemaakt ten aanzien van de 

kwaliteitambities voor civiele kunstwerken conform het scenario 'veilig en duurzaam'. In dit scenario voldoen 

de civiele kunstwerken, voor zowel constructieve- als toonbaarheidsaspecten, aan het niveau basis. 

 

Actuele staat van onderhoud 
Vanaf 1 april 2012 is een extern bedrijf, middels een ontzorgingscontract, gestart met het op basisniveau 

brengen van de civiele kunstwerken. Per 1 mei 2013 moeten deze werkzaamheden gereed zijn en moeten alle 

civiele kunstwerken op onderhoudspeil basis gebracht zijn. 

 

Onderhoudskosten 
In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van kunstwerken een 

oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van € 2,2 mln.. Na overloop en budgetbijstellingen bedroeg het 

budget eind 2012 ± € 5,1 mln.. Van dit budget is ± € 3,5 mln. besteed. Het restant (± € 1,6 mln.) is t.b.v. de 

uitvoering van het meerjarenprogramma en loopt over naar 2013.   

 

Wegmeubilair  

 

Beleidskader 
Er is voor gekozen om voor wegmeubilair en wegbelijning voorlopig geen beleidsplan op te stellen. Daarom is 

er geen vastgesteld beleidskader voor het product Wegmeubilair. 
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Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Voor bebording en belijning is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Het onderhoud ten aanzien van wegmeubilair 

en wegbelijning is gebaseerd op levensduur, schade en molest. De huidige onderhoudsbudgetten zijn daarvoor 

voldoende.  

 

Actuele staat van onderhoud 
In 2012 is voor de bebording de omvang en kwaliteit van het areaal bepaald. In 2013 zal op basis van deze 

inventarisatie een onderhouds- en vervangingsprogramma worden opgesteld. 

Voor belijning is in 2010 de omvang en kwaliteit van het areaal in beeld bepaald. Hieruit is gebleken dat de 

kwaliteit van de belijning laag tot zeer laag was. In 2011/2012 is de belijning op het kwaliteitsniveau 'basis' 

gebracht.  

 

Onderhoudskosten 
In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van wegmeubilair en 

wegbelijning een oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van € 1,1 mln.. Na overloop en 

budgetbijstellingen bedroeg het budget eind 2012 ± € 1,2 mln.. Van dit budget is ± € 0,9 mln. besteed. Van het 

restant (± € 0,3 mln.) loopt ± € 0,1 mln. voor de uitvoering van het meerjarenprogramma over naar 2013.  

 

 

BEHEER VERKEER 

 

Openbare verlichting  

Beleidskader: 
In de gemeente Tilburg wordt sinds het jaar 2000 structureel invulling gegeven aan de gemeentelijke 

milieudoelstellingen, door zowel bij vervanging als in nieuwe projecten energie-efficiëntie en onderhouds- 

efficiëntie in de openbare verlichting centraal te stellen. De toepassing van nieuwe innovatieve ontwikkelingen 

in de openbare verlichting in de stad, geeft sinds 2008 vorm aan duurzaamheid - door het kiezen voor de inzet 

van LED als lichtbron voor het verlichten van de openbare ruimte in Tilburg - op basis van de volgende 

argumenten: 

• LED draagt substantieel bij aan een duurzame stad; 

• LED heeft een gemiddelde levensduur van ca. 15 jaar, waar reguliere gasontlading- of fluorescentielampen 

tot maximaal 5 jaar meegaan; 

• LED realiseert een zeer belangrijke reductie in het energiegebruik, tot 80%; 

• De keuze voor uitwisselbare LED units betekent dat aan het einde van de levensduur een nieuwe LED unit 

gemonteerd wordt naar de laatste stand van de innovatie; 

• De inzet van LED betekent een belangrijke reductie van de kosten van het operationeel onderhoud; 

• Door een kleurtemperatuur van 3.000 - 4.500 °Kelvin wordt voorzien in een hoge mate van kleurherkenning, 

die van essentieel belang is voor subjectieve veiligheid; 

• LED als lichtbron kan een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en dus ook aan de kwalitatieve 

leefbaarheid van de openbare ruimte. 

 

Deze stap met visie heeft Tilburg, naast nationale en internationale prijzen, op wereldniveau erkenning 

opgeleverd. Er is op dit moment nog geen vastgesteld beheer- of beleidsplan openbare verlichting. 

 

Vastgesteld kwaliteitsniveau: 
Er is op dit moment geen vastgesteld kwaliteitsniveau. Er is voor gekozen om voor openbare verlichting 

voorlopig geen beleidsplan op te stellen. 

 

Binnen het kader van zowel het gemeentelijk klimaatbeleid als duurzaam inkopen is bestekmatig vastgelegd 

dat uitsluitend aantoonbaar klimaatneutrale lichtmasten in Tilburg worden geleverd en geplaatst. Tevens is 

vastgelegd dat elke (in de stad) bij renovatie vrijkomende oude aluminium lichtmast ter recycling wordt 

aangeboden aan de leverancier. 

 

Ook projecten met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen worden toegepast in stedelijk gebied, waaronder het 

toepassen van dynamische openbare verlichting. Hiermee is een begin gemaakt in 2012 op de Cityring en in de 

Kreitenmolenstraat. In dit project worden de lampen voorzien van een controller. Op deze manier kan in de 

toekomst de verlichting gedimd worden op basis van de verkeersintensiteit, het weer en de tijd. Ook kan in 
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geval van een calamiteit de verlichting (door hulpdiensten) opgeschakeld worden. Naast de forse 

energiereductie door de toepassing van LED, wordt op deze wijze het energieverbruik nog verder gereduceerd. 

 

Actuele staat van het onderhoud: 
De kwaliteit van het verlichtingsareaal wordt gecontroleerd door inspecties. Deze inspecties vinden met name 

plaats op het areaal dat 30 jaar of ouder is. Op basis van de inspectieresultaten wordt de restlevensduur 

vastgesteld, worden maatregelen samengesteld, afgestemd met andere beheervelden en vastgelegd in het 

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte. De afgekeurde urgente gevallen worden uiteraard per direct 

vervangen. 

Daar waar landelijk voor de levensduur van masten uitgegaan wordt van gemiddeld 30 jaar, wijzen 

praktijkervaringen uit dat een aluminium lichtmast toegepast in Tilburg gemiddeld 40 à 45 jaar mee gaat. 

Eind 2012 is 91% van het Tilburgse areaal lichtmasten jonger dan 30 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de 

kwaliteitsnorm van 80%. 

 
Onderhoudslasten: 
De beschikbare middelen voor de openbare verlichting worden ingezet voor onderhoud en vervanging van het 

verlichtingsareaal en het oplossen van schade- en storingsmeldingen. Het budget is toereikend om de veiligheid 

van het te beheren areaal te kunnen handhaven. 

In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van openbare verlichting een 

oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van circa € 2,4 mln.. Na overloop en budgetbijstellingen bedroeg 

het budget eind 2012 ± € 3,3 mln. Het budget is volledig besteed. 

 

Verkeersregelsystemen 

Beleidskader: 
Met de vaststelling van de Nota Verkeerslichten 2006 is het kwaliteitsniveau 'Voldoende' vastgelegd. 

Tilburg werd begin 2008 door DTV Consultants uitgeroepen tot "Verkeerslichtenstad 2008". Belangrijk is nu die 

titel te kunnen blijven verdedigen door zorg te dragen voor het in stand houden van de regeltechnische 

kwaliteiten. In 2012 is de titel opnieuw uitgereikt: eind 2012 werd duidelijk dat Tilburg behoorde tot de 5 

genomineerden. Uiteindelijk is Tilburg als 2
e
 geëindigd. 

 

Vastgesteld kwaliteitsniveau: 
Het huidige uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau van het areaal verkeersregelinstallaties is, na raadsbesluit 

medio 2010, van voldoende (naar CROW-model: basiskwaliteit) gewijzigd in sober.  

Dit betekent dat de renovatiefrequentie van verkeersregelinstallaties nu komt op 18 in plaats van 15 jaar.  

Versobering kan gevolgen hebben voor de instandhouding van de kwaliteit, immers, de kans op storingen 

neemt toe. Daarnaast is het minder eenvoudig om actuele, technologische ontwikkelingen door te voeren zoals 

LED en monitoring. 

 

Actuele staat van het onderhoud: 
Het kwaliteitsniveau van het areaal verkeersregelinstallaties is op dit moment naar CROW-model nog 

'voldoende' (basiskwaliteit). Er is (nu nog) sprake van een voorsprong op c.q. een overgangsfase naar het te 

realiseren kwaliteitsniveau sober. 

 

Het percentage verkeersregelinstallaties dat is uitgerust met LED verlichtingsunits in de verkeerslichtarmaturen 

bedroeg eind 2011 77%, en is eind 2012 toegenomen tot 90%. 

Het streven is om in 2013 de in 2010 begonnen uitvoeringsacties, naar aanleiding van de Nota Verkeerslichten 

2006, af te ronden. 

 

Dynamisch Verkeers Management 

Ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming en betere benutting van de capaciteit van het bestaande 

wegennet wordt op een hoger niveau ingezet op vervanging van verkeersregelapparatuur en -programmatuur. 

Ook in 2012 zijn "starre groene golven" gepromoveerd tot netwerkregelingen. 

 

Kwaliteitsverbetering verkeersafwikkeling 

Op de Schouwburgring zijn tijdens de herinrichting op een aantal locaties voorzieningen aangebracht om  

onderzoek te doen naar verbeteringen in de kwaliteit van de afwikkeling van verkeerslichtenregelingen. 
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Verder kan door middel van het detectiesysteem SafeWalk worden waargenomen of na het indrukken van de 

drukknop voetgangers blijven wachten. Zo niet, dan kan de aanvraag in de regeling worden geannuleerd, en 

wordt de tijd tussen andere verkeersdeelnemers verdeeld: "geen voetgangers - geen groen". 

 

Energiegebruik verkeersregelinstallaties 

Bij elke vervanging van het verkeersregeltoestel en renovatie van een verkeersregelinstallatie worden de 

halogeen lichtbronnen in de verkeerslichtarmaturen vervangen door LED lichtbronnen. Eind 2012 was bijna 

90% van alle armaturen voorzien van deze energiezuinige lichtbron. 

 

Onderhoudslasten: 
In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van verkeersregelsystemen een 

oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van ± € 0,9 mln. en een investeringsbudget van ± € 1,0 mln. In 

totaal bedroeg het oorspronkelijke budget € 1,9 mln.. Na overloop uit 2011 en budgetbijstellingen bedroeg het 

budget eind 2012 circa € 2,7 mln.. Van dit budget is ± € 1,6 mln. besteed. Het restant (± € 1,1 mln.)  is ten 

behoeve  van de uitvoering van het meerjarenprogramma en loopt over naar 2013.    

 
 
BEHEER RIOLERING EN WATERHUISHOUDING 

 

Beleidskader 
Het beheer en onderhoud van de riolering is beschreven in de Structuurvisie Water en Riolering (SWR) waarin 

het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2010-2015) is opgenomen. De SWR is het beleidsdocument waarin 

naast de technische aspecten van het rioleringsbeheer, vernieuwde inzichten en richtlijnen, wetgeving en eisen 

vanuit de waterschappen op strategisch niveau zijn vastgelegd. Ten aanzien van instandhouding van de 

rioleringsobjecten zijn op basis van levensduurberekeningen en resultaten van inspecties de 

vervangingsinvesteringen in de SWR geprognosticeerd om het rioolstelsel van Tilburg, Berkel-Enschot en 

Udenhout in goede staat te houden.  

 

Vastgesteld kwaliteitsniveau 
Uit de jaarlijkse inspectie van ca. 40 kilometer hoofdriolering wordt de kwaliteit van de vrijvalriolering bepaald 

en vervolgens getoetst aan de in de SWR vastgestelde kwaliteitsnormen. De riolen die een overschrijding 

hebben op de ingrijpmaatstaf worden afhankelijk van de urgentie in de meerjaren planningscyclus 

gerenoveerd, gerepareerd of vervangen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de overige ingrepen in 

de openbare ruimte.   

In de Programmabegroting 2012 is een voorstel uitgewerkt om het investeringstempo voor blauwe aders te 

vertragen van 30 naar 40 jaar. Het totale investeringsvolume blijft wel gelijk. 

 

Actuele staat van onderhoud 
De gemeente telt ongeveer 1.200 kilometer riolering met een geschatte vervangingswaarde van € 800 mln..  

De huidige staat van de riolering loopt iets achter op de wenselijke staat. Een aantal projecten is door 

omstandigheden nog niet uitgevoerd, maar die worden de komende 2 jaar wel gerealiseerd. 

 

Onderhoudslasten 

In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. de instandhouding van de riolering en 

waterhuishouding een oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van € 1,6 mln. en een investeringsbudget 

van € 11,9 mln.. In totaal bedroeg het oorspronkelijke budget € 13,5 mln.. Na overloop uit 2011 en 

budgetbijstellingen bedroeg het budget eind 2012 circa € 32,5 mln.. Van dit budget is ± € 6,2 mln. besteed. Van 

het restant (± € 26,3 mln.) loopt € 26,2 mln. ten behoeve van de uitvoering van het meerjarenprogramma over 

naar 2013.    

 

 

BEHEER GROEN EN RECREATIE 

 

Openbaar groen  

Beleidskader: 
De kwaliteit van het openbaar groen ten aanzien van het dagelijks onderhoud is vastgelegd in de 

Kwaliteitskaart Openbaar Gebied (KOG, vastgesteld in 2000).  



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  103. 

Het beheer van het openbaar groen is te onderscheiden in een drietal onderhoudstypen, te weten: 

- dagelijks onderhoud (hoog cyclisch jaaronderhoud); 

- kortcyclisch onderhoud (cyclisch (meer)jarenonderhoud); 

- en langcyclisch onderhoud. 

 

Vastgesteld kwaliteitsniveau: 
Afgeleid van het Groenstructuurplan is in de KOG afhankelijk van de functie, de ligging en de beeldkwaliteit 

weergegeven welke kwaliteitsniveaus voorkomen op iedere locatie. Deze kwaliteitsniveaus zijn vertaald in 

kwaliteitsbeelden welke de gewenste onderhoudstoestand van het groen weergeven. Op dit moment worden 

in het Openbaar Gebied een vijftal onderhoudsniveaus onderscheiden, te weten: 

- Zeer intensief (A+-niveau); 

- Intensief (A-niveau); 

- Standaard (B-niveau); 

- Extensief (C-niveau); 

- Zeer extensief (D-niveau). 

Voor het dagelijks onderhoud van het openbaar groen wordt op dit moment gebruikt gemaakt van een drietal 

onderhoudsniveaus, namelijk: intensief, standaard en extensief.  

Het generieke onderhoudsniveau van de woonwijken en bedrijventerreinen is bij de Programmabegroting 2012 

bijgesteld naar het laagste onderhoudsniveau (extensief). De generieke onderhoudsniveaus van de overige 

openbaar gebieden zijn onveranderd gebleven. 

 

Actuele staat van het onderhoud: 
Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud draagt bij aan de beleving van een schonere en veiligere stad. Het openbaar groen 

wordt op het vastgestelde kwaliteitsniveau onderhouden en voldoet daarmee aan de kwaliteitsnorm.  

 

Kortcyclisch onderhoud 

Het kortcyclisch onderhoud verlengt de levensduur van de groenelementen en speelvoorzieningen.  

Door middel van het uitvoeren van jaarlijkse inspecties worden kwaliteit en onderhoudsbehoefte van bomen, 

bosplantsoen, heesters, oevers en speelvoorzieningen in beeld gebracht en getoetst aan de daarvoor 

vastgesteld kwaliteitsnormen. Als gevolg van het kortcyclisch onderhoud voldoet het areaal aan de 

vastgestelde kwaliteitsnormen. 

 

Langcyclisch onderhoud 

Er is momenteel geen beleid om het openbaar groen langcyclisch te onderhouden. Door middel van informatie 

uit het dagelijks en kortcyclisch onderhoud wordt geadviseerd hoe de kwaliteit van het openbaar groen kan 

worden verbeterd. Binnen de integrale projecten van het Meerjarenprogramma wordt het belang van het 

openbaar groen erkend, maar zijn slechts zeer beperkt middelen beschikbaar voor de aanleg van groen. 

Hierdoor is men slechts incidenteel in staat om structurele kwaliteitsverbeteringen door te voeren.  

 

In de begroting opgenomen onderhoudslasten: 
In 2012 was voor leveringen en diensten door derden t.b.v. onderhoudsactiviteiten m.b.t. het product Groen 

en Recreatie een oorspronkelijk exploitatiebudget beschikbaar van circa € 5,0 miljoen. Na overloop en 

budgetbijstellingen bedroeg het budget eind 2012 ± € 5,7 mln. Het budget is volledig besteed. 

 

 

ONDERWIJSACCOMMODATIES 

 

Bij het onderhoud van de onderwijsgebouwen moet onderscheid gemaakt worden in schoolgebouwen voor het 

primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs zijn 

verantwoordelijk voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. De financiën hiervoor zijn aan de 

schoolbesturen “doorgedecentraliseerd”. Het onderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs komt 

gedeeltelijk voor rekening van de schoolbesturen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de scholen zelf 

verantwoordelijk zijn voor de binnenkant van het gebouw en de gemeente voor de buitenkant, maar hier zijn 

uitzonderingen op (bijvoorbeeld vervangen van radiatoren komt voor rekening van de gemeente). Het 

vastgesteld kwaliteitsniveau is NEN2767. 
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Onderhoudsvoorzieningen die door de gemeente worden bekostigd, worden opgenomen in het 

huisvestingsprogramma dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld. Het onderhoud wordt bekostigd uit de 

“Reserve onderhoud gebouwen onderwijs”. De jaarlijkse dotatie aan de reserve bedraagt vanaf 2007 

€ 550.000,-. In het kader van de bezuinigingen is de jaarlijkse dotatie vanaf 2012 met € 50.000,- verlaagd. In 

2012 is een bedrag van € 849.790,- onttrokken aan de reserve. Ultimo 2012 bedroeg het saldo van deze reserve 

€ 887.831,-.  

 

GEBOUWEN 

 

Eind 2012 heeft het Vastgoedbedrijf gemeente Tilburg circa 200 permanente gebouwen in portefeuille. Vanuit 

de verantwoordelijkheid als eigenaar verzorgt de gemeente het technisch, administratief en juridisch beheer 

van haar portefeuille. 

 

Het beleid inzake het technisch beheer is door ons vastgelegd in de Strategische Visie Gebouwen. Deze visie is 

in 2010 vastgesteld. Hiermee is voor de periode tot 2015 het beleid inzake de gemeentegebouwen vastgesteld. 

Gelijktijdig met de vaststelling van het beleid zijn een tiental uitwerkingsopgaven voor de komende jaren 

vastgesteld. Ten aanzien van de technische instandhouding van de gemeentegebouwen wordt op basis van 

inspecties en kengetallen jaarlijks de meerjarenonderhoudsplanning  geactualiseerd.  

 

De kosten die te maken hebben met preventief onderhoud worden gedekt uit de voorziening voor onderhoud 

gemeentegebouwen. De kosten die te maken hebben met curatief onderhoud worden gedekt uit de vrijval van 

kapitaallasten door afschrijving op het onroerend goed. De storting in de voorziening en de hoogte van de te 

activeren investeringen wordt jaarlijks herzien op basis van een 10-jarig gemiddelde van de geplande 

onderhoudsuitgaven. De dekking voor deze kosten wordt verkregen door bij de huurprijsbepaling een vast 

normbedrag per m² bruto vloeroppervlakte toe te rekenen. De totale financiële raming wordt jaarlijks 

opgesteld en vastgelegd in de Gebouwenmonitor, die vastgesteld wordt door de raad als onderdeel van de 

programmabegroting. 

 

In 2010 is een start gemaakt met het "Tenderen" van onderhoudswerkzaamheden. De doelen die nagestreefd 

worden met tenderen zijn :  

- Door vermindering van het aantal contracten beperken van de beheerslast, waardoor kwalitatief beter 

beheer door eigen medewerkers mogelijk is; 

- Betere borging in de nieuwe contracten van wettelijke verplichtingen op gebied van inspectie en de 

registratie van aanbestedingen; 

- Behalen van financieel voordeel; 

- Het verbeteren van de kwaliteit van de beschikbare gegevens. 

 

De onderhoudstender Dak- en Schilderwerk is in 2012 opnieuw Europees aanbesteed en gegund in de vorm 

van een mantelovereenkomst. In 2013 zullen de werkzaamheden welke opgenomen zijn in het jaarplan worden 

uitgevraagd bij deze tenderpartijen op basis van de overeengekomen afspraken binnen de 

mantelovereenkomst. Na uitvoering van de werkzaamheden zal in 2013 geëvalueerd worden of er een positief 

financieel resultaat geboekt is en ook de andere doelen bereikt zijn met het tenderen. 

 

In 2011 is het onderhoud met betrekking tot de Elektrotechnisch- en Werktuigbouwkundig (E en W) installaties 

Europees aanbesteed en gegund in de vorm van een mantelovereenkomst. Het onderhoud met betrekking tot 

de E en W installaties van de grote/complexe sportaccommodaties is eveneens gegund als addendum bij de 

mantelovereenkomst van de reguliere sportaccommodaties. In 2012 hebben de uitvoerende partijen het werk 

naar tevredenheid uitgevoerd. De overeenkomst zal in 2013 verlengd worden tot 1 september 2014. 

 

In juni 2012 is een startnotitie aan de raad aangeboden met betrekking tot het opstarten van het project 

Gebouwen op Orde. De raad heeft conform besloten en de uitwerking van het project is in 2012 opgestart.   

Binnen het project Gebouwen op Orde ligt een sterke focus op het, waar nodig op orde brengen én borgen van 

de veiligheid en het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast zullen de processen van het gebouwenbeheer op 

efficiency (volgens LEAN) en transparantie worden getoetst en waar nodig worden aangepast. Vanuit het 

project Gebouwen op Orde heeft in 2012 een Europese aanbesteding plaatsgevonden met betrekking tot het 

inspecteren van de gebouwen volgens de methode "conditie afhankelijk onderhoud". Conditie afhankelijk 

onderhoud is vastgelegd in een NEN-normering met 6 kwaliteitsniveaus. Daarbij is niveau 1 het hoogste niveau 
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en 6 het laagste. Niveau 1 is vergelijkbaar met nieuwbouw en wordt in de praktijk voor het technisch 

onderhoud nagenoeg niet gerealiseerd. Niveau 6 staat gelijk aan een slooprijpe situatie. 

Bij deze inspectie wordt van de permanente gebouwen de huidige onderhoudsconditie gemeten en de 

geconstateerde gebreken vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens en op basis van het gewenste 

onderhoudsniveau (voorlopig wordt uitgegaan van minimaal conditie 3 na onderhoud) wordt een 

meerjarenonderhoudsprognose opgesteld. Deze inspectiemethodiek maakt het mogelijk om te kunnen 

schuiven met verschillende onderhoudsniveaus. De inspectiewerkzaamheden zullen eind 2013 - begin 2014 

kunnen worden afgerond. Aansluitend zullen de (financiële) resultaten hiervan aan het college worden 

voorgelegd, die dan een definitief standpunt kan bepalen over het minimaal gewenste onderhoudsniveau 

waarop de gemeentelijke gebouwen worden onderhouden. 

 

Onderhoudslasten  
In de begroting 2012 was op grond van het meerjarige onderhoudsplan (MOP) voor onderhoud gebouwen een 

genormeerde storting ad € 4,4 mln. ten behoeve van de voorziening onderhoud gebouwen opgenomen. De 

werkelijke kosten ten laste van de voorziening zijn voor 2012 uitgekomen op € 5,1 mln.. Dit heeft geresulteerd 

in een aanvullende storting (nadeel) van € 0,1 mln. om de onderuitputting van de voorziening op te vangen. 

 

SPORTACCOMMOTATIES EN -TERREINEN 

Voor sportaccommodaties en -terreinen is geen specifiek beleidskader vastgesteld. Er is geen sprake van 

achterstallig onderhoud op deze gebieden. De onderhoudsactiviteiten zijn binnen de gestelde budgetten 

uitgevoerd. Het onderhoudsbudget bedroeg € 0,6 mln., de werkelijke kosten € 0,7 mln.. Er werden incidenteel 

extra kosten gemaakt voor onderhoud/renovatie van het kunstgras bij Were Di Voetbal. 

 

 

2.7 Financiering 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het treasurybeleid en de wijze waarop dit in 2012 is uitgevoerd. Het 

beleid is vastgelegd in de uitvoeringsregels Treasury 2012. 

 

Renterisicobeheer 

In 2012 is conform de uitvoeringsregels Treasury 2012 vier maal een rentevisie vastgesteld. De rentevisie is een 

belangrijk instrument bij beslissingen over consolidatiemomenten (aantrekken langlopende leningen). De 

renterisiconorm bedroeg over 2012 € 174 miljoen; 20% van het begrotingstotaal. Deze norm is niet 

overschreden. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal en bedroeg over 2012 € 74,2 miljoen. Deze 

limiet is in 2012 niet overschreden. 

 

Kredietrisicobeheer 

 
Langlopende leningen 
In 2012 zijn geen langlopende leningen opgenomen.  Op 1 januari 2012 was er een liquiditeitstekort van circa 

€ 55 miljoen. Eind december was dit afgenomen tot een bedrag van circa € 48 miljoen, als gevolg van (per 

saldo) ontvangsten. Liquiditeitstekorten zijn zoveel mogelijk afgedekt met dag- en kasgeld. Het totaalbedrag 

aan toegerekende rente aan de langlopende leningen over 2012 bedroeg € 3,2 miljoen. Mogelijkheden tot 

vervroegde aflossingen voor opgenomen langlopende geldleningen waren in 2012 niet aanwezig, behalve de 

hieronder genoemde.  

 

Uitgezette leningen 
Door TIWOS is aan de gemeente voor een bedrag van €4,4 mln. vervroegd afgelost. Hiertegenover stond voor 

een bedrag van € 2,6 mln. aan leningen, die de gemeente bij de Nederlandse Waterschapsbank één op één had 

opgenomen. Deze leningen heeft de gemeente afgelost.  

Het Consortium Stappegoor heeft eind 2012 de uitstaande lening van € 22,5 mln. afgelost aan de gemeente en 

Enexis een bruglening van € 16,8 mln.. De Raad heeft in december 2012 besloten tot een garantstelling aan het 

consortium Stappegoor voor een maximumbedrag van € 37 mln.. 
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Liquiditeitsontwikkeling  

Het liquiditeitstekort bleek eind 2012 veel lager te zijn dan geraamd. De kortgeld behoefte van de gemeente is 

gedaald van ongeveer € 55 mln. aan het begin van 2012 tot € 48 mln. aan het eind van 2012. Dit is ruim onder 

de kasgeldlimiet, waardoor het niet nodig bleek om langlopende leningen op te nemen. De belangrijkste 

oorzaken zijn de terugontvangst van de verstrekte lening van € 22,5 mln. door het Consortium Stappegoor, 

diverse bijdragen van de provincie en lagere uitgaven. 

 

Onderstaande grafiek laat de prognose zien van de geconsolideerde liquiditeitsontwikkeling zoals afgegeven in 

januari 2012 ten opzichte van de realisatie.  

 

.  

Liquiditeitsprognose 2012
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Hieronder staan enkele kerngegevens over de opgenomen en uitgezette liquide middelen. 

 

x € 1 mln. 
 

Uitgezet Opgenomen 

1 januari 2012 € 178,6 € 91,4 

31 december 2012 € 136,1 € 72,8 

Kerngegevens portefeuille   

Totale aflossingen 2012 € 44,6 € 18,6 

Gemiddelde rente 4,9% 4,0% 

Gemiddelde restant looptijd 5,3 jaar 7,4 jaar 

Laagste rente 0,00% 0,00% 

Hoogste rente 8,75% 5,40% 

Binnen één jaar vervalt € 1,6 € 9,5 

 

 

Beleggingen 

Nieuwe beleggingen zijn er niet geweest in 2012. Momenteel is er slechts één echte belegging, namelijk een 

deel van de opbrengst van de verkoop bouwfondsaandelen wat in 2000 belegd is in een garantieproduct van 

de ING waarbij op de totale ingelegde som een hoofdsomgarantie is afgegeven (Fido-proof); een deel is gestort 

in het ING Duurzaam Rendementsfonds als belegging. Dit deel laat de volgende koersontwikkeling zien (71.566 
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aandelen met aankoopkoers € 23,25). De koers van het aandeel bewoog zich in 2012 tussen € 17,18 en € 19,84. 

De koers op 31 december 2012 bedroeg € 19,24. Het totaal aantal aandelen, inclusief in voorgaande jaren 

ontvangen aandelen als dividend, bedraagt 74.166,39 per 31 december 2012; waarde € 1,4 mln.. 

De looptijd is 21 jaar en tussentijdse verkoop is niet mogelijk, gelet op de vereiste cashflows om de begroting 

sluitend te houden. 

 

Treasury algemeen 

Het jaar 2012 kenmerkte zich door dalende rentes op de geld- en kapitaalmarkt. De ECB heeft in het midden 

van het jaar de rente, die zij aan banken in rekening brengt, verlaagd naar 0,75%. Tegelijkertijd heeft de ECB de 

rentevergoeding die zij betaalt aan banken voor gestalde deposito's verlaagd naar 0%. Gevolg van dit laatste is 

geweest, dat de tarieven voor de gemeente voor dag- en kasgeld tot bijna 0% zijn gedaald. De driemaands 

euribor rente is gedaald van 1,36% naar 0,19%. De 10-jarige staatsrente is gedaald van 2,22% naar 1,52%. De 

laatste daling heeft mede als oorzaak, dat Nederlandse staatsobligaties als een veilige belegging worden 

gezien.  

 

Aanbesteding betalingsverkeer 
Op basis van een aanbesteding is het betalingsverkeer van de gemeente Tilburg per 1 juli 2012 ondergebracht 

bij Abn/Amro. 

 

 

2.8 Verbonden Partijen 
 

De gemeente Tilburg heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, 

waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen betreffen 

organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft. 

• Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een derde partij ter beschikking zijn 

gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij die derde partij kunnen 

worden verhaald op de gemeente; 

• Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, 

hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend en 

de relatie met de gemeentelijke doelstellingen. 

 

Gemeentelijk Beleid 
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt na invoering van de wet Fido (financiering 

decentrale overheden) en Ruddo (regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) altijd voort uit het 

publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te 

voeren. Het merendeel van de huidige verbonden partijen heeft allemaal een historische bestaansgrond. Bij 

nieuwe deelnemingen wordt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde gesteld 

op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming. 

 

Beleidsvoornemens over verbonden partijen 
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere waarde. Er is geen reden 

te waarderen tegen bijvoorbeeld intrinsieke waarde. Voor zover sprake is van een aanmerkelijk hogere 

waarde dan is dit in de toelichting op de laatst samengestelde balans opgenomen. Omdat stille reserves bij 

deelnemingen pas gerealiseerd worden bij daadwerkelijke verkoop van de deelneming zijn in de definitie van 

het weerstandsvermogen de aanwezige stille reserves buiten beschouwing gelaten. 

 

Ontwikkelingen 2012 

De belangrijkste ontwikkelingen betreffen: 

 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 
Op 12 december 2012 is de Omgevingsdienst opgericht. Deze zal operationeel worden in 2013. De 

omgevingsdienst zal als uitvoeringsorganisatie invulling geven aan de handhavings- en 

vergunningverleningtaken op het gebied van milieu. 
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Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) 
De gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos, Wonen Breburg en TBV Wonen hebben hun krachten 

gebundeld in de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM), omdat zij in de SOM een belangrijk instrument zagen 

voor de verbetering van het woon- en leefklimaat in het centrum van Tilburg. De werkwijze van de SOM is als 

volgt: verpauperde panden binnen de cityring aankopen en vervolgens: 

- opknappen en weer verkopen of blijvend verhuren (via één der aangesloten woningcorporaties); 

- slopen en herontwikkelen van de locatie of het gebied dat ontstaat als meerdere panden in een straatwand in 

handen van de SOM zijn.  

De beoogde revolverende werking van de SOM kan uiteindelijk niet worden waargemaakt. Inmiddels is 1 pand 

verkocht en heeft Wonen Breburg de panden aan de Noordstraat overgenomen. Gezien de ontwikkelingen 

binnen de SOM is er een voorziening getroffen als correctie op de waardering van deze deelneming en het 

aandeel van de gemeente Tilburg in het exploitatietekort; totaal € 970.000,-. 

 

TWM Holding BV 
Gemeente Tilburg is 90,9% aandeelhouder van de holding. De resterende 9,1% van de aandelen zijn in handen 

van de gemeente Goirle. De holding kent twee werkmaatschappijen, te weten: TWM Gronden BV en NV TWM. 

Ruim 550 ha gronden, destijds aangekocht ter bescherming van de bronnen, zijn ondergebracht in TWM 

Gronden BV tegen actuele waarde. Het resultaat van TWM Gronden BV zal bij ongewijzigd beleid de komende 

jaren naar verwachting positief zijn. De drinkwatervoorziening in Tilburg en Goirle, destijds onderdeel van NV 

TWM is van rechtswege overgegaan naar Brabant Water. De NV TWM wordt in stand gehouden in verband met 

de financieel juridische afwikkeling van de overnamesom (boekwaarde vs. reproductiewaarde) bij deze 

overgang. De NV TWM heeft geen inkomsten meer uit drinkwatervoorziening en zou liquiditeitsproblemen 

hebben indien de gemeente geen leningarrangement van ruim € 23 miljoen beschikbaar had gesteld. Aflossing 

zal uit de overnamesom door Brabant Water moeten geschieden. De rechtbank Breda heeft aan drie 

deskundigen gevraagd advies uit te brengen over de hoogte van de schadeloosstelling die aan NV TWM betaald 

moet worden. Deze deskundigen zijn in 2011 gestart met hun werkzaamheden. De procedure zal naar 

verwachting begin 2014 worden afgerond. 

Omdat de NV TWM in een structurele verliessituatie is beland, zal de resultatenrekening van TWM holding BV 

de komende jaren eveneens een negatief beeld vertonen. Op dit moment is niet te zeggen of het uiteindelijke 

liquidatiesaldo van de TWM-groep negatief of positief zal uitvallen. De uiteindelijke uitspraak over de hoogte 

van de schadeloosstelling zal bepalend zijn in hoeverre de gemeentelijke leningen samen met andere 

uitstaande verplichtingen afgelost kunnen worden. 

 

Gate 2 B.V. 
Deze nieuwe deelneming is in 2011 opgericht door de Bemij en de gemeente Gilze en Rijen. In 2012 zijn de 

aandelen van Bemij overgedragen aan de gemeente Tilburg. Gate 2 B.V. heeft als belangrijkste activiteit een 

deelneming van 49% in Rotary Wing Training Center BV. RWTC B.V. verzorgt o.a. opleidingen tot 

onderhoudsmonteur met als voornaamste klant Boeing. De inkoop in de deelneming is gedeeltelijk 

gefinancierd met provinciale subsidie en gedeeltelijk met gemeentelijke (Tilburgse) subsidie. In 2013 zal Tilburg 

een meerderheidsbelang verkrijgen in Gate 2 B.V.. 

 

Bemij 
Door Bemij BV zijn de onderste twee etages van het kantoorgebouw Entrada gehuurd. Hierin zijn 28 units 

gerealiseerd voor de huisvesting van startende en doorstartende ondernemers, evenals ondernemers van 

buiten de regio die zich hier willen vestigen. Door de economische crisis zijn een aantal ondernemers 

verdwenen. Hierdoor is Bemij in liquiditeitsproblemen gekomen waarvoor op dit moment een oplossing wordt 

gezocht. 

 

Gemeente Tilburg Project Quirijnboulevard Holding BV/Gemeente Tilburg Project Quirijn Boulevard BV 
Gemeente Tilburg is 100% aandeelhouder van Gemeente Tilburg Project Quirijnboulevard Holding BV. De 

Gemeente Tilburg Project Quirijnboulevard BV is een 100% dochtervennootschap van de holding. Deze BV 

levert één van de twee vennoten van de WOM vof Quirijnboulevard Tilburg (realisator van het 

woningbouwproject Quirijnboulevard). 

De ontwikkeling en verkoop van het project is langzamer gegaan dan verwacht en inmiddels is de verkoop 

volledig gestagneerd. Er is geïnventariseerd wat nodig is voor de afronding en formele beëindiging  van het 

project. Er is een voorziening getroffen van € 2,1 mln. als correctie op de waardering en het aandeel van de 
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gemeente Tilburg in het exploitatietekort. Bij de begroting 2012 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld 

vanuit de reserve Herstructurering uit erfpachtomzettingen. 

 

 

BAT Bedrijven NV 
Bij de Programmabegroting 2013 is besloten om in 2013 een aanvullende dividenduitkering van 1,5 mln. door 

BAT bedrijven NV te doen aan de gemeente Tilburg ten laste van het eigen vermogen van BAT Bedrijven NV.
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Overzicht verbonden partijen 2012 

 

Bij het opstellen van de jaarstukken waren in de meeste gevallen de definitieve Jaarrekeningen 2012 nog niet beschikbaar. Gestreefd wordt om bij de Programmabegroting 

2014 de volledige actuele resultaat- en vermogensposities op te nemen. Indien niet de Jaarrekening 2011 is opgenomen, staat bij het resultaat aangegeven van welk jaar de 

laatst bekende cijfers zijn. (bedragen x €  1.000) 

 
Samenwerkingsverbanden met overheden 
 

Naam 
 

Vestigingsplaats Openbaar belang Eigen 
vermogen 

1/1 

Vreemd 
vermogen 

1/1 

Eigen 
vermogen 

31/12 

Vreemd 
vermogen 

31/12 

Resultaat 

Diamantgroep Tilburg Gemeenschappelijke regeling (deelname 

76,3% o.b.v. aantal WSW'ers) 

5.205 14.477 5.074 13.049 -1.107 

Omgevingsdienst 

Midden- en West 

Brabant 

Tilburg Gemeenschappelijke regeling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belgisch Nederlands 

Grensoverleg 

Etten-Leur Intergemeentelijk overlegorgaan 0 0 0 0 0 

 
 
Samenwerkingsverbanden met private organisaties 

Naam Vestigingsplaats Openbaar belang Eigen 
vermogen 

1/1 

Vreemd 
vermogen 

1/1 

Eigen 
vermogen 

31/12 

Vreemd 
vermogen 

31/12 

Resultaat 

Breedband Tilburg BV Tilburg Aandeelhouder 25,1% -58 4.019 -51 3.973 7 

Pieter Vreedeplein Ontwikkeling 

CV 

Den Haag Ontwikkeling vastgoed, 49,5%. 1.508 716 1.508 131 27 

(2012) 

Pieter Vreedeplein Beheer BV Den Haag Beheer vastgoed, 50% 95 0 89 2 -7 

(2012) 

Gemeente Tilburg Project 

Quirijn-boulevard Holding BV 

Tilburg Gemeente Tilburg is enig 

aandeelhouder, 100% 

-1.845 4.339 -2.045 4.539 -200 

Gemeente Tilburg Project 

Quirijn-boulevard BV 

Tilburg Holding is enig aandeelhouder -4.339 4.351 -4.539 4.551 -200 

Stadsontwikkelingsmaatschappij 

Tilburg BV; * cijfers concept- 

jaarrekening 2011 

Tilburg Aandeelhouder 25% 2.594 1.085 -597* 1.429* -3.191* 
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Deelnemingen 
 

Naam Vestigingsplaats Openbaar belang Eigen 
vermogen 

1/1 

Vreemd 
vermogen 

1/1 

Eigen 
vermogen 

31/12 

Vreemd 
vermogen 

31/12 

Resultaat 

NV Bank Nederlandse 

Gemeenten 

Den Haag Aandeelh. relatie 71.786 

aandelen/0,13% 

   

2.259.000  

  

116.274.000  

    

1.897.000  

   

134.563.000  

      256.000  

TWM Holding BV Tilburg Aandeelh. relatie €2.041.557,-

/90,9% 

        

17.612  

            

27.099  

         

16.994  

             

57.973  

             618- 

Brabant Water NV 's-Hertogenbosch  Aandeelh. relatie  16.798 aandelen / 

0,60%; in 2005 aandelen WOB 

omgezet in Brabant Water 

      

398.295  

         

404.600  

               

359  

          

401.999  

        39.084  

Intergas Holding BV Oosterhout Aandeelh. relatie 204 aandelen/5,1% 64.551 110.200 25.478 1.318 40.720 

RWI/Indutil  In liquidatie nihil nihil nihil nihil nihil 

Gate 2 B.V. Gilze Rijen 50% (andere 50% Gilze-Rijen) 15,5 nihil 1.400 140 -5 

Enexis Holding NV  's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 5.585.482 

aandelen/3,7% 

2.964.000 2.948.000 3.131.000 3.189.000 225.100 

Vordering op Enexis BV 's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 74.631 

aandelen/3,7% 

92.000 1.800.000 98.000 1.800.000 5,7 

CBL Vennootschap BV 's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 74.631 

aandelen/3,7% 

$ 281 $ 135.000 $ 127 $ 10.100 $ 96.200 

Verkoop Vennootschap 

BV 

's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 74.631 

aandelen/3,7% 

779.764 22.100 416.018 29.607 -5.155 

Publiek Belang 

elektriciteits productie 

BV 

's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 5.585.482 

aandelen/3,7% 

18.761 20.097 27.656 181 722.395 

Claim Staat 

Vennootschap 

's-Hertogenbosch Aandeelh. relatie 74.631 

aandelen/3,7% 

100 nihil 87 10 -13 

(2010) 

Essent Milieu Holding BV  

(Attero) 

Arnhem Aandeelh. relatie 5.585.482 

aandelen/3,7% 

257.399 582.026 274.152 544.940 25.445 

Bemij BV Tilburg Aandeelh. relatie € 453.780,- /100% 1.312 129 1.090 27 -222 

(2010) 

BAT Bedrijven NV Tilburg Aandeelh. relatie € 45.378,- /100% 3.345 1.911 3.251 734 406 

BAT Huishoudens NV Tilburg Aandeelh. relatie € 51.617,- /100% 142 144 185 40 43 
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Overige verbonden partijen 
 

Naam Vestigingsplaats Openbaar belang Eigen 
vermogen 

1/1 

Vreemd 
vermogen 

1/1 

Eigen 
vermogen 

31/12 

Vreemd 
vermogen 

31/12 

Resultaat 

GGD Hart voor Brabant 's-Hertogenbosch Gemeenschappelijke regeling (deelname 

19,9% o.b.v. aantal inwoners) 

13.669 7.806 12.428 9.821 -57 

RAV Brabant Midden-

West-Noord 

's-Hertogenbosch Gemeenschappelijke regeling (deelname 

12% o.b.v. aantal inwoners) 

11.620 16.211 8.705 19.169 488 

Veiligheidsregio Midden- 

en West-Brabant 

Tilburg Gemeenschappelijke regeling (deelname 

19,1% o.b.v. aantal inwoners) 

12.303 36.259 17.819 33.863 5.283 

(2012) 

NV monumentenfonds 

Brabant 

Vught Aandeelhouder € 166.000,- / 6,5% 79 11.094 1.296 11.080 39 

Regio Hart van Brabant Tilburg Gemeenschappelijke regeling 1.133 251 1.161 71 6 
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Dividenden, winstuitkeringen en beheersvergoedingen 
Met betrekking tot de uitgekeerde dividenden, winstuitkeringen en beheersvergoedingen kan de volgende 

specificatie worden gegeven: 

( bedragen x € 1.000,-) 

 Gewijzigde 

begroting 

Werkelijk 

Attero (Essent Milieu) 280 306 

Enexis 3.612 4.280 

Vordering op Enexis 0 44 

Verkoop Vennootschap 0 187 

Publiek Belang (EPZ Borssele) *)    0 18 

Bemij 0 0 

BAT 501 500 

NV Intergas 750 745 

Winstuitkering HNG 101 101 

NV BNG 125 83 

Totaal 5.369 6.264 

 

Diverse deelnemingen die opgericht zijn voor de afwikkeling van de verkoop van het Productie en 

LeveringBedrijf van Essent (PLB) zijn overgegaan tot uitkering. De NV BNG heeft minder dividend uitgekeerd 

omdat door de verscherpte bankregels er grotere buffers nodig zijn. 

De lagere opbrengst van dividend bij Publiek Belang (EPZ Borssele) wordt toegelicht bij overige 

dekkingsmiddelen deelnemingen. 

 

Overige dekkingsmiddelen deelnemingen 
Door verkoop van de aandelen in Essent Productie en Leverings Bedrijf (PLB) aan RWE is vanaf 2010 

de jaarlijkse dividendopbrengst vervallen. De bijdrage aan de algemene middelen die voorheen als 

dividend Essent werd ontvangen, is structureel geborgd door het wegzetten van een deel van de 

ontvangen koopsom waarover rente wordt vergoed. 

 

De volgende specificatie kan worden gegeven: 

( bedragen x € 1.000,-) 

 Geraamd Werkelijk 

Essent - gaswinstuitkering 2.074 2.074 

Rente verkoop Essent 7.424 7.424 

Enexis - rente bruglening 3.122 2.718 

Publiek Belang (EPZ Borssele) *)    560 560 

Totaal 13.180 12.776 

 

Enexis heeft een gedeelte van de bruglening vervroegd afgelost in februari 2012. Er is daardoor minder rente 

ontvangen. 

 

* ) In de Programmabegroting 2012 was nog een dividenduitkering voorzien door Publiek Belang van 

€ 560.000,-. Deze vennootschap heeft haar aandelenbelang in EPZ Borssele september 2011 verkocht aan RWE 

en een interimdividend uitgekeerd. Deze is toegevoegd aan de reserve verkoop Essent als structurele 

compensatie voor het wegvallen van de dividendinkomsten. 
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2.9 Grondbeleid 
 

Inleiding 
In deze paragraaf grondbeleid bij de jaarstukken 2012 leggen wij verantwoording af over de behaalde 

resultaten binnen de (gesloten) grondexploitatie (GREX) over het boekjaar 2012. Tevens verstrekken wij inzicht 

in de stand van de diverse grondexploitatieprojecten zowel per balansdatum (31 december 2012) als tot einde 

looptijd van het project (prognose projectresultaat in netto contante waarde).  

 

De cijfers van de jaarrekening: 
Deze vloeien voort uit de boekwaarden van alle grondexploitaties en gronden per 1 januari 2012 (aansluitend 

op de jaarrekening 2011) en alle inkomsten en uitgaven gedurende 2012. Ten behoeve van de jaarafsluiting zijn 

de exploitatieberekeningen in december 2012 opnieuw geactualiseerd (doorgerekend tot einde looptijd van 

het project en naar NCW 31 december 2012) en in de Januari-rapportage GREX 2012 verwerkt die op 29 januari 

2013 door ons College is vastgesteld. In de Januari-rapportage GREX 2012 zijn binnen de grondexploitaties de 

in het jaar 2012 niet gerealiseerde kosten en opbrengsten, waar van nog wel te verwachten is dat deze 

optreden doorgeschoven naar volgende jaren. Aan de hand hiervan zijn plannen daar waar wenselijk opnieuw 

gefaseerd qua uitvoering. Daarnaast zijn ook een aantal werkbegrotingen afgesloten. Voor 

grondexploitatieprojecten die een positief (eind)resultaat laten zien, is, conform geldende wet en regelgeving 

(waarderingsgrondslagen), voor het per 31 december 2012 gerealiseerde deel een reserve winstneming 

gevormd die op de balans Grondexploitatie onder de Algemene Reserve (ARGE) is opgenomen. Voor de 

grondexploitatieprojecten met een verwacht negatief (eind)resultaat is op basis van deze geactualiseerde 

gegevens - eveneens conform van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen- voor het verwachte 

verliesbedrag een voorziening gevormd. Deze voorziening moet als correctie op de diverse posten aan de 

activazijde van de balans in mindering worden gebracht.  

 

 

De cijfers van de (bijgestelde) Programmabegroting 2012: 
De basis voor de Programmabegroting 2012 vormt de Vastgoedmonitor 2012 die op 10 november 2011 door 

de Raad is vastgesteld. Deze (resultaat)prognose voor alle lopende exploitaties en gronden sloot met een 

tekort van € 64,6 mln. (tegen Netto Contante Waarde (NCW)) per 1 januari 2011. Gelijktijdig met de vaststelling 

van deze vastgoedmonitor zijn door de raad bij de Programmabegroting 2012 een aantal 

optimaliseringsvoorstellen geaccordeerd die dit tekort moesten terugbrengen tot een bedrag tussen de € 14,2 

mln. tot € 9,9 mln. (negatief). In beide stukken werd uitgegaan van een jaarlijks uitgifteprogramma van 1.000 

woningen (+ Spoorzone) en 13,5 ha bedrijventerrein alsmede een jaarlijkse kostenstijging van 2% en een 

opbrengstenstijging van 1%.  

 

In het eerste kwartaal 2012 zijn de grondexploitaties ten behoeve van de Perspectiefnota 2013 geactualiseerd 

op basis van de feitelijke ontwikkelingen en het prijspeil per 1 januari 2012 (herrekening NCW). Op dat moment 

is een eerste indicatie gegeven van de financiële effecten ten gevolge van de nieuwe BBV notitie 

Grondexploitatie . Ook zijn op basis van de externe omstandigheden (marktontwikkelingen) de uitgangspunten 

aangepast: het jaarlijks uitgifteprogramma woningbouw werd van 1.000 woningen bijgesteld naar 850 

woningen. Het jaarlijks uitgifteprogramma bedrijfsterreinen werd bijgesteld van 13,5 Ha naar 10,5 Ha. De 

verwachte opbrengststijging werd bijgesteld naar 0% voor de periode t/m 2016 en voor latere jaren op 1% 

gezet. De jaarlijkse kostenstijging van 2% werd gehandhaafd. Door deze aanpassingen kwam het 

geprognosticeerde tekort van de (gesloten) grondexploitatie (na inzet beschikbare reserves) uit op € 72,6 mln. 

Op 4 juni 2012 is in het kader van de Perspectiefnota 2013 door de raad aangegeven in te kunnen stemmen 

met het door het college voorgestelde uitgangspunt om het tekort op de grondexploitatie eenmalig ten laste 

van de RGI te brengen. Vervolgens heeft de raad dit op 8 november 2012 bij de vaststelling van de 

Programmabegroting 2013 (met de daarin opgenomen paragraaf grondbeleid) tot deze omvang geformaliseerd 

waarbij er rekening mee is gehouden dat dit tekort in 2012 uit de RGI moet worden onttrokken. 
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Samenvatting resultaat 2012 

In de programmabegroting 2012 is uitgegaan van een tekort van € 64,6 mln. waarvan na uitvoering van de 

voorgestelde optimaliseringsvoorstellen nog een bedrag tussen de € 14,2 mln. en € 9,9 mln. (negatief) 

resteerde; tegen netto contante waarde is dit € 12 mln. (negatief). Dit tekort is in de loop van 2012 op basis van 

de berekeningen in het kader van de PPN 2013 en programmabegroting 2013 bijgesteld naar een bedrag van    

€ 72,6 mln. met een bandbreedte van ± 5 mln.. Bij de jaarrekening 2012 zijn de nieuwe BBV-regels toegepast 

en is de stand per 31 december 2012 opgemaakt. Op basis hiervan is het noodzakelijk om - naast de inzet van 

de gereserveerde € 72,6 miljoen uit de RGI - nog een bedrag van € 5 miljoen extra ten laste van het resultaat 

2012 te brengen. Dit bedrag bestaat uit een hogere afboeking van € 4,8 mln. van de NIEGG en een hogere 

storting in de voorziening verlieslatende plannen ad € 1,0 mln.. Daartegenover is de stand van de algemene 

reserve grondexploitatie € 0,8 mln. hoger dan geraamd, wat een voordeel is. Het verschil in voornoemde 

resultaten wordt in onderstaande tabel nader toegelicht: 

 

Tabel 1a.  Totaaloverzicht tekort Grondexploitatie 

               (x € 1 mln.) 

 Programma 

Begroting 

2012 

Herrekening 

2012 

Jaarrekening 

2012 

Verschil 

     

Resultaat grondexploitaties (tabel 1.b) N   92,8 N  125,7 N  129,4 N     3,7 

Resultaat NIEGG (tabel 2) N     7,5 N    38,4 N    42,3 N     3,9 

     

Negatief resultaat grondbedrijf N 100,3 N  164,1 N  171,7 N     7,6 

Beschikbare reserves en voorzieningen (tabel 3) V   88,3 V    94,6  V    95,4  V     0,8 

     

Resterend tekort per 1 jan 2012 resp. 31 dec 
2012  

N   12,0 N   69,5 N   76,3 N     6,8   

Saldo beheer grondbedrijf V     0,0 V     0,0 N     1,3 N     1,3 

Rente 2012 over tekort (4,5%) N     0,0 N     3,1     N.v.t. V     3,1 

     

Tekort per 31 december 2012 ( in NCW) N  12,0 N   72,6 N   77,6 N     5,0 

 

 

Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf ingegaan op: 

 

1. Programma, gehanteerde parameters en overige uitgangspunten 

2. Waardering van de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening 2012 

3. Financieel beeld Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 

4. Beschikbare reserves en voorzieningen grondbedrijf 

5. Resterend tekort GREX 

6. Mutaties Algemene Reserve Grondexploitatie (resultatenrekening) 

7. Verkorte balans grondbedrijf 

 

In de bijlagen zijn de bijbehorende toelichtingen, tabellen en grafieken opgenomen. 

 

 

1. Programma 

 

Woningbouw 

In de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2012 is uitgegaan van een afzet van 1.000 woningen  

per jaar. Bij de Perspectiefnota 2013 is het programma ook voor het jaar 2012 verlaagd naar 850 woningen per 

jaar. In de grondexploitatie is echter nog rekening gehouden met een programma van 1.120 woningen per jaar. 

Middels een generieke stelpost van € 6 mln. is op portefeuilleniveau het verschil tussen de berekende 

resultaten van de lopende grondexploitaties (gebaseerd op 1.120 woningen) en het aangepaste programma 

van 850 woningen per jaar gecorrigeerd zonder daarbij specifieke projectkeuzes te maken.  
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In 2012 is in totaal 24.000 m² uitgegeven voor woningbouw (237 appartementen Forum en 40 grondgebonden 

woningen in voornamelijk herstructureringsgebieden). 

 

Bij deze actualisering van het woningbouwprogramma zijn de nog niet gerealiseerde plandelen van de 

herstructurering Stokhasselt in de tijd vooruitgeschoven. Dit doorschuiven levert een nadeel op van € 0,5 mln. 

Voor dit bedrag is dus deels invulling gegeven aan deze generieke stelpost. De stelpost kan verder worden 

verlaagd tot € 2,5 mln. omdat het totaalbedrag aan nog te verkopen grondverkoop door prijsdalingen en 

werkelijke verkopen is afgenomen en doordat de rekenrente is verlaagd naar 3,5%. In de risicoparagraaf wordt 

verder ingegaan op de grondopbrengsten woningbouw. 

 

Bedrijventerreinen 

Werd bij de Programmabegroting 2012 nog uitgegaan van een afzet van 13,5 Ha per jaar. Bij de Perspectiefnota 

2013 is het programma ook voor het jaar 2012 verlaagd naar een uitgifte van 10,5 hectare per jaar aan 

bedrijventerreinen in de komende jaren. In 2012 is in totaal 11,7 Ha uitgegeven. Hiervan is 7,9 Ha in erfpacht 

uitgegeven (uitvoering van contracten uit 2010/2011). 

 

Overige  

De planning van de uitgifte van kantoren en gronden voor bijzondere doeleinden hangt af van de voortgang 

van de individuele plannen. Dit zit verwerkt in de desbetreffende grondexploitaties; met name Spoorzone en 

Heyhoef. In deze categorie hebben in 2012 geen gronduitgiften plaatsgevonden. 

 

 

Gehanteerde parameters en overige uitgangspunten 

 

De prognose van de grondexploitatie wordt beïnvloed door planspecifieke en algemene uitgangspunten. 

Onderstaand zijn de gehanteerde uitgangspunten (parameters) voor de bijgestelde begroting 2012 

(herrekening) op een rij gezet. Tevens wordt verwezen naar de gehanteerde bronnen. De gehanteerde 

parameters voor de jaarrekening 2012 zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 niet gewijzigd. 

 

Parameter   2012  bron 

 

Rentepercentage      

- Over 2012  4,5%  Programmabegroting 2012  

- ná 2012   3,5%  Perspectiefnota 2013 en begroting 2013 

 

Kosten verwerving, bouw- 2,0%  Prijsontwikkeling GWV afgelopen 10 jaar  

en woonrijp maken (indexering)    en gemiddelde CPI vanaf 1985 

 

Opbrengstenstijging (indexering) Advies Deloitte Real Estate, ontwikkeling  

- tot en met 2016  0,0%  netto besteedbaar huishoudinkomen  

- ná 2016   1,0%  1991 - 2030 

 

In de bijgestelde begroting 2012 is aangegeven dat er een risico bestaat met betrekking tot de 

grondopbrengsten en het programma. Sinds de aanname van het opbrengstenstijgingspercentage zijn de VON-

prijzen van de woningen blijven dalen. Van begin 2012 tot eind derde kwartaal 2012 zijn de VON prijzen in 

Tilburg volgens de transactieprijzen van het NVM met 5,8% gemiddeld afgenomen. Bij de residuele 

grondprijsberekening wordt deze VON prijsdaling geheel doorgerekend in lagere grondopbrengsten. Bij een 

aangenomen gemiddelde grondquote van 25% zouden de residueel berekende grondopbrengsten 

woningbouw met 23,2% dalen. Indien wordt aangenomen dat de bouwkosten van de betreffende woningen 

(vanwege het achterwege laten van gemeentelijke kwaliteitseisen die de landelijke normen overschrijden) met 

5% dalen, dan kan de grondprijsdaling met 15% gereduceerd worden. Per saldo resteert er dan een 

grondprijsdaling van 8,2% over de totaal residueel berekende grondopbrengsten woningbouw. Dit levert een 

afname van de grondopbrengst op van € 4,6 mln. voor het gehele gemeentelijke woningbouwprogramma dat 

nog niet gecontracteerd is (dus exclusief particuliere plannen). Omdat deze opbrengstdaling zich nu al heeft 

voorgedaan, is het gewenst hiertoe de nodige middelen te reserveren. Dit bedrag is in onderstaande tabel 1b 

als lagere opbrengstenpost opgenomen omdat niet verwacht wordt dat dit verlies in de naaste toekomst zal 
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worden ingelopen. Door opname van dit bedrag wordt het financiële effect van het grondprijsvoorstel 2013 

ondervangen. Bij de Perspectiefnota 2014 wordt bezien of deze ontwikkeling definitief is of verdere aanpassing 

behoeft 

 

Voor de kostenverhoging is in de bijgestelde begroting 2012 uitgegaan van een toename van 2% per jaar. 

Volgens de indexcijfers van het CBS voor grond-, weg- en waterbouw zijn de kosten sinds begin 2012 tot en met 

het derde kwartaal al gestegen met 2,2%. Dit is 0,2% meer dan het aangenomen percentage. Rekening 

houdend met een bedrag van € 130 mln. aan nog te maken kosten levert deze extra stijging voor alle 

grondexploitaties een nadeel op van € 0,25 mln.. Omdat deze kostenstijging zich reeds heeft voorgedaan en 

het niet aannemelijk is dat in de komende jaren sprake is van een verminderde kostenstijging, is het nodig om 

hiervoor de berekening te actualiseren. Dit bedrag is in onderstaande tabel 1b als hogere kostenpost 

opgenomen. 

 

Daarnaast zijn de navolgende uitgangspunten in de bijgestelde begroting 2012 en de jaarrekening 2012 

gehanteerd: 

• Afdracht bovenwijkse voorzieningen conform door raad vastgestelde tabel april 2010 Nota Bovenwijks 

• IFLO-norm voor bepaling omvang portefeuillerisico 

• Spoorzone als afzonderlijk rapportagedeel binnen de grondexploitatie opgenomen 

• Grondprijzen waar mogelijk (genormeerd) residueel berekend. Voor enkele specifiek genoemde locaties 

binnen de gemeente zijn de grondopbrengsten berekend in overeenstemming met de puntprijzen zoals 

opgenomen in het kader grondprijzen.  

• Voor nazorg alle afgesloten plannen gedurende 4 jaar een stelpost van € 250.000 per jaar opgenomen. 

• De Plan- en Apparaatskosten (PAK) worden berekend op basis van het plankostenmodel van VROM of de 

daadwerkelijk opgenomen bedragen in de afgesloten exploitatieovereenkomsten.  

 

 

2. Waardering van de grondexploitaties t.b.v. de jaarrekening 2012  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 worden de lopende grondexploitaties gewaardeerd op € 129,4 mln. 

negatief tegen NCW per 31 december 2012 (zie bijlage 1) als volgt nader te specificeren: 

 

Tabel 1.b.  Waardering lopende grondexploitaties jaarrekening 2012    (x € 1 mln.) 

Voorziening verlies: Bijgestelde 

begroting 

2012 

kolom PenQ 

Jaarrekening 

2012 

 

Kolom SenT 

Verschil 

Projecten in de uitvoeringsfase Spoorzone N 37,0 N 38,7 N     1,7 

Projecten in de definitie en ontwerpfase Spoorzone N   2,1 N   2,1    

Totaal Spoorzone N  39,1 N 40,8 N    1,7 

    

Projecten in de uitvoeringsfase overige plannen N 30,8 N 50,4 N   19,6 

Projecten in de definitie en ontwerpfase overige plannen N 46,8 N 28,6 V   18,2 

Totaal overige plannen N   77,6 N  79,0 N    1,4 

    

Totaal N 116,7 N 119,8 N     3,1 

Stelpost planvertraging woningbouw N    6,0 N    2,5 V     3,5 

Stelpost effect BTW verhoging N    3,0 N    2,5 V     0,5 

Stelpost grondprijsdaling 4
e
 kwartaal 2012 ………… N    4,6 N    4,6 

    

Grondexploitaties waarde 1-1-2012 resp. 31-12-2012 N 125,7 N 129,4 N    3,7 

 

De stelposten voor planvertraging en BTW verhoging konden verlaagd worden omdat de planvertraging deels 

in de plannen is verwerkt, het totaalbedrag aan nog te verkopen grondverkoop door prijsdalingen en werkelijke 

verkopen is afgenomen en doordat de rekenrente is verlaagd naar 3,5%. Ten behoeve van de grondprijsdaling 
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over het vierde kwartaal 2012 is een nieuwe stelpost van € 4,6 mln. opgenomen aangezien dit effect nog niet in 

de afzonderlijke grondexploitaties is verwerkt (zie paragraaf 1). 

 

3. Financieel beeld Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)  

 

Tilburg had per 1 januari 2012 circa 1.100  hectare Niet in Exploitatie genomen gronden (NIEGG) in haar bezit 

die een boekwaarde van € 87,9 mln. hadden. In de afgelopen 5 jaren is, op basis van onderliggende taxatie-

rapporten, op deze gronden reeds meer dan € 35 mln. afgewaardeerd en daarmee ten laste van de Algemene 

Reserve Grondexploitatie gebracht.  

 

Per 31 december 2012 bedraagt de waarde van deze gronden op basis van de laatste raming bij de 

gehanteerde uitgangspunten (850 woningen en 10,5  ha. bedrijventerreinen) € 39,6 mln.. Dit bedrag is op 31 

december 2012 overeenkomstig het BBV overgeboekt van de NIEGG naar de Materiële Vaste Activa.  

 

De afname van de waarde NIEGG in 2012 met € 48,3 mln. is als volgt te verklaren: 

• - € 34,9 mln. veroorzaakt door de afboeking ten gevolge van de nieuwe BBV-voorschriften;  

• - € 17,5 mln. afname ten gevolge van overboeking naar nieuw geopende plannen of ten laste van 

groen;  

• + € 4,1 mln. toename door de rentebijtelling over 2012.  

 

Ten gevolgde van de met ingang van 2012 verplichte BBV-voorschriften verslechtert het resultaat NIEGG in 

totaal met € 43,2 mln. met een bandbreedte van + / - € 5 mln. Deze bandbreedte betreft de resterende 

onzekerheid inzake de geraamde afboeking NIEGG aangezien nog niet alle gronden zijn getaxeerd. 

 

Tabel 2   Prognose effect BBV op NIEGG       (x € 1 mln.) 

 Bijgestelde 

begroting 

2012 

Geactualiseerd Verschil 

Raming afboeking conform BBV N   28,9 N   34,9 N 6,0 

Rentereservering tbv materiële vaste activa N     9,5 N     7,4 V 2,1 

Effect BBV op NIEGG N   38,4 N   42,3 N 3,9 

 

BBV notitie Grondbeleid 

De met ingang van 2012 geldende BBV notitie Grondbeleid (februari 2012) en de praktische vertaling daarvan 

in overleg met de accountant, hebben geleid tot de navolgende uitgangspunten m.b.t. de waarderingen van de 

NIEGG: 

a. Gronden met een structuurvisie en een stellig voornemen om de komende 10 jaar te gaan ontwikkelen en 

waarvan de functies zijn opgenomen in de realisatieprogramma's: blijven onder NIEGG staan en worden 

getaxeerd tegen marktwaarde huidige bestemming (met eventueel een waardecorrectie aangezien het 

warme grond betreft).  

b. Gronden met een structuurvisie maar waarvan de functies niet zijn opgenomen in de realisatieprogramma's.: 

deze gronden zijn geen NIEGG gronden en worden opgenomen op de balans als materiële vaste activa tegen 

de boekwaarde doch maximaal de marktwaarde huidige bestemming. De huidige marktwaarde van deze 

gronden ligt tussen de € 5 en € 8 per m². 

c. Gronden waarop geen structuurvisie van toepassing is gaan uit de NIEGG. Deze gaan naar de balans als 

materiële vaste activa tegen de boekwaarde doch maximaal de marktwaarde huidige bestemming. De 

taxatie van de marktwaarde is gebaseerd op de huidige bestemming. Bijvoorbeeld landbouwgronden die 

worden verpacht. De huidige marktwaarde van deze gronden ligt eveneens tussen de € 5 en € 8 per m².  

d. Panden: Volgen de indeling van de gronden. Waarde op basis van WOZ waarde. In overleg met de 

accountant wordt deze waarde gecorrigeerd naar 90 % van de WOZ waarde aangezien dit 1 jaar achterloopt.  

 

De toepassing van de hiervoor genoemde uitwerkingsregels van de BBV notitie Grondbeleid, heeft er toe geleid 

dat er per 31 december 2012 geen gronden meer als NIEGG worden aangemerkt, maar alle gronden hetzij naar 

in exploitatie genomen gronden hetzij naar de materiële vaste activa zijn overgeboekt. Het verschil tussen 

huidige boekwaarde en marktwaarde van deze gronden moet daarbij worden afgeboekt en bedraagt € 35,8 
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mln. (met een bandbreedte van + / - € 5 mln.). Uiterlijk bij de Programmabegroting 2014 is de taxatie van de 

NIEGG afgerond.  

 

Rentereservering 

Aangezien er in overeenstemming met het BBV op de materiële vaste activa geen rente mag worden 

bijgeschreven, wordt er een reservering van € 7,4 mln. getroffen welke voorziet in de dekking van de 

rentelasten over deze gronden voor de komende 6 jaar (2013 t/m 2018). Indien de omvang van de materiële 

vaste activa in de komende jaren niet wordt afgebouwd, komt er ná deze 6 jaar jaarlijks een rentekostenpost 

van circa € 1,4 mln. ten laste van de algemene middelen. De rentereservering is lager uitgevallen omdat de 

reservering teruggerekend is naar NCW waarde. 

 

Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop van het bedrijf Hoge Wal 15-17 te 

Tilburg . Deze gronden zijn niet benodigd voor de realisatie van een gebiedsontwikkeling binnen een bestaande 

exploitatie. Op grond van het geldende BBV mogen deze aankoopkosten niet ingebracht worden in de 

grondexploitatie omdat er geen stellig voornemen bestaat om binnen tien jaar op deze grond te gaan 

ontwikkelen. Deze gronden worden op de balans geplaatst tegen taxatiewaarde. Daarnaast moet rekening 

worden gehouden met sloopkosten. Het verschil tussen de aankoopprijs vermeerderd met de sloopkosten en 

de taxatiewaarde ter hoogte van € 1,6 mln. moet afgeboekt worden rechtstreeks ten laste van de Algemene 

Reserve (niet zijnde de Algemene Reserve Grondexploitatie). Bij de berekening van het af te boeken deel van 

de NIEGG (in 2012) blijft bovenstaande grondtransactie zodoende buiten beschouwing. 

 

4. Beschikbare reserves en voorzieningen grondbedrijf  

 

Binnen het grondbedrijf is per 1 januari 2012 aan reserves en voorzieningen per saldo een bedrag van € 94,6 

mln. beschikbaar dat wordt ingezet ter dekking van het tekort op lopende exploitaties en de NIEGG. Per 31 

december 2012 mag voor een bedrag van € 10,8 mln. winst genomen worden. Dit is € 0,8 mln. meer dan per 1 

januari 2012. Hierdoor nemen de beschikbare reserves per 31 december 2012 toe tot € 95,4 mln.  

 

Tabel 3   Beschikbare reserves en voorzieningen                  (x € 1 mln).  

 Bijgestelde 

begroting 

2012 

Geactualiseerd Verschil 

Op basis van jaarrekening 2011 beschikbaar:    

ARGE 50,3 50,3  

Voorziening verlieslatende projecten 34,3 34,3  

Totaal 84,6 84,6  

    

Reserve winstneming lopende exploitaties (kolom K) 10,0 10,8
4
 V   0,8 

    

Beschikbare reserves en voorzieningen 94,6 95,4 V   0,8 

 

Het bedrag van € 95,4 mln. is per 31 december 2012 beschikbaar om de tekorten van de grondexploitatie te 

dekken. De wijze waarop het resterende tekort wordt gedekt blijkt uit de volgende paragraaf. 

 

5. Resterend tekort GREX 

Het tekort binnen het grondbedrijf op 31 december 2012 is als volgt opgebouwd: 

 

Tabel 4   Totaaloverzicht tekort Grondexploitatie                (x € 1 mln.) 

 Bijgestelde 

begroting 2012 

Jaarrekening 

2012 

Verschil 

    

Resultaat grondexploitaties (tabel 1.b) N  125,7 N  129,4 N     3,7 

Resultaat NIEGG (tabel 2) N    38,4 N    42,3 N     3,9 

                                                                 
4
 Zie paragraaf 7 
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Negatief resultaat grondbedrijf N  164,1 N  171,7 N     7,6 

Beschikbare reserves en voorzieningen (tabel 3) V    94,6  V    95,4  V     0,8 

    

Resterend tekort per 1 jan 2012 resp. 31 dec 
2012  

N   69,5 N   76,3 N     6,8   

Saldo beheer grondbedrijf V     0,0 N     1,3 N     1,3 

Rente 2012 over tekort (4,5%) N     3,1     N.v.t. V     3,1 

    

Tekort per NCW 31 december 2012 N   72,6 N   77,6 N     5,0 

 

 

Saldo beheer grondexploitaties 

Onder deze post is de afwijking opgenomen van de kosten die buiten de grondexploitaties om gemaakt 

worden. Hierbij valt te denken aan het resultaat op erfpacht, het resultaat van landbouwbedrijf, de 

renteverrekeningen, de onrendabele PAK, het resultaat op de verkoop van panden etc.  

 

Het verlies moet in de jaarrekening 2012 worden verwerkt. Aangezien het saldo van reserves en voorzieningen 

niet negatief mag zijn, dient het tekort ter grootte van € 77,6 mln. aangevuld te worden. Een bedrag van 72,6 

mln. wordt afgedekt ten laste van de gereserveerdw middelen in de RGI, het restant tekort van € 5 mln. komt 

ten laste van het resultaat over 2012.  

 

Voor wat betreft de tekorten op herstructureringsprojecten is in het meerjarig bestedingsplan van de reserve 

Herstructurering rekening gehouden met  tekorten, die in de toekomst moeten worden afgedekt. Dit betekent 

dat voor deze projecten bij de jaarrekening 2012 een storting in de voorziening verlieslatende projecten heeft 

plaats gevonden, welke in de toekomst kan vervallen zodra  er middelen onttrokken worden aan de reserve 

Herstructurering. 
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6. Mutaties Algemene Reserve Grondexploitatie (resultatenrekening) 

 

In 2012 is de Algemene Reserve Grondexploitatie met in totaal € 51,1 mln. afgenomen tot een bedrag van  

€ 11,9 mln. per 31 december 2012. Onderstaand  wordt inzicht gegeven in de betreffende mutaties.  

 

Mutaties Algemene Reserve Grondexploitatie 

 

Omschrijving 

Jaarrekening 

2011 

Bijgestelde  

Begroting 2012 Jaarrekening 2012 

bedragen in € mln.         

            

             

Algemene Reserve Grondexploitatie:            

             

Bommenregeling   2,2   2,7  2,7 

Vrij besteedbaar deel reserve (motie 11)   -11,5   50,3  50,3 

Reserve Winstneming Lopende 

Exploitatieplannen   54,5   10,1  10,1 

Saldo 1 januari    45,2   63,1  63,1 

             

Bommenregeling 0,5   0   1,7   

             

Afgesloten plannen 55,7   0   -5,3   

Mutatie verlieslatende plannen 10,9   -97,6   -95,1   

Winstneming -46,8   -0,2   0,7   

             

Nagekomen kosten/opbrengsten 0   0   0,6   

Verspreide gronden 4,2   0   3,9   

Erfpacht 0,8   0,8   0,8   

PAK onrendabel -2,0   -2,1   -2,1   

Rentebijschrijving 1,4   4,6   1,9   

Overig 0   -0,1   -1,1   

             

Afboeking NIEGG -6,8   -28,9   -34,9   

             

Bijdrage uit RGI en resultaat 2012 0   72,6   77,6   

Totaal mutaties boekjaar   17,9   -50,9   -51,3 

Saldo 31 december   63,1   12,2  11,8 

Waarvan:            

Bommenregeling   2,7   2,7  4,4 

Algemene Reserve Grondexploitatie   50,3   -0,4  -3,4 

Reserve Winstneming Lopende 

Exploitatieplannen   10,1   9,9  10,8 

             

Total reserves per 31 december 2011 

respectievelijk 2012   63,1   12,2  11,8 

             

Waarvan Bommenregeling   2,7   2,7  4,4 

Waarvan Rentereservering voor Materiële 

Vaste Activa   0,0   9,5  7,4 

Waarvan in te zetten voor projecten   60,4   0,0   0,0 
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Uit de tabel blijkt dat de Algemene Reserve Grondexploitatie per 31 december 2012 is afgenomen tot een 

totaal niveau van € 11,8 mln. Deze omvang is gelijk aan de rentereservering voor de Materiële Vaste Active ter 

grootte van € 7,4 mln. en de Reserve Bommenregeling ter grootte van € 4,4 mln. De afname wordt met name 

veroorzaakt doordat de Voorziening Verlieslatende Projecten als gevolg van een verdere aanscherping van de 

voorschriften van het BBV met € 95,1 mln. is toegenomen en van de NIEGG een bedrag van € 34,9 mln. is 

afgeboekt. Het tekort is opgevangen door middel van een bijdrage uit de RGI ter grootte van € 72,6 mln. per 31 

december 2012 en de overige € 5 miljoen komt ten laste van het resultaat over 2012.  

 

Jaarlijks wordt de gerealiseerde winst uit de lopende winstgevende exploitaties overgeboekt naar de Reserve 

winstneming Lopende Exploitatieplannen. Deze winst is genomen op basis van het NCW resultaat verminderd 

met de nog te realiseren grondopbrengsten van de grondexploitaties in de uitvoeringsfase en vervolgens 

verhoogd met 1 jaar omslagrente. Deze jaarlijkse tussentijdse winstneming wordt gestort in de Algemene 

Reserve Grondexploitatie (motie 11) (ARGE) en deze tussentijdse winstneming wordt als een afgezonderd 

bestanddeel van de Algemene Reserve Grondexploitatie gepresenteerd. Daarnaast wordt binnen de ARGE een 

deel afgezonderd voor onvoorziene risico´s conform de tot op heden gehanteerde methodiek van de 

genormeerde Algemene Reserve Grondexploitatie (ex. art 9.). Dit deel wordt eveneens als een afgezonderd 

bestanddeel van de ARGE gepresenteerd. 

 

Toelichting Bommenregeling 

Het bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog is per 1 

oktober 2009 ingetrokken. Voor Tilburg, welke gemeente is aan te merken als 'veelverbruiker' komt er per jaar 

een uitkering in de vorm van een ophoging in het gemeentefonds. Maatstaf hiervoor wordt het aantal 

nieuwbouwwoningen vermenigvuldigd met € 2.000,-. De automatische bijdrage, geënt op het aantal 

gerealiseerde nieuwbouwwoningen, blijft gelden zolang de gemeente jaarlijks geld uitgeeft aan de aanpak van 

NGE (Niet Gesprongen Explosieven). Op het moment dat de gemeente in drie van de vier opeenvolgende jaren 

geen kosten heeft gemaakt, valt men terug op de 'normale' regeling waarbij een vergoeding van 70% van de 

werkelijke kosten mogelijk is. Gedurende 2012 is voor een bedrag van € 1,6 mln. aan middelen van het Rijk 

ontvangen terwijl er geen uitgaven hebben plaatsgevonden. 

Om het een en ander administratief goed te kunnen blijven volgen is besloten de betreffende specifieke 

bijdrage via het gemeentefonds, te storten in de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARGE) en het in die 

reserve te beschouwen als een afgezonderd bestanddeel. 

 

Toelichting afgesloten plannen 

Ook dit jaar zijn er weer enkele afgeronde grondexploitatieplannen financieel afgesloten. In deze plannen 

vinden soms nog werkzaamheden en gronduitgiften van ondergeschikte aard plaats. Deze nog te maken kosten 

en opbrengsten zullen op de post verspreide gronden worden verantwoord. Wanneer sprake is van nagekomen 

kosten, worden deze in de toekomst ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie gebracht. De plannen 

zijn allen per 31 december 2012 afgesloten op het saldo van de gerealiseerde kosten en opbrengsten. In die 

gevallen waarin nog kosten en opbrengsten verwacht worden, verklaart dat voor een deel de verschillen met 

de voorcalculatie van de programmabegroting.  

 

De saldi van de afgesloten grondexploitatieplannen worden gemuteerd op de Algemene Reserve 

Grondexploitatie. In totaal betreft het een bedrag van € 5,3 mln. negatief. Onderstaand wordt een financiële 

samenvatting van de afgesloten plannen gegeven. Vervolgens worden de afgesloten plannen afzonderlijk 

toegelicht. 

 

Plannaam        Bedrag   

Meerwijkse kosten Reeshof (gemeentelijk deel plan nagenoeg gereed) N  €   4,3 mln. 

Udenhout Residence (plan gaat niet door)     N  €   0,1 mln. 

Vogelenzang 5 (verkoop voormalig onderwijsgebouw met ondergrond) N  €   0,8 mln. 

Overige plannen        N  €   0,1 mln. 

 

Totaal         N   €  5,3 mln. 
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De resultaten van de afgesloten deelplannen van de herstructureringen van de Quirijnboulevard en de 

Stokhasselt hebben vooralsnog geen invloed op de hoogte van de ARGE omdat de bijdragen vanuit het 

herstructureringsreserve worden aangewend voor de realisering van de nog resterende plandelen. 

 

Meerwijkse kosten Reeshof 

Onder deze exploitatie worden alle kosten van de infrastructurele voorzieningen in het plandeel Reeshof 

meegenomen. Het merendeel van deze voorzieningen is inmiddels gereed en de kosten zijn de afgelopen jaren 

al in mindering gebracht op de ARGE. In de begroting zijn deze kosten ook geraamd. In de Dongezone was tot 

op heden voor een bedrag van € 4,3 mln. aan kosten geactiveerd. In 2012 zijn deze kosten overeenkomstig de 

begroting te laste van de ARGE gebracht. Voor de nog komende kosten van de Dongezone blijft de begroting 

voor de meerwijkse kosten gehandhaafd zoals ook voor de nog te maken kosten voor de 2e fase van de 

verdubbeling van de Bredaseweg.  

 

Udenhout Residence 

Voor de toelichting zie bijlage 2. 

 

Vogelenzang 5 

Het betreft hier een onderwijspand dat tegen de OZB waarde is ingebracht in de grondexploitatie. Het pand is 

verkocht aan een particuliere ontwikkelaar. Per saldo is een verlies geleden van € 0,8 bij de verkoop van dit 

pand. 

 

Toelichting verlieslatende projecten 

Bij de jaarrekening 2011 bedroeg deze voorziening € 34,3 mln. Per 31 december 2012 dient deze voorziening   

€ 129,4 mln. te bedragen. Per saldo is dit een toename van € 95,1 mln. welke aan de Algemene Reserve 

Grondexploitatie wordt onttrokken. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar bijlage 1 overzicht 

grondexploitaties (kolom L). 

 
Toelichting winstneming lopende plannen 

Bij de jaarrekening 2011 bedroeg deze winstneming € 10,1 mln. Per 31 december 2012 dient deze winstneming 

€ 10,8 mln. te bedragen. Per saldo is dit een toename van € 0,7 mln. welke aan de Algemene Reserve 

Grondexploitatie kan worden toegevoegd. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar bijlage 1 

overzicht grondexploitaties (kolom K). 

 

Toelichting nagekomen kosten en opbrengsten 

Het voordeel van € 0,6 mln. wordt nagenoeg geheel veroorzaakt doordat er een nagenomen betaling 

(winstuitkering) is gevolgd van de CV Pieter Vreedeplein 1
e
 fase ter grootte van € 543.000. Daarnaast zijn 

hieronder ook de netto-opbrengst van de groenprivatisering ter hoogte van € 88.000 verantwoord. 

 
Toelichting verspreide grond verkopen/verhuren 

Een groot deel van de gronden die onderbracht zijn bij de Materiële Vaste Active en een beperkt deel van de in 

exploitatie genomen gronden (zoals Vossenberg) worden (tijdelijk) geëxploiteerd als landbouwgronden. Deze 

landbouwexploitatie is door het Vastgoedbedrijf in beheer gegeven aan Arcadis. Gedurende het jaar 2012 heeft 

de afrekening over 2011 plaatsgevonden. Per saldo is een positief resultaat gehaald van € 342.000. Dit 

resultaat over 2011 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie in 2012. De rente over de 

ondergronden zit niet in het landbouwresultaat begrepen. De rentekosten van de Materiële Vaste Activa 

komen ten laste van de Reserve Grondexploitatie en de rentekosten van de in exploitatie genomen gronden 

komen ten laste van de desbetreffende grondexploitaties. 

 

Toelichting erfpachtresultaat 
Gedurende 2012 is een positief resultaat van afgerond € 0,8 mln. gehaald op de erfpachtgronden. De 

opbrengsten erfpacht bedragen in totaal € 1.127.000 terwijl de toegerekende rente € 343.000 bedraagt.  

 

Toelichting PAK  

Gedurende het jaar worden er plan- en apparaatskosten gemaakt die niet direct aan projecten zijn toe te 

rekenen. Dit betreft o.a. kosten voor het beheren van gemeentelijke grondeigendommen en algemene 

werkzaamheden in het kader van de grondexploitatie. 
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Toelichting rentebijschrijving 

Per 1 januari 2012 bedroeg de Algemene Reserve Grondexploitatie (Vrij besteedbaar deel en Bommenregeling) 

€ 42,3 mln. Over dit bedrag is € 1,9 mln. (4,5% rente) bijgeschreven.  

 

Toelichting overige 

Dit betreft het saldo van de overige afwijkingen. 

 

Toelichting NIEGG 

Zie paragaaf 3. 

 

Toelichting bijdrage vanuit RGI 
Zie paragraaf 5. 

 

7. Verkorte balans grondbedrijf 

 

Onderstaand is een verkorte balans weergegeven van de grondexploitatie: 

Verkorte balans grondbedrijf   

(x € 1.000)   

Debet 31-12-2012 31-12-2011 

   

Boekwaarde ruil- en verkoopgronden                   -       87.922  

Boekwaarde Spoorzone            8.188         7.117  

Af: Voorziening verlieslatende projecten Spoorzone         - 40.668          - 149 

In exploitatie genomen gronden excl. spoorzone        143.531      134.579  

Af: Voorziening verlieslatende projecten excl. Spoorzone         - 88.711     - 34.199 

Totale boekwaarde          22.340     195.270  

   

Materiële vaste activa          39.584                -  

Lening Stappegoor       22.500  

Boekwaarde erfpachtgronden          16.346         7.616  

Deelnemingen                28              28  

Bank Spoorzone          15.213       14.907  

   

Totaal debetzijde balans        93.511     240.321  

   

Credit   

   

ARGE, vrij besteedbaar deel         -  3.369      50.354  

ARGE, tussentijdse winstneming          10.751       10.063  

ARGE, bommenregeling            4.403         2.676  

Totaal ARGE          11.785       63.093  

   

Voorzieningen en Reserve BCF            7.850         7.661  

   

Vooruitontvangen subsidies          15.213       14.907  

Waarborgsommen            1.974         2.004  

   

Leningen          56.689      152.656  

   

Totaal creditzijde balans        93.511     240.321  
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Toelichting op de verkorte balans: 

 

Grondexploitatie: 

Door de nieuwe Grondexploitatiewet per 1 juli 2008 zijn de bedragen in de grondexploitaties als netto contante 

waarde (NCW) opgenomen. 

 

Boekwaarde ruil- en verkoopgronden en Materiële vaste activa 

De ruil- en verkoopgronden zijn in 2012 afgewaardeerd en overgebracht naar de materiële vaste activa. Zie 

paragraaf 3. 

 

Voorziening verlieslatende projecten: 

In 2003 is de voorziening ingesteld. Met ingang van de jaarrekening 2010 wordt deze voorziening netto 

gepresenteerd; dit houdt in dat de voorziening niet aan de passivazijde van de balans staat maar aan de 

activazijde van de balans en in mindering wordt gebracht op de voorraad. In de jaren 2010 en 2011 worden de 

complexen die in de laatste Vastgoedmonitor/Programmabegroting als verliesgevend waren aangemerkt en die 

op balansdatum in uitvoering/nazorg waren in de verliesneming betrokken.  

 

De nieuwe richtlijnen BBV stellen nadere eisen aan de methode van verliesneming. In overleg met de 

accountant zijn deze richtlijnen vertaald in de navolgende methodiek. Als basis voor de berekening van de 

voorziening en de reserve wordt de meest actuele grondexploitatieberekening gehanteerd die door het college 

is vastgesteld (Januari-rapportage GREX 2012). 

 

Van de verliesgevende plannen in de uitvoerings/nazorgfase wordt het planresultaat (NCW per 1 januari 

verslagjaar) plus de planspecifieke risico's, verhoogd met 1 jaar omslagrente opgenomen in de voorziening 

verlies. 

 

Van verliesgevende plannen in de initiatief/ontwerpfase wordt de boekwaarde per 31 december van het 

verslagjaar genomen. Vervolgens wordt deze gecorrigeerd met de niet te vermijden kosten bij stopzetten van 

het plan, de risico's die blijven bestaan bij stopzetten van het plan en de marktwaarde huidige bestemming 

(minus nog te maken kosten). Vervolgens wordt het bedrag verhoogd met 1 jaar omslagrente vanwege de 

verschuiving van de NCW datum van 1 januari naar 31 december. Het resultaat wordt opgenomen in de 

voorziening verlieslatende projecten. 

 

Correctie voorziening verlieslatende projecten 

Voor wat betreft de waardering van de grondexploitaties is een zogenaamde portefeuillecorrectie op de per 

planexploitatie individueel berekende voorziening verlies in de definitie en ontwerpfase van 25% toegepast. 

Het is immers niet waarschijnlijk dat elk individueel risico ook bij ieder plan zal optreden of dat alle plannen 

zullen stoppen. Negatieve risico's die zich bij een plan daadwerkelijk voordoen, kunnen immers leiden tot een 

positief effect bij een ander plan. 

 

De verliesneming over 2012 bedraagt € 129,4 mln. per valuta 31 december 2012. Hiervan heeft € 40,7 mln. 

betrekking op de Spoorzone. 

 

Lening Stappegoor 

De lening Stappegoor is in 2012 afgelost. 

 

Boekwaarde erfpachtgronden 

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn voor een deel gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen 

waarvan de erfpacht (eeuwigdurend) is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. 

 

Deelnemingen 

Dit betreft de kapitaalverstrekking P. Vreedeplein beheer (€ 10.000,-) en Quirijnboulevard (€ 18.000,-). 

 

Bank spoorzone/Vooruitontvangen subsidies 

Dit betreft een vooruit ontvangen subsidie voor Spoorse doorsnijdingen. 
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Algemene Reserve grondbedrijf 

Het verloop van de Algemene Reserve grondbedrijf is nader toegelicht in paragraaf 6. 

 

Tussentijdse winstneming 

De winstneming wordt in de jaarrekening genomen op basis van het NCW resultaat per 1 januari van het 

verslagjaar verminderd met de nog te realiseren grondopbrengsten,verminderd met planspecifieke risico's en 

vervolgens verhoogd met 1 jaar omslagrente. De tussentijdse winstneming over 2012 bedraagt € 10,8 mln. 
 

Voorzieningen en Reserve BCF 

De voorzieningen aankoop kunstcluster en aankoop Piusplein zijn in 2012 herzien en aangevuld met een 

bedrag van € 0,2 mln. 

 

Leningen 

De leningen zijn met bijna € 96 mln. afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van de aanvulling vanuit de RGI. 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Overzicht grondexploitaties met toelichting. 

2. Toelichting afzonderlijke grondexploitaties 

3. Ontwikkeling reserves en voorzieningen gedurende de laatste jaren 

4. Ontwikkelingen verwervingen, verkopen en voorraad 

5. Ontwikkeling Plan- en Apparaatskosten (PAK) en exploitatiebijdragen 

6. Toelichting risico's, risicomanagement, IFLO-norm en risicovoorziening 



Bijlage 1: Overzicht grondexploitaties

CAT PLANNAAM Boekwaardeontwikkeling gedurende 2012 Programmabegroting 2013 Actualisering per december 2012 GERAAMD EFFECT JAARREK '12 JAARREKENING 2012
(bedragen x  € 1.000,=) BoekwaardeVermeerdering Vermindering Rente Boekwaarde Planresultaat RisicoTotaal resultaat Planresultaat Risico Totaal resultaat Geraamde Geraamde Af te sluiten  GeactualiseerdeGeactualiseerde

per 1 jan 2012 in 2012 in 2012 in 2012 per PB 2013 PB 2013 PB 2013 winstneming voorz verlies plan tgv winstneming voorz verlies
(bedragen: positief = winst; bedrag negatief = verlies) 31‐dec‐12 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 T.L.V. in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 resultaat in NCW 2012 in NCW 2012

GE
A B C D E=A+B+C+D F G H = F + G K L M = K + L P Q R S T

PROGRAMMA SPOORZONE

SPOORZONE (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)

Spoorzone realisatiefase vamo 2012 (MG, plankosten,risico) 0 0 0 GE 0 0 0
Spoorzone kerngebied 19.053 7.794 ‐148 743 27.442 ‐9.773 ‐14.943 ‐24.716 GE ‐9.803 ‐14.943 ‐24.746 ‐                     20.976              ‐                          21.952               
Spoorzone middengebied 7.802 3.051 ‐4.369 307 6.791 ‐8.149 ‐906 ‐9.055 GE ‐8.075 ‐906 ‐8.981 ‐                     9.055                 ‐                          9.385                  
Spoorzone infra 3.890 938 ‐11.432 178 ‐6.426 ‐10 ‐1.487 ‐1.497 GE ‐22 ‐1.487 ‐1.509 ‐                     1.497                 ‐                          1.577                  
Spoorzone OV‐knoop ‐11.369 1.022 313 ‐480 ‐10.514 1.488 ‐3.198 ‐1.710 GE 1.462 ‐3.198 ‐1.736 ‐                     1.710                 ‐                          1.814                  
Spoorzone algemeen (PAK) ‐16.240 ‐679 5.809 ‐677 ‐11.787 623 ‐4.376 ‐3.753 GE 617 ‐4.376 ‐3.759 ‐                     3.753                 ‐                          3.928                  

              
Totaal 3.136               12.126           9.827‐            71                  5.506            15.821‐             24.910‐           40.731‐                ‐15.821 ‐24.910 ‐40.731 ‐                   36.991            ‐                   ‐                         38.656              

SPOORZONE (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)

Spoorzone ontwerpfase vamo 2012 (KG, VormF, VGL, OV en infra) 0 0 0 GE 0 0 0
Spoorzone Van Gend en Loos terrein 3.981 1.406 ‐2.900 195 2.682 ‐1.190 ‐2.160 ‐3.350 GE ‐1.189 ‐2.160 ‐3.349 ‐                     2.758                 ‐                          2.682                  

              
Totaal 3.981 1.406 ‐2.900 195 2.682 ‐1.190 ‐2.160 ‐3.350   ‐1.189 ‐2.160 ‐3.349 ‐                   2.758               ‐                   ‐                         2.682                 

Totaal programma Spoorzone 7.117 13.532 ‐12.727 266 8.188 ‐17.011 ‐27.070 ‐44.081 ‐17.010 ‐27.070 ‐44.080 ‐                   39.749            ‐                  ‐                        41.338              

PROGRAMMA PIUSHAVEN

PIUSHAVEN (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)  

* Piushaven Algemeen ‐17.120 686 0 ‐843 ‐17.277 ‐4.693 0 ‐4.693 GE ‐3.748 0 ‐3.748
Piushaven De Werf ‐2.425 7 ‐931 ‐125 ‐3.474 3.562 ‐100 3.462 GE 3.550 ‐100 3.450
Piushaven Galjoenstr. Noord 1.606 23 47 79 1.755 344 ‐900 ‐556 GE ‐122 ‐900 ‐1.022 840                    1.714                  
Piushaven Gezondheidscentrum ‐101 0 0 ‐1 ‐102 101 0 101 GE 101 0 101
Piushaven Havenmeester ‐1.643 0 1.074 ‐21 ‐590 1.643 0 1.643 GE 1.588 0 1.588
Piushaven Vehorn ‐94 0 ‐157 ‐2 ‐253 400 0 400 GE 394 0 394
Piushaven OR Brug 122 1.001 ‐1.018 10 115 ‐98 0 ‐98 GE ‐371 0 ‐371
Piushaven OR De Werf 557 23 0 1 581 ‐845 0 ‐845 GE ‐840 0 ‐840
Piushaven OR Havenkom 776 114 ‐166 ‐31 693 ‐592 0 ‐592 GE ‐634 0 ‐634
Piushaven OR RWS 421 0 ‐50 17 388 ‐452 0 ‐452 GE ‐451 0 ‐451
Piushaven OR Z‐inprikker 441 582 ‐506 ‐67 450 1.142 0 1.142 GE 1.045 0 1.045
Piushaven cultureel program 68 62 ‐23 2 109 ‐236 0 ‐236 GE ‐237 0 ‐237
Piushaven Promotiebudget 129 35 ‐14 1 151 ‐276 0 ‐276 GE ‐276 0 ‐276

* Boekwaarde deels ook betrekking op initiatieffase
Totaal ‐17.263 2.533 ‐1.744 ‐980 ‐17.454 0 ‐1.000 ‐1.000   0 ‐1.000 ‐1.000 ‐                   840                  ‐                   ‐                         1.714                  

PIUSHAVEN (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)  

Piushaven Jeruzalem 35 146 ‐122 5 64 ‐20 0 ‐20 GE 112 0 112
Piushaven totaal ontwerp‐ en voorbereidingsfase 18.362 52 ‐309 845 18.950 90 ‐5.000 ‐4.910 GE ‐150 ‐5.000 ‐5.150 3.000                 2.382                  

Totaal 18.397 198 ‐431 850 19.014 70 ‐5.000 ‐4.930   ‐38 ‐5.000 ‐5.038 ‐                   3.000               ‐                   ‐                         2.382                  

Totaal programma Piushaven 1.134 2.731 ‐2.175 ‐130 1.560 70 ‐6.000 ‐5.930 ‐38 ‐6.000 ‐6.038 ‐                   3.840               ‐                  ‐                        4.096                
PROGRAMMA BEDRIJVENHUISVESTING

BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)

Kempenbaan westzijde 1.326 1.536 500 106 3.468 ‐240 ‐7.000 ‐7.240 GE ‐1.947 ‐3.000 ‐4.947 ‐                     4.500                 ‐                          5.170                  
Loven Noord NS werkplaats 4.918 1.277 ‐3.431 197 2.961 ‐2.739 ‐550 ‐3.289 GE ‐2.794 ‐550 ‐3.344 ‐                     3.289                 ‐                          3.494                  
Reeshofpark horeca ‐165 1 0 ‐7 ‐171 ‐200 ‐80 ‐280 GE 75 ‐120 ‐45 ‐                     280                    ‐                          47                       
Ringbaan Noord ‐ Rijnstraat ‐12 1 12 ‐1 0 ‐2 0 ‐2 GE ‐2 0 ‐2 ‐                     2                         11                     
Stappegoor PAK gem 3.053 ‐3 ‐3.200 150 0 ‐2.090 ‐1.500 ‐3.590 GE ‐2.167 ‐1.500 ‐3.667 ‐                     4.552                 ‐                          ‐                      
Tilburg Noord Oost Zwaluwenbunders 1.092 13.479 ‐92 118 14.597 1.524 ‐3.000 ‐1.476 GE 1.060 ‐2.206 ‐1.146 ‐                     ‐                     ‐                          1.198                  
Tradepark 58 noord (fase 2) 12.194 608 ‐1.671 488 11.619 3.105 ‐4.122 ‐1.017 GE 3.010 ‐3.841 ‐831 ‐                     1.017                 ‐                          868                     
Tradepark 58 zuid (fase 1) ‐935 93 108 ‐93 ‐827 2.994 ‐122 2.872 GE 3.205 ‐122 3.083 ‐1.109 ‐                     1.379                      ‐                      
Veemarktkwartier 5.558 2.243 0 318 8.119 ‐8.736 0 ‐8.736 GE ‐8.736 0 ‐8.736 ‐                     7.757                 ‐                          9.129                  
Vreedeplein Pieter eo fase 2 4.264 313 ‐370 195 4.402 ‐3.164 ‐1.500 ‐4.664 GE ‐3.164 ‐1.500 ‐4.664 ‐                     4.500                 ‐                          4.874                  
Vossenberg Scheg (particuliere exploitatie) 1.744 30 0 79 1.853 ‐640 ‐200 ‐840 GE ‐640 ‐200 ‐840 ‐                     840                    ‐                          878                     

  Vossenberg West II 66.092 3.982 ‐9.117 3.174 64.131 5.701 ‐3.450 2.251 GE 4.346 ‐3.450 896 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
  Vossenberg West II Haven ‐122 1.671 ‐93 ‐98 1.358 ‐1.774 ‐900 ‐2.674 GE ‐19 ‐900 ‐919 ‐                     2.352                 ‐                          960                     
  Willem II straat ‐ Cinecitta (particuliere exploitatie) 0 0 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     8                        
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Bijlage 1: Overzicht grondexploitaties

CAT PLANNAAM Boekwaardeontwikkeling gedurende 2012 Programmabegroting 2013 Actualisering per december 2012 GERAAMD EFFECT JAARREK '12 JAARREKENING 2012
(bedragen x  € 1.000,=) BoekwaardeVermeerdering Vermindering Rente Boekwaarde Planresultaat RisicoTotaal resultaat Planresultaat Risico Totaal resultaat Geraamde Geraamde Af te sluiten  GeactualiseerdeGeactualiseerde

per 1 jan 2012 in 2012 in 2012 in 2012 per PB 2013 PB 2013 PB 2013 winstneming voorz verlies plan tgv winstneming voorz verlies
(bedragen: positief = winst; bedrag negatief = verlies) 31‐dec‐12 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 T.L.V. in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 resultaat in NCW 2012 in NCW 2012

GE
A B C D E=A+B+C+D F G H = F + G K L M = K + L P Q R S T

              
Totaal 99.007 25.231 ‐17.354 4.626 111.510 ‐6.262 ‐22.424 ‐28.686   ‐7.772 ‐17.389 ‐25.161 ‐1.109 29.088            19                      1.379                    26.618              

 
BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)  

              
Centrumplan Zuid 507 98 ‐223 21 403 ‐419 ‐1.500 ‐1.919 GE ‐419 ‐1.500 ‐1.919 ‐                     750                    ‐                          788                     
Heyhoef/uitbreiding winkelcentrum 492 80 ‐36 24 560 6.000 ‐500 5.500 GE 4.750 ‐500 4.250 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Swaardvenstraat 11.713 6 0 527 12.246 ‐9.412 ‐2.200 ‐11.612 GE ‐9.419 ‐2.200 ‐11.619 ‐                     11.612              ‐                          11.598               

Totaal 12.712 184 ‐259 572 13.209 ‐3.830 ‐4.200 ‐8.030   ‐5.088 ‐4.200 ‐9.288 ‐                     12.362              ‐                     ‐                          12.386               

BEDRIJVEN/KANTOREN/OVERIGE (DEFINITIEFASE)  

Geen projekten 0 0 0 0 0 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
 

Totaal programma bedrijven 111.719 25.415 ‐17.613 5.198 124.719 ‐10.092 ‐26.624 ‐36.716 ‐12.860 ‐21.589 ‐34.449 ‐1.109 41.450              19                      1.379                     39.004              

PROGRAMMA WONEN ‐ GEMEENTELIJKE EXPLOITATIES

WONEN (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)  

Aquinostraat, Thomas van 573 39 ‐633 11 ‐10 ‐495 ‐60 ‐555 GE ‐494 ‐60 ‐554 ‐                     47                      ‐                          579                     
Dongewijk restplan 3.136 980 ‐4.660 54 ‐490 ‐2.830 ‐1.009 ‐3.839 GE ‐2.846 ‐1.009 ‐3.855 ‐                     3.839                 ‐                          4.028                  
Reeshof, meerwijkse voorzieningen tlv afgesloten plannen 6.566 ‐6.363 0 210 413 ‐9.120 0 ‐9.120 GE ‐9.120 0 ‐9.120 ‐                     9.120                 4.252‐                 ‐                          6.431                  
Vogelenzang 5 0 ‐767 0 ‐767 GE ‐820 0 ‐820 ‐                     767                    808‐                    ‐                          ‐                      
Witbrant West ‐2.231 356 580 ‐488 ‐1.783 10.095 ‐105 9.990 GE 10.204 ‐105 10.099 ‐8.859 ‐                     9.371                      ‐                      

 
Totaal 8.044 ‐4.988 ‐4.713 ‐213 ‐1.870 ‐3.117 ‐1.174 ‐4.291 0 0 ‐3.076 ‐1.174 ‐4.250 ‐8.859 13.773 ‐5.060 9.371 11.038

WONEN (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)  

  Dalem Stadsrand 11.201 57 0 505 11.763 ‐8.061 ‐1.500 ‐9.561 GE ‐8.063 ‐1.500 ‐9.563 ‐                     9.670                 ‐                          8.435                  
Den bogerd (gemeente grex) 4.209 228 0 195 4.632 ‐2.824 ‐1.254 ‐4.078 GE ‐2.858 ‐1.254 ‐4.112 ‐                     4.000                 ‐                          4.214                  
Meerkoldreef 1.927 17 0 87 2.031 ‐1.412 0 ‐1.412 GE ‐1.411 0 ‐1.411 ‐                     1.799                 ‐                          1.790                  
Overhoeken Akker 5.825 14 0 262 6.101 ‐1.225 ‐2.800 ‐4.025 GE ‐1.225 ‐2.800 ‐4.025 ‐                     3.545                 ‐                          4.087                  
Somerenerf 0 6 0 0 6 0 0 0 GE 136 0 136 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal 23.162 322 0 1.049 24.533 ‐13.522 ‐5.554 ‐19.076 0 0 ‐13.421 ‐5.554 ‐18.975 0 19.014 0 0 18.526

WONEN (DEFINITIEFASE)  

Broekhovenseweg 893 5 0 40 938 ‐899 0 ‐899 GE ‐899 0 ‐899 ‐                     899                    ‐                          896                     
Smutslaan, Generaal 754 0 0 34 788 ‐1.103 ‐61 ‐1.164 GE ‐938 ‐61 ‐999 ‐                     652                    ‐                          809                     
Ringbaan West skatecentrum 2.585 6 0 116 2.707 ‐2.335 ‐220 ‐2.555 GE ‐2.335 ‐220 ‐2.555 ‐                     2.555                 ‐                          2.555                  
Udenhout Zuidoost Residence 75 4 ‐82 3 0 ‐1.295 ‐650 ‐1.945 GE ‐77 0 ‐77 ‐                     ‐                     82‐                      ‐                          ‐                      

Totaal 4.307 15 ‐82 193 4.433 ‐5.632 ‐931 ‐6.563   ‐4.248 ‐281 ‐4.529 ‐                   4.105               82‐                    ‐                         4.260                 

Totaal programma wonen gemeentelijke exploitaties 35.513 ‐4.651 ‐4.795 1.029 27.096 ‐22.271 ‐7.659 ‐29.930 ‐20.745 ‐7.009 ‐27.754 ‐8.859 36.893              5.142‐                9.371                     33.824              

PROGRAMMA WONEN ‐ PARTICLIERE EXPLOITATIES

PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)

  Academiegebied Campus Oost ‐321 134 0 ‐11 ‐198 ‐235 0 ‐235 GE ‐235 0 ‐235 ‐                     235                    ‐                          246                     
Academielaan Zonnehof ‐265 0 0 ‐12 ‐277 67 0 67 GE 67 0 67 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Bouwmeesterbuurt ‐369 317 0 ‐10 ‐62 ‐63 0 ‐63 GE ‐63 0 ‐63 ‐                     ‐                     ‐                          66                       
Durendaelweg 76‐78 15 1 0 1 17 ‐15 0 ‐15 GE ‐15 0 ‐15 ‐                     15                      ‐                          15                       
Gilzerbaan 5 0 0 0 5 ‐10 0 ‐10 GE ‐10 0 ‐10 ‐                     10                      ‐                          10                       
Goirkezijstraat 0 0 0 0 0 ‐75 0 ‐75 GE 3 0 3 ‐                     75                      5                        
Koolhoven Oost en West 2.270 4.023 ‐915 123 5.501 ‐1.378 PM ‐1.378 GE ‐1.183 PM ‐1.183 ‐                     1.378                 ‐                          1.236                  
Mariëngaarde 10 1 0 0 11 ‐20 0 ‐20 GE ‐20 0 ‐20 ‐                     20                      ‐                          21                       
Noordhoekring/Elzenstraat ‐141 167 ‐95 ‐6 ‐75 ‐21 ‐50 ‐71 GE ‐21 ‐50 ‐71 ‐                     20                      ‐                          74                       
Osseweide ‐108 0 0 ‐5 ‐113 ‐9 0 ‐9 GE ‐9 0 ‐9 ‐                     ‐                     ‐                          9                          
Oude Goirleseweg/Havepterrein ‐112 395 ‐185 ‐4 94 ‐155 ‐157 ‐312 GE ‐141 ‐157 ‐298 ‐                     312                    ‐                          311                     
Overhoeken Enschotsebaan 1.636 702 ‐878 56 1.516 ‐1.531 0 ‐1.531 GE ‐1.654 0 ‐1.654 ‐                     1.531                 ‐                          1.728                  
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Bijlage 1: Overzicht grondexploitaties

CAT PLANNAAM Boekwaardeontwikkeling gedurende 2012 Programmabegroting 2013 Actualisering per december 2012 GERAAMD EFFECT JAARREK '12 JAARREKENING 2012
(bedragen x  € 1.000,=) BoekwaardeVermeerdering Vermindering Rente Boekwaarde Planresultaat RisicoTotaal resultaat Planresultaat Risico Totaal resultaat Geraamde Geraamde Af te sluiten  GeactualiseerdeGeactualiseerde

per 1 jan 2012 in 2012 in 2012 in 2012 per PB 2013 PB 2013 PB 2013 winstneming voorz verlies plan tgv winstneming voorz verlies
(bedragen: positief = winst; bedrag negatief = verlies) 31‐dec‐12 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 T.L.V. in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 resultaat in NCW 2012 in NCW 2012

GE
A B C D E=A+B+C+D F G H = F + G K L M = K + L P Q R S T

Overhoeken Hoge Hoek 3.021 332 ‐1.135 100 2.318 1.482 0 1.482 GE 1.323 0 1.323 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Overhoeken Koningsoord ‐1.717 560 15 ‐64 ‐1.206 1.946 ‐500 1.446 GE 3.074 ‐500 2.574 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Phoenix‐terrein ‐203 7 0 ‐9 ‐205 ‐40 0 ‐40 GE ‐40 0 ‐40 ‐                     40                      ‐                          42                       
Veldhovenring voormalig Noorderlicht ‐11 1 0 ‐10 1 0 1 GE 1 0 1 ‐1 ‐                     1                             ‐                      
Wethouderslaan Jozefzorg ‐69 8 0 ‐3 ‐64 34 0 34 GE 33 0 33 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal 3.641 6.648 ‐3.193 156 7.252 ‐22 ‐707 ‐729 0 0 1.111 ‐707 404 ‐1 3.636 5 1 3.758

PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)

Bredaseweg Missiehuis 9 114 ‐196 1 ‐72 0 0 0 GE ‐1 0 ‐1 ‐                     ‐                     ‐                          1                          
Tilburg Noord Oost Oostkamer 1.385 4.328 ‐409 62 5.366 2.676 0 2.676 GE 2.666 0 2.666 ‐                     2.600                 ‐                          ‐                      
St Annastraat voormalige brandweerkazerne 510 34 0 24 568 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     9                         ‐                          296                     
Teunisbloem ‐ Udenhout 0 1 0 0 1 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          2                          
Van Bylandtpad 0 0 0 0 0 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal 1.904 4.477 ‐605 87 5.863 2.676 0 2.676 0 0 2.665 0 2.665 0 2.609 0 0 299

PARTICULIERE EXPLOITATIES WONEN (DEFINITIEFASE)

Geen projekten 0 0 0 0 0 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     

Totaal programma wonen particuliere exploitaties 5.545 11.125 ‐3.798 243 13.115 2.654 ‐707 1.947 3.776 ‐707 3.069 ‐1 6.245               5                        1                            4.057                 

PROGRAMMA WONEN ‐ HERSTRUCTURERING

HERSTRUCTURERINGSPLANNEN (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)  

Goirke West herstructurering alle deelgebieden ‐3.591 221 0 ‐156 ‐3.526 0 0 0/Herstr 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                          ‐                      
Hoefstraat Groeseind herstucturering alle deelgebieden ‐5.935 1.445 ‐759 ‐243 ‐5.492 ‐2.067 ‐910 ‐2.977/Herstr ‐2.054 ‐910 ‐2.964 ‐                   ‐                   ‐                          2.150                  
Kruidenbuurt incl Paletplein 409 432 15 27 883 ‐1.288 0 ‐1.288/Herstr ‐1.278 0 ‐1.278 ‐                   1.288               ‐                          1.367                  
Quirijnboulevard 50% resultaat WOM ‐1.153 760 427 ‐37 ‐3 0 0 0/Herstr 0 0 0 ‐                   ‐                   0
Stokhasselt herstucturering alle deelgebieden ‐824 792 ‐19 ‐26 ‐77 ‐1.873 0 ‐1.873/Herstr ‐2.618 0 ‐2.618 ‐                   2.711               0 ‐                          2.736                  
Uitvindersbuurt ‐ Zeeheldenbuurt herstructurering ‐11.448 66 ‐214 ‐514 ‐12.110 0 0 0/Herstr 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                          ‐                      
Wagnerplein ‐2.814 76 0 ‐125 ‐2.863 ‐858 0 ‐858/Herstr ‐978 0 ‐978 ‐                   858                  ‐                          1.022                  

Totaal ‐25.356 3.792 ‐550 ‐1.074 ‐23.188 ‐6.086 ‐910 ‐6.996   ‐6.928 ‐910 ‐7.838 ‐                   4.857               ‐                   ‐                         7.275                  

HERSTRUCTURERINGSPLANNEN (ONTWERP‐ EN VOORBEREIDINGSFASE)

Vogeltjesbuurt 305 121 ‐58 15 383 ‐727 0 ‐727/Herstr 0 0 0 ‐                   472                  ‐                          487                     

Totaal 305 121 ‐58 15 383 ‐727 0 ‐727   0 0 0 ‐                   472                  ‐                   ‐                         487                    

HERSTRUCTURERINGSPLANNEN (DEFINITIEFASE)  

Geen projekten 0 0 0 0 0 0 0 0 Herstr 0 0 0 ‐                          ‐                      

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     

Totaal programma herstructurering wonen ‐25.051 3.913 ‐608 ‐1.059 ‐22.805 ‐6.813 ‐910 ‐7.723 ‐6.928 ‐910 ‐7.838 ‐                     5.329                 ‐                    ‐                         7.762                 

ALGEMENE POSTEN GRONDEXPLOITATIE

  Reservering voor algemene risico's volgens IFLO‐norm 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Dienstverleningsovereenkomst en overige 340 149 ‐504 15 0 0 0 0 GE ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Bijdragen vanuit Herstructuringsreserve (2012‐2024) 10.002 0 10.002 GE 10.002 0 10.002 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Plankosten van plannen in initiatieffase t/m 2024  € 0,2 mln p/j ‐2.133 0 ‐2.133 GE ‐2.133 0 ‐2.133 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Acquisitie Vastgoed/deelname vastgoedbeurzen € 0,07 p/j ‐835 0 ‐835 GE ‐835 0 ‐835 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

  Bodemsanering rest, incl GEB‐terrein ‐973 0 ‐973 GE ‐973 0 ‐973 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Netto resultaat beheer grondbedrijf ‐9.542 0 ‐9.542 GE ‐9.542 0 ‐9.542 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Niet In Exploitatie Genomen Gronden afboeking 0 0 0 GE 0 0 0 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Nazorg en nagekomen kosten afgesloten plannen ‐978 0 ‐978 GE ‐978 0 ‐978 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Reserve Winstneming Plannen in realisatie‐ en nazorgfase ‐10.062 0 ‐10.063 GE ‐10.062 0 ‐10.063 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      
Stelpost planvertraging woningbouw GE 6.000 2.500                  
Stelpost effect grondprijsdaling over 4e kwartaal 2012 GE 4.600                  
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Bijlage 1: Overzicht grondexploitaties

CAT PLANNAAM Boekwaardeontwikkeling gedurende 2012 Programmabegroting 2013 Actualisering per december 2012 GERAAMD EFFECT JAARREK '12 JAARREKENING 2012
(bedragen x  € 1.000,=) BoekwaardeVermeerdering Vermindering Rente Boekwaarde Planresultaat RisicoTotaal resultaat Planresultaat Risico Totaal resultaat Geraamde Geraamde Af te sluiten  GeactualiseerdeGeactualiseerde

per 1 jan 2012 in 2012 in 2012 in 2012 per PB 2013 PB 2013 PB 2013 winstneming voorz verlies plan tgv winstneming voorz verlies
(bedragen: positief = winst; bedrag negatief = verlies) 31‐dec‐12 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 T.L.V. in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 in NCW 2012 resultaat in NCW 2012 in NCW 2012

GE
A B C D E=A+B+C+D F G H = F + G K L M = K + L P Q R S T

Stelpost effect BTW verhoging GE 3.000 2.500                  
Correctiepost 25% verliesneming plannen ontwerp en inititatieffase GE ‐16.800 10.302‐               

Totaal 340 149 ‐504 15 0 ‐14.521 0 ‐14.522   ‐14.521 0 ‐14.522 ‐                   ‐7.800 ‐                   ‐                         702‐                    

GRONDEXPLOITATIES VOOR DERDEN (REALISATIE‐ EN NAZORGFASE)  

Centaurusweg ‐203 57 0 ‐8 ‐154 211 0 211 Sport 211 0 211 ‐                     ‐                     ‐                          ‐                      

Totaal ‐203 57 0 ‐8 ‐154 211 0 211   211 0 211 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
RESUME OVERZICHT EXPLOITATIES  

RESULTATEN INGEDEELD NAAR PROGRAMMA

Totaal programma Spoorzone 7.117 13.532 ‐12.727 266 8.188 ‐17.011 ‐27.070 ‐44.081 ‐17.010 ‐27.070 ‐44.080 ‐                   39.749            ‐                   ‐                         41.338              
Totaal programma Piushaven 1.134 2.731 ‐2.175 ‐130 1.560 70 ‐6.000 ‐5.930 ‐38 ‐6.000 ‐6.038 ‐                   3.840               ‐                   ‐                         4.096                 
Totaal programma bedrijven 111.719 25.415 ‐17.613 5.198 124.719 ‐10.092 ‐26.624 ‐36.716 ‐12.860 ‐21.589 ‐34.449 ‐1.109 41.450            19                    1.379                    39.004              
Totaal programma wonen gemeentelijke exploitaties 35.513 ‐4.651 ‐4.795 1.029 27.096 ‐22.271 ‐7.659 ‐29.930 ‐20.745 ‐7.009 ‐27.754 ‐8.859 36.893            5.142‐               9.371                    33.824              
Totaal programma wonen particuliere exploitaties 5.545 11.125 ‐3.798 243 13.115 2.654 ‐707 1.947 3.776 ‐707 3.069 ‐1 6.245               5                      1                            4.057                 
Totaal programma herstructurering wonen ‐25.051 3.913 ‐608 ‐1.059 ‐22.805 ‐6.813 ‐910 ‐7.723 ‐6.928 ‐910 ‐7.838 ‐                   5.329               ‐                   ‐                         7.762                 
Totaal aLgemene posten 137 206 ‐504 7 ‐154 ‐14.521 0 ‐14.522 ‐14.521 0 ‐14.522 ‐                   ‐7.800 ‐                   ‐                         702‐                    

Totaal alle grondexploitaties en algemene posten 136.114 52.271 ‐42.220 5.554 151.719 ‐67.985 ‐68.970 ‐136.956 ‐68.325 ‐63.285 ‐131.611 ‐9.969 125.706          5.118‐               10.751                  129.379            

RESULTATEN INGEDEELD NAAR FASE

Grondexploitaties in realisatie‐ en nazorgfase  
Programma Spoorzone 3.136 12.126 ‐9.827 71 5.506 ‐15.821 ‐24.910 ‐40.731 ‐15.821 ‐24.910 ‐40.731 ‐                   36.991            ‐                   ‐                         38.656              
Programma Piushaven ‐17.263 2.533 ‐1.744 ‐980 ‐17.454 0 ‐1.000 ‐1.000 0 ‐1.000 ‐1.000 ‐                   840                  ‐                   ‐                         1.714                 
Programma bedrijven 99.007 25.231 ‐17.354 4.626 111.510 ‐6.262 ‐22.424 ‐28.686 ‐7.772 ‐17.389 ‐25.161 ‐1.109 7.779               19                    1.379                    26.618              
Programma wonen gemeentelijke exploitaties 8.044 ‐4.988 ‐4.713 ‐213 ‐1.870 ‐3.117 ‐1.174 ‐4.291 ‐3.076 ‐1.174 ‐4.250 ‐8.859 13.726            5.060‐               9.371                    11.038              
Programma wonen particuliere exploitaties 3.641 6.648 ‐3.193 156 7.252 ‐22 ‐707 ‐729 1.111 ‐707 404 ‐1 3.616               5                      1                            3.758                 
Programma herstructurering ‐25.356 3.792 ‐550 ‐1.074 ‐23.188 ‐6.086 ‐910 ‐6.996 ‐6.928 ‐910 ‐7.838 0 4.857               ‐                   ‐                         7.275                 
Totaal realisatie en nazorgfasefase 71.209 45.342 ‐37.381 2.586 81.756 ‐31.308 ‐51.125 ‐82.433 ‐32.485 ‐46.090 ‐78.576 ‐9.969 67.810            5.036‐              10.751                 89.059              

Grondexploitaties in ontwerp‐ en voorbereidingsfase      
Programma Spoorzone 3.981 1.406 ‐2.900 195 2.682 ‐1.190 ‐2.160 ‐3.350 ‐1.189 ‐2.160 ‐3.349 ‐                   2.758               ‐                   ‐                         2.682                 
Programma Piushaven 18.397 198 ‐431 850 19.014 70 ‐5.000 ‐4.930 ‐38 ‐5.000 ‐5.038 ‐                   3.000               ‐                   ‐                         2.382                 
Programma bedrijven 12.712 184 ‐259 572 13.209 ‐3.830 ‐4.200 ‐8.030 ‐5.088 ‐4.200 ‐9.288 ‐                   33.671            ‐                   ‐                         12.386              
Programma wonen gemeentelijke exploitaties 23.162 322 0 1.049 24.533 ‐13.522 ‐5.554 ‐19.076 ‐13.421 ‐5.554 ‐18.975 ‐                   19.061            ‐                   ‐                         18.526              
Programma wonen particuliere exploitaties 1.904 4.477 ‐605 87 5.863 2.676 0 2.676 2.665 0 2.665 ‐                   2.629               ‐                   ‐                         299                    
Programma herstructurering 305 121 ‐58 15 383 ‐727 0 ‐727 0 0 0 ‐                   472                  ‐                   ‐                         487                    
Totaal ontwerp‐ en voorbereidingsfase 60.461 6.708 ‐4.253 2.768 65.684 ‐16.523 ‐16.914 ‐33.437 ‐17.070 ‐16.914 ‐33.984 ‐                  61.590            ‐                  ‐                        36.762              

Grondexploitaties in definitiefase          
Programma Spoorzone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
Programma Piushaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
Programma bedrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
Programma wonen gemeentelijke exploitaties 4.307 15 ‐82 193 4.433 ‐5.632 ‐931 ‐6.563 ‐4.248 ‐281 ‐4.529 ‐                   4.105               82‐                    ‐                         4.260                 
Programma wonen particuliere exploitaties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
Programma herstructurering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                         ‐                     
Totaal definitiefase 4.307 15 ‐82 193 4.433 ‐5.632 ‐931 ‐6.563 ‐4.248 ‐281 ‐4.529 ‐                  4.105              82‐                   ‐                        4.260                

Grondexploitaties algemeen 137 206 ‐504 7 ‐154 ‐14.521 0 ‐14.522 ‐14.521 0 ‐14.522 ‐                  ‐7.800 ‐                  ‐                        702‐                   

Totaal alle grondexploitaties en algemene posten 136.114 52.271 ‐42.220 5.554 151.719 ‐67.985 ‐68.970 ‐136.956 ‐68.325 ‐63.285 ‐131.611 ‐9.969 125.706          5.118‐               10.751                  129.379            

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg 130.



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  131. 

Toelichting op overzicht grondexploitaties 

 

In het overzicht van alle grondexploitaties staan de resultaten van de paragraaf grondbeleid uit de 

Programmabegroting 2013 naast de thans geactualiseerde cijfers, zodat de wijzigingen per plan zichtbaar zijn. 

Het resultaat van de plannen is daarbij in NCW per 1 januari 2012 aangegeven.  

 

Onderscheid in programma 

De plannen in het totaaloverzicht zijn ingedeeld naar hun programma. De programma’s zijn: 

− Spoorzone: 

− Piushaven:  

− Bedrijvenhuisvesting, waaronder ook kantoren en overige voorzieningen; 

− Wonen, gemeentelijke grondexploitaties; 

− Wonen, particuliere exploitaties; 

− Herstructurering. 

De resultaten van de afzonderlijke plannen komen ten laste (of ten gunste) van de Reserve Grondexploitatie; 

de plannen uit de Herstructurering komen ten laste  van de Reserve Herstructurering of de Reserve 

Grondexploitatie indien de bijdrage vanuit de herstructurering al is verwerkt. 

 

Onderscheid in fasering 

De status van de plannen is, in lijn met het projectmatig werken, verdeeld over 6 fasen. Dit is bepalend voor de 

mate waarin de plannen nog te beïnvloeden zijn.  

De fasering ziet er als volgt uit: 

 

Plannen in realisatie- en nazorgfase (fase 5 en 6) 

In deze fase zijn plannen geheel of grotendeels gerealiseerd en nog nauwelijks te beïnvloeden. 

 

Plannen in ontwerp- en voorbereidingsfase (fase 3 en 4) 

In deze fase is er sprake van een ontwerp en wordt de realisatie voorbereid. Ondanks het feit dat de plannen 

nog slechts op papier staan, zijn deze minder goed te beïnvloeden dan in de voorliggende fase. Vaak ligt er zelfs 

een vastgesteld bestemmingsplan. Grote wijzigingen zijn daardoor planologisch en juridisch vaak ingrijpend en 

kosten veel tijd en geld. Bijsturen kan nog wel. 

 

Plannen in definitiefase (fase 2) 

In deze fase zijn de plannen nog te beïnvloeden. De uitgangspunten moeten meestal nog geformuleerd 

worden. Eventueel gemaakte ontwerpen kunnen nog bijgesteld worden. In dat geval zullen vooral de kosten 

van planontwikkeling toenemen.  

 

Plannen in initiatieffase (fase 1), niet gedekte plannen 

In deze fase zijn de plannen nog prematuur en is er nog geen sprake van productie van bouwrijpe grond. 

Binnen de Grondexploitatie zijn (nog) geen dekkingsmiddelen voorhanden. Het resultaat van deze plannen 

wordt niet in de Paragraaf grondbeleid meegenomen. Voor de ontwikkeling van de stad en het realiseren van 

de programma’s Wonen en Economie is het noodzakelijk om capaciteit in te zetten voor de uitwerking van 

deze nieuwe initiatieven. Voor de plankosten van deze nieuwe initiatieven is een jaarlijks budget beschikbaar 

van maximaal € 200.000 dat direct ten laste  komt van de reserve grondexploitatie. 

 

Winstneming en voorziening verlies 

Geraamde winstneming (kolommen H en J): 

Winstneming op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Winsten 

worden genomen als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn gerealiseerd. Van plannen in de 

uitvoeringsfase nemen we het resultaat (NCW) minus nog te realiseren opbrengsten minus planspecifieke 

risico's. 

 

Geraamde voorziening verlies (kolommen I en K): 

Het verwerken van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte 

van dit volledige verlies. In overleg met de accountant is dit vertaald in onderstaande methodiek: 
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Van plannen in de uitvoeringsfase wordt het planresultaat (NCW) plus de planspecifieke risico's opgenomen in 

de voorziening verlies. 

Van plannen in de initiatief/ontwerpfase wordt de huidige boekwaarde, de niet te vermijden kosten bij 

stoppen en risico's die ook nog blijven bestaan bij het stoppen van het project opgenomen in de voorziening 

verlies. Op dit tekort moet in mindering worden gebracht de marktwaarde (van de huidige bestemming). Het 

verschil wordt aldus opgenomen in de voorziening verlies. 
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Bijlage 2: Toelichting afzonderlijke grondexploitaties. 

 

a. Nieuwe plannen en afgesloten plannen  

 
Het navolgende nieuwe plan is in de grondexploitatieberekeningen voor actualisatie ten behoeve van de 

jaarrekening 2012 opgenomen: 

• Somerenerf (PO-plan) 

 

Een aantal plannen zal per eind 2012 worden afgesloten. Het eindsaldo wordt in de jaarrekening 2012 

verwerkt. Deze plannen worden volgend jaar dus niet meer opgenomen in de grondexploitatie: 

• Goirkezijstraat (plan is gereed) 

• Quirijnboulevard (afsluiting deelcomplexen en afrekening WOM) 

• Ringbaan Noord/Rijnstraat (afsluiting exploitatieovereenkomst) 

• Stokhasselt herstructurering (afsluiting aantal deelexploitaties) 

• Udenhout Residence (plan gaat niet door) 

• Vogelenzang 5 (verkoop voormalig onderwijsgebouw met ondergrond) 

• Willem II straat -Cinecitta (afsluiting exploitatieovereenkomst) 

 

b. Toelichting verschillen afzonderlijke grondexploitaties 

 

 

Het totale verschil in de grondexploitaties bedraagt 5,3 mln. voordelig. Onderstaand staan de verschillen in de 

afzonderlijke grondexploitaties toegelicht daar waar een grotere afwijking dan € 0,5 mln. optreedt in het 

exploitatieresultaat. Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 4,1 mln. Het overige deel zit in de kleinere 

afwijkingen. 

 

Heyhoef (nadelig € 1,2 mln.): 

Aan de hand van het masterplan van september 2011 werd een grondwaarde toegekend en uitonderhandeld 

van € 10,5 mln. welke in de Programmabegroting 2013 is opgenomen als actualiteit. Deze grondexploitatie liet 

een netto resultaat zien van circa € 6 mln. MAB en Bouwinvest zijn in september 2012 met een nieuw 

masterplan gekomen waarin onderdelen, de woningen en een stand alone winkelunit, zijn vervallen. Aan de 

hand van dit nieuwe masterplan staat nu een nieuw grondbod/gronddeal voor van € 9 mln. Deze laatste 

uitgangspunten zijn nu verwerkt in de grondexploitatie. De grondexploitatie sluit nu met een netto resultaat 

van circa € 4,8  mln. Per saldo is het resultaat hierdoor met € 1,2 mln. afgenomen. 

 

Kempenbaan West (voordelig € 2,3 mln.): 

Bij raadsbesluit van 25 juni 2012 is besloten om de ontwikkeling van het Masterplan Kempenbaan gezien het 

realiteitsgehalte hiervan niet voort te zetten en in te steken op nieuwe ontwikkelingen, die zich voor dit gebied 

voordeden. Het voorziene exploitatieresultaat van de nieuwe ontwikkeling in de Programmabegroting 2013 

van € 0,240 mln. negatief is na actualisatie afgenomen tot € 1,947 mln. negatief. Het risico voor de gemeente 

neemt tegelijkertijd af van € 7 mln. naar € 3 mln. De risico's nemen vooral af door het waarschijnlijker zijn van 

de nieuwe ontwikkelingen (stoppen is niet meer aan de orde, hetgeen zich openbaart door aangegane 

contracten). De afname van het exploitatieresultaat ten opzichte van de Programmabegroting 2013 is vooral 

het gevolg van de lagere opbrengsten, die de nieuwe reëler te achten functies kunnen opbrengen (minus € 2,7 

mln.) , evenals door een afname van de kosten voor de planontwikkeling (met ca € 1 mln.). Daar de functies 

waarschijnlijk gerealiseerd zullen worden is het risico beperkt geworden; het afbreukrisico nu veel kleiner is 

geworden.  

 

Koningsoord (voordelig  € 1,1 mln.): 

In de programmabegroting 2013 is een resultaat gemeld van € 1,9 mln. positief. Hierna zijn de gemeentelijke 

gronden binnen het plangebied van de exploitatie Koningsoord definitief in de grondexploitatie ingebracht en 

is de verkoopwaarde van de gemeentelijke gronden aan Heijmans opgenomen. De boekwaarde van de 

gemeentelijke gronden is de afgelopen jaren doordat deze nog onder de NIEGG-gronden waren opgenomen 

afgewaardeerd wat nu tot een voordeel leidt in de grondexploitatie. De grondexploitatie laat nu een positief 

resultaat zien van € 3,0 mln. 
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Stokhasselt herstructurering (nadelig € 0,7 mln.): 

Het resultaat is hier teruggelopen omdat o.a. rekening is gehouden met gemiddeld 1 jaar vertraging in de bouw 

van alle toekomstige woningbouwlocaties binnen deze herstructurering. Dit extra bedrag komt ten laste van de 

binnen de grondexploitatie reeds opgenomen bedragen voor de herstructurering. Na inzet van deze middelen 

daalt het exploitatieresultaat van de grondexploitatie. 

 

Udenhout Residence (voordelig € 1,9 mln.): 

In de Stuurgroep stedelijke transitie is voorgenomen om niet actief in de ontwikkeling van Udenhout Residence 

te participeren. Hierdoor wordt de grondexploitatie afgesloten en de boekwaarde afgeboekt. Dit betekent een 

afboeking van € 82.000,- (voornamelijk plan- en apparaatskosten) en de gronden worden overgeboekt naar de 

Materiële vaste Active. In de Programmabegroting 2013 was het resultaat van de grondexploitatie € 1,95 mln. 

negatief. Deze wordt nu dus afgesloten waardoor het beeld van de grondexploitatie december 2012 een 

verbetering laat zien € 1,9 mln. 

 

Vogeltjesbuurt herstructurering (voordelig € 0,7 mln.): 

Het resultaat van deze herstructurering is verbeterd doordat het in te richten openbaar gebied fors is verkleind. 

Hierdoor nemen de kosten voor deze herstructurering af. Het tekort van deze herstructurering kwam na de 

bijdrage vanuit de herstructureringsmiddelen ten laste van de Reserve grondexploitatie. Het openbaar gebied 

dat nu buiten het herstructureringsgebied valt zal ten laste van de beschikbare middelen in het kader van het 

Meerjarenprogramma openbare ruimte en de Reserve Herstructurering opnieuw ingericht worden. Daar zijn 

middelen voor deze herinrichting voorzien. 
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Bijlage 3: Ontwikkeling reserves en voorzieningen gedurende de laatste jaren 

 

 

Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie 

In onderstaande grafiek is de totale omvang van de Algemene Reserve Grondexploitatie aangegeven. Deze is 

onderverdeeld naar de genormeerde reserve, de vrij besteedbare reserve en de reserve winstneming. De € 4,4 

mln. voor de bommenregeling wordt niet meegeteld als vrije reserve omdat die reserve is bedoeld voor de 

kosten van het bommen ruimen. Daardoor komt de totale ARGE per 31 december 2012 uit de RGI uit op een 

bedrag van € 7,4 mln. Deze middelen zijn beschikbaar om de rentelasten van de activering Materiële Vaste 

Activa voor de jaren 2013 t/m 2018 te dekken.  
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Uit de grafiek blijkt dat de totale omvang van de Algemene Reserve Grondexploitatie gedurende 2012 fors is 

afgenomen. Dit vond zijn oorzaak in de afwaardering van de waarde van de NIEGG met € 35,8 mln. en de 

toevoeging aan de voorziening voor verlieslatende plannen met € 95,1 mln.  

Het verloop van de voorziening verlieslatende projecten is in onderstaande grafiek aangegeven. De toename in 

2012 wordt veroorzaakt door het aangescherpte BBV. Per 31 december 2012 is de voorziening verlieslatende 

projecten € 129,4 mln. groot. 
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Bijlage 4: Ontwikkelingen verwervingen, verkopen en voorraad. 

 
Verwervingen 
Na 2004 zijn marktpartijen steeds actiever geworden om grondposities in toekomstige ontwikkelingsgebieden 

te krijgen. De omvang van de gemeentelijke verwervingen is tussen 2004 tot en met 2008 beperkt gebleven. 

Vanwege de totale financiële positie van de grondexploitatie en ter voorkoming van een opwaartse prijsspiraal 

is een terughoudend verwervingsbeleid gevoerd. In 2009 is de NS werkplaats voor een totaalbedrag van € 66,6 

mln. aangekocht wat een sterke verhoging van de post verwervingen tot gevolg had. In 2012 hebben voor een 

bedrag van € 11,1 mln. aan verwervingen plaatsgevonden. Hiervan heeft € 8,5 mln. betrekking op projecten in 

de Spoorzone en € 2,6 mln. op overige projecten. 

Buiten de grondexploitaties hebben ook nog verwervingen plaatsgevonden tot een bedrag van € 4,3 mln. Dit 

zijn aankopen van verspreid liggende gronden, strategische verwervingen, gronden aangekocht ten behoeve 

van derden of als gevolg van definitieve afwikkeling van de grenscorrectie met Goirle. 

 

Grondverwerving Grondexploitatie in mln. euro's 
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Grondverkopen  

Gedurende 2012 is er voor een totaalbedrag van € 22,8 mln. aan bouwrijpe grond verkocht. Hiervan was € 6,6 

mln. voor woningbouw (waarvan € 0,2 mln. voor de Spoorzone en € 4,6 mln. voor het plan Dongewijk). De 

woningbouw in de uitleggebieden in 2012 heeft voor het grootste deel plaatsgevonden op gronden die in 

handen zijn van - en worden ontwikkeld door ontwikkelaars. Voorbeelden hiervan zijn de plannen Koolhoven, 

Enschotsebaan en Piushaven. 

 

De gronduitgifte voor bedrijventerreinen liet in 2012 een volume zien van € 16,2 mln. De grondverkopen 

hebben in hoofdzaak plaatsgevonden in de plannen Vossenberg, Loven Noord en Bedrijventerrein T 58. Een 

bedrag van € 9,2 mln. van de gronduitgifte is geschied in de vorm van erfpacht. 

 

Naast de verkoop van bouwrijpe grond is ook voor een bedrag van € 3,8 mln. aan niet bouwrijpe grond in 2012 

verkocht. Hiervan had € 1,2 mln. betrekking op de verkoop van panden en € 0,8 mln. verkoop van niet 

bouwrijpe grond uit de Overhoeken aan een ontwikkelaar. Het restant van de grondverkoop heeft betrekking 

op grenscorrecties, de verkoop van tuingronden en de verkoop van verspreid liggende gronden. Het resultaat 

van al deze verkopen (na verrekening met de boekwaarden en bijkomende kosten) wordt verantwoord onder 

de post "saldo beheer grondbedrijf" en onder de afzonderlijke grondexploitaties.  
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Bouwrijpe grondverkopen Grondexploitatie naar categorie
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Bouwrijpe grondverkoop
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Voorraad gronden 
In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de boekwaarden van de gronden binnen de 

grondexploitatie. Omdat de boekwaarden van zowel de Spoorzone als Vossenberg het hoogst zijn, zijn deze 

beide afzonderlijk aangegeven.  

 

Omschrijving Bedrag of m² per 1 -1-
2012  

 

Mutatie gedurende 
2012 

Bedrag of m² per 31 
-12-2012  

 

Boekwaarde NIEGG €  87,9 mln. -€  87,9 mln. €     0,0 mln. 

Boekwaarde Spoorzone €    7,1 mln. €    1,1 mln. €     8,2 mln. 

Boekwaarde Vossenberg West II + 

haven 

€  66,0 mln. -€    0,5 mln. €   65,5 mln. 

Boekwaarde overige grondexploitaties €  69,1 mln. €    8,9 mln. €   78,0 mln. 

Boekwaarde materiële vaste activa €    0,0 mln. €  39,6 mln. €   39,6 mln. 
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Totaal aantal m² grond NIEGG 11.091.000 m² -11.091.000 m² 0 m² 

Totaal aantal m² grond materiële 

vaste activa 

0 m² +5.163.219 m² 5.163.219 m² 

Totaal aantal m² grond in 

grondexploitaties  

5.032.000 m²  -559.463 m² 4.472.537 m² 

 

Het aantal m2 grondvoorraad is gedurende 2012 met 715 Ha afgenomen. I.v.m. de waardering van de NIEGG 

gronden en de Materiële Vaste Activa zijn grote aantallen m² overgeschreven naar de grote infrastructurele 

voorzieningen zoals Noord Oost Tangent, Noord West Tangent en het bestaande openbare gebied. Deze 

overgeboekte m² hadden geen boekwaarde. 

 

Ontwikkeling grondvoorraad Grondexploitatie in m²
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De totale boekwaarden van de gronden binnen de grondexploitatie, de Materiële Vaste Activa en de 

erfpachtexploitatie  zijn gedurende 2012 met in totaal € 20,6 mln. afgenomen. De belangrijkste afname wordt 

veroorzaakt door de afwaardering van de NIEGG met in totaal € 35,8 ten gevolge van de nieuwe BBV 

voorschriften. Daarnaast hebben ook de grondverkopen (exclusief de erfpachtuitgifte) bijgedragen aan de 

verlaging van de boekwaarde met € 13,6 mln. Tegenover deze verlagingen staan de toenamen ten gevolge van 

verwervingen, investeringen in civiele kosten, rente, PAK etc. 

 

Ontwikkeling boekwaarde grondvoorraad Grondexploitatie
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Bijlage 5: Ontwikkeling Plan- en Apparaatskosten (PAK) en exploitatiebijdragen. 

 

In het voorjaar 2004 is naar aanleiding van de nota "Beperking plan- en apparaatskosten" besloten tot een 

bezuiniging op de plan- en apparaatskosten grondexploitatie. Van 2005 tot en met 2007 zijn de plan- en 

apparaatskosten jaarlijks afgenomen. Vanaf 2008 zijn de kosten toegenomen. Dit is veroorzaakt door een reële 

raming van de budgetten op basis van de gemeentelijke plankostenscan, de Rijksscan en als gevolg van de inzet 

van extra capaciteit om nieuwe projecten te realiseren (o.a. inhuur van externe adviseurs). De plan- en 

apparaatskosten worden gedekt uit de grondexploitaties, de exploitatiebijdragen en een bijdrage vanuit de 

Algemene Middelen. In 2012 zijn de PAK-kosten toegenomen tot € 10,7 mln. Hiervan was € 3,5 mln. ten 

behoeve van de Spoorzone. Door de uitblijvende grondverkopen en planvertragingen kan een groot deel van 

de gemaakte PAK niet binnen de geraamde PAK kosten worden opgevangen. Dit onrendabel deel wordt 

enerzijds jaarlijks gedeeltelijk ten laste van de reserve gebracht voor de niet toe te rekenen kosten (in 2012 

voor een bedrag van € 2 mln.) en anderzijds  voor de projectgebonden kosten bijgeschreven op de 

grondexploitaties waardoor het exploitatiesaldo afneemt.  

 

De ontwikkeling van de gerealiseerde plan- en apparaatskosten tot en met 2012 kan als volgt worden 

gevisualiseerd: 

 

Werkelijke Plan- en Apparaats Kosten
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Exploitatiebijdragen 

Bij ontwikkelingen op particuliere gronden kan de gemeente de kosten op de exploitanten verhalen door 

exploitatieovereenkomsten. Op basis van deze overeenkomst betaalt de ontwikkelaar een vergoeding voor de 

door de gemeente te maken plan- en apparaatskosten, de bijdrage aan de bovenwijkse en meerwijkse 

voorzieningen en een bijdrage voor de door de gemeente aan te leggen kosten van de infrastructuur binnen of 

in de directe omgeving van het desbetreffende plan. Door de toenemende participatie van ontwikkelaars in de 

grondexploitaties is deze inkomstenbron vanaf 2005 fors toegenomen. Vanaf 2005 wordt duidelijk meer 

ontvangen dan voorheen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de exploitatiebijdragen van het plan 

Koolhoven gevolgd door de plannen in de Overhoeken. Jaarlijks wordt voor deze plannen een bedrag van € 4 

tot € 5 mln. aan exploitatiebijdragen ontvangen. Het overgrote deel van deze bijdrage is bestemd voor de 

aanleg van de meerwijkse en bovenplanse voorzieningen. In 2012 is € 4,4 mln. ontvangen uit bijdragen. Hiervan 

heeft € 1,5 mln. betrekking op projecten uit de Spoorzone (Hart van Brabantlaan) en € 2,9 mln. op andere 

exploitaties (Havenmeester (Piushaven), Enschotsebaan, Hoge Hoek, Koolhoven en de 2
e
 fase van het Pieter 

Vreedeplein. Onderstaand is in een grafiek de totale omvang van de door de gemeente ontvangen 

exploitatiebijdragen aangegeven. Een effect van de grotere betrokkenheid van ontwikkelaars is minder 

opbrengsten uit de verkoop van gronden door de gemeente. 
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Ontvangen exploitatiebijdragen
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Bijlage 6: Toelichting risico's, risicomanagement, IFLO-norm en risicovoorziening 

 

In de huidige grondexploitatieberekeningen is geen rekening gehouden met onderstaande risico's. 

 

Toekomstige algemene risico's 

• mogelijk verdere daling van de woningprijzen (VON) na derde kwartaal 2012 

• een verdere daling van het aantal afzetbare woningen 

• de moeilijke financierbaarheid van vastgoed 

Bij de woningbouw kan dit leiden tot lagere grondopbrengsten dan voorzien (1% daling verkoopprijs VON 

vertaalt zich bij hantering van de residuele grondwaarde, uitgaande van volledige vertaling prijsdaling in 

grondwaarde, tot een vermindering met circa € 1 tot 1,5 mln. van de grondopbrengst op portefeuilleniveau).  

Bij bedrijven leidt dit steeds vaker tot de keuze: of wachten met verkopen van gronden vanuit een reële 

verwachting dat de geraamde prijs in de toekomst wordt betaald, of sneller overeenstemming en daarmee 

zekerheid zoeken tegen een lagere prijs. Ook wordt vaker dan voorheen gekozen voor de uitgifte van de grond 

in erfpacht omdat de financieringsmogelijkheden van bedrijven afnemen. 

 

Specifieke risico's 

 

Ontwikkeling Plan- en Apparaatskosten 

Voor de berekening van deze kosten wordt het door het Rijk opgestelde plankostenmodel gehanteerd. Bij 

afwijkingen in planning, programma en/of verdeling van de geplande werkzaamheden tussen gemeente en 

marktpartij(en) ontstaat een verschil tussen daadwerkelijk te maken kosten ten opzichte van de bij aanvang 

(conform model) geraamde kosten en op basis daarvan gemaakte budgetafspraken. Afwijkingen in planning en 

programma zijn de afgelopen jaren volop aan de orde geweest. Volgens de diverse economische barometers 

zal daar ook de komende jaren (mogelijk zelfs in versterkte mate) sprake van zijn. Gezien voorgaande wordt 

voorzien dat de daadwerkelijk te maken plan- en apparaatskosten hoger zullen zijn dan de bij aanvang 

modelmatig bepaalde budgetten, welke in veel gevallen contractueel zijn vastgelegd. Kortom, hoog blijvende 

kosten bij afnemende budgetten.  

 
Risicomanagement en RISMAN-methode  

Risicomanagement binnen de grondexploitatie doet zich voor op het niveau van de afzonderlijke projecten en 

op het niveau van de portefeuille. Voor de analyse en het managen van risico's op projectniveau wordt gebruik 

gemaakt van de Risman-methode. Op het niveau van de afzonderlijke projecten wordt gestuurd op type 

samenwerking, programma, kwaliteit, tijd, en plankosten. Op portefeuilleniveau is het berekenen van 

samenhangende risico’s (bijvoorbeeld het voorkomen van concurrentie tussen locaties), het anticiperen op 

mogelijke beleidswijzigingen of externe omstandigheden en de beschikking over een adequate 

risicovoorziening van belang. Jaarlijks wordt de hoogte van de risicoreservering vastgesteld.  

 

IFLO-norm 

Binnen Tilburg wordt al lange tijd de IFLO methodiek op portefeuilleniveau gehanteerd (nota Drieluik: 1996). 

De IFLO-norm (IFLO = Inspectie Financiën Lagere Overheden) bedraagt 10% van de boekwaarde en 10% van de 

te verwachten investeringen. De uitkomsten van de gebruikte methode van risicomanagement op 

projectniveau kunnen gebruikt worden voor de berekening van de risico's van de gehele 

grondexploitatieportefeuille in relatie tot het benodigde weerstandsvermogen. Op 18 maart 2013 is een 

voorstel over het risicomanagement en weerstandsvermogen GREX gelijktijdig met de nota Grondbeleid en 

vaststelling Grondprijzenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In dit voorstel is besloten om m.i.v. 2013 

afscheid te nemen van de IFLO methodiek en over te gaan naar kwantificering van risico’s voor het 

weerstandsvermogen op basis van de Risman methodiek. Bij de opstelling van de jaarrekening 2012 is hiermee 

nog rekening gehouden. Wel zijn eventuele berekende risico's op basis van de Risman methodiek in de 

resultaten van de afzonderlijke plannen opgenomen. 
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Jaarrekening 

Hoofdstuk 3 
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3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis 

van historische kosten. Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is vermeld. 

Activa die zijn geleased op basis van een financial leasecontract zijn geactiveerd onder opname van een schuld 

op de balans voor de te betalen leasetermijnen. Spelregels over waardering en afschrijvingsbeleid zijn 

vastgelegd in de financiële beheersverordening 2012 en in de Uitvoeringsregels Activa 2012. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg 

van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van verglijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter 

toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten 

zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken 

en dergelijke. 

 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening 

getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 

meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten wordt wel een 

verplichting opgenomen. 

 

Grondslagen voor waardering 

 

Vaste Activa 

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, 

verminderd met de berekende afschrijvingen. Op alle nieuwe activeringen met economische nut vanaf 2004 is 

de bruto-waarderingsmethode van toepassing, volgens de dan geldende voorschriften van het BBV. Bijdragen 

van derden worden niet in mindering gebracht op de investering maar als (beklemd) vermogen onder de 

reserve kapitaallasten opgenomen. 

 

• Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn alleen opgenomen wanneer daar specifiek toekomstige opbrengsten of 

besparingen tegenover staan.  

 

• Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa met een economisch nut en een aanschafwaarde > € 5.000 worden altijd geactiveerd. 

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden (netto) geactiveerd tenzij 

ze in het Meerjarenprogramma Openbare ruimte zijn opgenomen waarmee ze direct ten laste van de 

exploitatie in enig jaar verantwoord worden. In verband met gewijzigde BBV-regels zijn de Niet in Exploitatie 

genomen gronden (NIEGG) waarvoor geen reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling is met ingang van 2012 

onder de materiële vaste activa opgenomen. 

 

Operational lease wordt niet als actief in de balans verwerkt. De omvang van de langjarige verplichtingen die 

zijn aangegaan worden in de toelichting op de balans vermeld. 

 

• Financiële vaste activa 

De aan derden versterkte geldleningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zo nodig is een 

noodzakelijk geachte voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. De deelnemingen zijn 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Van een deelneming is sprake als de gemeente 

participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. 

 

• Afschrijvingsbeleid 

De afschrijving op activa vindt lineair plaats. In uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld vanuit externe 

voorschriften, wordt een andere methode gehanteerd. Immateriële vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. 

Op gronden vindt geen afschrijving plaats. Voor gebouwen geldt vanaf 2007 een afschrijvingstermijn van 40 
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jaar. Voor parkeergarages geldt vanaf 2009 ook een afschrijvingstermijn van 40 jaar. De belangrijkste 

afschrijvingstermijnen zijn hieronder opgenomen: 

 

Activa-soort Categorie Afschrijvingstermijn 

in jaren 

Gebouwen Ondergrond Geen afschrijving 

 Opstal 40 

 Semi permanent 20 

Grond- en sloopwerken  30 

Rioleringen  30 

Wegen, straten en pleinen Asfaltverharding 20 

 ZOAB en geluidsreducerende deklagen 7 

 Betonverharding 30 

 Open verharding 20 

Parkeergarages  40 

Verbouwing en technische installaties   10 

Machines  10 

Vaste inrichting  / stoffering  10 

Meubilair inventaris  10 

Computerapparatuur  3,5 tot 5 

Vervoermiddelen en gereedschappen Algemeen 5 

 Huisvuilwagens 10 

Sportterreinen  25 

Kunstgrasvelden Bovenlaag 10 

 Onderlaag 30 

 

 

Vlottende Activa 

• Voorraden 

De als onderhanden werk opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 

vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omdat de kosten die rechtstreeks 

aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten 

en de administratie- en beheerkosten. Winsten uit grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor 

zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen w orden. Zolang 

daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingsprijs in 

mindering gebracht. 

 

Indien verlies wordt verwacht is een netto contante waarde voorziening getroffen die in mindering is gebracht 

op de waardering van het onderhanden werk.  

 

De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

 

• Vorderingen en overlopende activa  

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Voor zover van toepassing is rekening gehouden met 

het risico van oninbaarheid. 

 

• Liquide middelen 

Liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 
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Vaste Passiva  

• Reserves 

De reserves bestaan uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Spelregels over reserves zijn vastgelegd in 

de financiële beheersverordening 2012 en de uitvoeringsregels reserves en voorzieningen 2012. 

 

• Voorzieningen 

De voorzieningen betreffen schattingen van voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, 

waarvan de omvang onzeker is en welke oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de 

balansdatum. Voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening voormalig personeel is 

gewaardeerd tegen contante waarde. De voorziening voormalig bestuur is voor het gedeelte dat betrekking 

heeft op voormalige collegeleden berekend op actuariële waardebasis uitgaande van de contante waarde van 

de toekomstige uitkeringsverplichtingen. Het gedeelte met betrekking tot voormalige raadsleden is bepaald op 

nominale waardebasis. 

 

• Vaste Schulden  

Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden 

hebben een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.  

 

Vlottende Passiva 

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Alle 

lasten en baten, die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 

bekend zijn, worden in het betreffende verslagjaar verwerkt. In hoofdzaak wordt lineair afgeschreven. Af-

schrijving geschiedt met behulp van vaste percentages op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen; de 

berekening vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.  

 

Borg en garantstellingen 

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde 

schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie 

opgenomen. 

 

Bedragen in de jaarrekening 

Alle bedragen in de jaarrekening zijn x € 1.000.000, afgerond op één cijfer achter de komma tenzij anders 

vermeld. 
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3.2 Balans per 31 december 2012 
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Balans per 31 december 2012 

 

 

ACTIVA 31-12-2011 31-12-2012 

     

Vaste Activa     

Immateriële Vaste Activa   0,0  0,0 

Materiële Vaste Activa  671,2  737,4 

 Investeringen met economisch nut 589,9  643,8  

 Investeringen met maatschappelijk nut 81,3  93,6  

Financiële Vaste Activa  202,4  159,1 

 Kapitaalverstrekkingen aan:     

 - Deelnemingen 23,6  22,8  

 - Gemeenschappelijke regelingen 0,0  0,0  

 - Overige verbonden partijen 0,0  0,0  

 Leningen aan:     

 - Woningcorporaties 21,1  17,8  

 - Deelnemingen 109,9  71,1  

 Overige langlopende leningen 40,9  16,6  

 Overige uitzettingen > 1 jaar 6,7  30,6  

 Bijdrage activa in eigendom derden 0,2  0,2  

Totaal Vaste Activa  873,6  896,5 

     

Vlottende Activa     

Voorraden  208,1  23,2 

 Grond en hulpstoffen:     

 - Niet in exploitatie genomen bouwgrond 87,9  0,0  

 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 119,5  22,3  

 Gereed product en handelsgoederen 0,7  0,9  

Uitzettingen  90,8  83,7 

 Vorderingen op openbare lichamen 32,2  34,0  

 Verstrekte kasgeldleningen 0,0  0,0  

 Rekening courantverhoudingen met niet  financiële instellingen 3,3  4,5  

 Overige vorderingen 55,3  45,2  

 Overige uitzettingen 0,0  0,0  

Liquide Middelen  17,9  27,3 

 Kas 0,1  0,1  

 Bank- en girosaldi 17,8  27,2  

Overlopende Activa  28,7   17,9 

 Te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 

 overheidslichamen 

2,1  8,6  

 Overige overlopende activa 26,6  9,3  

Totaal Vlottende Activa  345,5  152,1 

     

TOTAAL ACTIVA  1.219,1  1.048,6 
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PASSIVA 31-12-2011 31-12-2012 

     

Vaste Passiva     

Eigen Vermogen   896,5  779,4 

 Reserves     

 - Algemene Reserve 22,6  23,9  

 - Bestemmingsreserves 812,1  727,5  

 Resultaat na bestemming volgend uit programmarekening 61,8  28,0  

Voorzieningen  37,5  40,9 

Vaste Schulden  94,3  75,7 

Onderhandse leningen van:     

 - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0,0  0,0  

 - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 89,9  71,3  

 - Bedrijven en overige sectoren 1,5  1,5  

Waarborgsommen 2,9  2,9  

Totaal Vaste Passiva 
 1.028,3  896,0 

     

Vlottende Passiva 
    

Vlottende schulden  107,5  100,9 

 Kasgeldleningen 57,0  60,0  

 Bank- en girosaldi 0,0  0,0  

 Overige schulden 50,5  40,9  

Overlopende Passiva  83,3  51,7 

 Verplichtingen 9,9  6,1  

 Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 

 overheidslichamen 

30,9  25,0  

 Overige overlopende passiva 42,5  20,6  

Totaal Vlottende Passiva  190,8  152,6 

     

TOTAAL PASSIVA  1.219,1  1.048,6 

     

     

Gegarandeerde geldleningen  1.334,9  1.382,5 
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3.3 Toelichting op de balans 
 

ACTIVA: 

  

Materiële Vaste activa 

 

Materiële  Vaste Activa Boekwaarde  

31-12-2011 

Investering /  

vermeerd-

eringen 

Desinvestering (Extra) 

Afschrijving 

Boekwaarde  

31-12-12 

      

Materiële Vaste Activa 

met economisch nut 

     

Gronden en Terreinen 52,6 30,6 0,3 0,8 82,1 

Bedrijfsgebouwen 446,6 19,6 1,2 14,7 450,3 

Grond-, weg- en waterbouw 65,5 5,0 0,0 3,6 66,9 

Vervoermiddelen 5,3 1,0 0,6 0,8 4,9 

Machines en apparaten 8,5 0,4 0,0 1,3 7,6 

Overige 11,4 3,5 0,2 3,2 11,5 

Onderhanden werk 0,0 20,5 0,0 0,0 20,5 

Totaal  Vaste Activa met 

economisch nut 

589,9 80,6 2,3 24,4 643,8 

      

Materiële Vaste Activa 

met maatschappelijk  nut 

     

Grond-, weg- en waterbouw 81,3 18,1 0,1 5,7 93,6 

Totaal  Vaste Activa met 

maatschappelijk nut 

81,3 18,1 0,1 5,7 93,6 

      

Totaal Materiële Vaste 

Activa  

671,2 98,7 2,4 30,1 737,4 

 
In de materiële vaste activa met economisch nut is per einde 2012 een bedrag van € 16,3 mln. aan boekwaarde 

erfpachtgronden opgenomen. 

 
Toelichting op de investeringen 

De toename van de post gronden en terreinen is vooral het gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften voor de 

waardering van de NIEG-gronden. Hierdoor is voor € 20,7 mln. aan NIEG-gronden niet meer onder de 

voorraden opgenomen, maar onder de materiële vaste activa. De panden en opstallen op deze gronden 

verklaren de toename van de bedrijfsgebouwen voor € 18,9 miljoen. Daarnaast is er voor een bedrag van  

€ 8,8 miljoen aan gronden in erfpacht uitgegeven. Met betrekking tot de activering T-Kwadraat en Ireen 

Wüstbaan is een bedrag van - € 7,2 miljoen gecorrigeerd. Onder het eigen vermogen is hetzelfde bedrag 

gecorrigeerd op de beklemde bijbehorende reserve kapitaallasten.  

De overige investeringen bedragen € 37 miljoen. Hier tegenover staat een bijdrage in de investeringen van € 

6,6 miljoen welke voor investeringen in maatschappelijk nut gesaldeerd is en voor investeringen in economisch 

nut in de reserve kapitaallasten gestort is. De onderhanden weken derden worden met ingang van 2012 onder 

de materiële vaste activa verantwoord (€ 20,5 miljoen). 

 

 
In bijlage VIII 'investeringen en restantkredieten' is een overzicht van de totaal investeringen per programma 

opgenomen en de restantkredieten die naar 2013 overgaan. 
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Financiële Vaste Activa 
 

Financiële Vaste Activa 31-12-2011 Investering Aflossing 31-12-2012 

     

Deelnemingen: 23,6 -0,8 0 22,8 

 T.W.M. Holding 2,0 0,0 0,0 2,0 

 Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) 0,8 -0,8 0,0 0,0 

 Deelnemingen voormalig Essent 16,5 0,0 0,0 16,5 

 Enexis 3,5 0,0 0,0 3,5 

 Overige 0,8 0,0 0,0 0,8 

     

Verstrekte langlopende leningen aan: 171,9 -20,5 45,9 105,5 

 Woningbouwverenigingen 21,1 1,5 4,8 17,8 

 Deelnemingen:     

 - Belegging rendementsfonds  1,7 - 1,7 0,0 0,0 

 - Vordering bouwfonds 21,3 -21,3 0,0 0,0 

 - TWM 19,3 1,0 0,0 20,3 

 - N.V. Monumentenfonds Brabant    0,4 0,0 0,0    0,4 

 - Vordering Enexis B.V. 67,2 0,0 16,8 50,4 

 Overige:     

 - Beekse Bergen    5,8 0,0 0,1    5,7 

 - Kunstcluster 10,9 0,0 0,2 10,7 

 - Overbruggingskrediet consortium      

 Stappegoor 

22,5 0,0 22,5    0,0 

 - Vestia    1,5 0,0 1,5    0,0 

    - Overige 0,2 0,0 0,0 0,2 

     

Overige uitzettingen 6,7 24,0 0,1 30,6 

 - Belegging rendementsfonds  0,0 1,7 0,0 1,7 

 -  Vordering bouwfonds 0,0 21,3 0,0 21,3 

 - Startersleningen 6,1 1,0 0,0 7,1 

 - Overige 0,6 0,0 0,1 0,5 

     

Bijdrage activa derden  0,2 0,0 0,0 0,2 

     

Totaal Financiële Vaste Activa 202,4 2,7 46,0 159,1 

 

In 2012 heeft een herrubricering plaatsgevonden van de categorie 'overige' naar 'leningen aan 

woningbouwcorporaties' inzake de lening aan Vestia. Eind 2012 is een lening van € 22,5 miljoen door het 

consortium Stappegoor afgelost. Tevens werd in 2012 een van de brugleningen van Enexis afgelost (€ 16,8 

miljoen). Voor de deelnemingen in Stadsontwikkelingsmaatschappij en WOM Quirijn zijn voorzieningen 

getroffen welke in mindering zijn gebracht op de waardering van de deelneming.  
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Voorraden 
 

Voorraden 31-12-2011 31-12-2012 

Grond- en hulpstoffen:   

 - niet in exploitatie genomen bouwgronden 87,9 16,6 

Onderhanden werk :   

 - in exploitatie genomen gronden 107,4 5,7 

 - overig onderhanden werk 12,1 0,0 

Gereed product en handelsgoederen 0,7 0,9 

Totaal 208,1 23,2 

 
Het verloop van de voorraad gronden is als volgt: 

 

Gronden Boekwaarde 

31-12-2011 

Investeringen 

/ toename 

Desinvesteringen 

/ afname 

Boekwaarde 

31-12-2012 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 87,9 0 40,4 47,5 

Correctie boekwaarde verliesgevende plannen 0,0 0,0 30,9 -30,9 

In exploitatie genomen bouwgronden 141,7 10,5 48,0 104,2 

Correctie boekwaarde verliesgevende plannen -34,3 0,0 64,2 -98,5 

Totaal gronden 195,3 10,5 183,5 22,3 

 

In verband met de BBV-voorschriften zijn de NIEG-gronden afgewaardeerd. De boekwaarde per ultimo 2012 

van € 20,7 miljoen aan NIEG gronden en € 18,9 miljoen aan panden en opstallen is verantwoord onder de 

materiële vaste activa. De onderhanden werken derden worden met ingang van 2012 onder de materiële vaste 

activa verantwoord (€ 20,5 miljoen). Voor een verdere toelichting zie de paragraaf 2.9 grondbeleid in deze 

jaarstukken 

 
 

Uitzettingen 

 

Uitzettingen Boekwaarde

31-12-2011 

Boekwaarde 

31-12-2012 

Vorderingen op openbare lichamen 32,2 34,0 

Rekening courant saldi niet financiële 

instellingen 

3,3 4,5 

Debiteuren 45,6 29,8 

Overige vorderingen 9,7 15,4 

Totaal 90,8 83,7 

 

Het verloop van de post debiteuren is als volgt. 

 

Debiteuren Boekwaarde

31-12-2011 

Boekwaarde 

31-12-2012 

Vordering op debiteuren 58,4 44,3 

Voorziening oninbaarheid -12,8 -14,5 

Saldo Debiteuren 45,6 29,8 
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Liquide Middelen 

 

Liquide middelen 31-12-2011 31-12-2012 

Kas 0,1 0,1 

Bank- en giro 17,8 27,2 

Totaal 17,9 27,3 

 

 

Overlopende Activa 

 

Overlopende Activa 31-12-2011 31-12-2012 

Nog te ontvangen voorschotbedragen van 

Europese en Nederlandse overheidslichamen 

2,1 8,6 

Overige nog te ontvangen bedragen en 

vooruitbetaalde bedragen 

26,6 9,3 

Totaal 28,7 17,9 

 

 

Het verloop van de post nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse 

overheidslichamen is als volgt.   

 

Verloop nog te ontvangen 

voorschotbedragen van Europese en 

Nederlandse overheidslichamen  

(x € 1.000) 

Boekwaarde 

31-12-2011 

Toevoeging Ontvangen 

bedragen 

Boekwaarde 

31-12-2012 

Nog te ontvangen ISV 138 7 138 7 

Crossroads 102 138 102 138 

Jeugdzorg 0 87 0 87 

Sanering verkeerslawaai 130 22 0 152 

Ruimte voor ruimte 1.162 204 0 1.366 

Samen investeren; dynamisch Brabant 194 4.324 194 4.324 

Mobiliteitsfondsen 0 71 0 71 

Quick wins binnenhavens 0 498 0 498 

Externe Veiligheid 24 24 24 24 

Energieloket klimaatbureau 15 0 15 0 

Virtueel Brabant/ E-Dienstverlening 12 0 12 0 

Diverse regelingen voormalig GO 319 0 319 0 

Subsidieregeling Op-Zuid 0 68 0 68 

Mensgerichte maatregelen 0 337 0 337 

Investeringen Verkeer en Vervoer 0 1.517 0 1.517 

Beleidsagenda Hart van Brabant 0 23 0 23 

Totaal  2.096 7.320 804 8.612 
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PASSIVA: 
 

Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de navolgende posten. 

 

Eigen Vermogen 31-12-2011 31-12-2012 

Algemene Reserve 22,6 23,9 

Bestemmingsreserves:   

 Vrij inzetbare reserves  55,6 51,4 

   Bestemde reserves 75,8 69,9 

 Niet direct inzetbare reserves 369,4 330,8 

 Niet inzetbare reserves 311,3 275,4 

Resultaat na bestemming 

 

61,8 28,0 

Totaal 896,5 779,4 

 

Het verloop van de individuele reserves en aard en doel van de reserves is opgenomen in bijlage I.  

De mutatie op het eigen vermogen is € 117,1 mln. Hierin is begrepen een correctie van € 7,2 mln. op de 

beginbalans m.b.t. Ireen Wüstbaan en T-Kwadraat. Hetzelfde bedrag is ook gecorrigeerd onder de materiële 

vaste activa. 

 

Voorzieningen 
Het verloop van de voorzieningen is hieronder weergegeven 

 

Voorzieningen Saldo 

31-12-2011 

Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo 

31-12-2012 

Voorziening voormalig personeel 3,3 2,3 1,6 0,0 4,0 

Voorziening voormalig bestuur 6,9 0,8 0,4 0,0 7,3 

Voorziening wachtgeldverplichting  S.M.O. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Voorziening Terra Nova 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Voorziening openbaar vervoer 7,9 0,1 0,2 0,0 7,8 

Voorziening vordering Verk Venn. Bv 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 

Voorziening aankoop Piusplein 1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 

Voorziening aankoop kunstcluster 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 

Voorziening onderhoud gemeente gebouwen 0,5 5,6 5,1 0,0 1,0 

Voorziening hinderwetvergunning 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 

Voorziening voormalig personeel Brandweer 0,7 0,1 0,4 0,0 0,4 

Voorziening afwikkeling  dec. stadswinkels 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Voorziening afwikkeling  SOM 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

Voorziening brug Piushaven 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

Voorziening afwikkeling Quirijnboulevard 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 

Voorziening maatschappelijke ontwikkeling 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

Totaal Voorzieningen 37,5 12,1 8,7 0,0 40,9 
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Vaste schulden 

Vaste Schulden 31-12-2011 31-12-2012 

Onderhandse leningen van:   

 Binnenlandse banken en overige financiële   

 instellingen 

89,9 71,3 

 Bedrijven en overige sectoren 1,5 1,5 

Waarborgsommen 2,9 2,9 

Totaal 94,3 75,7 

 

Het totaalbedrag aan toegerekende rente aan de langlopende leningen over 2012 bedroeg € 3,2 miljoen. 

 

Vlottende schulden 

Vlottende Schulden 31-12-2011 31-12-2012 

Kasgeldleningen 57,0 60,0 

Bank- en girosaldi 0,0 0,0 

Overige schulden 50,5 40,9 

Totaal 107,5 100,9 

 

De posten onder de overige schulden hebben met name betrekking op te betalen crediteuren, te betalen rente 

op leningen en overige nog te betalen posten.  

 

Overlopende passiva 

Overlopende passiva 31-12-2011 31-12-2012 

Verplichtingen 9,9 6,1 

Ontvangen voorschotbedragen Europese en 

Nederlandse overheidslichamen 

30,9 25,0 

Overige overlopende passiva 42,5 20,6 

Totaal 83,3 51,7 

 

 

 

Ontvangen voorschotbedragen Europese 

en Nederlandse overheidslichamen 

(x € 1.000) 

Boekwaarde 

31-12-2011 

Toevoeging Vrijgevallen 

bedragen 

Boekwaarde 

31-12-2012 

Geluidbelastingkaarten 271 0 271 0 

Samen Investeren 3.866 4.527 7.531 862 

WIN gelden 124 0 124 0 

RMC 801 725 840 686 

Jeugdzorg 175 794 969 0 

Maatschappelijke ontwikkeling  algemeen 225 0 225 0 

Afwikkeling pardonregeling 34 0 34 0 

Klimaatneutrale maatregelen 370 165 352 183 

Middelen derden 8 15 14 9 

Mobiliteitsfondsen 0 698 0 698 

Goedkope Koopwoningen 237 1.217 1.454 0 

Stimuleringsregeling woningbouw 312 0 312 0 

Onderwijshuisvesting 0 4 0 4 
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Onderwijsachterstandsbeleid 447 6.580 4.483 2.544 

Gevelmaatregelen langs spoorlijn 152 215 216 151 

Spoorse doorsnijding  Spoorzone 14.906 307 0 15.213 

Spoorse doorsnijding Academielaan 1.453 0 1.453 0 

Voorziening Werk en inkomen (werkdeel) 6.883 16.914 19.716 4.081 

Voorziening vooruitontvangen projectbijdragen 606 0 0 606 

Overige vooruitontvangen 41 0 41 0 

Totaal  30.911 32.161 38.035 25.037 

 

 

 

Gegarandeerde geldleningen 

 

Gegarandeerde geldleningen 
(in miljoenen € ) 

31-12-2011 31-12-2012 

* Met contragarantie   1.317,1  1.366,3 

 Woningcorporaties 1.287,7  1.305,8  

 Particulieren 28,9  23,1  

 Sportgaranties 0,5  0,4  

   Consortium Stappegoor BV 0  37  

* Zonder contragarantie  17,8  16,2 

 Zorginstellingen 17,2  15,7  

 Cultuurinstellingen 0,6  0,5  

Totaal  1.334,9  1.382,5 

 

De gemeente Tilburg kent gegarandeerde geldleningen met contragarantie waarbij een derde partij mede 

garant staat en leningen zonder contragarantie waarvoor de gemeente alleen garant staat. 

 

Leningen met contragarantie 
De gegarandeerde geldleningen aan woningbouwcorporaties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). De garanties aan particulieren betreffen in het verleden verstrekte garanties voor eigen 

woningbezit particulieren en zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Eigen Woningen. Gemeente en Rijk 

staan voor beide gezamenlijk garant. De sportgaranties zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sport. 

 

Op 3 december 2012 heeft de Raad besloten dat de gemeente Tilburg zich garant stelt jegens de BNG voor een 

financieringsovereenkomst aan het consortium Stappegoor B.V. tot een bedrag van € 37 mln. (incl. kosten 

maximaal € 40 mln.) Voor het bedrag hiervan boven € 22,5 miljoen is een contragarantie ad € 17,5 mln. 

afgegeven aan de gemeente door de moedermaatschappijen van de in het consortium deelnemende partijen. 

 
Leningen zonder contragarantie 
Dit betreft leningen aan zorg- en cultuurinstellingen.  

 

In 2012 zijn er geen betalingen geweest voor verleende borg- en garantstellingen. 

 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
De gemeente Tilburg is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende verplichtingen die niet 

uit de balans blijken. De belangrijkste hiervan per einde 2012 zijn: 

a. Huurverplichtingen  

Uit hoofde van afgesloten huurcontracten voor diverse stadskantoren bestaan er tot een bedrag van  

€ 8.403.679 huurverplichtingen per ultimo 2012 voor de resterende huurperiodes.  
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b. Wagenpark 

Voor het wagenpark is er aan resterende leasetermijnen een bedrag van € 1.308.109 verschuldigd. 

c. Levering grond Stappegoor. 

In het kader van de (aanvullende) overeenkomst Stappegoor dient de gemeente Tilburg nog 

daadwerkelijk tot uitlevering van de grond, ruim 156.000 m2, over te gaan. Indien (externe) 

ontwikkelingen invloed hebben op de overeengekomen afspraken zal in gezamenlijk overleg worden 

gezocht naar een oplossing. Deze oplossing dient als eerste binnen het plangebied, vervolgens buiten 

het plangebied en als laatste optie in enige mate van financiële compensatie te worden gevonden.  

d. Eigen bijdrage op grond van de WMO. 

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 

(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft 

bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het 

CAK.  

De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de 

juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. 

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de 

wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 

bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door 

de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden 

verkregen. 

e. Aan de gemeente Tilburg zijn uit hoofd van zekerheidsstellingen voor in totaal € 14,5 mln. aan 

bankgaranties afgegeven in het kader van m.n. verkoop van gebouwen, gronden of uitvoering van 

grote projecten. 
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3.4 Programmarekening 

3.4.1 Resultaat 

 
Oorspronkelijke 

begroting 

Gewijzigde 

begroting 

Rekening Programma 

 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  saldo 

1.1 Cultuur 24.663 -294 25.721 372 24.824 888 23.935 

1.2 Onderwijs en Jeugd 58.095 12.685 59.911 13.198 56.091 12.113 43.978 

1.3 Sport 24.053 8.472 28.608 8.308 27.692 7.726 19.966 

1.4 Zorg en Welzijn 77.960 6.563 73.606 1.108 74.473 5.783 68.690 

1.5 Integratie 5.143 1.732 5.114 2.689 3.929 1.756 2.173 

1.6 Veiligheid 31.294 3.211 32.837 2.647 32.076 4.624 27.453 

1.7 Armoedebeleid 20.324 506 20.138 506 20.109 757 19.353 

2.1 Economie 53.660 60.103 70.397 76.589 54.402 50.391 4.011 

2.2 Arbeidsmarktbeleid 155.244 132.617 160.534 135.637 158.502 141.580 16.921 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 5.866 1.836 7.250 1.452 5.758 1.332 4.426 

3.2 Wonen 26.100 30.062 55.177 47.124 33.574 29.635 3.939 

3.3 Verkeer en vervoer 53.800 17.035 58.641 16.322 44.642 13.613 31.029 

3.4 Milieu 30.673 1.142 40.638 3.408 35.668 3.627 32.041 

3.5 Water, natuur en landschap 21.677 664 22.369 732 20.900 630 20.270 

4.1 Bestuur 13.336 2.738 5.315 98 5.352 103 5.249 

4.2 Dienstverlening, belasting en tarieven 84.919 129.536 86.089 144.278 63.114 833 62.281 

4.4 Algemene dekkingsmiddelen, interne 

dienstverlening 

 

110.248 354.811 35.466 294.255 20.147 295.957 -275.810 

Subtotaal programma's 797.055 763.419 787.813 748.723 681.254 571.348 109.906 

        

Oorspronkelijke 

begroting 

Gewijzigde 

begroting 

Rekening mutatie reserves 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  saldo 

1.1 Cultuur 745 2.555 745 2.555 871 1.501 -630 

1.2 Onderwijs en Jeugd 500 7.187 500 9.108 500 8.624 -8.124 

1.3 Sport 123 1.456 123 1.702 121 1.835 -1.714 

1.4 Zorg en Welzijn 88 2.788 910 2.967 910 3.435 -2.525 

1.5 Integratie 17 17 17 17 20 0 20 

1.6 Veiligheid 0 583 0 2.579 589 1.501 -912 

1.7 Armoedebeleid 0 0 0 20 396 326 70 

2.1 Economie 22.036 31.841 22.826 34.832 38.002 61.106 -23.105 

2.2 Arbeidsmarktbeleid 0 153 2.000 4.370 2.000 4.370 -2.370 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 20 79 54 1.564 171 773 -602 

3.2 Wonen 9.287 5.306 11.494 14.352 30.314 29.764 550 

3.3 Verkeer en vervoer 6.513 16.688 9.029 25.164 12.230 19.738 -7.508 

3.4 Milieu 0 3.919 650 5.431 1.408 2.287 -879 

3.5 Water, natuur en landschap  0 372 1.498 1.639 2.493 1.544 949 

4.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Dienstverlening, belasting en tarieven 2.031 14.290 12.283 24.503 116.858 243.759 -126.901 

4.4 Algemene dekkingsmiddelen, interne 

dienstverlening 

 33.911 23.703 
44.037 24.742 46.893 11.161 35.732 

Subtotaal reserves  75.271 110.937 106.164 155.547 253.774 391.724 -137.950 

        

Saldo rekening  872.326 874.356 893.978 904.270 935.028 963.072 -28.044 

 
Een toelichting op de programma's, en daarbinnen de producten, is opgenomen in paragraaf 3.5. 
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3.4.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 
 

Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 

  

 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

1.1 Cultuur 25.721 372 24.824 888 -898 517 -1.415 

1.2 Onderwijs en Jeugd 59.911 13.198 56.091 12.113 -3.820 -1.085 -2.735 

1.3 Sport 28.608 8.308 27.692 7.726 -916 -582 -335 

1.4 Zorg en Welzijn 73.606 1.108 74.473 5.783 867 4.675 -3.808 

1.5 Integratie 5.114 2.689 3.929 1.756 -1.185 -933 -252 

1.6 Veiligheid 32.837 2.647 32.076 4.624 -760 1.977 -2.737 

1.7 Armoedebeleid 20.138 506 20.109 757 -28 251 -279 

2.1 Economie 70.397 76.589 54.402 50.391 -15.995 -26.199 10.204 

2.2 Arbeidsmarktbeleid 160.534 135.637 158.502 141.580 -2.032 5.944 -7.976 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 7.250 1.452 5.758 1.332 -1.492 -120 -1.372 

3.2 Wonen 55.177 47.124 33.574 29.635 -21.603 -17.489 -4.114 

3.3 Verkeer en vervoer 58.641 16.322 44.642 13.613 -13.999 -2.709 -11.291 

3.4 Milieu 40.638 3.408 35.668 3.627 -4.970 219 -5.189 

3.5 Water, natuur en landschap 22.369 732 20.900 630 -1.469 -102 -1.367 

4.1 Bestuur 5.315 98 5.352 103 37 5 32 

4.2 Dienstverlening, belasting en tarieven 86.089 144.278 63.114 833 -22.975 -143.445 120.470 

4.4 Algemene dekkingsmiddelen, interne 

dienstverlening 

35.466 294.255 20.147 295.957 -15.319 1.702 -17.021 

Subtotaal programma's 787.813 748.723 681.254 571.348 -106.559 -177.375 70.816 

        

Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil mutatie reserves 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten  Saldo 

1.1 Cultuur 745 2.555 871 1.501 127 -1.054 1.181 

1.2 Onderwijs en Jeugd 500 9.108 500 8.624 0 -484 484 

1.3 Sport 123 1.702 121 1.835 -2 133 -135 

1.4 Zorg en Welzijn 910 2.967 910 3.435 -0 468 -469 

1.5 Integratie 17 17 20 0 3 -17 20 

1.6 Veiligheid 0 2.579 589 1.501 589 -1.078 1.667 

1.7 Armoedebeleid 0 20 396 326 396 306 90 

2.1 Economie 22.826 34.832 38.002 61.106 15.176 26.274 -11.098 

2.2 Arbeidsmarktbeleid 2.000 4.370 2.000 4.370 0 -0 0 

3.1 Stedelijke inrichting -stedenbouw 54 1.564 171 773 117 -791 908 

3.2 Wonen 11.494 14.352 30.314 29.764 18.820 15.412 3.408 

3.3 Verkeer en vervoer 9.029 25.164 12.230 19.738 3.201 -5.427 8.628 

3.4 Milieu 650 5.431 1.408 2.287 758 -3.144 3.902 

3.5 Water, natuur en landschap 1.498 1.639 2.493 1.544 995 -95 1.090 

4.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Dienstverlening, belasting en tarieven 12.283 24.503 116.858 243.759 104.575 219.256 -114.681 

4.4 Algemene dekkingsmiddelen, interne 

dienstverlening 

44.037 24.742 46.893 11.161 2.856 -13.582 16.437 

Subtotaal reserves 106.164 155.547 253.774 391.724 147.610 236.177 -88.568 

        

saldo rekening 893.978 904.270 935.028 963.072 41.050 58.802 -17.752 
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A: toetsing rechtmatigheid exploitatiebudgetten: 

Toelichting op de afwijkingen daar waar het lastenbudget overschreden is. 

 

De toets op de rechtmatigheid richt zich op de gerealiseerde uitgaven in relatie tot de geraamde uitgaven 

volgens de bijgestelde begroting. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er een overschrijding van de lasten is op 

het programma Zorg en Welzijn (€ 0,867 mln.) en het programma Bestuur (€ 0,037mln.). Deze overschrijding 

hebben met name betrekking op de volgende uitgaven: 

- realisatie multifunctionele accommodaties (binnen de gesloten exploitatie) 

- bijdrage pakketmaatregel AWBZ (deze wordt gedekt uit hogere bijbehorende baten). 

- Herziene actuariële berekeningen voor de voorziening voormalig bestuur. 

 

Deze uitgaven hebben plaatsgevonden binnen de met de raad afgesproken beleidskaders en wegen derhalve 

niet mee in het oordeel van de accountant over de begrotingsrechtmatigheid.  

 

 

B: Toetsing rechtmatigheid Investeringskredieten 

 

De investeringen in 2012 hebben plaatsgevonden binnen de beschikbaar gestelde kredieten. In bijlage VIII is 

een overzicht opgenomen met de beschikbaar gestelde en restantkredieten en uitgaven hierop. 
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3.4.3 Resultaatbestemming 

 
Aan de raad wordt voorgesteld het resultaat bij de jaarrekening als volgt te bestemmen: 

 

                          (bedragen x € 1.000) 

Voordelig saldo jaarrekening t.o.v. 

najaarsrapportage 

  17.752 V 

     

Voorstellen resultaatbestemming:     

- overhevelingsvoorstellen (zie pag. 162) 12.012 N   

- storting in reserve Samen Investeren (zie pag. 216) 3.406 N   

- storting vrijgevallen middelen rijksstimulering 

woningbouw in reserve opvang economische crisis  

(zie pag. 192) 

312 N   

Totaal voorstellen resultaatbestemming   15.730 N 

     

Vrij te bestemmen resultaat   2.022 V 

 

 

 

 

Jaarresultaat 2012 
Het totale jaarresultaat over 2012 is als volgt samengesteld. 

 

                           (bedragen x € 1.000) 

Rapportage Bruto 

resultaat 

Overhevelings-

voorstellen  

door raad besloten 

Saldo 

 

Voorstellen 

bestemming 

jaarrekening 

Netto 

resultaat 

 

Voorjaarsrapportage  -2.578  -2.578  -2.578 

Najaarsrapportage  15.939 3.071 12.868  12.868 

Jaarrekening  17.752  17.752 15.730 2.022 

TOTAAL 31.113 3.071 28.042 

 

15.730 12.312 

 
Het netto-resultaat van de voorjaars- en najaarsrapportage is reeds door de Raad bestemd. 
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Overhevelingsvoorstellen 
 

                    (bedragen x € 1.000) 

Sociale Stijging Bedrag  

1. Middelen actieplan jeugdwerkloosheid  €      2.620 pag. 185 

2. Invoeringsbudget transitie ABWZ-begeleiding  €         159  pag. 171 

3. Middelen casemanagement  €         291  pag. 186 

4. Middelen RCF / LKC  €         867  pag. 185 

   

Vestigingsklimaat   

5. Doorontwikkeling Midpoint  €           80  pag. 183 

6. Flower Expo Changzhou  €           14  pag. 183 

7. Structuurvisie Tilburg  €           40  pag. 189 

   

Leefbaarheid   

8. Kinderboerderij Maria Goretti  €         224  pag. 199 

9. ESCO, effectieve benutting revolverend fonds gemeentelijke     

gebouwen en installaties 

 €           17  pag. 199 

10. Klimaatprogramma  €           18  pag. 199 

11. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant  €         214  pag. 180 

   

Bestuur   

12. Middelen Virtueel Brabant  €           39  pag. 214 

13. Conditie afhankelijk onderhoud gemeentegebouwen  €           76  pag. 210 

   

14. Budgetten aangegane verplichtingen (technische   

overhevelingen) 

 €     7.353  pag. 163 

   

Totaal €   12.012  
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3.5 Toelichting op de Programmarekening 
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen in de jaarrekening ten opzichte van de 

najaarsrapportage. De afwijkingen worden per programma op productniveau toegelicht. (De bedragen in de 

tabellen in deze paragraaf zijn x € 1.000) 

 

 

ALGEMEEN 

 

1. Organisatiekosten 

Onder de organisatiekosten van de gemeente Tilburg worden verstaan alle personele - en materiële kosten 

die verbonden zijn aan het functioneren van de gemeentelijke organisatie (excl. bestuur), maar niet de 

programmakosten zelf. Deze organisatiekosten worden uiteindelijk administratief versleuteld naar de 

verschillende producten. Vandaar dat afwijkingen op de organisatiekosten doorwerken op elk product. De 

toelichting op de afwijkingen wordt niet per product toegelicht maar volgt hieronder centraal. 

 

Het resultaat op de organisatiekosten ten opzichte van de najaarsrapportage is € 0,2 mln. nadelig. Bij de 

najaarsrapportage werd een voordeel gemeld van € 2,2 mln.. Het totale voordeel over heel 2012 komt 

daarmee op € 2,0 mln..  

 

Personele budgetten  
Binnen de organisatiekosten vormen de personele kosten de grootste component. Hieronder vallen diverse 

kostenposten o.a. salariskosten, beschikbare vacatureruimte, inhuur personeel, OVT-kosten en de storting in 

de voorziening voormalig personeel. Op het totale budget zijn de kosten per saldo binnen de beschikbare 

budgetten gebleven. 

 

Informatisering & Automatisering 

Het voordeel op de kapitaallasten Informatisering & Automatisering bedroeg € 1,3 mln. Hiervan is € 0,8 mln. 

gestort in de ROI waardoor de maximale storting voor 2012 is bereikt. Het restant van € 0,5 mln. valt vrij ten 

gunste van de algemene middelen. 

 

Overige bedrijfsvoeringskosten  
De overige bedrijfsvoeringskosten, waaronder financiën, basisregistraties, faciliteiten, huisvesting en overig  

leiden gesaldeerd tot een voordeel van € 1,5 mln.. 

 

 

2.Technische overhevelingen 

Budgetten voor uitvoering van reeds verstrekte externe opdrachten waarvan de uitvoering op balansdatum 

nog niet gestart is, worden niet als verplichting op de balans opgenomen. Deze budgetten moeten echter wel 

voor de uitvoering van die opdrachten ter beschikking blijven. Voor deze zogenaamde technische 

overhevelingen wordt bij de resultaatbestemming een voorstel tot overheveling gedaan (zie pag. 162). 
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Programma 1.1 Cultuur 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.1 Cultuur 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

21110 - Cultuurbeleid 

 

26.466 2.927 25.695 2.390 -771 -537 -234 

Totaal 26.466 2.927 25.695 2.390 -771 -537 -234 

 
21110 - Cultuurbeleid  

 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren: 

 

• Doorberekende organisatiekosten V 31 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 3 

• Bibliotheek Midden-Brabant V 23 

• Vrijval balans V 42 

• Afrekening subsidie 2011 V 21 

• Storting reserve culturele vernieuwing V 30 

• Kostenmix cultuurbeleid V 10 

• Resultaat KORT V 11 

• Meerkosten Maauwmuur N/V - 

• Overige afwijkingen V 63 

 

Toelichting: 

 

Bibliotheek Midden-Brabant  
Bibliotheek Midden-Brabant kan de btw op WSW-formatieplaatsen verrekenen met de fiscus; de subsidie voor 

deze formatieplaatsen is daarom exclusief btw verleend. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 23.000,-. 

 

Vrijval balans 
Vanuit de balans is € 42.000,- incidenteel vrijgevallen vanwege vervallen verplichtingen. 

 

Afrekening subsidie 2011 
Van de Twern is € 21.000,- teruggevorderd van een toegekende subsidie voor culturele activiteiten in de 

Reeshof in verband met de openstelling van de Heyhoef. 

 

Storting reserve culturele vernieuwing 
Conform het vastgestelde bestedingsplan is € 765.000,- gestort in de reserve culturele vernieuwing. Ten 

opzichte van de in de exploitatie beschikbare budgetten heeft dit geleid tot een incidenteel voordeel van 

€ 30.000,-. 

 

Kostenmix cultuurbeleid 
Het budget voor compensatie nominale ontwikkeling (prijsstijging) is niet nodig gebleken. Dit heeft 

geresulteerd in een voordeel van € 10.000,-. 

 

Resultaat KORT 
Vanwege de afbouw van het KORT-beleid zijn er minder kosten voor PR en communicatie gemaakt. Dit heeft 

geleid tot een voordeel van € 11.000,-. 

 

Meerkosten maauwmuur (N lasten € 20.000,-, V baten € 20.000,-) 
De omgevingscommissie heeft wijzigingen opgelegd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Daardoor is ook 

de uiteindelijke locatie van de Maauwmuur aangepast en zijn de kosten € 20.000,- hoger uitgevallen. Het ging 
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daarbij om extra kosten voor leidingenonderzoek, fundering en verplaatsing van lichtmasten. Bij de afbouw van 

het KORT-beleid is aangegeven dat de vrije ruimte binnen de reserve beeldende kunst beschikbaar is om 

tegenvallers bij de nog af te ronden KORT-projecten op te vangen. De meerkosten van € 20.000,- zijn daarom 

ten laste van de reserve beeldende kunst gebracht. 
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Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd 

 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.2 Onderwijs en Jeugd 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

21260 - Brede school 9.253 5.587 8.054 4.710 -1.199 -877 -322 

21265 - Startkwalificatie 1.556 1.158 1.301 1.155 -255 -3 -252 

21270 - Jeugd en zorg 9.756 3.073 8.351 2.805 -1.405 -268 -1.137 

21275 - Coalitie voor de jeugd 3.848 10 5.444 1.654 1.596 1.644 -47 

21280 - Jeugd en veiligheid 729 0 724 -10 -6 -10 4 

21285 - Volwasseneneducatie 2.929 2.755 2.642 2.472 -288 -283 -5 

21290 - Hoger onderwijs 197 45 163 45 -34 -0 -33 

21295 - Accommodaties 30.658 9.678 28.346 7.889 -2.312 -1.789 -523 

41210 - Leerlingenvervoer 1.484 0 1.566 19 82 19 63 

Totaal 60.411 22.306 56.591 20.737 -3.820 -1.569 -2.251 

 
21260 - Brede school  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:   

• Combinatiefuncties V 77 

• Peuterspeelzaalwerk V 154 

• Toezicht GGD peuterspeelzalen V 57 

• Overige afwijkingen V 34 

 

Combinatiefuncties 
Op de combinatiefuncties is een voordeel van € 77.000,- ontstaan als gevolg van lagere kosten voor de 

uitvoering door het Sportbedrijf. Daarnaast is ook de verhoogde rijksbijdrage niet volledig ingezet. 

 

Peuterspeelzaalwerk 
Door minder dagdelen peuterspeelzaalwerk en afrekeningen over voorgaande jaren, is een incidenteel 

voordeel ontstaan van € 154.000,-. 

 

Toezicht GGD peuterspeelzalen 
De GGD heeft minder kosten in rekening gebracht dan begroot. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel 

van € 57.000,-. 

 
21265 - Startkwalificatie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:   

• VSV-budget V 116 

• Schoolloopbaanbegeleiding V 37 

• Afrekening OGT toeleiding VSV-ers V 58 

• Overige afwijkingen V 41 

 

VSV-budget  
De middelen uit de decentralisatie-uitkering jeugd zijn voor een bedrag van € 116.000,- niet besteed en zijn 

vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 

 

Schoolloopbaanbegeleiding 
De totale subsidieverlening schoolloopbaanbegeleiding 2012 is € 30.000,- lager uitgevallen dan begroot. 

Daarnaast heeft de afrekening over 2011 geleid tot een voordeel van € 7.000,-. 
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Afrekening OGT toeleiding VSV-ers  
De afrekening van de subsidie Onderwijsgroep Tilburg voor dienstverlening om VSV-ers terug te leiden naar het 

onderwijs, heeft geleid tot een voordeel van € 58.000,-. 

  

21270 - Jeugd en Zorg  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 31 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 3 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 128 

• CJG algemeen V 583 

• CJG-centraal / ZAT's / Communicatie  V 282 

• Interventies IMW V 66 

• Overige afwijkingen V 44 

 

CJG algemeen 
Met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg zijn we terughoudend geweest met nieuwe uitgaven. 

Daardoor is het vrij beschikbare budget na actualisering van het bestedingplan CJG ad € 583.000,- niet besteed. 

 

CJG-centraal/ZAT's/Communicatie 
De lagere kosten ad € 282.000,- hebben voornamelijk betrekking gehad op communicatie en Zorg Advies 

Teams (ZAT's) speciaal onderwijs. 

 

Interventies IMW 
De subsidie voor 2 tijdelijke gezinscoaches IMW wordt slechts voor de helft betaald uit het budget CJG. De 

andere helft komt uit budget persoonsgerichte ketenregie. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 66.000,-. 

 

21275 - Coalitie voor de Jeugd  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:   

• Vaststelling subsidie Twern WSW 2011 V 19 

• Restantbudget vrijwillig jeugd en jongerenwerk V 22 

• Overige afwijkingen V 6 

 

Vaststelling subsidie Twern WSW 2011 
De subsidie voor WSW jongerenwerk 2011 is € 19.000,- lager vastgesteld dan oorspronkelijk toegekend. Dit 

heeft in 2012 geleid tot een incidenteel voordeel. 

 

Restantbudget vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 
Het restantbedrag vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 2012 ad € 22.000,- is vrijgevallen. 

 
21280 - Jeugd en Veiligheid  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Overige afwijkingen N 4 

 

21285 - Volwasseneneducatie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 5 

 

21290 - Hoger Onderwijs 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 23 

• Overige afwijkingen V 10 

 

21295 - Accommodaties 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 70 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 12 
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• Kapitaallasten onderwijsaccommodaties V 354 

• Frictiekosten, OZB, schades V 87 

 

Kapitaallasten onderwijsaccommodaties 
Door vertraging in de investeringen zijn de kapitaallasten € 354.000,- lager uitgevallen. 

 

Frictiekosten, OZB, schades 
Op het budget frictiekosten is in 2012 geen beroep gedaan (V € 46.000,-), de OZB voor schoolgebouwen is 

hoger dan geraamd onder meer door aanslagen over voorgaande jaren (N € 106.000,-), en het budget voor 

schades aan schoolgebouwen geeft een onderbesteding te zien (V € 147.000,-). 

 

41210 - Leerlingenvervoer 

De afwijking is als volgt te specificeren:    

• Leerlingenvervoer N 63 

 
Leerlingenvervoer 
Bij de najaarsrapportage is op de kosten leerlingenvervoer een voordeel gemeld van € 560.000,- waarvan 

€ 425.000,- structureel. De werkelijke vervoerskosten zijn uitgekomen conform deze prognose.  

Echter, bij de berekening was abusievelijk geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten van het Regionale 

Servicepunt Leerlingenvervoer. Deze uitvoeringskosten bedroegen in 2012 € 63.000,-. De structurele 

uitvoeringskosten bedragen € 100.000,- (zie pag. 220). 
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Programma 1.3 Sport 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.3 Sport 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

51310 - Sport 

 
28.731 10.010 27.813 9.561 -918 -449 -470 

Totaal 28.731 10.010 27.813 9.561 -918 -449 -470 

 
51310 - Sport 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten N 61 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 62 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 120 

• Sportstimulering V 249 

• Sportaccommodaties V 69 

• Sportsubsidies en -evenementen V 31 

 

Sportstimulering 
Het resultaat op sportstimulering is uitgekomen op € 249.000,- voordelig, als volgt te specificeren: 

• V € 51.000,- website sport; 

• V € 84.000,- sportstimuleringactiviteiten, vooral omdat substitutie heeft plaatsgevonden met gelden 

uit de NASB regeling; 

• V € 114.000,- combinatiefuncties, met name door het later invullen van functies, andere bekostiging 

van de activiteiten en een andere verrekeningssystematiek vanuit het product 2.1.2.60 Brede school. 
 

Sportaccommodaties 
Op de exploitatie van de sportaccommodaties is een resultaat ontstaan van € 69.000,- voordelig.  

De belangrijkste afwijkingen bij de lasten waren: 

• V € 274.000,- energielasten; 

• V € 347.000,- latere openstelling Drieburcht; 

• N € 131.000,- onderhoud en renovatie. Het voordeel op het onderhoud van de buitensportvelden 

bedroeg € 152.000,-. Echter, het nadeel op onderhoud van de overige accommodaties bedroeg 

€ 193.000,-. Daarnaast is er een nadeel van € 90.000,- ontstaan door de renovatie van het kunstgras 

van Were Di (de nieuwe infill). 

• overige voordelen: belastingen (€ 37.000,-), niet duurzame goederen (€ 25.000,-), beveiliging 

(€ 64.000,-), huur (€ 82.000,-) en waterverbruik (€ 15.000,-). 

 

Met uitzondering van het instructie zwemmen, zijn bij bijna alle activiteiten de bezoekersaantallen lager 

geweest dan in 2011. Landelijke cijfers laten hetzelfde beeld zien. Daardoor zijn de baten lager uitgevallen dan 

begroot. 

 

De belangrijkste afwijkingen waren: 

• N € 68.000,- Robbenbad. Het resultaat is wel verbeterd t.o.v. 2011 maar de huidige gebruikers 

genereren nog onvoldoende omzet; 

• N € 35.000,- activiteit Auto te water. Op basis van een communicatieplan zal actief ingezet worden op 

acquisitie; 

• N € 194.000,- onderwijsgebruik sporthal T-Kwadraat. Na het vertrek van Fontys is er een toename van 

het aantal verhuurde uren aan andere gebruikers te zien. De hal is vrijwel volledig verhuurd. Echter, 

waar Fontys het hoger onderwijstarief betaalde, is er nu sprake van verhuur tegen het lagere 

sporttarief. In 2013 zal onderzocht worden hoe groot het structurele effect is. 

• De nieuwe activiteit Fit@work laat een voordeel zien van € 45.000,-. 

• N € 53.000,-  afrekening vergoeding energieverbruik horeca in T-Kwadraat en fitness in Sportcomplex 

de Reeshof. Door problemen met de tussenmeters zijn in voorgaande jaren te hoge voorschotten in 

rekening gebracht. Deze zijn in 2012 terugbetaald. 
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• N € 95.000,- recreatief schaatsen Ireen Wüst ijsbaan. Het aantal recreatieve bezoekers bedroeg 50.000 

(2011: 53.000). De overige activiteiten van het IJssportcentrum en de Ireen Wüst ijsbaan hebben 

geleid tot een voordeel € 69.000,-. 

• N € 279.000,- gebruik buitensportaccommodaties. Ondermeer door het wegvallen van het gebruik 

door Fontys en door fuserende verenigingen, is er sprake van een lager aantal uren verhuur. 

 

Sportsubsidies en -evenementen 
De stelposten voor sportsubsidies en sportevenementen zijn in 2012 voor een bedrag van € 31.000,- niet 

besteed. 
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Programma 1.4 Zorg en Welzijn  

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.4 Zorg en Welzijn 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

21410 - Zorg en ouderenbeleid 27.621 642 27.374 1.308 -247 666 -913 

21420 - Soc. infrastructuur en welzijn 10.779 0 10.522 86 -257 86 -343 

21430 - Maatschappelijk werk 4.123 0 4.195 248 72 248 -176 

31430 - Realisatie multifunct. accomm. 50 50 541 541 491 491 0 

41410 - Maatschappelijke 

ondersteuning 

31.944 3.382 32.752 7.035 808 3.653 -2.845 

Totaal 74.516 4.075 75.383 9.219 867 5.144 -4.277 

 

21410 - Zorg en ouderenbeleid 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 133 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 8 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 90 

• Invoeringsbudget transitie AWBZ-begeleiding V 159 

• AWBZ - diensten bij wonen met zorg V 18 

• Afrekening subsidies 2011 V 272 

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers V 34 

• Vrijval balanspost V 13 

• LHBT - emancipatiebeleid N 20 

• Wijkgericht vrijwilligerswerk V 66 

• Pakketmaatregel AWBZ V 179 

• Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg N 99 

• Budgetcorrectie bezuiniging buurtbemiddeling N 30 

• Budgetcorrectie Stedelijk kompas N 79 

• Eigen Kracht V 27 

• Stelpost welzijnsproducten ouderen V 12 

• Servicewijken V 54 

• WE CAN Young N 20 

• Ontwikkelbudget Stedelijk kompas V 22 

• Medicinale heroïnebehandeling V 39 

• Overige afwijkingen V 35 

 

Invoeringsbudget transitie AWBZ-begeleiding 
Voor de decentralisatie van de functie extramurale begeleiding van AWBZ naar de gemeenten heeft het Rijk 

een invoeringsbudget beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in twee delen (in 2012 en 2013) aan de 

gemeenten toegekend. Aanvankelijk was sprake van een decentralisatie per 1-1-2013. Die invoering is door de 

val van het kabinet in 2012 vertraagd. Wij verwachten nu een invoering per 1-1-2014 of 1-1-2015; hierover 

moet echter nog besloten worden door het nieuwe kabinet.  

Door deze ontwikkeling is het lokale implementatieproces van de decentralisatie van de functie AWBZ-

begeleiding vertraagd en zijn de middelen voor 2012 maar zeer beperkt aangewend. We verwachten deze, na 

besluitvorming over de wetswijziging, in 2013 wel nodig te hebben voor het nader vorm en inhoud geven van 

het proces. Bij de najaarsrapportage is reeds € 300.000,- van het budget overgeheveld naar 2013. 

Wij stellen aan de raad voor om ook het restant ad € 159.000,- van de eenmalige specifieke middelen voor de 

invoering van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken 

bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162) 

 

AWBZ - diensten bij wonen met zorg 
Op het budget AWBZ- diensten bij wonen met zorg is een incidenteel voordeel ontstaan van € 18.000,-. 
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Afrekening subsidies 2011  
De subsidievaststelling over het jaar 2011 voor een aantal gesubsidieerde instellingen heeft geleid tot een 

voordeel van € 272.000,-. De grootste afrekeningen betroffen: 

• Stichting De Wever:   € 33.000,- 

• RIBW:     € 30.000,- 

• Stichting Wielewaal:  € 23.000,- 

• De Twern (vrijetijdsbesteding):  € 89.000,- 

• Traverse:   € 72.000,- 

 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
Op basis van de gehonoreerde subsidieaanvragen uit de stelpost Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

resteert incidenteel een bedrag van € 34.000,-. 

 

Vrijval balanspost 
Vanuit de balans is € 13.000,- vrijgevallen vanwege een vervallen verplichting. 

 

LHBT - emancipatiebeleid 
Via de Septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2012 t/m 2014 € 20.000,- per jaar 

beschikbaar gesteld voor LHBT- emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, 

Biseksuelen en Transgender personen). 

In 2012 zijn deze middelen beschikbaar gesteld aan Embrace Pink en COC Tilburg. Tegenover het nadeel van 

€ 20.000,- staat op het product 1.4.4.50 Algemene uitkering een voordeel van € 20.000,- vanwege de uitkering 

via het gemeentefonds. 

 
Wijkgericht vrijwilligerswerk 
Bij de vaststelling van het programma van eisen vrijwilligerswerk en informele zorg waren de beschikbare 

middelen voor wijkgerichte inzet vrijwilligerswerk niet volledig beschikbaar gesteld voor subsidieverlening aan 

Contour. Over de inzet van de restantmiddelen van € 100.000,- zou in 2012 nadere besluitvorming volgen. 

Uiteindelijk is hiervan een bedrag van € 34.000,- ingezet voor behoud van de huidige capaciteit van 48 

ondersteuningstrajecten Coaches4 juniors. 

 

Pakketmaatregel AWBZ  
Vanwege de onzekerheid over de ontwikkelingen rond de decentralisatie van de functie extramurale 

begeleiding van de AWBZ naar gemeenten, is terughoudend omgegaan met de inzet van middelen vanuit de 

pakketmaatregel AWBZ. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 179.000,-. 

 

Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden vanwege de taakstelling ontstapeling zorg. 

Tegenover het nadeel van € 99.000,- op dit product staan een voordeel van € 62.000,- op product 2.1.4.20 

Sociale infrastructuur en welzijn en een voordeel van € 37.000,- op het product 2.1.4.30 Maatschappelijk werk. 
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Budgetcorrectie bezuiniging buurtbemiddeling 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden vanwege de bezuiniging buurtbemiddeling. 

Tegenover het nadeel van € 30.000,- op dit product staat een voordeel van € 30.000,- op het product 2.1.4.20 

Sociale infrastructuur en welzijn. 

 

Budgetcorrectie Stedelijk kompas  
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden voor het Stedelijk kompas. Tegenover het nadeel 

van € 79.000,- op dit product staat een voordeel van € 79.000,- op het product 2.1.4.30 Maatschappelijk werk. 

 

Eigen Kracht  
Het project Eigen Kracht heeft in 2012 € 23.000,- gekost. Het restantbudget van € 27.000,- is vrijgevallen. 

 

Stelpost welzijnsproducten ouderen  
Op basis van de gehonoreerde subsidie-aanvragen uit de stelpost Welzijnsproducten ouderen resteert 

incidenteel een bedrag van € 12.000,-. 

 

Servicewijken  
Op het budget voor Servicewijken is een incidenteel voordeel ontstaan van € 54.000,-, met name als gevolg van 

vertraging door externe ontwikkelingen. 

 

WE CAN Young 
Via de septembercirculaire van het gemeentefonds is voor de jaren 2012 t/m 2014 € 20.000,- per jaar 

beschikbaar gesteld voor WE CAN Young. Deze middelen zijn voor de WE CAN Young campagne aan Kompaan 

en de Bocht beschikbaar gesteld. Tegenover het nadeel van € 20.000,- staat op product 1.4.4.50 Algemene 

uitkering een voordeel van € 20.000,- vanwege de uitkering via het gemeentefonds. 

 

Ontwikkelbudget Stedelijk kompas 
In 2012 is een deel van de middelen voor Maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en 

verslavingsbeleid (MO/GGz/Vz) beschikbaar gehouden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit 

was nodig omdat de rijksmiddelen zowel in 2012 als 2013 fors dalen en er allerlei grote landelijke 

ontwikkelingen in voorbereiding zijn die hun weerslag hebben op deze beleidsterreinen. Bij de 

najaarsrapportage is € 250.000,- van dit budget overgeheveld naar 2013. Het restant van € 22.000,- is 

incidenteel vrijgevallen.  

 

Medicinale heroïnebehandeling  
De nominale compensatie die vanuit het rijk aan de specifieke uitkering voor medicinale heroïneverstrekking is 

toegevoegd ad € 39.000,-, is vrijgevallen omdat de subsidieverlening via de gemeentelijke nominale vergoeding 

al voor het prijspeil 2012 was gecompenseerd. 

 

21420 - Sociale infrastructuur en welzijn 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 20 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 8 

• Afrekening subsidie 2011 V 147 

• Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg V 62 

• Budgetcorrectie bezuiniging buurtbemiddeling V 30 

• Vrijwilligersfeest V 15 

• Werkbudget actief in de wijk V 19 

• Vrijval kapitaallasten wijkcentra V 14 

• Overige afwijkingen V 28 

 

Afrekening subsidies 2011  
De subsidievaststelling over het jaar 2011 voor een aantal gesubsidieerde  instellingen heeft geleid tot een 

voordeel van € 147.000,-. 
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Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden vanwege de taakstelling ontstapeling zorg. 

Tegenover het voordeel van € 62.000,- op dit product staat een nadeel van € 62.000,- op het product 2.1.4.10 

Zorg en ouderenbeleid. 

 

Budgetcorrectie bezuiniging buurtbemiddeling 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden vanwege de bezuiniging buurtbemiddeling.  

Tegenover het voordeel van € 30.000,- op dit product staat een nadeel van € 30.000,- op het product 2.1.4.10 

Zorg en ouderenbeleid. 

 

Vrijwilligersfeest 
De kosten voor het vrijwilligersfeest in 2012 zijn € 15.000,- lager uitgevallen dan begroot. 

 
Werkbudget actief in de wijk 
Het werkbudget actief in de wijk is niet volledig besteed in 2012. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van 

€ 19.000,-. 

 

Vrijval kapitaallasten wijkcentra 
Uit het kapitaallastenbudget voor wijkcentra valt € 14.000,- vrij. 

 
21430 - Maatschappelijk werk 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Tolk- en vertaaldiensten IMW V 31 

• Correctie bijdrage pakketmaatregel N/V - 

• Budgetcorrectie stedelijk kompas V 79 

• Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg V 37 

• Werkbudget Zorg en welzijn V 14 

• Overige afwijkingen V 15  

 

Tolk- en vertaaldiensten IMW 
Door het IMW is in 2012 aan tolk- en vertaaldiensten een bedrag van € 24.000,- in rekening gebracht. Dit heeft 

geleid tot een incidenteel voordeel van € 31.000,-. 

 

Correctie bijdrage pakketmaatregel (N lasten € 248.000,-, V baten € 248.000,-) 
Vanuit de pakketmaatregel AWBZ vindt dekking plaats voor subsidies aan het IMW en de Twern 

(buurtmaatschappelijk werk). Dit heeft geleid tot hogere lasten en baten van € 248.000,-. 

 

Budgetcorrectie Stedelijk kompas 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden voor het Stedelijk kompas. Tegenover dit voordeel 

van € 79.000,- op dit product staat een nadeel van dezelfde omvang op product 2.1.4.10 Zorg en 

ouderenbeleid. 

 

Budgetcorrectie bezuiniging ontstapeling zorg 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden vanwege de taakstelling ontstapeling zorg. 

Tegenover het voordeel van € 37.000,- op dit product staat een nadeel van dezelfde omvang op product 

2.1.4.10 Zorg en ouderenbeleid. 

 

Werkbudget Zorg en welzijn 
Het werkbudget Zorg en welzijn is voor een bedrag van € 14.000,- niet besteed. 
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31430 - Realisatie multifunctionele accommodaties 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Afwijking lasten/baten grondexploitatie N/V - 

 

Gesloten grondexploitatie (N lasten € 491.000-, V baten € 491.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van het grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 

 

41410 - Maatschappelijke Ondersteuning  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 178 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)  V 17 

• Uitvoeringskosten WMO V 388 

• Hulp Bij Huishouden (HBH) V 1.414 

• Woningaanpassing V 355 

• Vervoer en rolstoelen V 493 

 

Uitvoeringskosten WMO  
Op 14 december 2009 heeft de raad besloten over het voorstel "naar een klantvriendelijke manier van 

compenseren binnen de WMO". Deze omslag is onder andere vorm gegeven door minder inzet van externe 

indicatiebureaus en meer zelf indiceren.  Daarbij werd een daling van de uitvoeringskosten voorzien van 

€ 1,3 mln. (2008) naar structureel € 700.000,- vanaf 2012.   

De uitvoeringskosten WMO zijn in 2012 nog eens € 388.000,- lager uitgekomen dan de geraamde € 700.000,-. 

Dit is voor € 219.000,- veroorzaakt door een extra voordeel op het externe indicatiestelling budget. Daarnaast 

bleek het extra budget van € 150.000,- voor ICT en huisvesting niet nodig. Het overige voordeel is het gevolg 

van de lagere exploitatiekosten van de Loketten Z. 

Het structureel effect is nog niet te bepalen omdat dit afhankelijk is van de te maken beleidskeuzes (onder 

andere "Ondersteuning dichtbij"). 

 

Hulp Bij Huishouden (HBH) 
De programmakosten voor Hulp Bij Huishouden (HBH) zijn € 1,4 mln. lager uitgekomen dan de begrote 

€ 16,0 mln.. De verhoging van de Rijksbijdrage met € 0,5 mln. bleek niet nodig te zijn. De geïnde eigen bijdragen 

van de deelnemers bedroegen € 3,6 mln., € 0,6 mln. hoger dan begroot. De resterende € 0,3 mln. zijn het 

gevolg van lagere uitgaven. Dit is conform het vastgestelde beleid inzake de kanteling in de WMO. 

Het betreft een incidenteel voordeel met het oog op de in het regeerakkoord aangekondigde korting van 75% 

op het budget huishoudelijke hulp (gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening). 

 

Woningaanpassing 
In 2012 zijn er minder toekenningen geweest dan in 2011.  

 

 Aanvraag Toekenningen Toekenningen (%) 

2011 1.217 910 75% 

2012 829 597 72% 
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De omvang is jaarlijks sterk wisselend, zowel in aanvragen toekenningen als in kosten per woningaanpassing. 

Het voordeel bedraagt ten opzichte van de begroting € 355.000,- en is incidenteel omdat we de raming voor de 

jaarlijkse begroting baseren op een meerjarig gemiddelde. 

 

Vervoer en rolstoelen  

Uitstaande voor-

zieningen per 31-12 

Aantal rolstoelen Aantal 

scootmobielen 

Aantal regiotaxi 

pashouders 

2011 2.734 1.963 7.884 

2012 2.634 1.932 7.917 

Verschil -/- 100 -/- 31 33 

 

De kosten voor vervoer en rolstoelen zijn € 0,5 mln. lager uitgekomen dan de begroting van € 8,7 mln. Hiervan 

is € 0,4 mln. toe te rekenen aan minder lasten, met name als gevolg van de daling van het aantal uitstaande 

voorzieningen. Daarnaast was er meer eigen bijdrage (€ 0,1 mln.). De verklaring voor de daling van het aantal 

voorzieningen wordt gezocht in het opleggen en innen van een eigen bijdrage op hulpmiddelen (vanaf medio 

2011) en de kanteling in de WMO.  

De hogere kosten door de kleine toename in het aantal regiotaxipashouders is gecompenseerd door lagere 

kosten voor overig (auto)vervoer. 

Het voordeel op vervoer en rolstoelen kan als structureel aangemerkt worden, mede gezien het aankomend 

voordelig effect van de uitgevoerde aanbesteding hulpmiddelen (zie pag. 220). Het nieuwe contract is ingegaan 

per 1-1-2013. 
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Programma 1.5 Integratie 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.5 Integratie 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

21510 - Multiculturele samenleving 2.679 675 2.494 685 -186 10 -196 

21530 - Beleid inburgering 2.452 2.031 1.455 1.070 -996 -960 -36 

Totaal 5.131 2.706 3.949 1.756 -1.182 -950 -232 

 
21510 - Multiculturele samenleving  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 9 

• Incidentele subsidies internationale samenwerking V 35 

• Allemaal Tilburgers V 87 

• Werkbudget diversiteit V 28 

• Overige afwijkingen V 37 

 

Incidentele subsidie internationale samenwerking 
Er is in 2012 geen beroep gedaan op de stelpost Incidentele subsidie internationale samenwerking. Hierdoor is 

een incidenteel voordeel ontstaan van € 35.000,-. 

 

Allemaal Tilburgers 
Het budget Allemaal Tilburgers is in 2012 voornamelijk ingezet voor de afbouw van de subsidies van de 

zelforganisaties. Het restantbudget van € 87.000,- is vrijgevallen. 

 

Werkbudget diversiteit 
Het werkbudget Diversiteit 2012 is niet geheel besteed. Het incidentele voordeel is uitgekomen op € 28.000,-. 

 
21530 - Beleid inburgering 

De afwijking is als volgt te specificeren:    

• Uitvoeringskosten inburgering V 36 

 

Uitvoeringskosten inburgering 
De uitvoeringskosten inburgering zijn € 36.000,- lager uitgevallen dan begroot. 
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Programma 1.6 Veiligheid 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.6 Veiligheid 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

21630 - Veiligheidsbeleid 16.951 2.943 17.645 4.156 694 1.213 -518 

31610 - Handhaving Wonen 303 147 187 116 -116 -31 -85 

31620 - Veiligheid in de wijk 1.696 1.418 885 929 -811 -490 -321 

31630 - Handhaving openbaar gebied 13.728 99 13.768 114 40 15 25 

31640 - Handhaving bedrijvigheid 159 620 180 811 22 191 -170 

Totaal 32.837 5.227 32.665 6.125 -171 898 -1.069 

 
21630 - Veiligheidsbeleid 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 59 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 2 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 411 

• Openbare orde en veiligheid / Project WOS¹ / Zorg- en Veiligheidshuis / 

Brandweer en rampenbestrijding 

N/V - 

• Zorg- en veiligheidshuis bedrijfsvoering V 51 

• Overige afwijkingen N 5 

 

Openbare orde en veiligheid / Project WOS¹ / Zorg- en Veiligheidshuis / Brandweer en rampenbestrijding  
Uit de reserve Veiligheidsbeleid is in 2012 € 583.000,- minder onttrokken doordat we met voorrang kosten 

onder de provinciale subsidie (Samen Investeren) hebben kunnen brengen en er projecten zijn doorgeschoven.  

Op het onderdeel RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is een forse, maar budgettair neutrale, 

afwijking ontstaan. De reden hiervan is dat: 

• door te betalen subsidies niet waren begroot en 

• salariskosten van gedetacheerde RIEC-medewerkers (lasten) alsmede de vergoeding die het RIEC 

daarvoor betaalde niet waren begroot (baten). 

¹ Project Woninginbraken, Overvallen en Straatroof 

 

Zorg- en Veiligheidshuis bedrijfsvoering 
Ten opzichte van de begrote bijdrage van ketenpartners is voor het gebruik van faciliteiten € 51.000,- meer 

ontvangen. 

 
31610 - Handhaven Wonen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen  (programmakosten) V 1 

• Hennepteelt V 78 

• Overige afwijkingen V 6 

 

Hennepteelt 
De kosten in verband met de ontmanteling van hennepkwekerijen zijn lager uitgevallen. Dit geldt zowel voor 

de kosten van het ontmantelen van hennepkwekerijen, de slotenmakerskosten, als de invorderingskosten. 

Hierdoor is in 2012 een voordeel van € 96.000,- ontstaan. 

Van de opgelegde vorderingen in verband met verhaalsbijdragen hennep is € 42.600,- in de voorziening 

dubieuze debiteuren gestort om opgelegde verhaalsbijdragen, die niet geïnd kunnen worden, af te kunnen 

boeken. In 2012 is het oninbare verhaalpercentage naar verwachting 30%. Het nadeel op de gerealiseerde 

baten is - na aftrek van de oninbare posten - uitgekomen op € 18.000,-. Per saldo op het onderdeel 

Hennepteelt een voordeel van € 78.000,-. 
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31620 - Veiligheid in de wijk 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen  (programmakosten) V 212 

• Buurtbeheerders V 108 

• Overige afwijkingen V 1 

 
Buurtbeheerders 
Het budget voor buurtbeheerders ad € 50.000,-, was in 2012 voor de laatste keer beschikbaar. De 

werkzaamheden zijn in 2011 beëindigd, zodat het budget voor 2012 niet meer is uitgegeven. Daarnaast was 

een bedrag van € 58.000,- gereserveerd voor rekeningen die mogelijk over 2011 nog ontvangen zouden 

worden. Dit is niet het geval geweest. Het totale resultaat voor het onderdeel Buurtbeheerders bedraagt 

daarmee voor 2012 € 108.000,- voordelig. 

 
31630 - Handhaving openbaar gebied 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  N 148 

• Vrijval technische overhevelingen  (organisatiekosten) V 86 

• Vrijval technische overhevelingen  (programmakosten) V 28 

• Hondenoverlast V 20 

• Handhaving openbaar gebied algemeen V 18 

• Dierenopvangcentrum Tilburg N 24 

• Egalisatiereserve afvalstoffenheffing N 3 

• Overige afwijkingen N 2 

 

Hondenoverlast 
De externe kosten voor de aanpak van hondenoverlast zijn € 20.000,- lager uitgevallen dan begroot. Hiervan 

heeft € 11.000,- betrekking op communicatiekosten en € 9.000,- op handhaving. 

  
Handhaving openbaar gebied algemeen 
De inkomsten van de uitgeschreven procesverbalen zijn niet begroot en leiden daardoor tot een incidenteel 

voordeel van € 12.000,-. Daarnaast is € 6.000,- van het beschikbare budget voor aanpak projecten niet besteed. 
  

Dierenopvangcentrum Tilburg 
Aan de dierenbescherming zijn de kosten vergoed voor het vangen en castreren/steriliseren van zwerfkatten. 

Deze kosten zijn niet begroot waardoor een nadeel is ontstaan van € 24.000,-. 

 

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 
Van het resultaat is (incl. fictieve BTW) € 3.000,- gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 

 
31640 - Handhaving bedrijvigheid 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Milieubeheer V 44 

• Regionale en provinciale dienstverlening V 138 

• Omgevingsdienst Midden- en West Brabant N/V - 

• Egalisatiereserve rioolrecht N 25 

• Overige afwijkingen V 13 

 

Milieubeheer 
De kosten in verband met milieu-inspecties zijn € 39.000,- lager uitgevallen, met name omdat er geen externe 

kosten gemaakt zijn voor afvalwaterbemonstering. In het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 

(BRZO) worden voor de provincie Noord Brabant jaarlijks werkzaamheden verricht. De inkomsten van deze 

werkzaamheden zijn € 5.000,- hoger dan begroot.  
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Regionale en provinciale dienstverlening 
Het aantal uren van het RMHT (Regionaal Milieu Handhaving Team) is in 2012 hoger uitgekomen dan begroot. 

De reden hiervoor is: 

• Extra opdracht van de provincie Noord Brabant: Toezicht bij sanering Chemiepack in Moerdijk en 

deelname aan de Landelijke werkgroep branche metaalrecycling.  

• Extra controleprogramma van de gemeente Hilvarenbeek   

• Detachering Regionale Milieudienst (RMD): project sanering Schelde Veste te Bergen op Zoom   

• Detachering provincie Noord Brabant: ondersteuning repressieve handhaving en ondersteuning 

toezicht bij saneringen  

De extra gemaakte uren zijn afgerekend met de opdrachtgevers. Per saldo is op de regionale- en provinciale 

dienstverlening een incidenteel voordeel ontstaan van € 138.000,-. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (N lasten € 214.000,-, V baten € 214.000,-) 
Tilburg heeft van het Rijk via de algemene uitkering in december eenmalig een bedrag van € 213.562,- 

ontvangen voor de transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Aangezien de transitiekosten 

de komende jaren zichtbaar worden, stellen wij aan de raad voor dit bedrag over te hevelen naar 2013 en dit te 

betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162). 

 

Egalisatiereserve rioolrecht 
Van het resultaat is (incl. fictieve BTW) € 25.000,- gestort in de egalisatiereserve rioolrecht. 
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Programma 1.7 Armoedebeleid 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 1.7 Armoedebeleid 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

41730 - Inkomensondersteuning 

 

20.138 526 20.505 1.082 367 556 -189 

Totaal 20.138 526 20.505 1.082 367 556 -189 

 
41730 - Inkomensondersteuning 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten N 7 

• Vrijval technische overhevelingen V 39 

• Bijzondere bijstand (BIJBIJ) V 171 

• Dekking bijzondere bijstand uit participatiebudget N 296 

• Langdurigheidstoeslag (LDT) N 123 

• Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) V 79 

• Formulierenbrigade V 150 

• Kwijtschelding (KWS) V 109 

• Meedoenregeling V 45 

• Participatiebevordering jongeren uit minimagezinnen N/V - 

• Werkbudget armoedebeleid V 50 

• Ondersteuningsfonds armoede N/V - 

• Overige afwijkingen N 28 

 

Bijzondere bijstand (BIJBIJ) 
 

 Begroot 2012 Realisatie 2012 Realisatie 2011 

Afgewerkte aanvragen 9.000 8.236 9.031 

Toekennings-% (volledig 

en gedeeltelijk) 

63% 67% 67% 

 

In 2012 zijn er minder aanvragen binnengekomen en toegekend. Hierdoor is er op het budget BIJBIJ een 

voordeel ontstaan van € 255.000,-. Echter, de dekking voor de kosten BIJBIJ uit het participatiebudget is 

€ 84.000,- lager uitgevallen waardoor per saldo een voordeel resteert van € 171.000,-. Dit voordeel is 

incidenteel omdat het vooruitloopt op de meerjarig oplopende bezuinigingstaakstelling BIJBIJ uit de 

Programmabegroting 2012. 

 

Dekking bijzondere bijstand uit participatiebudget 
Vanuit het oogpunt van rechtmatige besteding van het participatiebudget, is de dekking voor de kosten 

bijzondere bijstand uit het participatiebudget administratief overgezet van het product 

4.1.7.30 Inkomensondersteuning naar het product 4.2.2.10 Werk en bijstand. Dit heeft geleid tot een nadeel  

van € 296.000,- op dit product en eenzelfde voordeel op het andere product. 

 

Langdurigheidstoeslag (LDT) 
De verlaging van de inkomensgrens voor inkomensondersteuning van 120 naar 110 procent van het wettelijk  

sociaal minimum heeft tot minder kostenverlaging geleid dan begroot. De resterende doelgroep (tot 110 

procent) die in 2012 gebruik heeft gemaakt van de LDT was groter dan geraamd. Dit heeft geleid tot een nadeel 

van € 123.000,- (structureel, zie pag. 220)). 

 

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM)  
In 2012 waren er minder deelnemers aan de CZM dan het budget toelaat. Het voordeel ad € 79.000,- is 

incidenteel gelet op de aanpassing van de CZM die per 1 januari 2013 als voorliggende voorziening wordt 
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aangemerkt. De aantrekkende kracht hiervan blijkt uit de stijging van het aantal deelnemers aan de CZM in de 

maand januari 2013 met bijna 12% ten opzichte van december 2012. 

 

Formulierenbrigade 
De formulierenbrigade is als gevolg van de bezuinigingen opgeheven. Abusievelijk is het budget voor de 

formulierenbrigade (€ 150.000,-) structureel in de begroting van dit product blijven staan. Het budget komt nu 

structureel te vervallen (zie pag. 220). 

 

Kwijtschelding (KWS) 
In de Septembercirculaire 2011 is er door het Rijk voor 2012 e.v. een budget beschikbaar gesteld om de 

armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen door de mogelijkheid te 

creëren om bij kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met kosten van formele kinderopvang. 

Dit budget is in 2012 slechts beperkt aangewend omdat pas in de tweede helft van 2012 met de uitvoering van 

deze regelaanpassing is gestart. Dit heeft in 2012 geresulteerd in een (incidenteel) voordeel van € 109.000,- op 

de KWS.  

 

Meedoenregeling  
Het aantal deelnemers aan de meedoenregeling is ook in 2012 weer verder gestegen (van 8.484 naar 9.319). 

Omdat verwacht wordt dat de stijging zich in 2013 nog verder doorzet is het nu gemelde voordeel ad € 45.000,- 

incidenteel. 

 

Participatiebevordering jongeren uit minimagezinnen vanuit Meedoenregeling (N € 42.000,-, V € 42.000,-) 
De lasten en baten zijn € 42.000,- hoger uitgevallen vanwege de bijdrage vanuit de Meedoenregeling voor  

participatiebevordering van jongeren uit minimagezinnen. 

 

Werkbudget armoedebeleid 
Op het werkbudget armoedebeleid resteert € 50.000,-. In 2012 lag het accent met name op de uitwerking van 

de plannen voor het Ondersteuningsfonds armoede, de evaluatie van het armoedebeleid en de 

voorbereidingen voor de nieuwe kadernota armoedebeleid. De uitgaven ten laste van het werkbudget zijn 

daarom achtergebleven. De verwachting is dat in 2013, wanneer de nieuwe kadernota wordt gepresenteerd, er 

wel weer uitgaven ten laste van dit budget zullen plaatsvinden. 

 

Ondersteuningsfonds armoede 
Voor het ondersteuningsfonds armoede was € 750.000,- beschikbaar. In de raadsvergadering van 4 juni 2012 is 

motie M 8-001 aangenomen waarin werd opgedragen om het ondersteuningsfonds armoede ook in 2013 voort 

te zetten, financieel gedekt door de resterende middelen van 2012.  

Op grond van deze motie zijn de restantmiddelen van 2012 ad € 396.000,- overgeheveld.  
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Programma 2.1 Economie 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 2.1 Economie 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

22110 - Structuurversterking 9.716 7.677 7.739 5.904 -1.977 -1.773 -204 

22120 - Deelnemingen 21.381 40.612 20.811 40.749 -571 138 -708 

32130 - Realisatie bedrijfshuisvesting 60.325 60.325 62.179 62.179 1.854 1.854 0 

82110 - Toerisme en recreatie 449 642 402 546 -47 -96 49 

82120 - Evenementen en vrije tijd 1.351 2.166 1.273 2.120 -78 -47 -31 

Totaal 93.223 111.422 92.404 111.497 -819 76 -894 

 
22110 - Structuurversterking 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  N 8 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 2 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 7 

• Doorontwikkeling Midpoint V 80 

• Flower Expo Changzhou China V 14 

• Onderuitputting Activiteitenbudgetten Economie V 109 

 

Doorontwikkeling Midpoint 
Wij hebben, onder voorbehoud van goedkeuring van het betreffende plan, een eenmalige subsidie van 

maximaal € 80.000,- aan Midpoint voor 2012 toegekend ten behoeve van thema- en programma-

doorontwikkeling en voor het genereren van de hiervoor benodigde middelen met cofinanciering van 

onderwijs en ondernemers. Dit om voorbereidingen te treffen om de continuïteit van de functie die Midpoint 

in de regio vervult te borgen voor de periode na 2013. 

Aangezien het plan eerst in de loop van 2013 door ons zal worden vastgesteld, stellen wij aan de raad voor 

€ 80.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie 

pag. 162). 

 

Flower Expo Changzhou China 
Wij hebben op 26 juni 2012 besloten de restantmiddelen van de handelsmissie 2012 aan te wenden voor de 

Flower Expo in 2013. In het eerste helft van 2013 wordt een definitief besluit genomen op welke wijze en met 

welk scenario aan deze Flower Expo wordt deelgenomen. Wij stellen aan de raad voor het restantbudget ad 

€ 14.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie 

pag. 162) 

 

Onderuitputting Activiteitenbudgetten Economie  

Op de gezamenlijke activiteitenbudgetten van Economie is een incidenteel voordeel ontstaan van € 109.000,-, 

doordat hierop minder beroep is gedaan. Dit betreft met name budgetten Sectorstimulering.  

 

22120 - Deelnemingen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Dividend Essent V 187 

• Dividend Vordering op Enexis BV V 44 

• Dividend Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV V 18 

• Rente TWM lening V 455 

• Overige afwijkingen V 4 

 

Hogere dividenduitkeringen  
De Verkoop Vennootschap BV heeft meer rendement gegenereerd dan aanvankelijk verwacht op het General 

Escrow Fonds waardoor € 187.000,- extra dividend ten opzichte van de begroting is uitgekeerd. Daarnaast is 
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een aanvullend dividend uitgekeerd door Vordering op Enexis BV van € 44.000,- en tenslotte is een extra 

interim dividend uitgekeerd door Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV van € 18.000,-. 

 

Rente lening TWM 
Jaarlijks ontvangen we in het derde kwartaal de rente over de uitgezette lening aan TWM. Deze heeft 

betrekking op delen van twee kalenderjaren. Met ingang van 2012 wordt deze rente specifiek aan het 

betreffende boekjaar toegerekend waar het betrekking op heeft. Dit levert een eenmalig voordeel van 

€ 455.000,- in de renteopbrengsten op. 

 
32130 - Realisatie bedrijfshuisvesting 

 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Afwijking lasten/baten grondexploitatie N/V - 

 

Gesloten grondexploitatie (N lasten € 1.854.000,-, V baten € 1.854.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van het grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 

 
82110 - Toerisme en recreatie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Subsidie Oranjefeesten en organisatie Veteranendag V 14 

• Lagere legesopbrengsten vergunningen N 61 

• Havens en Markten N 2 

 

Subsidie Oranjefeesten en organisatie Veteranendag 
Vanwege terughoudend beleid zijn op de budgetten voor de Oranjefeesten en de Veteranendag minder kosten 

gemaakt in 2012. Dit leidt tot een voordeel van € 14.000,-.  

 

Lagere legesopbrengsten vergunningen 

De legesopbrengsten voor de standaardevenementen zijn hoger dan begroot, maar dit is onvoldoende om de 

tegenvallende opbrengsten van de grote en middelgrote evenementen te compenseren. Er hebben geen grote 

risico-evenementen plaatsgevonden. Dit leidt tot een nadeel van € 61.000,-. 

 

Havens en Markten 
Kleine afwijkingen op havens en markten leiden gesaldeerd tot een nadeel van € 2.000,-, te weten havens 

nadeel € 10.000,- en markten voordeel € 8.000,-. 

 
82120 - Evenementen en vrije tijd 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 52 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 2 

• Overige afwijkingen N 23 

 

Overige afwijkingen 
Gesaldeerd leiden de overige afwijkingen tot een nadeel van € 23.000,-. 
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Programma 2.2 Arbeidsmarktbeleid 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 2.2 Arbeidsmarktbeleid 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

42210 - Werk en Bijstand 

 

162.534 140.007 160.502 145.951 -2.032 5.944 -7.976 

Totaal 162.534 140.007 160.502 145.951 -2.032 5.944 -7.976 

 
42210 - Werk en Bijstand 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 365 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 73 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 130 

• Landelijk Coördinatiepunt Fraudebestrijding / Landelijk Kenniscentrum V 867 

• Budgetcorrectie RCF N 272 

• Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2012 V 2.620 

• Diamantgroep V 750 

• Stelpost ophoging caseload V 291 

• Aanscherping bijstand N 111 

• Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) V 2.563 

• Bbz gevestigde ondernemers V 65 

• Projectbudget Werkplein V 148 

• Kinderopvang V 598 

• Actie A - ESF N 127 

• Niet Verplichte Uitkering Asielzoekers (NVUA) N 16 

• Regiodienstverlening N 161 

• Budgetcorrectie bijzondere bijstand uit participatiebudget V 296 

• Overige afwijkingen N 103 

 

Landelijk Coördinatiepunt Fraudebestrijding / Landelijk Kenniscentrum  
Sinds 2004 financiert het Ministerie van SZW de regionale uitvoering van taken van het RCF Zuidwest. Samen 

met 9 andere RCF's vormt het RCF Zuidwest een landelijk dekkend kennisnetwerk voor gemeenten en andere 

handhavinginstanties gericht op de sociale zekerheid en fiscaliteit. 

De gemeente Tilburg heeft als grootste gemeente van de regio Zuidwest een faciliterende rol. De door het 

ministerie van SZW beschikbaar gestelde financiële middelen moeten aangewend worden voor de uitvoering 

van bovenstaande doelen. In 2011 is de gemeente Tilburg middels het RCF Zuidwest tevens beheersgemeente 

geworden voor het opgerichte Landelijk Kennis Centrum (LKC). De taken van het RCF / LKC worden sinds 2011 

volledig gedekt vanuit de verzameluitkering SZW 2011.  

Door diverse oorzaken is een onderbesteding van € 867.000,- ontstaan. Deze middelen moeten beschikbaar 

blijven voor het specifieke doel waarvoor ze door het ministerie beschikbaar zijn gesteld. Ze mogen niet 

wegvloeien naar de algemene reserve van de gemeente Tilburg. Daarom stellen wij aan de raad voor om dit 

bedrag over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 

162.) 

 

Budgetcorrectie RCF 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden om de budgetten RCF / LKC aan te laten sluiten bij 

de beschikbare middelen vanuit het ministerie van SZW. Hierdoor is op dit product een nadeel ontstaan van 

€ 272.000,-. Hiertegenover staan meerdere kleinere voordelen op de doorberekende organisatiekosten bij de 

verschillende producten. 

 

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2012 
In 2009 is het Actieplan regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Midden-Brabant van start gegaan. Ondersteund 

door financiële middelen vanuit het Rijk (€ 4,4 mln.) is begonnen met het ontwikkelen en ondersteunen van 

een grote diversiteit aan projecten om jongeren naar opleiding of werk te begeleiden. Het gaat in totaal om 34 
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projecten. De oorspronkelijke looptijd liep van 2009 t/m 2011. In Midden-Brabant is de looptijd met een jaar 

verlengd tot eind 2012. De middelen van het Rijk zijn ingebracht als cofinanciering om een subsidie te 

ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidie wordt de komende jaren ontvangen (het eerste 

deel is al ontvangen). Onlangs is het bestuur voorgesteld de resterende regio middelen jeugdwerkloosheid in te 

zetten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in 2013 en verder. Ultimo 2012 resteert € 2,6 mln. aan budget, 

waarvan € 1,4 mln. in 2013 zal worden uitgegeven aan verplichtingen lopende projecten. Het restant (€ 1,2 

mln.) is beschikbaar voor nieuwe projecten 2013 en verder.  

Wij stellen aan de raad voor om het totaal resterende budget Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid ad 

€ 2.620.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. 

(zie pag. 162) 

 

Diamantgroep 
Het vrijvallen van de voormalige voorziening werkgelegenheid bij de Diamantgroep heeft gezorgd voor een 

positief resultaat van € 0,75 mln. in de gemeentelijke exploitatie. 

 

Stelpost ophoging caseload 
Vanaf 1 januari 2012 heeft de afdeling Werk en Inkomen de beschikking over een budget van € 340.000,- om 

de besparing van 6,2 fte op casemanagement zonder verlies van kwaliteit in de dienstverlening te kunnen 

realiseren. Het budget wordt enerzijds aangewend om geleidelijk toe te groeien naar de vereiste capaciteit 

casemanagement en anderzijds om investeringen in de ICT te bewerkstelligen. In 2012 is het budget voor 

€ 49.000,- aangesproken, zodat € 291.000,- resteert. De investeringen in de ICT zijn vertraagd mede als gevolg 

van de vertraging in het proces NOMA. Daarnaast heeft het project vervanging Dirigent een langere 

doorlooptijd. Het zwaartepunt hiervan ligt in 2013 met een mogelijk doorloop tot 2014. Vanaf 1 september 

2012 is gestart met het project om de informatie op internet en de telefonische bereikbaarheid van 

casemanagers efficiënter in te richten en de uitvoering te ontlasten. De 1
e
 fase wordt in kwartaal 1 van 2013 

afgerond. Daarna start de 2e fase waarin de nadruk meer zal liggen op het digitaliseren van producten. Dit is 

voor de rest van 2013 gepland.  

Om de investeringen in ontwikkelingen ICT in 2013 en 2014 te kunnen dekken, stellen wij aan de raad voor om 

het restantbudget ad € 291.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van 

de jaarrekening (zie pag. 162). 

 

Aanscherping bijstand 
Bij de Voorjaarsrapportage 2012 is € 270.000,- beschikbaar gesteld om het wetsvoorstel "aanscherping van de 

bijstandswet" mogelijk te maken. Omdat de verwachting was dat de aanscherping zou leiden tot een daling van 

het aantal bijstandsgerechtigden is in de dekking voorzien door een verwachte daling van het benodigd aantal 

casemanagers. De aanscherping is slechts gedeeltelijk doorgegaan. De invoering van de huishoudtoets is 

uiteindelijk niet doorgegaan, waardoor de verwachte daling van het aantal bijstandsgerechtigden uiteindelijk 

niet heeft plaatsgevonden. Wel zijn er kosten gemaakt in het kader van de aanscherping. Dit heeft geleid tot 

een nadeel van € 111.000,-. 

 

Gebundelde Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 
Inkomsten WWB: Op begrotingsbasis is gerekend met een macrobudget BUIG op basis van een ontwikkeling 

van het bijstandsvolume van 8% lokaal (excl. 138 verwachte terugval bijstand vanuit verloning). In september 

2012 is het macrobudget BUIG definitief vastgesteld op basis van een verwachte landelijke volumeontwikkeling 

van 10%, hetgeen heeft geresulteerd in € 1,0 mln. voordeel op de inkomsten. 

 

Uitgaven WWB: In de begroting is bij de bepaling van de uitkeringslast gerekend met een gemiddeld 

bijstandsvolume van 5.674, bij een beginstand van 5.389. In werkelijkheid hebben gemiddeld 5.555 personen in 

2012 een WWB-uitkering ontvangen, oftewel 119 minder dan begroot. Deze afwijking, berekend tegen een 

gemiddelde uitkeringsprijs van € 13.800,- heeft geresulteerd in een voordeel op de bijstandsuitgaven van € 1,6 

mln.. Ultimo 2012 bedroeg het bijstandsvolume 5.610 personen. Dit eindvolume is inclusief 112 

bijstandsgerechtigden die halverwege december zijn uitgestroomd naar aanleiding van extra geïnitieerd 

uitstroominitiatief. 
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Volume WWB Begroot Werkelijk 

Stand per 01-01 5.389 5.389 

Stand per 31-12 5.958 5.722 

Gemiddeld volume 5.674 5.555 

   

Extra uitstroom ultimo 2012     112 

Stand per 31-12  5.610 

   

 
Bbz gevestigde ondernemers 
Op de regeling Bbz voor gevestigde ondernemers is een aparte rijksfinanciering van toepassing (75% declaratie 

en 25% budget) voor de kosten van levensonderhoud en kapitaalverstrekking. Op begrotingsbasis wordt 

structureel rekening gehouden met een nadeel op deze regeling van circa € 0,1 mln.. De beperkte 

voorspelbaarheid van met name de kapitaaluitgaven leidt jaarlijks tot een voor- of nadelige afwijking. Het 

resultaat 2012 is uitgekomen op € 65.000,- voordelig. 

 

Projectbudget Werkplein 
Medio 2009 is door de raad € 654.000,- beschikbaar gesteld om een integrale dienstverlening tussen de 

gemeenten en het UWV te organiseren (opdracht SUWI-wet). Daarbij was het uitgangspunt de dienstverlening 

van beide organisaties zoveel mogelijk met elkaar te vervlechten en op één locatie (Werkplein) plaats te laten 

vinden. Halverwege 2012 zijn we ingehaald door een andere realiteit. De Wet SUWI is opnieuw aangepast, 

waardoor de verplichting tot integrale dienstverlening tussen UWV en de gemeente is bijgesteld. We zien dat 

de dienstverlening van het UWV steeds meer wordt gedigitaliseerd. Het zwaartepunt is verschoven van 

integrale dienstverlening naar complementaire dienstverlening, waarbij het UWV zich nadrukkelijk richt op de 

eigen kerntaken rondom de WW. Dit heeft invloed op de manier waarop we het werk op dit moment 

georganiseerd hebben. Een deel van de investeringen die vanuit het project zijn gedaan worden door deze 

veranderingen helaas teniet gedaan. Dit is een van de redenen waardoor het gereserveerde budget niet verder 

is aangesproken. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 148.000,-. 

 
Kinderopvang 
Voornamelijk doordat het rijksbudget dat de gemeente Tilburg ontvangt uit het Gemeentefonds omvangrijker 

is dan de kosten die gemaakt worden, is er een voordeel van € 598.000,- ontstaan. Tot 2011 betaalde de 

gemeente de volledige factuur voor doelgroepouders. Vanaf 2011 is de doelgroepouder zelf verantwoordelijk 

voor het voldoen van de facturen van de kinderopvangorganisatie. Tilburg heeft zich in 2011 en 2012 beperkt 

tot het uitbetalen van de wettelijke eigen bijdrage ingevolge de Wet kinderopvang. Bij de uitvoering is aan de 

voorkant strenger getoetst of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding en meer gestuurd op duur en 

omvang van de af te nemen opvang. Ook in 2011 werd een voordeel gemeld van € 0,6 mln. 

Vanaf 2013 wordt de wettelijke eigen bijdrage voor doelgroepouders betaald door de Belastingdienst en niet 

meer door de gemeente. Omdat de rol van gemeenten in de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag komt te 

vervallen, wordt de bijdrage voor Tilburg uit het gemeentefonds met ingang van 2013 met € 587.000,- 

structureel verlaagd. Wat blijft bestaan is:  

1. de compensatie van de eigen bijdrage en eventuele meerkosten kinderopvang voor 

bijstandsgerechtigden die een re-integratietraject volgen of parttime werken; 

2. de uitvoering van de regeling Sociaal Medische Indicatie. 

De verwachting is dat het voordeel 2011-2012 incidenteel is geweest en dat de baten in 2013 in 

overeenstemming zullen zijn met de lasten. De verwachting is namelijk dat de implementatie NOMA zal leiden 

tot een groter aantal klanten dat gebruik zal maken van kinderopvang. 

 

Actie A - ESF 
Op een drietal projecten, waarbij arbeidsbelemmerden naar de arbeidsmarkt worden toegeleid, is ESF subsidie 

aangevraagd bij het Agentschap. Vanwege de specifieke administratieve en verantwoordingsvereisten vanuit 

het Agentschap laten wij ons in dit proces ondersteunen. De kosten van ondersteuning zijn voor 40% ESF-

declarabel. Het niet-declarabele deel heeft geleid tot een nadeel van € 127.000,-. 
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Niet Verplichte Uitkering Asielzoekers (NVUA) 
Conform het collegebesluit van 27 februari 2007 worden de kosten NVUA als afwijking gerapporteerd op het 

einde van het jaar. Het nadeel 2012 bedroeg € 16.000,-. 

 

Regiodienstverlening 
Door ziekte en een vacature is het aantal declarabele uren achtergebleven. Daardoor is de begrote opbrengst 

voor een bedrag van € 161.000,- niet gerealiseerd. Per 1 januari 2013 is de unit regiodienstverlening 

opgeheven, de formatie 4,53 fte is daarmee komen te vervallen evenals de begrote opbrengst ad € 290.000,-. 

 

Budgetcorrectie bijzondere bijstand uit participatiebudget 
Administratief heeft er een budgetcorrectie plaatsgevonden met betrekking tot de dekking voor kosten 

bijzondere bijstand uit het participatiebudget. Tegenover het voordeel van € 296.000,- op dit product staat een 

nadeel van € 296.000,- op het product 4.1.7.30 Inkomensondersteuning. 
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Programma 3.1 stedelijke inrichting / stedenbouw 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 3.1 Stedelijke inrichting / 

stedenbouw 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

23130 - Beleid Ruimtelijke Ordening 5.221 710 4.955 583 -266 -127 -139 

33120 - Woonomgevingverbetering 1.734 1.571 732 674 -1.002 -897 -105 

33170 - Bestemmingsplannen 349 735 242 848 -108 113 -220 

Totaal 7.304 3.016 5.929 2.105 -1.375 -911 -464 

 
23130 - Beleid Ruimtelijke Ordening  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten   N 81 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)  V 18 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 110 

• Structuurvisie Tilburg 2040 V 40 

• Promotie en communicatie hergebruik historische panden N/V - 

• Samen Investeren AaBefabriek N/V - 

• BrabantStad V 34 

• Overige afwijkingen V 18 

 

Structuurvisie Tilburg 2040 
De kosten in 2012 voor de uitvoering van de structuurvisie Tilburg 2040 zijn ten laste gekomen van het budget 

beheerbestemmingsplannen. Het eerder bij de Programmabegroting 2011 beschikbaar gesteld incidentele 

budget van € 80.000,- voor het opstellen van de structuurvisie Tilburg 2040 is met name bedoeld voor het 

uitvoeren van een Milieueffectrapportage (beoordeling). De kosten hiervoor zullen worden gemaakt vanaf het 

3
e
 kwartaal 2013; dan is naar verwachting namelijk de ontwerp-structuurvisie gereed. Bij de Najaarsrapportage 

2012 is reeds € 40.000,- overgeheveld naar 2013. Wij stellen aan de raad voor het restantbedrag van € 40.000,- 

eveneens over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie 

pag. 162). 

 

Promotie en communicatie hergebruik historische panden (V lasten € 30.000,-, N baten € 30.000,-) 
Het budget 2012 ad € 30.000,- is niet besteed waardoor ook minder aan de reserve hergebruik historische 

panden is onttrokken. De financiering van hergebruik van monumenten blijkt in een periode van crisis zeer 

moeizaam. Het aantal potentiële initiatieven is erg klein. Om deze reden is het budget niet ingezet.  

 

Samen Investeren AaBefabriek (V lasten € 147.000,-, N baten € 147.000,-) 
Het budget 2012 ad € 147.000,- is niet besteed waardoor ook minder is onttrokken aan de vooruitontvangen 

subsidie Samen Investeren. Het restauratieproject is afhankelijk gemaakt van de renovatie van het gehele 

complex. De omgevingsvergunning wordt begin 2013 verleend. In het voorjaar van 2013 kan met het herstel 

van de gevels worden begonnen.  

 

BrabantStad  
Ten behoeve van BrabantStad is in 2012 € 34.000,- minder uitgegeven dan begroot. Dit is voornamelijk 

veroorzaakt doordat er bij het opstellen van de Jaarrekening 2011 een reservering voor nog te betalen kosten 

is gedaan, waarvan in 2012 bleek dat dit niet aan de orde was.  

 
33120 - Woonomgevingverbetering 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten)  V 105 

 
33170 - Bestemmingsplannen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten)  V 30 
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• Werkbudgetten bestemmingplannen V 121 

• Kapvergunningen/Reserve Bomen N/V - 

• Leges omgevingsvergunningen bouw- en bestemmingsplannen V 63 

• Overige afwijkingen V 6 

 

Werkbudgetten bestemmingplannen  
Er is een overschot ad € 121.000,- op de werkbudgetten bestemmingsplannen omdat er minder specifieke 

deskundigheid en externe onderzoeken nodig waren. Ook de kosten voor digitalisering van 

bestemmingsplannen vielen lager uit.  

 

Kapvergunningen/Reserve Bomen (V lasten € 34.000,-, N baten € 34.000,-) 
De legesopbrengst uit kapvergunningen was € 34.000,- lager dan begroot, omdat er 90 vergunningen minder 

zijn aangevraagd. De opbrengst wordt in de reserve Bomen gestort, dus deze is eveneens lager geweest.  

 

Leges omgevingsvergunningen en verzoeken bestemmingsplanherziening 
De leges omgevingsvergunningen bedroegen uiteindelijk € 629.000,-, dit is € 63.000,- meer dan begroot.  
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Programma 3.2 Wonen 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 3.2 Wonen 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

23210 - Wonen 15.827 10.630 12.894 8.406 -2.932 -2.224 -709 

33210 - Realisatie herstructurering 22.338 22.340 10.447 10.447 -11.891 -11.893 3 

33230 - Realisatie woningbouw 28.506 28.506 40.546 40.546 12.040 12.040 0 

Totaal 66.671 61.477 63.887 59.399 -2.783 -2.077 -706 

 
23210 - Wonen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 205 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)  V 27 

• Kapitaallasten investeringen V 92 

• Uitvoeringskosten startersleningen N/V - 

• Knelpunt wonen N/V - 

• Leegstandsverordening Tilburg V 60 

• Risicoscores verwacht tekort Quirijnboulevard N/V - 

• Wijkimpuls Stokhasselt N/V - 

• Convenant Energie N/V - 

• Investeringsfonds Havenmeester V 312 

• Overige afwijkingen V 13 

 

Kapitaallasten investeringen 
Voor de kapitaallasten investeringen Structuurplan oude stad is een structureel budget beschikbaar. De 

kapitaallasten lopen echter jaarlijks af en zijn lager dan het hiervoor beschikbare budget. In 2012 is een 

voordeel gerealiseerd van € 92.000,-, wat oploopt tot € 365.000,- in 2017 (zie pag. 220).  

 
Uitvoeringskosten Startersleningen (N lasten € 129.000,-, V baten € 129.000,-) 
De uitvoeringskosten voor de startersleningen met tussenkomst van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederland zijn in 2012 hoger geweest als gevolg van een snellere toekenning dan aanvankelijk geraamd. De 

hogere kosten zijn onttrokken aan de reserve Startersleningen. 

 
Knelpunt wonen 
De uitgaven in 2012 zijn lager dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt door de langere doorlooptijd die 

benodigd is in de projecten collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Tegenover het voordeel op de 

lasten van € 64.000,- staat een lagere onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting.  

 
Leegstandsverordening Tilburg 
Begin 2012 is besloten tot de invoering van de leegstandsverordening Tilburg 2012. De uitwerking is in 2012 

opgestart. Nog niet alle geplande werkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd, waardoor in 2012 een incidenteel 

voordeel is ontstaan van € 60.000,-. In 2012 zijn het digitaal meldingsloket alsmede de front- en backoffice 

ingericht en hebben communicatieacties plaatsgevonden. In 2013 vindt een verdere automatisering plaats van 

het digitaal loket, het verwerken van de meldingen en het beheer van het leegstandsregister. Daarnaast starten 

in 2013 de gesprekken met eigenaren gericht op onderzoeken van gebruiksmogelijkheden en worden 

leegstandscontroles uitgevoerd.    

  

Risicoscores verwacht tekort Quirijnboulevard (V lasten € 1.500.000,-, N baten € 1.500.000,-) 
Quirijnboulevard wordt in een gezamenlijke Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM) tussen de gemeente en 

Wonen Breburg ontwikkeld. Ondermeer vanwege de vastgoedcrisis is de ontwikkeling van Quirijnboulevard tot 

stilstand gekomen. Beide WOM-partners hebben onlangs besloten dat de WOM zal worden geliquideerd. Dit 

wordt thans voorbereid en zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2013 plaatsvinden. De oorspronkelijk voor 

2012 geraamde uitgave van € 1,5 miljoen ten laste van de reserve Herstructurering uit erfpachtsgelden, schuift 
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door naar 2013. Na afronding van de definitieve liquidatie zal duidelijk zijn wat het exacte tekort is wat nog 

moet worden gedekt.   

 

Wijkimpuls Stokhasselt (V lasten € 100.000,-, N baten € 100.000,-) 
Uitgaven voor de wijkimpuls Stokhasselt aan de verbouwing van de Ypelaer zijn eerst voorzien in 2013. Op 

basis van het voorlopig ontwerp wordt momenteel een integrale kostenraming gemaakt. De verwachting is dat 

de verbouwing start in 2013. Hierom worden de middelen 2012 doorgeschoven naar 2013. 

Tegenover het voordeel op de lasten in 2012 van € 0,1 mln. staat een lagere onttrekking aan de reserve 

herstructurering uit erfpachtsgelden van gelijke omvang.  

 
Convenant Energie (V lasten € 1.000.000,-, N baten € 1.000.000,-) 
In 2012 is voor het convenant energie, het energiebesparingsprogramma gericht op de bestaande sociale 

woningvoorraad, een subsidieregeling vastgesteld. Subsidies kunnen twee keer per jaar worden 

aangevraagd. Gezien de korte termijn en de gevraagde stukken, lukte het aanvragers niet om nog in 2012 

projecten in te dienen. De eerste subsidieaanvragen worden daarom in 2013 verwacht. 

 
Investeringsfonds Havenmeester 
Vanuit de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 resteert voor het project Havenmeester 

€ 311.937,-. Dit bedrag is geoormerkt als risicoreservering voor toekomstige stortingen in het Investeringsfonds 

Havenmeester. In 2012 is de subsidie voor de stimuleringsregeling definitief vastgesteld. Dit betekent dat er 

geen terugbetalingsverplichting meer is waardoor het bedrag van € 311.937,- vrijvalt. Via de 

resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag, in lijn met de eerdere oormerking, toe te voegen aan de 

Reserve opvang gevolgen economische crisis (zie pag. 161). Daar is reeds € 1,1 mln. voor het risico 

Investeringsfonds Havenmeester geoormerkt. De totale risicoreservering komt daarmee op € 1,4 mln. (zie ook 

paragraaf risico's, pag. 95). 

 
33210 - Realisatie herstructurering 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  N 3 

• Afwijking lasten/baten grondexploitatie N/V - 

• Quirijnboulevard N/V - 

 

Gesloten grondexploitatie (V lasten € 14.254.000,-, N baten € 14.254.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van het grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 

 
Quirijnboulevard (N lasten € 2.360.000,-; V baten € 2.360.000,-) 
De ontwikkeling en verkoop van het project Quirijnboulevard is langzamer gegaan dan verwacht en inmiddels is 

de verkoop volledig gestagneerd. Er is geïnventariseerd wat nodig is voor de afronding en formele beëindiging  

van het project. Er is een voorziening getroffen van € 2,1 mln. als correctie op de waardering en het aandeel 

van de gemeente Tilburg in het exploitatietekort. De dekking van de afwikkeling van deze deelneming komt uit 

de reserve Herstructurering uit erfpachtomzettingen waar hiervoor middelen waren geoormerkt. 
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33230 - Realisatie woningbouw 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Afwijking lasten/baten grondexploitatie N/V - 

 

Gesloten grondexploitatie (N lasten € 12.040.000,-, V baten € 12.040.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van het grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 
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Programma 3.3. Verkeer en Vervoer 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 3.3 Verkeer en Vervoer 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

23310 - Beleid verkeer en vervoer 295 197 293 251 -2 54 -55 

33310 - Verkeer en vervoer realisatie 16.850 13.437 8.429 7.459 -8.421 -5.978 -2.443 

33320 - Beheer parkeren 19.609 18.920 17.858 17.186 -1.750 -1.734 -17 

33330 - Beheer infrastructuur 22.895 7.544 22.738 7.148 -157 -396 239 

33340 - Beheer verkeer 8.021 1.388 7.554 1.307 -468 -81 -386 

Totaal 67.670 41.486 56.872 33.350 -10.798 -8.135 -2.663 

 
23310 - Beleid verkeer en vervoer 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 14 

• Reservering  Spoorzone N/V - 

• Station Berkel Enschot N/V - 

• Maatregelen Hart van Brabantlaan N/V - 

• Overige afwijkingen V 41 

 

Reservering Spoorzone (V lasten € 6.244.000,-, N baten € 6.244.000,-) 
Vanwege de complexiteit en samenhang met de overige onderdelen van de Spoorzone, is de aanleg van het 

busstation nog niet gestart. Hiervoor waren al wel middelen gereserveerd in de Programmabegroting 2012. De 

start van de aanleg is nu gepland voor eind 2013 en de oplevering in 2015, rekening houdend met de aanleg 

van een tijdelijk busstation.   

  

Station Berkel-Enschot (V lasten € 700.000,-, N baten € 700.000,-) 
Omdat er geen overeenstemming is met de NS over het stoppen van treinen op het station Berkel-Enschot is 

het Rijk nog niet gestart met dit station. Hierdoor kon ook de gemeentelijke cofinanciering, die begroot was 

voor 2012, niet worden aangewend. De middelen blijven als strategische reservering gehandhaafd in de 

voorziening openbaar vervoer.  

 

Maatregelen Hart van Brabantlaan (V lasten € 295.000,-, N baten € 295.000,-) 
De doorstromingsmaatregelen op de Hart van Brabantlaan worden in 2013 aangelegd als onderdeel van de 

reconstructie van de Hart van Brabantlaan. Voor deze maatregelen is een subsidie verkregen waardoor de inzet 

van middelen uit de voorziening openbaar vervoer niet langer nodig is. De vrijgekomen middelen worden 

binnen de voorziening openbaar vervoer toegevoegd aan de reservering voor de Spoorzone. 

 
33310 - Verkeer en vervoer realisatie  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten)  V 2.288 

• Oostelijke inprikker N/V - 

• Verdubbeling Bredaseweg N/V - 

• Afwijkingen lasten/baten grondexploitatie N/V - 

• Kapitaallasten V 68 

• Kleine verkeersreconstructies V 28 

• Fietsforum V 25 

• Doelgroepen V 32 

• Overige afwijkingen V 2 

 

Oostelijke inprikker (V lasten € 6.563.000,-, N baten € 6.563.000,-) 
De oostelijke inprikker omvat het aanpassen van het oostelijke deel van de Spoorlaan, het opheffen van het 

parkeren, het verleggen van het fietspad, het verdiepen van de onderdoorgang van het spoor in de Ringbaan 

Oost, het realiseren van een fietstunnel naast de Ringbaan Oost en het aanpassen van het kruispunt Ringbaan 
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Oost - Spoorlaan - Bosscheweg. Het aanpassen van de oostelijke inprikker volgt op het aanleggen van de 

Burgemeester Brokxlaan, de herinrichting van het NS-plein en de herinrichting van het kruispunt Heuvelring - 

Spoorlaan. Deze voorzieningen zijn nog niet aangelegd, zodat ook nog niet gestart is met de aanleg van de 

oostelijke inprikker. De middelen waren al wel voor 2012 gereserveerd.  

 

Verdubbeling Bredaseweg (V lasten € 3.366.000,-, N baten € 3.366.000,-) 
Op basis van het bestedingsplan RGI is in de begroting een bedrag van € 3,366 miljoen opgevoerd voor de  

Verdubbeling van de Bredaseweg. In de raadsvergadering van maart 2013 is hiervoor een uitvoeringskrediet 

worden aangevraagd. De voorbereidende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, zodat naar verwachting de 

realisatie van het werk kan starten in de tweede helft van 2013. De beschikbare middelen in de RGI worden 

eveneens doorgeschoven naar 2013. 

 

Gesloten grondexploitatie (N lasten € 4.167.000,-, V baten €  4.167.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van het grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 

 

Kapitaallasten 
De kapitaallasten bedragen € 2.480.000,-, ten opzichte van de najaarsrapportage een voordeel van € 68.000,-. 

Dit wordt veroorzaakt door een lichte vertraging in de investeringen. 

 

Kleine verkeersreconstructies 
De afwikkeling van een kleine verkeersreconstructie uit vorige jaren leidt tot een voordeel van € 28.000,-. 

 

Fietsforum  
Het budget voor het fietsforum is in 2012 niet volledig aangewend en leidt tot een voordeel van € 25.000,-. 

Voor het Fietsforum ligt het zwaartepunt in 2013: het "Jaar van de Fiets". Het ligt in de bedoeling dat dit forum 

ingeschakeld wordt om de knelpunten in de fietsinfrastructuur in beeld te brengen en te analyseren. Ook de 

inwoners van Tilburg zullen hierin een rol hebben zoals toegezegd aan de Raad naar aanleiding van een 

begrotingsmotie. 

 

Doelgroepen 
Het jaar 2013 is het "Jaar van de Fiets" (in het kader van de verkeersveiligheid: "Maak van de nul een punt"). In 

2012 zijn de voorbereidingen daarvoor gestart en in 2013 zullen de hieruit voortvloeiende activiteiten worden 

opgepakt. Het budget doelgroepen laat een voordeel zien van € 32.000,-. 

 

33320 - Beheer parkeren 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten N 20 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 10 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 27 

• Resultaat Betaald Parkeren N 322 

• Lagere onttrekking reserve aanloopverliezen / onrendabele top N 32 

• Lagere afstorting bestemmingsreserve Betaald Parkeren V 354 

• Level playing field / Heyhoef N/V - 
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Resultaat Betaald parkeren 
De baten zijn ondanks het mindere economische klimaat redelijk op pijl gebleven: op een bedrag van ruim 

€ 11 miljoen zijn de baten € 37.000,- lager dan begroot. Er is sprake van een verschuiving van parkeerders naar 

de garage Pieter Vreedeplein en in mindere mate Tivoli. 

 

De uitgaven zijn € 285.000,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van extra inhuur van 

personeel om het hoge ziekteverzuim op te vangen. 

 

Tekorten op de stallingen Pieter Vreedeplein en Stappegoor worden aangevuld vanuit de "Reserve aanloop 

verliezen / onrendabele top nieuwe parkeergarages". De onttrekking voor deze locaties zijn respectievelijk 

€ 199.000,- minder dan begroot en € 167.000,- meer dan begroot. Zodoende wordt er per saldo € 32.000,- 

minder onttrokken. 

 

Het resultaat voor betaald parkeren is uitgekomen op € 1.231.000,-. Dit is € 354.000,- lager dan begroot. Het 

resultaat wordt gestort in de "Bestemmingsreserve Betaald Parkeren". Zodoende wordt er € 354.000,- minder 

gestort. 

 

Er zijn in 2012 € 1.732.000,- minder baten en lasten geboekt dan begroot, doordat dit bedrag in 2012 ingezet 

zou worden voor level playing field / parkeren Heyhoef. Dit is in 2012 evenwel nog niet aan de orde. 

 
33330 - Beheer infrastructuur 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten N 205 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 33 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 66 

• Productbeheer wegen, kunstwerken en wegmeubilair V 42 

• Correctief onderhoud wegen V 45 

• Schadeloosstelling van en door burgers V 56 

• Kapitaallasten wegen N 130 

• Wegen zakelijke lasten N 45 

• Schade en molest wegmeubilair V 78 

• Correctief onderhoud wegmeubilair V 125 

• Schade en molest civiele kunstwerken N 27 

• Dienstverlening infra N 139 

• Dienstverlening intern N 54 

• Dienstverlening landmeten N 114 

• Overige afwijkingen V 30 

 

Productbeheer wegen, kunstwerken en wegmeubilair 
In 2012 is er minder dan geraamd uitgegeven aan externe onderzoeken, inspecties en 

inventarisatiewerkzaamheden, waardoor een voordeel is ontstaan van € 42.000,-. 

 

Correctief onderhoud Wegen 
Vanwege een gering aantal meldingen, is er minder uitgegeven dan begroot. Ook zijn er uit enkele projecten 

bijdragen ontvangen in de kosten van het correctief onderhoud, welke niet waren begroot. Dit heeft 

geresulteerd in een voordeel van in totaal € 45.000,-.  

 

Schadeloosstelling van en door burgers 
In 2012 zijn er minder claims voor schadeloosstelling vanwege achterstallig wegonderhoud ingediend door 

burgers. Daarnaast is er meer schade verhaald op burgers dan begroot. Hierdoor is er een voordelig resultaat 

ten opzichte van de najaarsrapportage van € 56.000,-. 

  

Kapitaallasten wegen 
Bij de najaarsrapportage is het oorspronkelijke budget voor kapitaallasten Wegen (€ 4.548.000,-) naar beneden 

bijgesteld met € 860.000,-. Dit omdat werd ingeschat dat een fors aantal investeringen achter zou blijven bij de 
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begroting. Eind 2012 blijken de investeringen hoger dan bij de najaarsrapportage werd ingeschat, waardoor de 

eerdere verlaging weer bijgesteld wordt met € 130.000,-.  

 

Wegen zakelijke lasten 
De zakelijke lasten wegen bestaan uit vergoedingen aan ProRail voor gebruik van onderdoorgangen, tunnels en 

overbruggingen en daarnaast uit waterschapslasten. Het aantal objecten ProRail is afgelopen jaren 

toegenomen, en de hoogte van de waterschaplasten is gestegen. In 2012 zijn tevens nagekomen 

waterschapslasten 2011 verantwoord. In totaal is op zakelijke lasten een overschrijding ontstaan van € 45.000,- 

In 2013 wordt in beeld gebracht of er sprake is van structurele gevolgen en zo ja, wat deze zijn. In de 

Voorjaarsrapportage 2013 wordt hier nader over gerapporteerd.  

 

Schade en molest wegmeubilair 
In 2012 was er minder schade aan wegmeubilair. Daarnaast kon door zeer actief schadeverhaal € 35.000,- meer 

op veroorzakers worden verhaald dan begroot. Dit leidt tot een voordeel van € 78.000,-. 

 

Correctief onderhoud wegmeubilair 
Van het totale budget voor correctief onderhoud wegmeubilair (€ 516.000,-) is € 125.000,- niet besteed. In 

2012 is vooral geïnvesteerd in een totale inventarisatie van het areaal aan bebording. Het invoeren van de 

gegevens uit de inventarisatie in een beheersysteem vindt plaats in 2013 en in het verlengde daarvan wordt 

een onderhouds- en activiteitenplan opgesteld; daarna worden de onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. 

 

Schade en molest civiele kunstwerken 
In 2012 is het overgrote deel van de civiele kunstwerken binnen de gemeente Tilburg gecontroleerd door een 

aannemer op basis van een ontzorgingscontract. Vanuit deze inspectie zijn diverse schade- en molestgevallen 

gerapporteerd en inmiddels hersteld. Het betreft  aanrijdschades en schades door vandalisme. Door de hoogte 

van de schades is het budget met € 27.000,- overschreden.  

   

Dienstverlening infra 
Op dienstverlening Infra - bestaande uit particuliere- en industrie-inritten, rioolhuis- en rioolbedrijfs-

aansluitingen, en overige externe dienstverleningsprojecten - zijn de lasten en baten lager dan begroot door 

het achterblijven van opdrachten. Daarnaast zijn in 2012 de nadelige afwikkelverschillen uit voorgaande jaren 

in de exploitatie opgenomen. In totaal is er sprake van een nadelig saldo van € 139.000,-. 

 

Dienstverlening Intern 
In voorgaande jaren waren in de begroting baten begroot, die betrekking hadden op interne dienstverleningen 

aan andere gemeentelijke afdelingen. In de nieuwe organisatie is echter geen sprake meer van verrekening van 

deze interne dienstverlening. De begrote baten ad € 54.000,- zijn in 2012 niet gerealiseerd. In 2013 wordt de 

begroting structureel aangepast.  

 

Dienstverlening Landmeten 
Bij het team Landmeten van de afdeling Informatievoorziening is een verschuiving opgetreden in de 

activiteiten. Er vindt minder externe dienstverlening plaats en bijna de gehele orderportefeuille bestaat uit 

interne opdrachten vanuit de grondexploitatie en (investerings)projecten. Deze verschuiving wordt mede 

veroorzaakt door de afgenomen vraag vanuit de markt. In 2012 heeft dit geleid tot lagere inkomsten van 

€ 114.000,-. In 2013 vindt onderzoek plaats naar het structurele effect. Rapportage volgt in de 

Voorjaarsrapportage 2013.  

 

33340 - Beheer verkeer 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 56 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 11 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 513 

• Projecten meerjarenprogramma (MJP) N/V - 

• Schade en molest openbare verlichting N 73 

• Energie openbare verlichting N 126 

• Overige afwijkingen V 5 
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Projecten meerjarenprogramma (MJP)(N lasten € 25.000,-, V baten € 25.000,-) 
Als gevolg van bijdragen en bijstellingen zijn op de projecten die deel uitmaken van het MJP afwijkingen 

ontstaan, zowel op de lasten als de baten. Per saldo zijn de afwijkingen neutraal. 

 

Schade en molest openbare verlichting 
Niet alle schade en molest aan openbare verlichting kon in 2012 volledig worden verhaald. Hierdoor is een 

nadeel ontstaan van € 73.000,-. Er loopt echter nog een traject om niet verhaalde schades te verhalen. Naar 

verwachting wordt dat begin 2013 afgerond.  

 
Energie openbare verlichting 

In de najaarsrapportage is melding gemaakt van te verwachten lagere energiekosten openbare verlichting. 

Naar aanleiding daarvan is het budget incidenteel verlaagd met € 100.000,-. Eind 2012 is echter een niet 

voorziene factuur van Dong Energie over het jaar 2010 binnengekomen. Hierdoor is het gewijzigde budget met 

€ 126.000,- overschreden. Met voormalig energieleverancier Dong vindt overleg plaats over deze late 

afrekening.  
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Programma 3.4 Milieu 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 3.4 Milieu 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

23410 - Milieubeleid 5.601 5.293 2.708 2.927 -2.893 -2.366 -527 

23420 - Bodem 6.279 1.489 4.625 713 -1.654 -776 -878 

23430 - Geluid 610 323 574 502 -35 180 -215 

33410 - Schoonhouden openbaar 

gebied 

5.916 282 5.740 274 -176 -8 -168 

53410 - Reiniging openbaar gebied 296 96 460 53 165 -43 207 

53440 - Inzameling huishoudelijk afval 22.588 1.357 22.968 1.444 380 87 293 

Totaal 41.288 8.839 37.075 5.914 -4.213 -2.925 -1.287 

 
23410 - Milieubeleid  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 58 

• Kinderboerderij Maria Goretti V 224 

• ESCO, revolverend fonds gemeentelijke gebouwen en installaties V 17 

• Klimaatprogramma 2009-2012 V 166 

• Kinderboerderij Reeshof N/V - 

• Natuur- en Milieueducatie V 45 

• Publieksactie N/V - 

• Verduurzaming woningvoorraad N/V - 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit N/V - 

• Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden / Omvorming naar 

duurzame energie 

N/V - 

• Overige afwijkingen V 17 

 

Kinderboerderij Maria Goretti 
Omdat er veel onduidelijkheden zijn over de bouw van de Moskee en de daarmee samenhangende hoogte van 

de kosten voor nutsvoorzieningen, is nog niet gestart met het opknappen van de kinderboerderij Maria Goretti 

en de aanpassingen aan het park.  

Het beschikbare budget van in totaal € 224.000,- is niet ingezet in 2012. Wij stellen aan de raad voor dit bedrag 

over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162). 

 

ESCO, revolverend fonds gemeentelijke gebouwen en installaties 
Het college heeft eind 2012 besloten om in nauw overleg met de Midden-Brabantse Ontwikkelings-

maatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) een plan van aanpak te ontwikkelen voor huurders van 

gemeentelijke gebouwen om energie te besparen. In 2012 is een projectleider van start gegaan, maar zijn er 

nog geen kosten gemaakt. Om in 2013 uitvoering van het project mogelijk te maken stellen we aan de raad 

voor om de restant middelen van € 17.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de 

resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162). 

 
Klimaatprogramma 2009-2012 
Het Klimaatprogramma 2009-2012 kent eind 2012 een restantbudget van € 363.000,-. Dit komt enerzijds 

omdat het programma goedkoper is uitgevoerd (minder externe kosten), een hoger bedrag aan subsidies is 

binnengehaald en in enkele fysieke projecten het energie- en klimaatthema is geïntegreerd in de 

projectontwikkeling. Anderzijds komt dit omdat het programma nog niet volledig is gerealiseerd omdat een 

aantal projecten is vertraagd en een enkel project niet is opgestart. 

Een aantal deelprojecten loopt nog door in 2013 voor in totaal € 118.000,- (o.a. Effectenstudies 

klimaatverandering, Communicatie en Energie-innovaties bedrijven). Daarnaast is in het programma Innovatie 

Klimaatneutrale Steden voorzien in een bijdrage uit het Klimaatprogramma van € 97.000,-. In totaal is dus nog 

€ 215.000,- nodig. Hiervan is € 197.000,- in 2012 niet aan de reserve Essent onttrokken en beschikbaar in 2013. 
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Wij stellen aan de raad voor om de overige benodigde middelen van € 18.000,- over te hevelen naar 2013 en 

dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening. De resterende € 148.000,- van het 

Klimaatprogramma vallen vrij (zie pag. 162). 

 

Kinderboerderij Reeshof  (N lasten € 362.000,-, V baten € 362.000,-) 
In april 2012 is subsidie verleend voor de bouw van de kinderboerderij in de Reeshof. Aangezien in eerste 

instantie was uitgegaan van realisatie in 2011, was geen raming in 2012 opgenomen en betekent dit zowel aan 

de lasten- als aan de batenzijde (onttrekking reserve GroteStedenBeleid) een afwijking. Het laatste deel van de 

uitgaven zal in 2013 plaatsvinden. 

 
Natuur- en Milieueducatie 
Het programma Natuur- en Milieueducatie (NME) 2009 -2012 loopt dit jaar af. Een aantal projecten is nog niet 

helemaal klaar en wordt in 2013 vanuit de reserve Essent afgewikkeld (€ 35.600,-). De resterende middelen 

ad € 45.000,- vallen vrij. 

 
Publieksactie (V lasten € 294.000,-, N baten € 294.000,-) 
Er zijn minder kosten gemaakt voor de visie Verduurzaming woningvoorraad en er is nog geen bijdrage aan het 

project Innovatie klimaatneutrale steden nodig omdat als eerste de rijksmiddelen worden ingezet. Dit 

resulteert in lagere lasten en een lagere onttrekking uit de reserve Essent.  

 
Verduurzaming woningvoorraad (V lasten € 2.212.000,-, N baten € 2.212.000,-) 
In de begroting was voor de verduurzaming van particuliere woningen € 2,25 miljoen geraamd. Oorspronkelijk 

was de planning om met de green deal 'samen energie besparen' aan de slag te gaan na de zomervakantie. 

Door de complexiteit van de aanpak is een aantal maanden vertraging ontstaan. Vanaf november is de proef 

vanuit Segon gestart; de subsidieregeling voor een grote uitrol in de stad is pas begin januari 2013 vastgesteld. 

De meeste kosten volgen daarmee in 2013, 2014 en 2015. Uiteindelijk is in 2012 slechts € 38.000,- uitgegeven. 

Als gevolg van de lagere lasten, is de onttrekking aan de reserve duurzame investeringen eveneens lager. 

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) (N lasten € 307.000,-, V baten € 307.000,-) 
De toename van de lasten ten opzichte van de begroting wordt bijna volledig veroorzaakt door het onderdeel 

Dynamisch verkeersmanagement en komt voornamelijk omdat kosten uit voorgaande jaren abusievelijk niet 

ten laste van het NSL waren gebracht. Dit is nu gecorrigeerd en door de toename van de lasten is ook de 

onttrekking aan de beschikbare rijksmiddelen toegenomen. 

 

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (V lasten € 156.000,-, N baten € 156.000,-) / Omvorming naar 
duurzame energie (V lasten € 150.000,-, N baten € 150.000,-) 
Het voordeel op het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden komt hoofdzakelijk door lagere kosten voor 

MOED. MOED heeft zich in het startjaar met name bezig gehouden met de ontwikkeling van projecten. Dit 

betekent dat voor de uitvoering van projecten nog geen kosten zijn gemaakt. Het budget Omvorming naar 

duurzame energie is deel van de gemeentelijke cofinanciering in MOED. Om dezelfde reden is dit nog niet 

aangewend. Door de lagere lasten zijn de baten (onttrekking rijksmiddelen resp. reserve duurzame 

investeringen) ook lager. 

 
23420 - Bodem 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 38 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)  V 23 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 781 

• Digitalisering bodemarchief N/V - 

• Bodemsaneringsprojecten ISV 2/ISV 3  N/V - 

• Noorderbos N/V  

• Diverse werkbudgetten bodem V 36 

 

Digitalisering bodemarchief (V lasten € 300.000,-, N baten € 300.000,-) 
In de begroting was € 300.000,- aan kosten geraamd voor de digitalisering van het bodemarchief. Uitgaven 

hebben nog niet plaatsgevonden omdat het bodemsysteem (SquitXO) pas eind 2012 is opgeleverd. De 
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digitalisering zal in 2013 voortvarend worden opgepakt. Omdat er geen kosten waren, heeft ook nog geen 

onttrekking aan de reserve Bodem en Geluid plaatsgevonden (lagere baten). 

 

Bodemsaneringsprojecten ISV 2/ISV 3 (V lasten € 424.000,-, N baten € 424.000,-)  
Er is minder uitgegeven door al vast voor te sorteren op de implementatie van nieuw beleid met betrekking tot 

gebiedsgericht beheer. De lagere uitgaven ad € 424.000,- hebben eveneens lagere baten uit de reserve Bodem 

en Geluid tot gevolg. 

 

Noorderbos (V lasten € 65.000,-, N baten € 65.000,-)  
Er is opnieuw gekeken naar de wijze waarop de sanering bij het Noorderbos aangepakt kan worden. Dit heeft 

tijd gekost, waardoor er € 65.000,- minder is uitgegeven en aan de reserve Bodem en Geluid is onttrokken. 

 

Diverse werkbudgetten bodem 
In 2012 is minder gebruik gemaakt van externe ondersteuning, waren er geen kosten voor bodemsanering in 

het openbaar gebied en heeft de late oplevering van het bodemsysteem SquitXO tot minder uitgaven geleid. 

Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 36.000,-. 

 
23430 - Geluid 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten)  V 5 

• Sanering Verkeerslawaai (A-lijst) N/V - 

• Sanering Railverkeerslawaai N/V - 

• Geluidbelastingkaart V 208 

• Geluidskartering /-actieplan N/V - 

• Overige afwijkingen V 2 

 

Sanering Verkeerslawaai (A-lijst) (V lasten € 36.000,-, N baten € 36.000,-) 
In 2012 is er voor een specifiek project nog weinig uitgegeven omdat het accent vooral gelegen heeft op de 

voorbereiding en nog niet op de uitvoering. De kosten zullen vooral in 2013 worden gemaakt.  

 

Sanering Railverkeerslawaai (N lasten € 70.000,-, V baten € 70.000,-) 
Fase 1, 2 en 3 zijn inmiddels afgerond. Voor fases 1 en 2 was er sprake van meerwerk en fase 3 bleek duurder 

dan medio 2011 voor de begroting geraamd. Het Rijk heeft hierop ook de subsidie aangepast. In vergelijking 

met de begroting zijn de kosten - en bijbehorende subsidiebaten - € 70.000,- hoger. Inmiddels is ook voor fase 

4 subsidie toegekend; voor fase 5 moet dit nog gebeuren. Fase 4 en 5 worden naar verwachting in 2013 

afgerond. 

 

Geluidbelastingkaart 
De door het ministerie van I&M verleende subsidie voor het opstellen van de geluidbelastingkaarten en het 

actieplan geluid bedraagt € 394.000,-. Hiervan is 75% zijnde € 295.000,- als voorschot ontvangen. Na aftrek van 

gemaakte kosten 2011 en 2012 resteert hiervan ultimo 2012 € 208.260,-. Vooruitlopend op de vaststelling van 

de subsidie is dit restant in 2012 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. 

 
Geluidskartering /-actieplan (V lasten € 62.000,-, N baten € 62.000,-) 
De geluidskaart is in juni vastgesteld, het actieplan wordt begin 2013 gestart. De lasten zijn lager dan begroot 

omdat er minder interne uren zijn gemaakt dan de oorspronkelijke raming en omdat externe inhuur niet nodig 

is gebleken. Door de lagere lasten ad € 62.000,-, heeft ook een lagere onttrekking aan de beschikbare 

rijksmiddelen plaatsgevonden. 

 
33410 - Schoonhouden openbaar gebied 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 131 

• Verwijderen en verwerken zwerfvuil V 65 

• Reinigen kunstwerken V 20 

• Egalisatiereserves afvalstoffenheffing en rioolrecht  N 57 
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• Overige afwijkingen V 9 

 

Verwijderen en verwerken zwerfvuil 
De effecten van de kwaliteitsniveauverlaging per 1 januari 2012 van schoonhouden openbaar gebied, en het 

beëindigen van het gratis ophalen van grof huisvuil door het BAT konden moeilijk worden ingeschat. Wel werd 

meer zwerfafval in de openbare ruimte verwacht. Dat leek het eerste halfjaar te worden bevestigd, maar 

uiteindelijk zijn de kosten in 2012 meegevallen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 65.000,-. Het 

structurele effect is niet aan te geven, maar wordt de komende periode gevolgd.  
 

Reinigen kunstwerken 
In 2012 was minder onderhoud aan kunstwerken noodzakelijk dan begroot door het uitblijven van ernstige 

storingen en calamiteiten. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 20.000,-. 

 

Egalisatiereserves afvalstoffenheffing en rioolrechten 
Van het resultaat is (inclusief fictieve btw) € 40.000,- verrekend met de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing, en 

€ 17.000,- met de Egalisatiereserve rioolrecht. 

  
53410 - Reiniging openbaar gebied 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Desintegratiekosten activiteiten reiniging openbaar gebied N 106 

• Gladheidbestrijding N 108 

• Overige afwijkingen V 7 

 

Desintegratiekosten activiteiten reiniging openbaar gebied 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de activiteiten van de voormalige afdeling Reiniging binnen het BAT m.b.t. 

reiniging openbaar gebied overgegaan naar de diamantgroep. Dit was eerder dan gepland. Afkoop van 

doorlopende contractuele verplichtingen, 2 waves voor onkruidbestrijding leidt, na inzet vanaf april/mei tot het 

einde van het onkruidbestrijdingseizoen bij derden, per saldo tot € 100.000,- nadelig. De overige directe 

desintegratiekosten bedragen € 6.000,- nadelig. 

 

Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding over 2012 laat een tekort zien van € 108.000,-, te weten inhuur derden nadelig 

€ 39.000,-, zoutverbruik € 79.000,- nadelig en overige kosten € 10.000,- voordelig.  

Ten aanzien van het zoutverbruik is er sprake van een structureel effect. Dit zal worden toegelicht in de 

evaluatienota gladheid seizoen 2012/2013 en worden meegenomen bij de begroting 2014. 

 
53440 - Inzameling huishoudelijk afval 

• Doorberekende organisatiekosten  N 353 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)  V 72 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 1 

• Prijsontwikkeling ingezameld afval N 241 

• Hoeveelheidontwikkeling ingezameld afval V 289 

• Vergoeding Nedvang V 176 

• Lagere transportkosten V 100 

• Lagere optimalisatiekosten V 93 

• Lagere opbrengst inzameling grofvuil N 16 

• Lagere opbrengst milieustraten N 44 

• Lagere opbrengst elektrische apparaten N 27 

• Lagere kapitaallasten V 57 

• Egalisatiereserve afvalstoffenheffing N 442 

• Overige afwijkingen V 42 

 

Prijsontwikkeling ingezameld afval        
De opbrengsten van papier (-/- 25%) en metaal (-/- 9%) zijn in 2012 lager uitgevallen omdat de prijzen hiervan 

gedaald zijn. Dit leidt tot een nadeel van € 241.000,-. 
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Hoeveelheidontwikkeling ingezameld afval        
In 2012 heeft meer afvalscheiding plaatsgevonden dan begroot. Dit is het gevolg van: 

- projecten spoor 1, gericht op meer afvalscheiding; 

- minder bezoekers milieustraat; 

- minder adressen grofvuil inzameling. 

De afgenomen hoeveelheid restafval leidt tot een voordeel van € 289.000,- op de afvalverwerkingskosten. 

 

Vergoeding Nedvang   

In 2012 hebben we een afrekening ontvangen over 2010. Hieruit blijkt dat Nedvang de vergoeding voor 

verpakkingen (plastic e.d.) naar boven toe heeft bijgesteld. Inclusief inschatting voor 2012 leidt dit tot een 

voordeel van € 176.000,-. 

 

Lagere transportkosten   

In 2012 is bij de afvoer van afval van de milieustraten minder gebruik gemaakt van een externe transporteur, 

maar zijn meer transporten zelf gereden. Dit leidt tot een voordeel van € 100.000,-. 

 

Lagere optimalisatiekosten   

Een aantal projecten in het kader van spoor 1 van het Toekomstgericht Duurzaam Afvalbeleid zijn later in 2012 

gestart dan oorspronkelijk gepland en zullen doorlopen in 2013. De daarbij behorende lasten zullen deels dan 

ook in 2013 plaatsvinden. Dit leidt in 2012 tot een voordeel van € 93.000,-. 

 

Lagere opbrengst inzameling grofvuil  

Met ingang van 1 januari 2012 moeten burgers betalen voor de inzameling van grofvuil. Er zijn in 2012 89% 

minder (betalende) adressen bezocht dan begroot. Dit leidt tot een nadeel van € 16.000,-. 

 

Lagere opbrengst milieustraten   

In 2012 is het aantal bezoekers gedaald. In 2011 bedroeg het aantal bezoekers 120.000, waarvan 36.000 

betalende bezoekers. In 2012 is dit gedaald naar 117.000, waarvan 34.000 betalende bezoekers. Dit leidt tot 

een nadeel van € 44.000,-. 

 

Lagere opbrengst elektrische apparaten  

In 2012 zijn minder elektrische apparaten ingezameld dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 

winkelketens steeds vaker zelf acties organiseren waarbij de consument/burger gestimuleerd wordt om 

zijn/haar gebruikte apparaten in te leveren. Dit leidt tot een nadeel van € 27.000,-. 

 

Lagere kapitaallasten   

De afschrijvingstermijnen van ondergrondse containers bij hoogbouwcomplexen zijn verlengd. Ook is er minder 

geïnvesteerd. Dit leidt tot een voordeel van € 57.000,-. 

 

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing 

Van het resultaat is (incl. fictieve BTW) € 442.000,- gestort in de reserve afvalstoffenheffing. 
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Programma 3.5 Water, Natuur en Landschap 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 3.5 Water, Natuur en 

Landschap 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

23510 - Beleid groen en water 59 287 58 286 -2 -1 -0 

33510 - Beheer groen en recreatie 9.792 1.247 9.561 1.188 -231 -59 -172 

33520 - Beheer riolering & waterhuish 12.637 525 12.595 561 -41 36 -77 

33540 - Realisatie groen en water 1.379 311 1.179 139 -200 -173 -27 

Totaal 23.867 2.371 23.393 2.174 -474 -197 -277 

 
23510 - Beleid groen en water 

Geen afwijkingen. 

 
33510 - Beheer groen en recreatie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 120 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)   V 17 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 122 

• Schade en molest groen N 51 

• Nazorg op projecten N/V - 

• Dienstverlening aan derden N/V - 

• Opbrengst begraafplaatsrechten N 11 

• Overige afwijkingen N 25 

 

Schade en molest groen 
In 2012 is schade aan groen ontstaan door meerdere oorzaken. De omvangrijkste schades waren het gevolg 

van het gebruik van openbaar groen voor festiviteiten zoals de muziekuitvoeringen en festival Mundial, en 

daarnaast vandalisme. Met name vuurwerkschade is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Schade en molest 

wordt slechts beperkt begroot (€ 5.000,-). De schades door de muziekfestiviteiten, festival Mundial en een 

gedeelte van de overige schades konden worden verhaald. Per saldo is een nadeel ontstaan van € 51.000,-.  

 
Nazorg op projecten (N lasten € 90.000,-, V baten € 90.000,-) 
Jaarlijks wordt er nazorg uitgevoerd op recentelijk opgeleverde projecten. Deze nazorg bestaat uit het eerste 

jaar onderhoud en vervanging van afgestorven jong plantmateriaal. De kosten van de nazorg worden 

verantwoord op het product Beheer groen en recreatie en vervolgens doorbelast aan de projecten. De 

jaarlijkse omvang van deze activiteit is niet bekend en kan vooraf niet worden begroot. In 2012 bedroegen de 

niet begrote lasten en baten € 90.000,-. 

 

Dienstverlening aan derden (V lasten € 167.000,-, N baten € 167.000,-) 
Vanuit het verleden is in de begroting een budget lasten en baten opgenomen van € 200.000,- voor 

werkzaamheden voor rekening van derden. Het volume van deze werkzaamheden neemt de laatste jaren 

aanzienlijk af. In 2012 is voor € 33.000,- voor rekening van derden uitgevoerd. De afwijking op zowel de lasten 

als de baten bedraagt daardoor € 167.000,-. In 2013 wordt een inschatting gemaakt van het structurele volume 

werk voor derden. 

 

Opbrengst begraafplaatsrechten 
In het kader van de ruimtescheppende maatregelen is de taakstelling baten begraafplaatsen in 2012 met 

€ 17.000,- gestegen ten opzichte van 2011. Van het budget 2012 ad € 272.000,- is € 11.000,- niet gerealiseerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de taakstelling niet geheel is gehaald omdat het aantal begravingen achter is 

gebleven op de raming.  
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33520 - Beheer riolering  waterhuishouding 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 73 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 12 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 21 

• Correctief onderhoud V 75 

• Activiteiten Meerjarenprogramma N/V - 

• Gegevens- en informatievoorziening N 48 

• Kapitaallasten riolering V 187 

• Energie rioolgemalen N 32 

• Zakelijke lasten rioolgemalen N 24 

• Egalisatiereserve rioolrechten N 202 

• Overige afwijkingen V 15 

 

Correctief onderhoud 
Op correctief onderhoud riolering is een voordeel ontstaan van € 75.000,-. Deze afwijking is voornamelijk het 

gevolg van lagere kosten voor het verhelpen van storingen aan gemalen.  

 
Activiteiten Meerjarenprogramma (N lasten € 81.000,-, V baten € 81.000,-) 
Als gevolg van bijstelling van de programma's planmatig onderhoud vrijverval riolering en oppervlaktewater 

zijn er t.o.v. de najaarsrapportage afwijkingen ontstaan in lasten en baten.  
 
Gegevens- en informatievoorziening 
De kosten van het opnemen van peilbuizen worden doorberekend aan de Grondexploitatie. De afgelopen jaren 

is het aantal in exploitatie te nemen plannen gedaald, en daarmee het opnemen van peilbuizen. Dit heeft tot 

gevolg dat de begrote baten niet meer worden gehaald. In 2012 zijn tevens de afwikkelverschillen uit 

voorgaande jaren in de exploitatie verantwoord. Mede hierdoor is in 2012 een nadeel ontstaan van € 48.000,-. 

De jaarlijkse begrote baten voor het opnemen peilbuizen bedragen € 31.000,-. Gezien de ontwikkelingen van 

de afgelopen jaren, moet dit bedrag structureel worden verlaagd met € 20.000,- per jaar (zie pag. 220) 

 
Kapitaallasten riolering 
Door het achterblijven van het investeringstempo is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan van  

€ 171.000,-. Als gevolg van een correctieboeking reserve kapitaallasten zijn de baten € 16.000,- hoger dan 

begroot. 

  

Energie rioolgemalen 
Mede door de jaarafrekeningen over 2011 is het budget voor energiekosten rioolgemalen (€ 250.000,-) 

overschreden met € 32.000,-. In 2013 wordt nagegaan of er sprake is van een structureel tekort. Indien nodig 

wordt in de Voorjaarsrapportage 2013 een voorstel gedaan voor budgetbijstelling. 

 

Zakelijke lasten rioolgemalen 
Afgelopen jaar werd een stijging waarneembaar van de waterschapslasten. De hogere kosten over 2012, samen 

met nagekomen afrekeningen over 2011, veroorzaken een overschrijding van het budget ad € 24.000,-.  
In 2013 wordt in beeld gebracht of er sprake is van een structurele kostenstijging, en indien nodig wordt in de 

Voorjaarsrapportage 2013 een voorstel gedaan voor budgetbijstelling.   

 

Egalisatiereserve rioolrechten 
Van het resultaat is (inclusief fictieve btw) € 202.000,- verrekend met de Egalisatiereserve rioolrechten.  

 
33540 - Realisatie groen en water 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Nota Groen N/V - 

• Kapitaallasten V 26 

• Overige afwijkingen V 1 
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Nota Groen (V lasten € 90.000,-, N baten € 90.000,-) 
Voor projecten vanuit de nota Groen was een bedrag van € 200.000,- geraamd. Door een latere start dan 

gepland, is er € 90.000,- minder uitgegeven. De onttrekking aan de reserve Duurzame Investeringen is 

eveneens € 90.000,- lager. 

 

Kapitaallasten  
Door een verdere lichte vertraging in de investeringen, is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten van 

€ 26.000,- ten opzichte van de Najaarsrapportage 2012. 
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Programma 4.1 Bestuur 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Product 4.1 Bestuur 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

14110 - Raad, Commissies en griffie 1.767 0 1.621 0 -146 0 -146 

14120 - College 3.513 43 3.698 42 184 -2 186 

24110 - Onderzoek en informatie 35 55 33 61 -2 6 -8 

Totaal 5.315 98 5.352 103 37 5 32 

 
14110 - Raad, commissies en Griffie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren: 

• Budget catering raad  N 20 

• Raad en Commissies V 99 

• Griffie V 36 

• Rekenkamer V 31 

 

Budget catering Raad 
Het budget catering raad ad € 20.000,- is (structureel) overgeheveld van product 1.4.1.20 College naar 1.4.1.10 

Raad, waardoor op dit product een nadeel is ontstaan tegenover een voordeel op het product 1.4.1.20 College 

(zie pag. 220). 

 

Raad en Commissies 
Door lagere kosten dan geraamd voor salarissen en opleiding/vorming/training voor de raadsleden en een 

lagere storting in de voorziening voormalig bestuur is er een voordelig resultaat van € 99.000,-. 

 

Griffie 
Het resultaat op het product Griffie ad € 36.000,- is veroorzaakt doordat er geen onderzoekskosten zijn 

gemaakt en door lagere kosten raadstelevisie. 

 

Rekenkamer 
Omdat de Rekenkamer geen gebruik heeft gemaakt van het budget onderzoekskosten ontstaat hier een 

voordeel van € 31.000,-. 

 

14120 - College 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren: 

• Doorberekende organisatiekosten  V 27 

• Vrijval technische overhevelingen  (organisatiekosten) V 9 

• Vrijval technische overhevelingen  (programmakosten) V 1 

• Budget catering raad V 20 

• Storting Voorziening voormalig bestuur  N 292 

• Lobbybeleid V 19 

• Vrijval kapitaallasten V 13 

• Overige afwijkingen V 17 

 

Budget catering raad 
Het budget catering raad ad € 20.000,- is structureel overgeheveld naar product 1.4.1.10 Raad, commissies en 

griffie, waardoor hier een voordeel ontstaat van € 20.000,- tegenover een nadeel op het product 1.4.1.10 Raad. 

(zie pag. 220). 

 

Voorziening voormalig bestuur 
Het nadeel van € 292.000,- is voornamelijk veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening voormalig 

bestuur dan geraamd als gevolg van een lagere rekenrente bij de nieuw gemaakte actuariële berekeningen. 
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Lobbybeleid 
Van het budget lobbybeleid ad € 53.000,- is in 2012 een bedrag van € 34.000,- uitgegeven, waardoor een 

voordeel is ontstaan van € 19.000,-. 

 

Vrijval kapitaallasten 
Geen investeringen c.q. kapitaallasten in 2012. Het budget is structureel vanaf 2013 reeds bij de 

najaarsrapportage vrijgevallen; het voordeel voor 2012 ad € 13.000,- is nu vrij gevallen. 

 

24110 - Onderzoek en informatie 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren: 

• Overige afwijkingen V 8 
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Programma 4.2 Dienstverlening, Belastingen en Tarieven 

 
Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Product 4.2 Dienstverlening, Belasting 

en Tarieven 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

3.4.2.10 Centraal Meldpunt 1 16 1 16 -0 0 -0 

3.4.2.30 Gebiedsmanagement 24.134 22.620 15.367 14.507 -8.767 -8.113 -654 

3.4.2.50 Beheer Gemeentegebouwen 40.614 42.753 19.716 21.067 -20.899 -21.687 788 

3.4.3.10 gebruik openbare ruimte 1.302 2.493 1.149 2.611 -153 118 -271 

3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen 17.873 16.779 129.371 121.713 111.497 104.934 6.563 

4.4.2.10 burgerzaken 8.401 4.369 7.880 4.105 -521 -264 -257 

4.4.2.20 bouwen en wonen 282 5.723 268 5.264 -14 -459 445 

4.4.2.30 Ondernemerszaken 2.785 767 3.592 1.593 807 826 -19 

4.4.3.10 Belastingheffingen 2.903 38.083 2.618 38.454 -285 371 -656 

4.4.3.20 Bestemmingsheffingen 77 35.178 12 35.262 -65 84 -149 

Totaal 98.372 168.781 179.972 244.592 81.600 75.811 5.789 

 

34210 - Centraal meldpunt 

Geen afwijkingen. 

 

34230 - Gebiedsmanagement 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 464 

• Wegen, straten en pleinen V 19 

• Overige recreatieve voorzieningen V 30 

• Sociaal-cultureel werk V 140 

• Overige afwijkingen V 1 

 
Wegen, straten en pleinen 
Op het onderdeel wegen, straten en pleinen is ten opzichte van de najaarsrapportage bij een aantal projecten  

een klein voordeel ad € 19.000,- ontstaan. 

 

Overige recreatieve voorzieningen 
Diverse projecten, met name in de binnenstad, zijn afgerond en blijken per saldo een incidenteel voordeel ad 

€ 30.000,- op te leveren, het betreft de projecten Studentenstad, Kerstbomen en Sfeerverlichting.  

 

Sociaal-cultureel werk 
Het voordeel op het onderdeel sociaal-cultureel werk is ontstaan door: 

Allemaal Tilburgers: Het re-integratiebudget 'Allemaal Tilburgers' ad € 25.000,- uit 2012 is niet benut en een 

nog te betalen post van € 14.000,- over 2011 is niet nodig gebleken.  

Gebiedsmanagement algemeen: Twee voor 2012 geplande projecten  worden pas in 2013 in uitvoering 

genomen en betaald, waardoor het beschikbare budget 2012 van € 14.000,- is vrijgevallen. Daarnaast is het 

communicatiebudget "license to act" niet volledig besteed, waardoor € 31.000,- is vrijgevallen.  

Oplossen kleine sociale knelpunten: Ook hier is één project van € 15.000,- doorgeschoven naar 2013 en komt 

ten laste van het budget 2013. Een incidenteel voordeel van € 41.000,- is ontstaan door lagere uitgaven voor 

diverse projecten. 

Impulswijken - Tilburg akkoord: Ten opzichte van het najaarsbericht zijn de lasten en baten met eenzelfde 

bedrag toegenomen. Enerzijds is dit ontstaan door een ontvangen bijdrage voor het Werkpunt en anderzijds 

door een onttrekking uit de reserve Samen Investeren voor het Tilburg akkoord. 

 

34250 - Beheer Gemeentegebouwen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 17 

• Conditie afhankelijk onderhoud V 76 



 

Jaarstukken 2012 Gemeente Tilburg  210. 

• Boekwinst op verkoop panden N 916 

• Onderhoud panden N 122 

• Energie leegstaande panden N 321 

• Warmte-Koude-Opslag multifunctionele accommodaties N 55 

• Overdracht parkeergebouwen (excl. onderhoud) V 635 

• Gemeentegebouwen N/V - 

• Overige afwijkingen N 102 

 

Conditie afhankelijk onderhoud 
De stuurgroep van het project Gebouwen op orde heeft op 11 oktober 2012 besloten om alle panden in één 

keer, in plaats van verspreid over een aantal jaar, te laten inspecteren in het kader van Conditie afhankelijk 

onderhoud. Vanwege de termijnen die wettelijk nodig zijn om de Europese aanbesteding ervan correct te laten 

verlopen, kon de concrete opdracht voor deze inspecties niet meer in 2012 worden verstrekt.  

Wij stellen aan de raad voor € 76.000,- over te hevelen naar 2013 en dit te betrekken bij de  

resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162). 

 

Boekwinst op verkoop panden 
In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 1,8 mln. voor te behalen boekwinsten op verkopen van 

panden. In 2012 zijn de panden Langestraat 13, Dragonstraat 9 en Korte Tuinstraat 7 verkocht. De boekwinst  

hiervan bedroeg, na aftrek van gemaakte kosten, € 884.000,-. Daarmee is een incidenteel nadeel ontstaan van 

€ 916.000,-. 

 

Onderhoud panden 
De bezuiniging op het onderhoud is doorgevoerd en gerealiseerd. Desondanks is sprake van een relatief kleine 

overschrijding (3%) van € 122.000,-. Deze overschrijding is ontstaan door onvoorzien onderhoud voor het 

beperken van veiligheidsrisico's aan onder andere Stadskantoor 1 (verankering gevelpanelen) en de 

zwembaden. 

 

Energie leegstaande panden 
Als gebouwen leeg komen te staan, komen de energielasten ten laste van de gemeente. Het zijn vaak grote 

panden die vanwege het beheer antikraak wel verwarmd en verlicht moeten worden. Tegenover de kosten 

staan geen of nauwelijks inkomsten (anti-kraak). Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 321.000,-. 

 

Warmte-Koude-Opslag multifunctionele accommodaties  
De betaling van de toeslag voor de WKO's van de MFA's 'Kruispunt' en 'Het Spoor' is uitgesteld tot najaar 2013. 

Aanleiding hiervoor is een onderzoek naar de prestaties van de installaties. De toeslag over 2012, groot 

€ 55.000,- zal niet meer in rekening worden gebracht. 

 

Overdracht parkeergebouwen (excl. onderhoud) 
Er is bestuurlijk besloten om de parkeergebouwen over te dragen van het Parkeer- en Havenbedrijf aan 

Vastgoed/Gebouwen. Dit is budgettair verwerkt bij de Programmabegroting 2013. Het effect voor 2012 in de 

gebouwenexploitatie was administratief nog niet verwerkt waardoor daar een incidenteel voordeel van 

€ 635.000,- is ontstaan ten opzichte van de begroting. 

 

Gemeentegebouwen (V lasten € 14.940.000,-; N baten € 14.940.000,-) 
In het kader van de jaarrekening zijn de baten en lasten voor de interne verhuur van gemeentegebouwen 

geëlimineerd. Dit leidt tot een aanpassing in baten en lasten van € 14,9 mln. die per saldo budgetneutraal is. 

 

34310 - Gebruik openbare ruimte 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 21 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten)   V 4 

• Leico sleufherstel V 96 

• Buitenreclame V 107 

• Waarborgsommen gebruik openbare ruimte V 1 

• Overige afwijkingen V 42 
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Leico sleufherstel 
De inkomsten van sleufherstel blijven redelijk constant. Het achterblijven van nieuwe projecten wordt 

gecompenseerd door saneringswerkzaamheden. Enkele grootschalige saneringsactiviteiten en 

glasvezelprojecten hebben in 2012 geleid tot hogere inkomsten ad € 96.000,-.  

 

Buitenreclame 
In 2012 waren er hogere inkomsten uit contracten buitenreclame vitrines, en niet begrote baten m.b.t. de 

reclamezuil A58 en reclames in telefooncellen. Op de totale begroting van € 930.000,- is hierdoor een voordeel 

ontstaan van € 107.000,-. Voor buitenreclame is in 2013 nieuw beleid geformuleerd.  

 

Waarborgsommen gebruik openbare ruimte (V lasten € 105.000,-, N baten € 104.000,-) 
Bij gebruik van de openbare ruimte voor bouwactiviteiten worden waarborgsommen opgelegd om verzekerd 

te zijn van vergoeding van eventuele  schade. De werkelijke schades worden verrekend met de 

waarborgsommen. In 2012 waren de kosten en opbrengsten van de schades lager dan begroot. 

 

34320 - Grondexploitatie algemeen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  N 1.266 

• Technische overhevelingen (organisatiekosten) V 63 

• Afwijking lasten/baten grondexploitatie N/V - 

• Brug Piushaven N 371 

• Tekort grondexploitatie N 4.989 

 

Gesloten grondexploitatie (N lasten €103.437.000-, V baten € 103.437.000,-) 
De gesloten grondexploitatie is terug te vinden onder de producten 3.1.4.30 Realisatie MFA´s, 3.2.1.30 

Realisatie bedrijfshuisvesting, 3.3.2.10 Realisatie herstructurering, 3.3.2.30 Realisatie woningbouw, 3.3.3.10 

Verkeer en vervoer realisatie en 3.4.3.20 Grondexploitatie algemeen.  

Elk van deze producten bestaat uit een grote hoeveelheid plannen met aanzienlijke risico’s. Veelal is sprake 

van ambitieuze ramingen en is er weinig invloed op het tempo van de uitvoering, met name bij particuliere 

initiatieven. Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen in de planning en de financiële 

afwikkeling ontstaan.  

Doordat er sprake is van een gesloten exploitatie, zijn de financiële afwijkingen op productniveau altijd 

budgettair neutraal. Voor- en of nadelen van afgesloten plannen worden verrekend met de algemene reserve 

van grondbedrijf, de nog niet afgesloten plannen gaan als onderhanden werk naar de balans. 

Zie verder de centrale toelichting op de grondexploitatie in de paragraaf grondbeleid (pag. 114 e.v.). 

 
Brug Piushaven 
Bij de aanleg van de nieuwe brug over de Piushaven zijn we geconfronteerd met faillissementen van betrokken 

aannemers. De Raad is via de commissie fysiek op 29 oktober 2012 via een raadsnotitie geïnformeerd over de 

gevolgen waarbij is afgesproken de financiële consequenties bij de jaarrekening 2012 te betrekken. Voor de 

extra kosten die niet binnen het project zelf konden worden gedekt  is een voorziening getroffen van 

€ 371.000,- ten laste van de algemene middelen.  
 

Tekort grondexploitatie  
In de Programmabegroting 2013 is ter dekking van de geprognosticeerde tekorten in de grondexploitatie een 

bedrag in de RGI geoormerkt van € 72,6 mln.. Daarbij is een bandbreedte van ± € 5 mln. benoemd in verband 

met onzekerheid over de geraamde afboeking in de NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden). 
Bij de jaarrekening 2012 zijn de nieuwe BBV-regels toegepast en is de stand per 31 december 2012 opgemaakt. 

Op basis hiervan is het noodzakelijk om - naast de inzet van de gereserveerde 72,6 miljoen uit de RGI - nog een 

bedrag van € 5 miljoen extra ten laste van het resultaat 2012 te brengen. Dit bedrag bestaat uit een hogere 

afboeking van € 4,8 mln. van de NIEGG en een hogere storting van € 1,0 mln. in de voorziening verlieslatende 

plannen. Daartegenover is de stand van de algemene reserve grondexploitatie € 0,8 mln. hoger dan geraamd, 

wat een voordeel oplevert. In paragraaf 2.9 over het grondbeleid wordt een uitgebreide toelichting op de 

grondexploitatie 2012 gegeven. 
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44210 - Burgerzaken 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 310 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 28 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 8 

• Dienstverlening Burgerzaken N 89 

 
Dienstverlening Burgerzaken 
In 2012 zijn er minder producten verkocht dan begroot. Dit heeft geleid tot minder inkomsten (gemeente 

leges) en minder uitgaven (afdracht rijksleges). Gesaldeerd heeft dit geleid tot een incidenteel nadeel van 

€ 89.000,-. 

 

44220 - Bouwen en wonen 

De afwijking is als volgt te specificeren:    

• Bouwvergunningen N 445 

 

Bouwvergunningen 
Door een afname van de aanvragen bouwvergunningen en daarnaast terugbetaling van leges in verband met 

de afwikkeling van (niet) gerealiseerde plannen, is er op de bouwleges een nadeel ontstaan van € 445.000,-. In 

2013 zal beoordeeld worden of er sprake is van een structureel effect. 

 

44230 - Ondernemerszaken 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 7 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 9 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 26 

• Pilot Borgstellingen N 58 

• Overige afwijkingen V 35 

 

Pilot Borgstelling 
Op het moment dat een projectdeelnemer niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, kan de 

gemeente 90% declareren bij het Agentschap NL. Er is sprake van een incidenteel nadeel ad € 58.000,- doordat 

het Agentschap NL niet de volledige 90% aan de gemeente Tilburg heeft uitgekeerd, omdat wij hen niet hebben 

geïnformeerd volgens de vereiste formats.  

 

44310 - Belastingheffingen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten V 142 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 12 

• Onroerendzaakbelasting 2012 V 189 

• Hondenbelasting 2012 V 15 

• Onroerendzaakbelasting (voorgaande jaren) V 116 

• Hondenbelasting (voorgaande jaren) N 11 

• Invordering V 61 

• Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen V 115 

• Overige afwijkingen V 17 

 

Onroerendzaakbelasting 2012        
De onroerendzaakbelasting laat over het belastingjaar 2012 een voordeel zien van € 189.000,-.  

Dit resultaat is onder te verdelen in een nadeel op het woningendeel van € 31.000,- en een voordeel op het 

niet-woningendeel van € 220.000,-. 

Het woningendeel ligt daarmee in lijn met de begrote opbrengsten. De waarde van het niet-woningenbestand 

is meer toegenomen dan waar bij de bepaling van de tarieven rekening mee was gehouden, wat een 

meeropbrengst oplevert. 
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Hondenbelasting 2012         
De aanslagen hondenbelasting 2012 resulteren in een voordeel van € 15.000,-, wat een afwijking van  

1 % ten opzichte van de begrote opbrengsten inhoudt. 

 

Effecten uit voorgaande jaren        
Over voorgaande jaren is er een nadeel van € 11.000,- voor opbrengsten hondenbelasting. Op 

onroerendzaakbelasting is er een nadeel op het woningendeel van € 30.000,- en een voordeel op het niet-

woningendeel van € 146.000,-. 

 
Invordering 
De opbrengsten van invordering zijn € 61.000,- hoger dan begroot. 

 

Uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen    
Met ingang van 2012 is er geen belastingsamenwerking meer met de gemeenten Goirle en Alphen-Chaam.  

Dit levert een nadeel op van € 61.000,-. Tegelijkertijd is er minder ingehuurd, wat een voordeel van € 176.000,- 

oplevert. 

 

44320 - Bestemmingsheffingen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Afvalstoffenheffing 2012 V 70 

• Rioolrecht 2012 N 38 

• Rioolrecht (voorgaande jaren) V 30 

• Afvalstoffenheffing (voorgaande jaren) V 79 

• Egalisatiereserve rioolrechten N 12 

• Overige afwijkingen V 20 

 

Afvalstoffenheffing 2012        
De aanslagen afvalstoffenheffing 2012 en de verminderingen als gevolg van bezwaar- en beroepschriften 

leveren een voordeel op van € 70.000,- oftewel 0,3% ten opzichte van een begrote opbrengst van bijna  

€ 22 mln..   

 

Rioolrecht 2012         
Het resultaat op de rioolheffingen 2012 is te splitsen in: 

- nadeel € 35.000,- op rioolaansluitrecht;   

- voordeel € 15.000,- op  rioolafvoerrecht woningen; 

- nadeel € 18.000,- op rioolafvoerrecht niet-woningen.  

Deze resultaten betekenen een afwijking ten opzichte van de begrote inkomsten van minder dan 0,3 %. 

 

Effecten uit voorgaande jaren        
In 2012 zijn nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast hebben er verminderingen van 

aanslagen plaatsgevonden als gevolg van bezwaar- en beroepschriften. 

Ten opzichte van de inschatting eind 2011 heeft dit een voordeel opgeleverd van € 30.000,- op rioolrechten en 

€ 79.000,- op de afvalstoffenheffing. 

 

Egalisatiereserve rioolrechten 
Van het resultaat is (incl. fictieve BTW) € 12.000,- gestort in de egalisatiereserve rioolrechten. 
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Programma 4.4 Algemene Middelen / Interne Dienstverlening 
 

Gewijzigde Begroting 

2012 

Rekening 2012 Verschil Programma 4.4 Algemene Middelen / 

Interne Dienstverlening 

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 

14410 - Bijzondere baten en lasten 8.610 4.828 11.285 6.779 2.674 1.951 724 

14430 - Diversen 93 55 710 71 618 16 602 

14440 - Reserves 19.866 16.318 6.868 3.707 -12.998 -12.611 -387 

14450 - Algemene uitkering 2.436 239.340 2.438 242.115 1 2.775 -2.773 

54445 - Dienstverl BAT Stadsreiniging 21 2.261 119 2.469 98 209 -111 

84440 - Faciliteiten* 0 0 0  0  0 0 0 

84450 - Informatisering * 0 0 0  0  0 0 0 

84455 - Personeel * 0 0 0  0  0 0 0 

84460 - Financiële Administratie*  0 0 0  0  0 0 0 

84470 - Juridische zaken*  0 0 0  0  0 0 0 

84480 – Communicatie 1.892 1.286 1.872 1.452 -21 166 -186 

84490 - Financiering 37.795 42.710 38.279 41.640 484 -1.070 1.554 

84495 - Beleggingen 8.790 12.199 5.471 8.885 -3.319 -3.314 -5 

Totaal 79.503 318.997 67.040 307.118 -12.463 -11.880 -583 

* de budgetten van deze producten zijn bij de najaarsrapportage verdeeld naar andere producten i.v.m. de gewijzigde organisatie in 2012  

 

14410 - Bijzondere baten en lasten: 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten N 709 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten V 18 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 654 

• Virtueel Brabant V 39 

• Klant Contactcentrum (KCC) N 63 

• Afstorting BTW voordelen Grondexploitatie V 318 

• Proceskosten / aansprakelijkstellingen N 274 

• Uitkeringen FPU  V 219 

• Voorziening voormalig personeel N 911 

• Inzet projectleiders PPI V 82 

• Egalisatiereserve afvalstoffenheffing N 149 

• Stadsontwikkelingsmaatschappij SOM N 970 

• Horeca Midi-theater N 187 

• Voorziening PAK's Stappegoor N 1.813 

• Afboeking boekwaarde sportterreinen N 345 

• Samen Investeren V 3.406 

• Overige afwijkingen N 39 

 

Virtueel Brabant 
In 2009 zijn ten behoeve van Virtuele Brabantstad (Samen Investeren) met voorrang projectkosten vanuit 

middelen van derden verantwoord, waarmee eigen middelen zijn vrijgespeeld. Daarvan is eind 2012 nog 

€ 39.000,- over (vrijval). Deze middelen zijn echter in 2013 nodig ter dekking en afronding van projectkosten 

Virtuele Brabantstad (cofinancieringverplichting). Wij stellen aan de raad voor € 39.000,- over te hevelen naar 

2013 en dit te betrekken bij de resultaatbestemming van de jaarrekening (zie pag. 162) 

 

Klant Contactcentrum (KCC) 
Bij de voorjaarsrapportage is een nadeel gemeld op het product 4.4.2.10 Burgerzaken die betrekking had op 

het sluiten van de decentrale stadswinkels. Deze melding had op het product 1.4.4.10 Bijzondere baten en 

lasten gemeld moeten worden. Dat wordt hiermee gecorrigeerd. Tegenover deze nadeelmelding ad € 63.000,- 
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staat een voordeel op het product 4.4.2.10 Burgerzaken. Het structurele effect wordt meegenomen in de 

Voorjaarsrapportage 2013. 

 

Afstorting BTW voordelen Grondexploitatie 
Het college heeft op 30 september 2002 (A18) besloten dat de voordelen die ontstaan binnen de 

grondexploitatie als gevolg van de invoering van het BCF en het gelijktijdig intrekken van de resolutie BTW-28, 

jaarlijks afgedragen moeten worden aan de egalisatiereserve BCF tijdens de overgangsperiode en daarna aan 

de algemene middelen. Per 1 januari 2008 is hiervoor een Reserve Compensatie BCF verschillen ingesteld van 

waaruit de jaarlijks bespaarde rente aan de algemene middelen zal worden afgedragen ter compensatie van 

de BCF voordelen voor de Grondexploitatie.  

Daarnaast worden op nacalculatorische basis de BCF voordelen met betrekking tot bestedingen ten laste van 

de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen bepaald. 

De totale afdracht aan de algemene middelen is uitkomen op € 837.000,-. Dit heeft een incidenteel voordeel 

opgeleverd van € 318.000,-. 

 
Proceskosten / aansprakelijkstellingen 
De in 2012 uitbetaalde proceskosten en aansprakelijkstellingen vormen een nadeel van € 274.000,-. 

 
Uitkeringen FPU  
De bestaande FPU-regeling is per 31-12-2006 afgeschaft. Vanaf 2007 is er nog een beperkte groep personen 

met aangepaste FPU-rechten. Het betreft personen geboren vóór 01-01-1950 en meer dan 10 dienstjaren. Uit 

het bestaande budget worden huidige en toekomstige verplichtingen gedekt. Op basis van bovenstaande groep 

en bestaande uitkeringen zijn de toekomstige verplichtingen opnieuw berekend. Per 31-12-2012 is een bedrag 

van € 219.000,- vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. 

 

Voorziening voormalig personeel 
Actualisatie van de voorziening voormalig en boventallig personeel (o.a. met berekeningen van bovenwettelijke 

en nawettelijke WW) leiden tot een storting van € 911.000,- ten laste van het product bijzondere baten en 

lasten. 

 

Inzet projectleiders PPI 
De inzet van de projectleiders PPI ten laste van dit product is lager geweest dan begroot. Dit leidt tot een 

voordeel van € 82.000,-. 

 
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 
Het resultaat op de afvalstoffenheffing vanuit product 4.4.3.20 Bestemmingsheffingen wordt ten gunste of ten 

laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing gebracht ten behoeve van verrekening in de tarieven van 

komende jaren. In 2012 wordt vanuit dit product € 149.000,- ten gunste van de reserve gebracht.  

 

Stadsontwikkelingsmaatschappij SOM 
De gemeente Tilburg heeft een deelneming in de Stadsontwikkelingsmaatschappij (SOM) samen met enkele 

woningbouwcorporaties. Doel hiervan is het verbeteren van het woon- en leefklimaat in het centrum van 

Tilburg. Verpauperde panden worden opgekocht en vervolgens opgeknapt en weer verkocht of gesloopt of 

herontwikkeld. De beoogde revolverende werking kan uiteindelijk niet worden waargemaakt. Gezien de 

ontwikkelingen hebben we een voorziening getroffen als correctie op de deelneming (€ 0,8 mln.) en het 

aandeel in het huidige exploitatietekort (€ 0,17 mln.); totaal € 0,97 mln.. 

 

Horeca Midi-Theater 
Gemeente Tilburg heeft een geschil over de afwikkeling van de horecavoorziening in het Midi Theater (zie ook 

risico in paragraaf 2.5). De kosten van € 187.000,- die hierin tot nu toe gemaakt zijn leiden tot een nadeel in de 

exploitatie. 

 

Voorziening PAK's  Stappegoor 
In het kader van de contractuele afspraken omtrent het gebied Stappegoor is een maximale bijdrage aan de 

gemeentelijke PAK's overeengekomen. Bij de waardering van het contract per balansdatum wordt uitgegaan 
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van de reeds gemaakte en begrote nog te maken PAK-kosten door de gemeente. Voor het verschil wordt een 

bedrag van € 1,8 mln. voorzien.   

 

Afboeking boekwaarde Sportterreinen 
Bij de beoordeling van de materiële vaste activa is geconstateerd dat er nog bedragen op de balans staan 

aangaande investeringen die in het verleden zijn gedaan die inmiddels niet meer aanwezig zijn. De resterende 

boekwaarden (€ 345.000,-) worden nu ten laste van het resultaat 2012 afgeboekt.  

 

Samen Investeren 
Sinds 2012 moet de nota van baten en lasten (BBV) ook op SiSa en als gevolg daarvan ook voor Samen 

investeren worden toegepast. Als gevolg hiervan is in 2012 de vordering van subsidies op Rijk en Provincie 

verhoogd met € 3,4 mln.. Dit betekent dat met voorrang eigen middelen zijn vrijgespeeld die echter wel als co-

financiering behouden moeten blijven ter bekostiging van de onderliggende projecten die in de komende jaren 

moeten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt de middelen die noodzakelijk zijn voor de afronding van de 

projecten die vallen onder SiSa en Samen investeren toe te voegen aan de bestemmingsreserve samen 

investeren (zie pag. 161). 

 

14430 - Diversen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Rampenbestrijding V 35 

• Decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkeling N 631 

• Overige afwijkingen N 6 

 

Rampenbestrijding 
In 2012 is er een voordeel van € 14.000,- op de kapitaallasten rampenbestrijding. Daarnaast is er een voordeel 

van € 21.000,- op de overige kosten rampenbestrijding.  

 

Decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkeling 
Als gevolg van een decentralisatietendens voor de ruimtelijke ordening worden de specifieke uitkeringen in het 

kader van projecten nationale gebiedsontwikkelingen gedecentraliseerd via de Algemene uitkering. Voor 

Tilburg betreft dit het project Spoorzone. De bedragen voor de projecten BIRK (Budget Investeringen in 

Ruimtelijke Kwaliteit) zijn met 5% gekort vanwege de afdracht van het Rijk aan het BTW-Compensatiefonds. De 

decentralisatie-uitkering 2012 bedraagt € 631.000,-. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van gelijke 

omvang op het product 1.4.4.50 Algemene uitkering.  

 

14440 - Reserves 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  N 10 

• Vrijval Reserve GSB V 397 

• Overige afwijkingen N/V - 

 

Reserve GSB 
Uit de reserve GSB III is een bedrag van € 397.000,- vrijgevallen omdat het Rijk de BDU-SIV 2005-2009 heeft 

vastgesteld. 

 

14450 - Algemene uitkering  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Afwijking uitkeringsjaar 2012 V 2.040 

• Afwijking uitkeringsjaar 2011 V 668 

• Afwijking uitkeringsjaar 2010 V 66 

• Overige afwijkingen N 1 
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Afwijking uitkeringsjaar 2012 
 

Bedragen x € 1.000,- Najaarsrapportage 

2012 

Jaarrekening 

 2012 

Afwijking 

- algemene uitkering 195.646 196.590 V    944  

- suppletie-uitkering -/-  276 -/- 276 - 

- integratie-uitkeringen 20.102 20.449 V    347 

- decentralisatie-uitkeringen 22.093 22.842 V    749 

- verzameluitkeringen 1.450 1.450 - 

Totaal uitkeringsjaar 2012 239.015 241.055 V 2.040 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt stijgt de uitkering van het gemeentefonds over uitkeringsjaar 2012 t.o.v. de 

najaarsrapportage met € 2,0 miljoen tot € 241 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door: 

 

Algemene uitkering:  x € 1.000,-  

- Ontwikkeling uitkeringsbasis Tilburg   V  588  

- Ontwikkeling uitkeringsbasis landelijk  V  142  

- Taakmutaties:   

   Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten V  214  

  V      944 

IU WMO V  347  

  V      347 

DU Maatschappelijke opvang V   68  

DU Centra voor jeugd en gezin V   10  

DU Nationale gebiedsontwikkeling V 631  

DU LHBT-emancipatiebeleid V   20  

DU WE CAN Young V   20  

  V      749 

Totaal  V  2.040 

 

Afwijking uitkeringsjaar 2011 
 

Bedragen x € 1.000,- Najaarsrapportage 

2012 

Jaarrekening 

 2012 

Afwijking 

- algemene uitkering 198.933 199.510   V 577  

- suppletie-uitkering -/-  879 -/- 879 - 

- integratie-uitkeringen 19.641 19.718 V   77 

- decentralisatie-uitkeringen 22.995 23.009 V   14 

- verzameluitkeringen 2.356 2.356 - 

Totaal uitkeringsjaar 2011 243.046 243.714 V 668 

 

Actualisering van de maatstaven over uitkeringsjaar 2011 leidt tot een voordelige bijstelling van € 668.000,- 

t.o.v. de najaarsrapportage. 

 

Afwijking uitkeringsjaar 2010 
 

Bedragen x € 1.000,- Najaarsrapportage 

2012 

Jaarrekening 

 2012 

Afwijking 

- algemene uitkering 199.831 199.996 V 165 

- suppletie-uitkering -/- 84 -/- 84 - 

- integratie-uitkeringen 20.220 20.121 N 99  

- decentralisatie-uitkeringen 24.713 24.713 - 

- verzameluitkeringen 1.906 1.906 - 

Totaal uitkeringsjaar 2010 246.586 246.652 V  66  
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De definitieve vaststelling over uitkeringsjaar 2010 heeft plaatsgevonden en leidt t.o.v. de najaarsrapportage 

tot € 66.000,- voordelig. 

 

54445 - Dienstverlening BAT Stadsreiniging  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 80 

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 1 

• Reinigingswerkzaamheden kermis V 27 

• Dienstverlening t.b.v. BAT Bedrijven NV en BAT Huishoudens NV N/V - 

• Overige afwijkingen (lasten) V 3 

 
Reinigingswerkzaamheden kermis 
Het verschil tussen de opbrengst en de directe kosten van reiniging en afvalinzameling voor de kermis levert 

een voordeel op van € 27.000,-.  

 

Dienstverlening t.b.v. BAT Bedrijven NV en BAT Huishoudens NV (N lasten € 94.000,-, V baten € 94.000,-) 
Voor de NV's zijn € 94.000,- meer kosten gemaakt dan begroot. Deze zijn doorberekend aan de NV's. Per saldo 

dus geen budgettair effect. 

 

84480 - Communicatie  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Vrijval technische overhevelingen (programmakosten) V 64 

• Stadspromotie V 28 

• Publieksvoorlichting V 22 

• Omzet VVV V 20 

• VVV kosten V 52 

 

Stadspromotie  
De kosten stadspromotie zijn lager dan begroot, dit leidt tot een voordeel van € 28.000,-. 

 

Publieksvoorlichting 
De kosten publieksvoorlichting zijn lager dan begroot, dit leidt tot een voordeel van € 22.000,-. 

 

Omzet VVV 
Dit voordeel van € 20.000,- bestaat met name uit een hogere omzet voor groepsarrangementen. 

 

VVV kosten 
De kosten VVV zijn lager dan begroot, met als resultaat een voordeel van € 52.000,-.  

 

84490 - Financiering  

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Doorberekende organisatiekosten  V 714 

• Vrijval technische overhevelingen (organisatiekosten) V 16 

• Rente rekening-courant, daggeld en kasgeld V 57 

• Rente langlopende leningen V 120 

• Rente vaste activa N 2.297 

• Rente reserves  V 117 

• Rente Grondexploitatie N 187 

• Overige afwijkingen N 94 

 

Rente rekening-courant, daggeld en kasgeld 
De rente op daggeld en kasgeldleningen is lager dan begroot. Enerzijds komt dit doordat de liquiditeitsbehoefte 

lager was en anderzijds doordat de tarieven op de geldmarkt lager waren dan geraamd. Dit leidt tot een 

voordeel van € 57.000,-. 
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Rente langlopende leningen  
Een aantal uitgezette leningen aan Tiwos is in 2012 vervroegd afgelost. Dit levert een incidenteel voordeel van  

€ 95.000,- op vanwege de daarmee samenhangende vergoeding die Tiwos hiervoor heeft betaald.  

Daarnaast was geraamd, dat er nog extra langlopende leningen opgenomen zouden moeten worden met een  

bijbehorende rentelast van € 25.000,-. Uiteindelijk is dit niet nodig geweest.  

 

Rente vaste activa  
Op basis van de verwachte investeringen 2012 is een raming gemaakt van de rente die wordt vergoed over de 

vaste activa. Op basis van de ramingen is uitgegaan van een investeringsniveau van € 77,6 miljoen. In 

werkelijkheid is € 26,5 miljoen geactiveerd. Dit betekent dat de rentevergoeding over de vaste activa ook fors 

lager uitkomt, namelijk € 1.281.000,-. Overigens zijn dit interne verschuivingen omdat tegenover dit nadeel bij 

financiering bij diverse producten voordelen staan op de kapitaallastenbudgetten.  

Daarnaast was abusievelijk bij dit product een baat verwerkt die naar nu gebleken is bij de grondexploitatie 

thuishoort en in de najaarsrapportage ten onrechte als voordeel is gemeld. Dit betekent nu een nadeel van  

€ 1.016.000,-  op het product financiering.  

 
Rente reserves  
De uit te keren rente over de reserves is lager dan begroot. Dit is ontstaan doordat in de begroting voor twee 

reserves de afwijkende rentepercentages niet correct waren opgenomen. Dit leidt tot een voordeel van 

€ 117.000,-. 

 

Rente Grondexploitatie 
De ontvangen rente voor de grondexploitatie is € 187.000,- lager dan begroot. Dit is ontstaan doordat de 

gemiddelde stand van het benodigde kapitaal voor de grondexploitatie substantieel is verbeterd over 2012. De 

verbetering is het gevolg van de onttrekking uit de reserve RGI ten gunste van de grondexploitatie en de 

aflossing eind december van de geldlening door het Consortium Stappegoor met € 22.500.000,- .   

   

 

84495 - Beleggingen 

De afwijkingen zijn als volgt te specificeren:    

• Overige afwijkingen V 5 
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3.6 Structurele effecten afwijkingen jaarrekening  
Het structurele effect van de afwijkingen in de Jaarrekening 2012 ten opzichte van de Najaarsrapportage 2012 

bedraagt voor 2013 € 540.000,- voordelig en zal bij de Voorjaarsrapportage 2013 worden verwerkt. De 

voordelen voor 2014 en verder worden betrokken bij de Programmabegroting 2014. 

 

 

Afwijkingen Jaarrekening t.o.v. Najaarsrapportage  (x € 1.000,-; V=Voordelig, N=Nadelig; 

L=Lasten, B=Baten) 

   s t r u c t u r e l e  d o o r w e r k i n g  

   2013 2014 2015 2016 

prod.nr

. 

toelichting V/N L/B bedrag V/N L/B bedrag V/N L/B bedrag V/N L/B bedrag 

14110 Budget catering raad van 

product 14120 College  

(pag .207) 

N L 20 N L 20 N L 20 N L 20 

14120 Budget catering raad naar 

product 14110 Raad (pag. 207) 
V L -20 V L -20 V L -20 V L -20 

23210 Kapitaallasten investeringen 

(pag. 191) 
V L -140 V L -150 V L -207 V L -308 

33520 Gegevens- en 

informatievoorziening 

(pag. 205) 

N B 20 N B 20 N B 20 N B 20 

41210 Leerlingenvervoer (pag. 168) N L 100 N L 100 N L 100 N L 100 

41410 Vervoer (V) (pag. 176) N L 124 N L 124 N L 124 N L 124 

41410 Rolstoelen (R) (pag. 176) V L -562 V L -562 V L -562 V L -562 

41410 Rolstoelen (R) (pag. 176) V B -55 V B -55 V B -55 V B -55 

41730 Langdurigheidstoeslag (LDT) 

(pag. 181) 
N L 123 N L 123 N L 123 N L 123 

41730 Formulierenbrigade (pag. 182) V L -150 V L -150 V L -150 V L -150 

Totaal afwijking product V   -540 V   -550 V   -607 V   -708 
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Bijlagen
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Bijlage I: Overzicht Reserves en Voorzieningen 
(bedragen x € 1 mln.) 

Reserves Saldo  

31-12-2011 
Bestemming 

resultaat 2011 
Toevoeging 

2012 

Onttrekking 

2012 

Saldo  

31-12-2012 
Omschrijving reserve 

A.001 Algemene reserve 22,6 1,4 1,0 1,1 23,9 De Algemene Reserve is een vrije reserve die bedoeld is als financiële buffer. 

Totaal A: Algemene Reserve 22,6 1,4 1,0 1,1 23,9  

B.001 Reserve Grootschalige investeringswerken (RGI) 51,3 60,2 12,1 76,6 47,0 Ten laste van deze reserve worden onder bepaalde voorwaarden bijdragen gedaan 

aan belangrijke grootschalige (investerings)projecten. 

B.002 Reserve Duurzame investeringen 4,3  0,2 0,1 4,4 Dekking van kosten van duurzame investeringen. 

Totaal B:  Vrij inzetbare reserves 55,6 60,2 12,3 76,7 51,4  

C.001 Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI) 3,4  1,0 1,2 3,2 Initiëren van noodzakelijke (gemeentebrede) vernieuwingsimpulsen op het gebied 

van informatisering. 

C.003 Reserve Veiligheidsbeleid 0,8  0,0 0,0 0,8 Reserveren van Veiligheidsmiddelen ten behoeve van een verdere structurele 

inbedding van Veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie en de structurele 

uitvoering van het Veiligheidsbeleid. 

C.004 Reserve Beeldende kunst 0,9  0,0 0,5 0,4 Het zo verantwoord mogelijk toepassen van beeldende kunst in openbare ruimte. 

C.005 Reserve Internationale Samenwerking 0,1  0,0 0,0 0,1 Het op basis van co-financiering op bescheiden wijze participeren in projecten in 

partnerlanden. 

C.006 Reserve Openbaar vervoer 1,8  0,1 0,0 1,9 Realisering van Openbaar Vervoer (Stadsdienst en Collectief vraagafhankelijk 

vervoer). 

C.007 Reserve Gem. Onderwijs Achterstandsbeleid 0,7  0,0 0,0 0,7 Het beschikbaar houden van de restantmiddelen na afloop van de GOA-periode per 

1 augustus 2006 ter uitvoering van het bestedingsplan van deze restantmiddelen, 

zoals dat door de raad is vastgesteld op 25 juni 2007, nr. 159. 

C.008 Reserve Volkshuisvesting 4,0  0,0 0,3 3,7 Verlenen van bijdragen aan projecten die passen binnen de werkzaamheden van 

artikel 11 en 12 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Bijdragen worden met 

name ingezet voor noodzakelijke, niet reguliere en onrendabele investeringen in de 

Tilburgse volkshuisvesting. In het Convenant Wonen 2010-2015 is afgesproken om 

de middelen in te zetten voor het ondersteunen van daarin vermelde ambities. 

C.012 Reserve Culturele vernieuwing 0,7  0,8 1,0 0,5 Ondersteuning vernieuwingen in het Tilburgse culturele aanbod 

C.013 Reserve Bodem- en geluidsanering 3,2  0,1 0,1 3,2 Dekking van de kosten van bodemonderzoek en -sanering zoals beschreven in het 

ISV-Bodemsaneringsprogramma 2005-2009 (onderdeel van MOP 2005-2009), 

aanpak knelpunten bodemonderzoek en - sanering, sanering A-lijst geluid en 

mogelijk financieel tegemoet komen van burgers en bedrijven die door frauderende 
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bodemonderzoeksbedrijven schade lijden/hebben geleden. 

C.015 Reserve Essent 17,2  0,9 9,9 8,2 Beschikbaar houden van extra dividend Essent ten behoeve van een aantal tijdelijke 

beleidsimpulsen. 

C.017 Reserve GSB/Middelen derden 4,9  0,2 0,9 4,2 Algemene middelen, welke in verband met vervroegde inzet van rijks-, provinciale- 

en EG-middelen zijn vrijgekomen, als dekkingsbron beschikbaar houden om de 

uitvoering van projecten in latere jaren, waarbij de dekkingsbron door vervroegde 

inzet van externe middelen is komen te vervallen, te kunnen compenseren. 

C.018 Reserve Opvang gevolgen economische crisis 1,7  0,0 0,4 1,3 Opvangen gevolgen economische crisis. 

C.019 Reserve Herstruct. uit erfpachtomzettingen 5,1  13,9 2,1 16,9 Financiering van de herstructurering, revitalisering en vernieuwing van de bestaande 

stad, in het bijzonder de sociale woningbouw betreffende. 

C.020 Reserve Natuurontwikkeling 1,6  0,4 0,3 1,7 Realisatie van zowel natuurversterkings- als compensatieprojecten. 

C.021 Reserve Verloedering bestaande stad 1,1  0,1 0,1 1,1 Financiering van aanpak van verloedering, leegstand en verpaupering. 

C.022 Reserve Bomen 0,9  0,0 0,0 0,9 Het duurzaam in stand houden van waardevolle en monumentale bomen van zowel 

particulieren als gemeente. 

C.024 Bestemmingsres. invest. parkeervoorzieningen 3,4  0,0 3,4 0,0 Het officieel als 'Bestemmingsreserve investeringen parkeervoorzieningen' 

aangeduide parkeerfonds kreeg bij de instelling als doel: "Reserveren van middelen 

voor de financiering van de gemeentelijke bijdrage in (onrendabele top van) de te 

bouwen parkeervoorzieningen". Achterliggend doel van het parkeerfonds is de 

verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, met als 

speerpunt de kwaliteit van het stedelijk milieu in oudere woonbuurten. Dit betekent 

dat (lang) niet voor alle gemeentelijke uitgaven in de sfeer van parkeren een beroep 

kan worden gedaan op het parkeerfonds. 

C.025 Bestemmingsreserve Betaald parkeren 0,0  2,1 0,0 2,1 Deze reserve is bedoeld om de toekomstige ontwikkelingen en exploitatieresultaten 

van de gesloten parkeerexploitatie te dekken. De reserve wordt gevoed door 

positieve exploitatieresultaten en overige incidentele inkomsten. Qua aard is de 

reserve vergelijkbaar met de Algemene reserve grondexploitatie voor de gesloten 

grondexploitatie. Jaarlijks wordt bij de begroting een meerjarig bestedingsplan 

opgesteld voor de besteding van de beschikbare middelen in de reserve voor de 

komende 4 jaren. 

C.026 Reserve ID banen 0,5  0,0 0,1 0,4 Het doel van de reserve is het beschikbaar houden van de in een jaar ontstane 

overschotten op de regeling In- en Doorstroombanen Langdurig Werkzoekende 

(IDLW) ten behoeve van het dekken van tekorten in latere jaren. 

C.029 Reserve WVG/WMO 2,6  0,1 2,7 0,0 Het doel van de bestemmingsreserve WVG/WMO is om fluctuaties in de 

programmakosten van de WVG en WMO op te kunnen vangen. Dit in de geest van 
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de motie van de raad die bij de behandeling van de begroting 2006 opdracht heeft 

gegeven om overschotten op de WVG binnen het programma te besteden. 

Daarnaast bestond er onzekerheid omtrent de budgettaire kaders van de nieuwe 

wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), mede als gevolg van de beleidsrijke 

doorontwikkeling van de WMO. 

C.031 Reserve RGSHG (Reg. Geld. Steun Huisv. 

Gehand.) 

0,0  0,0 0,0 0,0 De contant gemaakte ontvangen subsidie van het Rijk in het kader van de RGSHG 

aanwenden voor het verstrekken van de jaarlijkse subsidie (lopende verplichtingen 

voor het aanpassen van de huisvesting van gehandicapten). 

C.034 Reserve Campagne 'Tilburg is Thuis' 0,3  0,0 0,2 0,1 Dekking van de uitgaven die worden gedaan in de jaren 2009 tot en met 2012. 

C.035 Reserve Revolverend fonds gem. gebouwen en 

inst. 

0,9  0,6 0,0 1,5 Stimuleren van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen en 

installaties. 

C.036 Reserve Flankerend Beleid (RFB) 4,6  0,2 0,4 4,4 Dekking kosten ten behoeve van een effectief herplaatsing- en uitstroombeleid voor 

boventallige medewerkers. 

C.037 Reserve Organisatieontwikkeling (RO) 0,2  0,0 0,0 0,2 Ten laste van deze reserve worden bijdragen gedaan aan belangrijke 

bedrijfsvoeringsprojecten voor organisatieontwikkeling. 

C.038 Reserve Culturele Hoofdstad 2018 1,7  0,1 0,0 1,8 Financiering van uitgaven voor de kandidatuur en daarna voorbereiding, uitvoering 

en afbouw van BrabantStad Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

C.039 Bestemmingsreserve Samen Investeren 2,2  0,2 0,6 1,8 Het reserveren van gemeentelijke middelen en bijdragen van derden (niet zijnde 

Europese en Nederlandse overheidslichamen) ten behoeve van het realiseren van de 

projecten Samen Investeren. 

C.040 Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg 

(LHFT) 

7,4  0,3 1,6 6,1 Bevordering van private herontwikkeling (met een onrendabele top of met 

winstpotentie) van verouderd bedrijfsmatig vastgoed. Projecten die momenteel 

vanuit de markt (nog) niet worden opgepakt vanwege onvoldoende verwacht 

rendement, kunnen vanuit het fonds (mede) worden ondersteund waardoor 

ontwikkeling wel interessant wordt. Het publieke belang wordt hiermee gediend. 

C.041 Reserve Innovatieontwikkeling Klimaatneutrale 

Steden 

0,2  0,0 0,2 0,0 Algemene middelen, welke in verband met vervroegde inzet van externe middelen 

(subsidie IKS) zijn vrijgekomen, als dekkingsbron beschikbaar houden om de 

uitvoering van projecten in latere jaren, waarbij de dekkingsbron door vervroegde 

inzet van externe middelen is komen te vervallen, te kunnen compenseren. 

C.042 Bestemmingsreserve dec. uitkeringen ISV/ IPSV 2,9  2,4 3,1 2,2 Het reserveren van niet bestede middelen in het kader van de decentralisatie-

uitkeringen ISV en IPSV. 

C.043 Bestemmingsreserve schuldhulpverlening SHV 0,8  0,0 0,3 0,5 Investeringen in preventie, voegsignalering en nazorg moeten op termijn 

besparingen opleveren die de investering rendabel maakt. De verwachting is dat de 

investering na vier jaar het gewenste rendement oplevert. In de tussenliggende 
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periode wordt de reserve schuldhulpverlening aangesproken om het verschil tussen 

de investering en het bijbehorende rendement in enig jaar te dekken. 

Totaal C:  Bestemde Reserves 75,8 0 23,5 29,4 69,9  

D.001 Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering 46,1  2,1 2,1 46,1 Compensatie van de vervallen jaarlijkse gaswinstuitkering als gevolg van afkoop van 

de gaswinstuitkering. 

D.002 Reserve Compensatie BCF verschillen 6,9  0,3 0,3 6,9 Compensatie BCF verschillen, afdracht Grondexploitatie aan de Algemene middelen. 

D.003 Bestemmingsreserve verkoop Essent 199,6  24,8 8,0 216,4 Compensatie van de vervallen jaarlijkse dividenduitkering Essent als gevolg van 

verkoop aandelen in PLB Essent en compensatie van de ontvangen rente van de 

brugleningen aan Enexis na aflossing door Enexis. 

H.001 Egalisatiereserve Gebouwenexploitatie   0,5  0,2 0,2 0,5 Opvangen van fluctuaties in de reguliere exploitatie gemeentegebouwen (egalisatie). 

H.003 Reserve CIST 0,3  0,0 0,0 0,3 Beschikbaar houden van niet gebruikte geoormerkte middelen ten behoeve van de 

uitvoering van cultuureducatieve activiteiten in het primair- en voortgezet 

onderwijs. 

H.004 Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie 63,1  142,9 194,2 11,8 Deze reserve dient om bij de uitvoering van motie 11 (Strategische nota over 

toekomst stadsvernieuwing, toekomst grootschalige projecten en grondexploitatie), 

middelen te reserveren en de besluitvorming over de aanwending te doen 

plaatsvinden in het kader van de uitwerking van motie 11. 

H.005 Reserve Bovenwijkse voorzieningen 43,5  5,7 13,4 35,8 Het doel van deze reserve is om de stedelijke hoofdstructuur te bekostigen die op 

stedelijk niveau een indirecte relatie heeft met de uitbreiding van de stad. Het zuiver 

houden van dit verband is om een tweetal redenen van belang: 

1. Bedrijfseconomische overwegingen: de afdracht aan de reserve is voor de plannen 

een reële kostenpost, die de financiële uitvoerbaarheid van plannen mede 

beïnvloedt; 

2. De mogelijkheden tot verhaal van kosten bij particuliere exploitatie. 

H.006 Egalisatiereserve Rioolrecht 2,7  2,0 0,1 4,6 Afwijkingen in de exploitatie verband houdende met rioleringen verrekenen in de 

(toekomstige) tarieven van de rioolrechten. 

H.007 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 6,5 0,2 1,7 0,0 8,4 Afwijkingen in de exploitatie verband houdende afvalverwijdering huishoudens 

verrekenen in de (toekomstige) tarieven afvalstoffenheffing. 

Totaal D+H:  Niet direct inzetbare reserves 369,4 0,2 179,7 218,3 330,8  

E.001 Bestemmingsreserve Winstuitkering HNG 0,7  0,0 0,1 0,7 De bestemmingsreserve HNG is gekoppeld aan de activapost winstuitkering HNG, 

zijnde de contante waarde van de winstuitkeringen tot en met het jaar 2020. Deze 

reserve wordt jaarlijks aangewend ten behoeve van de vrijvallende termijnen. Het 

contant maken geschiedt tegen het percentage van de omslagrente. 

E.002 Reserve Onderhoud onderwijsgebouwen 1,2  0,6 0,9 0,9 Reserve voor aangegane verplichtingen op basis van het meerjaren 

onderhoudsprogramma specifiek voor onderwijshuisvesting. 
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E.003 Reserve Stim.fonds hergebruik hist. panden 0,6  0,1 0,0 0,6 Het stimuleren van hergebruik van historische panden waardoor deze behouden 

blijven. 

E.004 Reserve Startersleningen 0,3  1,5 0,3 1,5 Stimuleren koop woningen door starters. 

E.006 Reserve Aanl.verl./onr.top nieuwe 

parkeergarages 

13,1  4,6 2,6 15,1 Opvangen van aanloopverliezen en het afdekken van de onrendabele top van 

nieuwe parkeergarages die de gemeente in exploitatie neemt. 

E.008 Beleggingsreserve Bouwfonds 22,9  0,0 0,0 22,9 Met gebruikmaking van een speciale financieringsconstructie van de BNG (Bank 

Nederlandse Gemeenten) zijn in 1997 83.580 aandelen verworven. Deze 83.580 

aandelen zijn in 2000 verkocht. 

E.009 Beleggingsreserve 2000 79,7  5,4 5,6 79,5 De vrijkomende middelen uit de verkoop van erfpachtcanons worden gestort in de 

Beleggingsreserve 2000. De opbrengsten van de beleggingen zijn in de plaats 

gekomen van de weggevallen opbrengsten erfpachtcanons. 

E.010 Reserve Ex-Essent 67,2  3,0 19,8 50,4 Compensatie van de jaarlijkse rentelasten welke voortvloeien uit de deelnemingen in 

en vorderingen op rechtspersonen als gevolg van de verkoop van het Productie- en 

Levering Bedrijf van Essent aan RWE en de implementatie van de Wet Onafhankelijk 

Netbeheer (WON). Dit betreft in belangrijke mate de brugleningen aan Enexis. 

F.001 Reserve kapitaallasten (vm BO, 

Onderwijsgebouwen) 

0,5  0,0 0,1 0,4 Reserve gevormd vanuit een door het rijk specifieke toegekende 

investeringsbijdrage ter dekking van de kapitaallasten onderwijsgebouwen. 

F.002 Reserve kapitaallasten (vm GO) 105,5  5,0 15,5 95,1 Voldoen aan de BBV-richtlijn met betrekking tot het bruto activeren van 

investeringen met een economisch nut. 

F.003 Reserve kapitaallasten (vm SE) 0,7  0,0 0,1 0,6 Conform BBV richtlijnen zijn bijdragen in activa geactiveerd als bestemmingsreserve. 

De investering wordt zo bruto op de balans vermeld. De bijdrage in de exploitatie op 

de kapitaallasten valt evenredig met de afschrijvingstermijn van de bijbehorende 

activa vrij. 

G.001 Overhevelingsreserve 14,1  13,0 23,6 3,5 Doel van deze reserve is het overhevelen van budgetoverschotten als gevolg van de 

overloop van 

activiteiten naar het volgende boekjaar. 

G.011 Reserve Verplichtingen Stadsprogramma 4,8  4,1 4,8 4,1 Doel van deze reserve is het overhevelen van restantbudgetten van het door de 

Raad vastgestelde meerjarenprogramma. 

Totaal E+F+G:  Niet inzetbare reserves 311,3 0 37,3 73,4 275,4  

TOTAAL RESERVES 834,7 61,8 253,8 398,9 751,4  
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Voorzieningen Saldo  

31-12-

2011 

Toevoeging 

2012 

Onttrekki

ng 2012 

Vrijval 

2012 

Saldo  

31-12-

2012 

Doel voorziening 

Voorziening voormalig personeel 3,3 2,3 1,6 0,0 4,0 De voorziening voormalig personeel is ingesteld om aan de verplichtingen 

(pensioenrechten, overgangsregeling FLO, wachtgeldverplichting) die verband 

houden met voormalig personeel te kunnen voldoen. 

Voorziening voormalig bestuur 6,9 0,8 0,4 0,0 7,3 In deze voorziening worden de te verwachten kosten gepresenteerd van de 

voormalige raadsleden en wethouders, alsmede de pensioenopbouw van de huidige 

wethouders. 

Voorziening wachtgeldverplichting  S.M.O. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Dekking wachtgeldverplichting voormalig directeur Stichting Muziekschool 

Oisterwijk. 

Voorziening Terra Nova 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Dekking voor de wachtgeldverplichting drie medewerkers van Terra Nova. 

Voorziening openbaar vervoer 7,9 0,1 0,2 0,0 7,8 Realisering van Openbaar Vervoer (Stadsdienst en Collectief vraagafhankelijk 

vervoer) 

Voorziening vordering  Verkoop Vennootschap BV 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Dekking van de kapitaalverstrekking aan Verkoop Vennootschap B.V. (Escrow). 

Voorziening aankoop Piusplein 1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,6 Financiering van de jaarlijkse huurpenningen van het voormalige pand Piusplein 1 (in 

verband met de realisatie van de Emmapassage). 

Voorziening aankoop kunstcluster 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 Financiering van de jaarlijkse compensatieverplichting in verband met de 

waardevermindering van het pand van de RK parochie Binnenstad in verband met de 

realisatie van het kunstcluster 1e fase. 

Voorziening onderhoud gemeente gebouwen 0,5 5,6 5,1 0,0 1,0 De voorziening strekt tot het gelijkmatig verdelen van de onderhoudsuitgaven over 

een vooraf gesteld aantal jaren. Dit wordt bereikt door het storten van een jaarlijks 

normbedrag, waardoor fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de exploitatie 

beperkt blijven. 

Voorziening hinderwetvergunning 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 Afwikkeling schadeprocedure ten onrechte geweigerde hinderwetvergunning. 

Voorziening voormalig personeel Brandweer 0,7 0,1 0,4 0,0 0,4 De voorziening reeds ingegane FLO is ingesteld om aan de verplichtingen 

(pensioenrechten) te kunnen voldoen die verband houden met FLO Brandweer 

(afgesloten Tot en met 31-12-2009). 

Voorziening afwikkeling decentrale stadswinkels 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 De decentrale stadswinkels zijn in het kader van bezuinigingen gesloten per 1-1-

2012. Hierbij waren echter de doorlopende verplichtingen niet meegenomen (de 

doorlopende huurcontracten). Om deze kosten in de komende jaren te dekken is 

een voorziening getroffen. 

Voorziening afwikkeling SOM 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 In verband met correctie naar lagere marktwaarde. 

Voorziening brug Piushaven 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Ter dekking van kosten vanwege faillissement aannemers. 

Voorziening afwikkeling Quirijnboulevard 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1 In verband met afwikkeling  liquidatieverlies. 

Voorziening maatschappelijke ontwikkeling 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 Ter dekking van kosten met een  maatschappelijk oormerk. 

Totaal Voorzieningen 37,5 12,1 8,7 0,0 40,9  
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Toelichting bij reserve bovenwijkse voorziening (H.005) 

 

Eindafrekening subsidies Noord West Tangent 
Eind 2012 is de definitieve afrekening met rijk en provincie m.b.t. de subsidies voor de aanleg van de Noord West Tangent opgemaakt. De oorspronkelijk toegekende 

bedragen zijn van vóór het tijdperk van het Btw Compensatiefonds en waren destijds gebaseerd op de kosten van de aanleg van de voorzieningen inclusief b.t.w. Nu de 

subsidie afrekening is opgesteld en definitief zeker is dat de lagere b.t.w. ook voor het grootste deel ten gunste van het project blijft, kan de geraamde onttrekking uit de 

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen met € 4,5 miljoen verlaagd worden.   

In het komende jaar worden de laatste onderdelen van de Noord West Tangent afgewikkeld, zoals de ontsluitingsweg Groene kamer, het benzineverkooppunt en de 

natuurcompensatie. Na afwikkeling van deze onderdelen en na de nazorgfase, wordt de financiële eindafrekening van het project aanleg Noord West Tangent 

opgesteld. Reeds nu is in te schatten dat er door diverse afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting per saldo een bedrag van € 2 miljoen niet nodig is. De totale 

onttrekking uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen kan daarom met € 6,5 miljoen verlaagd worden.
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Bijlage II: Overzicht buitenlandse dienstreizen bestuurders 
 

Op basis van de gemeentelijke verordening gedragscode bestuurlijke integriteit zijn hieronder de buitenlandse 

dienstreizen van burgemeester en wethouders in 2012 opgenomen. 

 

 Bestemming Doel Datum  Reis en 

verblijfkosten 

betaald door 

Burgemeester China Handelsmissie 14-22 april 2012 Gemeente Tilburg 

 Bilbao/Spanje Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 

Social Innovation 

30 april t/m 

4 mei 2012 

Merendeel 

gemeente Tilburg 

 Orlando/ 

Amerika 

Werkbezoek Orlando; 

promoten/positioneren Midden-Brabant als 

Leisure-regio 

12-16 November 

2012 

Midpoint Brabant 

De Ridder China Handelsmissie 14-22 april 2012 Gemeente Tilburg 

 Barcelona Studiereis Stedenlink 26-27-28 sept. Deels gemeente 

Tilburg, deels 

Stedenlink. 

 München Expo Real 8-9 oktober Gemeente Tilburg 

 Keulen Studiereis  25-26 okt. Diamantgroep 

Frenk Turnhout Aanwezig te zijn bij de officiële start van 

Turnhout Cultuurstad van Vlaanderen 2012 

17 mrt.  Gemeente Tilburg 

 Ruhrgebied Kennis te nemen van herontwikkeling 

industrieel erfgoed, cultuur e.d. van het 

Ruhrgebied (in 2010 Europese Culturele 

Hoofdstad); daarnaast onderhouden KOBRA-

Netwerk 

9 en 10 juni Gemeente Tilburg / 

Kobra 

 China, 

Changhzou 

Reis in het kader van het opmaatproject 

Theatre of Changzhou 

11-19 november Gemeente Tilburg 

De Vries Killarney, 

Ierland 

Conferentie & slotbijeenkomst van het 

Collabor8 project waar ook Tilburg aan heeft 

meegewerkt 

22-24 april 2012 Collabor8  

Gent Werkbezoek i.h.k.v. Spoorzone 13 april  Gemeente Tilburg  Moorman 

München Expo Real 2012 8 en 9 okt. Gemeente Tilburg 

Blaauwbroek Keulen Studiereis doorontwikkeling sociale 

werkvoorziening 

25 en 26 okt. Diamantgroep 

Gent, 

Antwerpen 

Neprom-stedenreis: Leggen contacten,  

Uitwisselen ervaring tussen 

bestuurders en marktpartijen 

13-14 sept.  Gemeente Tilburg Möller 

München Expo Real 2012 8-9 okt. Gemeente Tilburg 

London NS Buitenlandse ervaringen Infrastructuur 5 t/m 7 aug. Gemeente Tilburg Lauwerier 

Brussel Werkexcursie  Brabant Bereikbaar Provincie 26 t/m 28 sept. Gemeente Tilburg 
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
BZK C1 Besteding (jaar T) 

(en eventueel besteding van 
voorgaande jaren voor zover 
nog niet eerder verantwoord)

Aard controle R
Indicatornummer: C1 / 01

€ 0 
Correctie in de besteding 2011 
in verband met een lagere 
vaststelling van een in de 
besteding 2011 opgenomen 
voorlopige toekenning.

Bij een lagere vaststelling een 
negatief bedrag opnemen. 
Bij een hogere vaststelling (in 
2012) van de voorlopige 
toekenning in 2011, dan wel 
wanneer de voorlopige 
toekenning in 2011 aan derden 
volledig is vastgesteld door de 
gemeente, dient een 0 (nul) 
ingevuld worden.

Toelichting 

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C3 / 01 Indicatornummer: C3 / 02

€ 0
OCW D1 Besteding (Jaar T) Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01 Indicatornummer: D1 / 02

€ 840.992 € 801.276 
OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en peuterspeelzalen 
(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 3.161.977 € 1.270.718 € 50.068 € 446.609 
I&M E3 Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 van 
deze regeling ten laste van 
rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R     
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 LMV 2006335934 dd. 21-12-
2006 en BSV 2010016579 dd. 
29-6-2010, projectnr 559.024.01

€ 0 € 0 Ja € 0 

2 VROM 19 aug  2010, BSV 
2010021153 en VROM 22 dec 
2010, BSV 2010033206, corr. In 
IenM/BSK-2012/224126

€ 19.060 € 2.782 Ja € 0 

3 VROM 20 mei 2011, BSV 
2011045393, corr. In IenM/BSK-
2012/6393

€ 174.681 € 0 Ja € 0 

4 IenM/BSK-2012/40448 dd 8 mei 
2012

€ 4.796 € 0 Nee € 0 

Besteding (jaar T) 

(en eventueel besteding van 
voorgaande jaren voor zover 
nog niet eerder verantwoord)

Aard controle R
Indicatornummer: E5 / 01

€ 0 
Besteding (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve bestedingen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming van 
de juistheid en volledigheid van 
de verantwoordingsinformatie.

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E7A / 01 Indicatornummer: E7A / 02 Indicatornummer: E7A / 03

€ 459.487 Nee € 724.238 

I&M E7A Innovatieprogramma 
Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)

Regeling eenmalige 
uitkering planstudies en 
proefprojecten IKS

Gemeenten

Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai 
(inclusief bestrijding 
spoorweglawaai)

Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

I&M E5 Verzameluitkering I&M

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Regionale meld- en 
coördinatiecentra 
voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten

Gemeenten

Verzameluitkering BZK

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

BZK C3 Brede doeluitkering 
Sociaal, Integratie en 
Veiligheid (GSB/SIV)

Besluit brede doeluitkering 
sociaal, integratie en 
veiligheid (SIV) en 
Uitvoeringsregeling brede 
doeluitkering sociaal, 
integratie en veiligheid

Gemeenten G31
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
Nationaal 
Samenwerkingsprogram
ma Luchtkwaliteit (NSL) 
SiSa tussen 
medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr) (SiSa 
tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (Jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Besteding (jaar T) ten laste van 
eigen middelen

Besteding (jaar T) ten laste van 
bijdragen door derden = 
contractpartners (niet rijk, 
provincie of gemeente)

Besteding (jaar T) ten laste 
van rentebaten gemeente op 
door provincie verstrekte 
bijdrage NSL

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 01 Indicatornummer: E11B / 02 Indicatornummer: E11B / 03 Indicatornummer: E11B / 04 Indicatornummer: E11B / 05 Indicatornummer: E11B / 06

1 Brief kenmerk 1306814 dd. 4-7-
2007

€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee

2 Brief kenmerk 1449744 dd 23-9-
2008 en brief kenmerk 1679988 
dd. 29-4-2010. Daarnaast 2011-
2406275, 2011-2767878, 2011-
2768218, 2011-2823948.

€ 2.344.328 -€ 1.345.114 € 0 € 3.698 Nee

Teruggestort/verrekend in (jaar 
T) in verband met niet 
uitgevoerde maatregelen

Toelichting 
teruggestort/verrekend

Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 07 Indicatornummer: E11B / 08

0
Aantal projecten (waarvoor een 
beschikking ontvangen is)

Afspraak

Aantal afgeronde projecten      
(jaar T)                                         
Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E26 / 01 Indicatornummer: E26 / 02 Indicatornummer: E26 / 03

3 1 Nee

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Toelichting afwijking Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 M-F-023-08 € 797.893 € 1.030.880 Ja
2 M-F-02-10 € 296 € 319 Ja
3 M-F-09-10 € 206.926 € 223.631 Nee
4 M-F-012-11 € 47.770 € 53.847 Ja
5 M-W-007-11 € 4 € 67.959 Ja
6 M-F-016-11 € 84.416 € 97.516 Ja
7 M-W-010-11 € 14.977 € 16.883 Ja
8 M-W-008-11 € 131.207 € 147.898 Nee
9 M-F-006-11 € 53.802 € 60.644 Ja

10 M-W-018-11 € 1.724.444 € 1.943.806 Ja
11 M-F-014-11 -€ 803 -€ 947 Ja
12 M-F-013-11 € 65.901 € 74.285 Ja
13 M-O-003-11 € 0 € 3.094 Ja
14 M-O-001-11 -€ 17.090 € 0 Ja
15 M-W-017-11 € 28.536 € 32.166 Ja
16 M-F-010-11 € 104.767 € 192.245 Ja
17 M-F-009-11 € 83.700 € 118.148 Ja
18 M-W-001-11 € 0 € 0 Ja
19 M-F-008-11 € 37.300 € 83.616 Ja
20 M-F-007-11 € 34.700 € 93.795 Ja
21 M-N-011-11 € 32.766 € 11.143 Ja
22 M-F-001-11 € 169.363 € 190.909 Ja
23 M-F-006-12 € 34.641 € 38.688 Nee
24 M-F-008-12 € 23.894 € 26.687 Nee
25 M-F-016-12 € 33.558 € 37.479 Nee
26 M-W-005-12 € 0 € 0 Nee
27 M-F-003-12 € 38.974 € 43.529 Nee
28 M-W-004-12 € 10.851 € 12.118 Nee
29 M-F-005-12 € 0 € 0 Nee
30 M-F-004-12 € 156.446 € 174.727 Nee
31 M-F-013-12 € 72.970 € 81.497 Nee
32 M-N-005-12 € 113.680 € 28.421 Nee
33 M-W-008-12 € 0 € 0 Nee
34 M-W-007-12 € 77 € 85 Nee
35 M-W-014-12 € 0 € 0 Nee
36 B5-TD-001-12 € 12.445 € 12.445 Nee
37 B5-TD-002-12 € 13.354 € 13.354 Nee
38 B5-TD-001-11 € 0 € 406.009 Nee

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee Besteding (jaar T) Te verrekenen met provincie Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E28C / 01 Indicatornummer: E28C / 02 Indicatornummer: E28C / 03 Indicatornummer: E28C / 04 Indicatornummer: E28C / 05 Indicatornummer: E28C / 06

I&M E28C Regionale 
mobiliteitsfondsen SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking, 
verordening of 
overeenkomst

Gemeenten

I&M E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

I&M E26 Spoorse doorsnijdingen,   
tranche 1

Regeling eenmalige 
uitkeringen spoorse 
doorsnijdingen

Gemeenten

I&M E11B
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
1 Geen beschikkingsnummer Nee € 70.909 € 88.864 N.B.: Uitstel verleend middels 

brief d.d. 18-12-2012 met 
kenmerk IENM/BSK-
2012/251423.
Bedrag te verrekenen met 
provincie inclusief nog niet 
verrekende deel over 2011.

Nee

Hieronder per regel één 
projectaanduiding en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 
rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04

1 5000001203 € 1.664.462 € 1.563.355 Nee

Het totaal aantal geïndiceerde 
inwoners per gemeente dat een 
dienstbetrekking heeft of op de 
wachtlijst staat en beschikbaar 
is om een dienstbetrekking als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
of artikel 7 van de wet te 
aanvaarden op 31 december 
(jaar T);

exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                    

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02

3,00 1,89
SZW G1C-2 Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit SiSa 
(jaar T-1) regeling G1B + 
deel gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G1C-1)

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-1) 
selecteren en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Het totaal aantal geïndiceerde 
inwoners per gemeente dat een 
dienstbetrekking heeft of op de 
wachtlijst staat en beschikbaar 
is om een dienstbetrekking als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
of artikel 7 van de wet te 
aanvaarden op 31 december (T-
1);

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is 
uitgestroomd uit het 
werknemersbestand in (jaar T-
1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                   

                                    inclusief 
deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in (T-1), 
uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                    
                                            
                                            
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
begeleid werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar 
T-1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar 
lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 01 Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 / 04 Indicatornummer: G1C-2 / 05

1 0855 (Tilburg) 1.976,75 101,63 1.434,20 70,48
Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)               

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02

€ 78.371.341 € 2.331.864 
Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW              

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04

€ 2.625.633 € 15.956 
Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ                

(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 320.240 € 0 

I.3 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

SZW G2 I Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 WWB 
I.1 WWB: algemene 
bijstand

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.                                      

I. 2 Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

SZW G1C-1 Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 
Gemeentedeel 2012

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Gemeenten verantwoorden 
hier alleen het gemeentelijk 
deel indien er in (jaar T) 
enkele of alle inwoners 
werkzaam zijn bij een 
Openbaar lichaam o.g.v. de 
Wgr.

I&M E30 Quick wins binnenhavens

Tijdelijke subsidieregeling 
Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten
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I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08

€ 708.720 € 327.294 
Baten (jaar T) WWIK             
(exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 09

€ 36.035 
Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 
Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 842.711 € 598.146 € 291.426 € 453.201 € 102.646 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08

€ 0 € 0 
Besteding (jaar T) 
participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 
participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 
educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van 
toepassing voor gemeenten 
die in (jaar T-1) duurzame 
plaatsingen van inactieven 
naar werk hebben 
gerealiseerd en verantwoord 
aan het Rijk.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01 Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05

€ 21.356.871 € 1.468.975 € 1.642.181 € 70.842 € 0 
Het aantal door de gemeente in 
(jaar T) ingekochte trajecten 
basisvaardigheden

Het aantal door volwassen 
inwoners van de gemeente in 
(jaar T) behaalde NT2-
certificaten, dat niet meetelt bij 
de output-verdeelmaatstaven 
uit de verdeelsleutel van Onze 
Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

245 248
Besteding (jaar T) 

(en eventueel besteding van 
voorgaande jaren voor zover 
nog niet eerder verantwoord)

Aard controle R
Indicatornummer: G7 / 01

€ 1.450.000 
Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak

Gerealiseerde 
behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie

Besteding (jaar T)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R
Indicatornummer: H1 / 01 Indicatornummer: H1 / 02 Indicatornummer: H1 / 03

20 20 € 519.347 
VWS H10_2010 Besteding 2008 aan 

jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2009 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan 
jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning 
jeugd, afstemming jeugd en 
gezin en het realiseren van 
centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum 
voor jeugd en gezin in uw 
gemeente gerealiseerd in de 
periode 2008 tot en met 2011? 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle D1
Indicatornummer: H10_2010 / 01 Indicatornummer: H10_2010 / 02 Indicatornummer: H10_2010 / 03 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 2.163.145 € 3.079.583 € 4.910.490 € 5.576.454 Ja

Brede doeluitkering 
Centra voor Jeugd en 
Gezin (BDU 
CJG)_Hernieuwde 
uitvraag 2008 tot en met 
2011

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

VWS H1 Ministeriële regeling 
heroïnebehandeling

Regeling 
heroïnebehandeling

Gemeenten

SZW G7 Verzameluitkering SZW

Regeling verzameluitkering

Gemeenten

SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)

Wet participatiebudget 
(WPB)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

I. 5 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)
 
Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.

I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Gemeenten verantwoorden 
hier het totaal (jaar T) 
indien zij de uitvoering in 
(jaar T) helemaal niet 
hebben uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr.
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Bijlage III: Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen t.b.v. de Provincie
D
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er SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N 
Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage V&W 

(jaar T)
Terugbetaling door derden vanuit
BDU-bijdrage verstrekte 
middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over besteding (T-
1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06

€ 7.910.251 € 79.103 € 0 € 143.163 
Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07

€ 7.846.189 
Individuele bestedingen (jaar T) 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) 
die meer dan 20% van de totaal 
ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09

1

I&M E27 Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en 
Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's 
(Wgr+)
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Bijlage IV: Verantwoordingsinformatie Samen Investeren

BIJLAGE JAARREKENING TILBURG T.B.V. SAMEN INVESTEREN‐PROJECTEN

Totale projectkosten (Euro) Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)

Projectnr. Project omschrijving Programma Project 
gereed 
(J/N)

Totale 
projectkosten 

(obv 
beschikking)

Real t/m 
2011

Realisatie 
totaal 2012

Aandeel PNB 
obv 

beschikking

Initiële 
planning 

rapportage 
jaar

Real t/m 
2011

Real 2012 
obv jaarver‐ 
antwoording 

feb

Real 2012 
obv jaarrek 
gemeente

Mutaties '12 
tov jaarver‐
antwoording

Aandeel 
gemeente 

obv 
beschikking

Real t/m 
2011

Realisatie 
totaal 2012

 Aandeel 
derden obv 
beschikking 

 Real t/m 
2011 

Realisatie 
2012

Planning mijlpaal 2012 Rea mijlpaal 2012

T1.01 Verdubb. Enkelbaan delen Bereikbaar N 22.513.174      12.995.169         9.518.005  17.226.100    8.000.000  6.429.109 4.712.094   3.507.104     1.204.990‐ 21.804.280         6.566.060    6.010.901  ‐                ‐              ‐             
T2003 Brabant culturele hoofdstad, 

manifestatie 2011, culturele 
activiteiten spoorzone

Dynamisch N 3.935.592        3.766.914      168.678         1.300.000      320.000       980.000       320.000         320.000       ‐                  605.000         501.649         25.188‐         1.250.230      2.285.265   126.134‐      

T2015 Zorghuis complexe problematiek Perspectief J 1.085.068        845.068          240.000       360.000       90.000       270.000     90.000         90.000       ‐                 480.000         575.068       150.000     ‐                ‐              ‐             
T2011 Centrum jeugd en gezin Perspectief N 27.109.014      20.805.389    6.303.625    4.100.000    1.924.324 2.175.676 999.594       1.876.684 877.090       22.051.710    17.582.738  4.036.599 1.276.000    1.046.975 390.342    
T2017 Veiligheidshuis Perspectief N 6.925.048        4.288.767      2.636.281    2.300.000    523.005     1.253.991 753.285       1.046.009 292.724       2.420.000      1.780.285    1.514.763 1.330.000    1.254.491 75.509      
T1.12/T2022 Landschapspark Moerenburg Schoon N 6.436.335        5.267.107      1.169.228    2.335.000    370.000     1.597.762 709.257       737.238     27.981         1.950.000      1.962.031    431.990     1.400.000    1.707.314 ‐             
T1.14 Kempenbaan Schoon N 1.626.679        729.504          897.175       2.300.000    1.750.000 385.783     479.989       484.301     4.312            2.000.000      343.721       412.874     ‐                ‐              ‐             
T2010 Huis van de wereld Perspectief J 4.882.059        3.673.323      1.208.736    2.000.000    603.528     1.396.472 603.528       603.528     ‐                 1.160.000      1.251.559    407.500     1.223.000    1.025.292 197.708    
T2001 Ideale connectie / leisure Boulevard Verbindend N 4.598.560        3.227.642      1.370.918      3.230.000      876.562       1.259.450   660.164         523.997       136.167‐         1.615.000      629.725         68.797         1.618.647      1.338.467   778.124        Regionaal Beeldverhaal:

Leisure Academy/kenniscentrum Leisure 
heeft fysieke vorm gekregen. 

Gerealiseerd

 Lokale Beeldverhalen: 
Leisure Academy coördineert  gezamenlijk 
onderzoeks‐programma en Kennistransfer 
via  gezamenlijk loket.  

Gerealiseerd

 Leisure Academy:
De intergemeentelijke samenwerking is 
geïnstitutionaliseerd.  

Gerealiseerd

 Intergemeentelijke samenwerking leisure:
Bedrijfsleven en onderwijs/arbeidsmarkt 
partners werken samen in Arbeidsmarkt 
Servicepunt Leisure.  

Nog niet gerealiseerd

 Crosssectorale ontwikkeling:
Informatievoorziening aan Leisure 
aanbieders en vragers verloopt via regionaal 
informatiesysteem. 

Deels gerealiseerd

 Innovatiebevordering: 
Jaarlijkse Leisure Boulevard conferentie,  
publicatie  werking integraal regionaal 
innovatiesysteem. 

Deels gerealiseerd

T2002a Herstructurering fysieke 
infrastructuur (Aabe fabriek)

Divers N 607.899            594.379          13.520            761.951         5.000            594.379       13.520           422.569‐       436.089‐         ‐                  ‐                  ‐                1.933.989      ‐                436.089        N.v.t.  N.v.t.

T2002B Herstructurering fysieke 
infrastructuur (Abdij Koningsoord)

Divers N 592.523            584.789          7.734              1.500.000      330.000       584.789       13.738           407.189‐       420.927‐         ‐                  ‐                  ‐                3.504.424      ‐                414.923        N.v.t.  N.v.t.

T2002c Herstructurering fysieke 
infrastructuur (Mariëngaarde)

Divers J 1.836.638        919.190          917.448         700.000         140.810       559.190       140.810         140.810       ‐                  ‐                  ‐                  6.004            1.105.101      360.000       770.634        N.v.t.  Kapel, Oostvleugel, 
Zuidvleugel, 
Hoofdgebouw

T2002D Herstructurering fysieke 
infrastructuur (RWZI Moerenburg) 
(Koningshoeven)

Divers N 1.450.743        1.214.985      235.758         1.500.000      30.000         1.169.595   9.318             180.452‐       189.770‐         ‐                  ‐                  ‐                700.000         45.390         416.210        N.v.t.  Priortoren, Abtstoren, 
Daken (gedeeltelijk)

T2005 Maintenance Valley Dynamisch N 5.638.236        4.481.800      1.156.436    8.000.000    2.488.695 3.399.448 896.175       1.005.671 109.496       2.000.000      838.611       150.765     3.506.900    243.741     ‐              Fokker Bidbook  Afgerond in 2010
 Verwerven Vastgoed  In ontwikkeling met 

BOM BHB
 Sim City  Businessplan 

huisvesting defensie 
aangeboden

 Aerospace & Maintenance House  Fase 1 verbouwing en 
huisvesting eind 2012 
gestart

 Rotary Wing Training Centrum  In januari 2013 heeft 
de laatste agiostorting 
plaats gevonden

 Clusterleerstoel Maintenance en 
clustercoördinatie 

Operationeel

Overall projectmanagement  Operationeel
T2007 Johan Cruijff University Tilburg  Dynamisch J 245.362            232.266          13.096          100.000       ‐              100.000     26.390‐         26.390‐       ‐                 270.000         132.266       39.486       ‐                ‐              ‐              N.v.t.

IndicatorenGemeentelijk aandeel in projectkosten 
(Euro)

Aandeel derden in projectkosten 
(Euro)
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Bijlage IV: Verantwoordingsinformatie Samen Investeren

BIJLAGE JAARREKENING TILBURG T.B.V. SAMEN INVESTEREN‐PROJECTEN

Totale projectkosten (Euro) Provinciaal aandeel in projectkosten (Euro)

Projectnr. Project omschrijving Programma Project 
gereed 
(J/N)

Totale 
projectkosten 

(obv 
beschikking)

Real t/m 
2011

Realisatie 
totaal 2012

Aandeel PNB 
obv 

beschikking

Initiële 
planning 

rapportage 
jaar

Real t/m 
2011

Real 2012 
obv jaarver‐ 
antwoording 

feb

Real 2012 
obv jaarrek 
gemeente

Mutaties '12 
tov jaarver‐
antwoording

Aandeel 
gemeente 

obv 
beschikking

Real t/m 
2011

Realisatie 
totaal 2012

 Aandeel 
derden obv 
beschikking 

 Real t/m 
2011 

Realisatie 
2012

Planning mijlpaal 2012 Rea mijlpaal 2012

IndicatorenGemeentelijk aandeel in projectkosten 
(Euro)

Aandeel derden in projectkosten 
(Euro)

T2008 Ideale connectie/ logistics city Dynamisch N 2.428.029        922.773          1.505.256      2.000.000      920.286       441.901       580.388         679.403       99.015           1.200.000      265.137         290.809       900.000         215.735       535.044        Huis van de logistiek: 
Kernpartners positioneren zich, via joint 
ventures, afstemming businessconcepten en 
programma's, als samenwerkende partners 
in de markt. 

Gerealiseerd

 Logistic talent incubator:
Pilotprojecten Vitale Logistiek in uitvoering 

Gerealiseerd

 Human side of lean logistics:
Inrichting intergemeentelijke services en 
concentratie gemeentelijke dienstverlening 
in uitvoering 

Gerealiseerd

 Logistics academy:
ProjectFreightfactory afgerond, 
implementatie en disseminatie in uitvoering 

Gerealiseerd

 Benchmark/Toolbox:
Upgrading multimodale ontsluiting in 
uitvoering 

Gerealiseerd

 Kompas duurzaam Goederenvervoer:
Inrichting Huis van de Logistiek / Logistics 
Academy in uitvoering 

Gerealiseerd

 Multimodaliteit:
Conferentie Logistics City 

Gerealiseerd

T2009 Herontwikkeling westelijk deel 
spoorzone

Mooi N 12.103.836      2.901.392      9.202.444      15.000.000    4.013.959   1.177.765   83.941           689.522       605.581         15.000.000    1.723.627      1.077.304   10.000.000    ‐                7.435.618    5. Aankoop Van Beurden 
6. Onteigeningsplan laagbouw vastgesteld
7. Start sloop Vormenfabriek en Van Gend 
en Loos 
8. Sanering in uitvoering 

5. aankooponder‐
handelingen lopen 
6. Niet geraliseerd, 
verschoven naar 2013
7. sloop Vormen‐ 
fabriek gereed en start 
sloop gebouw Van 
Gend en Loos 
8. saneringsplan in de 
maak 

T2012 Duurzame sociaal fysieke aanpak in 5 
impulswijken

Perspectief N 29.519.516      19.008.420    10.511.096    3.194.000      665.000       1.200.000   1.025.651     1.994.000   968.349         9.651.000      7.816.560      1.650.006   13.150.000    9.991.860   6.867.090  

T2014 MFA als podium voor uitwisseling Perspectief N 100.000            61.666            38.334          50.000          10.000       25.000       8.333           8.333          ‐                 50.000            16.666          16.667       50.000          20.000       13.334      
T2016 Sleutelproject zorgcentrale Perspectief J 411.329            245.599          165.730       200.000       65.000       135.000     65.000         65.000       ‐                 75.000            55.000          20.000       125.000       55.599       80.730       N.v.t.  N.v.t.
T2021 WKO Spoorzone Schoon N 2.348.293        107.298          2.240.995      2.000.000      1.000.000   104.750       609.060         440.054       169.006‐         1.607.000      2.548              941               5.000.000      ‐                1.800.000    1 Planvorming gebiedsgerichte aanpak 

grondwater
2 4e kw Start aanleg blauwe aderen
3 Ondertekening overeenkomst Spoorzone 
Energiemaatschappij
4 Aanleg WKO Middengebied. 

1 Planvorming 
gebiedsgerichte 
aanpak grondwater 
nagenoeg gereed
2 Aanleg gestart 
(watertorenstraat)
3 Ondertekening 
overeenkomst 
Spoorzone 
Energiemaatschappij 
schuift naar 2013

T2023 Electriciteit Tilburg Noord
(Subsidieaanvraag ingetrokken)

Schoon ‐ ‐                     ‐                   ‐                  ‐                  ‐                ‐                ‐                ‐                  ‐                  ‐                  ‐                ‐                  ‐                ‐               

T2024 Virtuele Brabantstad Verbindend N 1.778.770        1.570.321      208.449       880.000       ‐              643.328     136.225       236.672     100.447       797.500         676.993       28.223‐       100.000       250.000     ‐             
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Bijlage V: Rapportage onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
 

 

Het onderzoeksplan m.b.t. onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid geldt als een vaste bijlage bij 

de begroting en jaarrekening en verschaft de raad inzicht in de belangrijkste beleidsevaluaties 

("doeltreffendheidonderzoeken"), in ieder geval van de kadernota's. Maar ook van overige themagerichte 

doeltreffendheidonderzoeken en ook doelmatigheidsonderzoeken. Dit is geregeld in de verordening 

onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid die op 19 maart 2012 door de raad opnieuw is vastgesteld. 

Een dergelijk inzicht is van belang aangezien het college hiermee inzicht verschaft aan de raad op welke wijze 

zij periodiek de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid toetst en vloeit voort uit artikel 213a van de 

gemeentewet. 

 

Hierna rapporteren we over de voortgang en uitkomsten van de voorgenomen onderzoeken in 2012. 

De uitvoering van dit onderzoeksplan is vanuit bestaande budgetten gefinancierd. 

 

Resultaten Onderzoeksplan 2012 m.b.t. de doeltreffendheidonderzoeken  

In de begroting 2012 zijn de volgende kadernota's aangekondigd. Hierbij is ook aangegeven of er een evaluatie 

aan deze kadernota's voorafgaat. Dit  is hieronder aangegeven en in de volgende bladzijden opgenomen; 

 

In begroting opgenomen kadernota's 2012 Geplande evaluatie in 2012 

1. Kadernota  ombuigingen Participatiebudget Ja (ikv afbouw gesubsidieerde arbeid) 

2. Kadernota Armoede Ja (evaluatie doorstart Cirkel) 

3. Regionale verkeer- en vervoersstrategie Nee  

4. Kadernota Ruimtelijke structuurvisie Tilburg 

2040 

Nee (nieuw kader) 

5. Kadernota Structuurvisie Hart van Brabant Nee (nieuw kader) 

6. Evaluatie Plansystematiek RO Ja  

7. Kadernota Veiligheid Nee (in 2011 geëvalueerd) 

8. Uitvoeringsprogramma Groen en Biodiversiteit Nee 

9. Kadernota toekomstgericht afvalbeleid Nee (evaluatie heeft reeds plaatsgevonden in 

2008) 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Sociale stijging 

 

 

Werkgelegenheid 

 

Afbouw gesubsidieerde 

arbeid 

 

 

 

 

Pilot werkgeversakkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd en Onderwijs 

 

Voortijdig schoolverlaten 

 

 

 

 

Zorg voor jeugd 

 

 

 

 

Evaluatie en bestuurlijke 

verantwoording   

 

 

 

 

- In een evaluatie de best practices 

voor re-integratie doelgroep met 

beperkte loonwaarde, vanuit 

perspectief werkgever vaststellen 

- Deze evaluatieresultaten 

meenemen in NOMA en vernieuwd 

beleid Social Return on Investment 
(SRoI) 

- Na evaluatie een verbreding van 

het werkgeversakkoord naar een 

groter aantal werkgevers 

 

 

 

Evaluatie van de huidige maatregelen 

VSV in verband met aflopen 

convenantperiode in augustus 2012 

 

 

Evaluatie ikv aangaan nieuw  

convenant Zorg voor jeugd 2012-2014 

 

 

 

 

 

Afdeling E&A 

 

Informatienota voortgang afbouw gesubsidieerde arbeid 

vastgesteld (college van 11 september). Volgende 

voortgang voor de zomer 2013. Eindevaluatie volgt begin 

2014 nadat de volledige afbouw van gesubsidieerde 

arbeid (op een kleine groep 60+ na) is afgerond. 
 

Met het raadsbesluit van 3 december 2012 (NOMA) is 

door de raad een besluit genomen over hoe de 

gemeente Tilburg voorlopig aankijkt tegen inzet beleid 

loonwaarde én SRoI. Als in 2013 meer duidelijkheid komt 

rondom de Participatiewet kunnen we beide facetten 

ook nader inkleuren. In oktober 2012 is het 

Ondernemersakkoord 2.0 afgesloten. Hierin is met de 

partners afgesproken dat de komende jaren het netwerk 

van betrokken ondernemers groeit. 

 

 

 

Afdeling Sociaal 

 

Gerealiseerd. De herinrichting van de dienstverlening aan 

jongeren is in volle gang conform besluitvorming NOMA. 

Tevens is in 2012 het trajectbureau opgestart. 

Getallen zijn nog niet beschikbaar 

 

Gerealiseerd. Rapportage over evaluatie was onderdeel 

van nieuw convenant (college d.d. 12-02-2012). 

  

 

 

☺ 
 

 

 

 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
 

 

 

☺ 
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Thema 

 

Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Sociale stijging (vervolg) 

 

Armoede 

 

Kadernota Armoedebeleid 

 

 

 

 

Ondersteuningsfonds 

 

 

 

 

Integratie 

 

Segregatieaanpak 

 

 

 

 

Impulswijken 

 

Scherper formuleren van de 

doelen en streefcijfers 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsaanpak in de 

impulswijken 

 

 

 

 

Betreft evaluatie doorstart "De cirkel 

doorbreken" als bouwsteen voor 

nieuwe kadernota (2
e
 kw 2012) 

 

 

Evaluatie van het 

ondersteuningsfonds: 

herverdelingseffecten, gebruik, 

gebruiksredenen, conclusies etc. 

 

 

 

Evaluatie van de segregatieaanpak in 

het basisonderwijs (1
e
 kw 2012) 

 

 

 

 

 

College heeft op 18-10-2011 een 

herijking voorgesteld op de doelen en 

streefcijfers van de impulswijken. 

Er komt op basis hiervan een  

monitoring van de impulsaanpak. 

 

 

 

Onderzoek start in 2012 en moet 

uiterlijk 1
e
 kwartaal 2013 zijn 

opgeleverd 

 

Afdeling Sociaal 

 

Raadsvoorstel evaluatie is gerealiseerd. Beleidskader en 

uitvoeringsprogramma is omwille van het doorlopen van 

een goed interactief proces en sterkere verankering met 

andere beleidsonderwerpen doorgeschoven naar 2013.  

 

Een evaluatie van het Ondersteuningsfonds is opgesteld 

en bestuurlijk vastgesteld. Dit heeft het karakter van een 

tussenevaluatie gekregen, aangezien de raad zich (vóór 

de evaluatie) heeft uitgesproken voor continuering van 

het fonds in 2013. 

 

 

De evaluatie van de pilot aanpak segregatie (In de buurt 

naar school) is eind 2012 vastgesteld. Een aantal 

interventies wordt deels binnen staande budgetten 

gecontinueerd. De jaarlijkse monitoring van de mate van 

segregatie wordt eveneens voortgezet. 

 

 

Via de actualisatie van de Programmabegroting 2012. De 

voortgang van de aanpak wordt periodiek gemeten 

middels een databoek. Een nieuwe versie van dit 

dashboard is vastgesteld. Op alle basisscholen in de 

impulswijken is inmiddels een schoolanalyse uitgevoerd 

en worden de daarop gestoelde verbeterplannen 

uitgevoerd. 

 

Binnen de Lokaal Educatieve Agenda 0-12 jaar is de 

onderwijsaanpak in de impulswijken geëvalueerd. Medio 

2013 zal besluitvorming plaatsvinden over de wijze van 

continuering. 

 

 

☺ 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Vestigingsklimaat Stedelijke ontwikkeling 

 

Kadernota Structuurvisie 

Tilburg 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie plansystematiek RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

De structuurvisie Tilburg is in 2012 

niet tot stand gekomen en staat nu 

gepland voor 2013. Ze zal moeten 

worden gevoed door de uitkomsten 

van een aantal lopende discussies. 

Daarbij kan worden gewezen op het 

traject Toekomst Tilburg 2040, de 

uitkomsten van de VAMO-discussie/ 

herprioritering programma’s op het 

gebied van wonen, kantoren en 

bedrijvigheid, maar ook het 

bovenlokaal beleid. De uitkomsten 

hiervan geven een antwoord op de 

vraag of volstaan kan worden met 

een actualisatie van de lopende 

structuurvisie of een integrale 

herziening waarbij de herprioritering 

van de programma’s ruimtelijk 

vertaald gaan worden (en in de tijd). 

 

 

Betreft een reguliere activiteit die 

door de raad aan het college van 

B&W is gedelegeerd. Verwachting is 

dat de evaluatie tot grotere 

wijzigingen in de systematiek leidt. 

 

 

Afdeling Ruimte 

 

Startnotitie is vastgesteld en behandeld in 

raadscommissie Fysiek. Vaststelling van het ontwerp 

Structuurvisie is een kwartaal opgeschoven (3e kwartaal 

2013) a.g.v. collegeaandacht voor vraagstuk 

veranderende rol gemeente i.r.t. markt en motie 

burgerparticipatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Plan van aanpak is vastgesteld in het 4e kwartaal 

2012 na bespreking in de commissie Fysiek. 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Vestigingsklimaat (vervolg) Economie 

 

Kantorenbeleid 

 

 

 

 

 

Tilburg Studentenstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie kantorenbeleid 2001-

heden. I.c.m. Monitor kantoor- 

ontwikkeling 

 

 

 

Evaluatierapport op basis waarvan 

bekeken kan worden hoe de 

programma-activiteiten binnen 

reguliere dienstverlening E&A onder 

te brengen (2
e
 kw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling E&A 

 

* Evaluatie kantorenbeleid is niet uitgevoerd wegens 

onvoldoende beleidscapaciteit. 

* De Tilburgse Kantorenmonitor 2012 is opgesteld in 

samenwerking met Jones Lang LaSalle. Deze hebben we 

in juni 2012 gepresenteerd. 

 

* We hebben de gemeentelijke dienstverlening voor 

Hoger Onderwijs geëvalueerd. Dit bedden we samen met 

het studentenbeleid in in de nota Kennis en Hoger 

Onderwijs (oplevering: voorjaar 2013).  

* Ter voorbereiding op citymarketing m.b.t. hoger 

onderwijs hebben we het volgende gerealiseerd:  

(1) een opzet stadsbrede website Tilburg Studentenstad; 

(2) een tweetalige studentenapp; en  

(3) een voorstel tot betere verbeelding van de 

onderwijskracht van Tilburg via een documentaire.  

* Nieuwbeeld is in samenspraak met Tilburg UniVentures 

najaar 2012 van start gegaan om in 2013 drie concrete 

businesscases op te leveren. Ook met Fontys openen we 

een dergelijk traject. 

 * We zetten onze deelname aan en dekking voor het 

Platform Promotie en Techniek voort. We ontwikkelen 

een voorstel om de activiteiten van het platform meer te 

bundelen en te verbinden met de ontwikkelingen in de 

Spoorzone.  

* Per oktober 2012 hebben we een accountmanager 

studentenzaken en hoger onderwijs aangesteld. 

 

 

� 

☺ 
 

 

 

☺ 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Vestigingsklimaat (vervolg) Expat center 

 

 

 

 

 

 

Bijstandsbesluit zelfstandigen 

 

 

 

 

 

 

Wonen 

 

Woningbehoefte onderzoek 

 

 

 

 

Evaluatie startersleningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de aanpak en 

dienstverlening.  

 

 

 

 

 

Evaluatie regionale dienstverlening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwantitatief en kwalitatief 

woningonderzoek / resultaten zijn 

input voor aangepaste 

woningbouwprogrammering (4
e
 kw) 

 

Collegevoorstel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekking Expat Center South vanaf 2013 vanuit E&A 

geborgd. De bijdragen van de afdelingen Dienstverlening 

en Sociaal zijn afhankelijk van daadwerkelijk gebruik van 

het center. Exploitatie wordt mede beïnvloed door de 

groei van het Expat Center en de effectiviteit van het 

partnerprogramma (cofinanciering door bedrijven). 

 

* We hebben ca. 450 meldingen en heronderzoeken BBZ 

en IOAZ verwerkt, waarvan 300 nieuwe aanmeldingen. 

* Evaluatie regio dienstverlening / uitvoering Bbz heeft 

plaatsgevonden. We zetten de dienstverlening in de 

regio voort op voorwaarde dat gemeenten gebruik 

maken van (voor ons kostendekkende) eenheidsprijzen. 

 

Afdeling Ruimte 

 

KWBO-onderzoek en rapportage gereed. Collegenota 

januari 2013 in B&W. Doorvertaling KWBO-data (o.m. in 

woningbouwprogrammering) in Nota Wonen in Tilburg in 

2013. Ambtelijke afronding eerste kwartaal 2013.   

 

In 2012 zijn tot en met eind februari 27 reguliere 

startersleningen beschikt door de gemeente Tilburg. Na 

februari was het budget hiervoor op en zijn er geen 

leningen meer beschikt. Wel heeft het college in oktober 

2012 besloten mee te werken aan de afkoopmethodiek 

startersleningen. Met deze methodiek betalen de 

marktpartijen de kosten voor de lening en heeft de 

gemeente een faciliterende rol. De verwachting is dat 

begin 2013 het eerste product afkoopmethodiek 

starterslening wordt beschikt. De gemeente Tilburg zal 

deze beschikkingen ook monitoren. 

� 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

☺ 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Vestigingsklimaat (vervolg)  

 

Evaluatie 

kamerverhuurverordening 

 

 

 

 

Verkeer &Vervoer (parkeren) 

 

Parkeerregulering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalidenparkeren 

 

 

Raadsvoorstel 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie parkeerregeling  ingevoerde 

gebieden en uitbreiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluatie/herijking  

 

Afdeling Ruimte 

 

Afgerond met een raadsnotitie evaluatie verordening 

kamerverhuur- en logiespanden juni 2012 

 

 

 

 

 

 

Het evaluatieproces naar inhoud (instrumenten) en 

mogelijke uitbreiding van de bestaande 

parkeerregulering is in 2012 afgerond. Gebleken is dat er 

geen draagvlak is voor uitbreiding van parkeerregulering. 

Er is evenwel ook geen aanleiding om de bestaande wijze 

van parkeerregulering (de instrumenten) aan te passen. 

Belanghebbenden zijn hierover in december 2012 

ingelicht. Een evaluatie van het gekozen werkproces 

volgt in het eerste kwartaal van 2013. 

 

 

 

Doorgeschoven naar 2013 wegens onvoldoende 

capaciteit. 

 

 

 

 

☺ 

 
 
 
 
 
 
 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Leefbaarheid Verbeteren wijkgericht 

werken 

 

Wijkgericht werken 

(langcyclisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkgericht werken 

(kortcyclisch) 

 

 

 

 

 

 

Meerjarenplan (MJP) 

Openbare ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langcyclisch: 

- Wijktoets eerste versie gereed 

 Indeling wijken in 3 typen (1e versie 

gereed) 

- Wijkplannen daarop gebaseerd 

(zoveel mogelijk met partners) 

- Consequenties voor 

beleidsterreinen bekend 

- Wijkimpuls keten werkt effectief 

 

Kortcyclisch: 

De processen kleine ergernissen 

werken effectief zowel bij V&W als bij 

de andere afdelingen. (eind 2012) 

 

 

 

 

We gaan het MJP tegen het licht 

houden (in afstemming met het 

wijkgericht werken) om een meer 

realistische programmering op te 

zetten ten einde ook te kunnen 

komen tot een einde aan de boeggolf  

 

Afdeling V&W / Ruimtelijke uitvoering 

 

 

Wijktoets omgevormd, maar nog niet gereed (integratie 

veiligheidsgegevens Lemon nog te regelen in het eerste 

kwartaal 2013). Afspraken zijn gemaakt over verbetering 

wijkgericht werken en betere sturing hierop. Proces 

kleine knelpunten is aangepast en beschreven, maar ook 

het nieuwe proces loopt nog niet goed. Acties lopen om 

tot oplossingen te komen.  

 

 

 

Kortcyclisch: Twee wijken (Pater van de Elsenplein en 

Albionterrein) zijn succesvol aangepakt met een 

vastomlijnde format. In 1
e
 kw 2013 wordt het format 

doorontwikkeld o.b.v. ervaringen 2012. 

 

 

Afdeling Ruimtelijke uitvoering 

 

Stand van zaken 2012 is nu helder. Even zo de projecten 

2011 en eerder. Sturing op het MJP en uitvoeringsplan is 

versterkt door instellen van werkgroep en stuurgroep 

MJP/UP. In de voorjaarsrapportage wordt een 

geactualiseerd MJP/UP 2013-2016 aangeboden. 

 

 

 

 

� 
 

 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

 

� 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Leefbaarheid (vervolg) Veiligheid 

 

Jeugdgroepenaanpak 

 

 

 

 

Subjectieve veiligheid 

 

 

 

 

Fraudebestrijding 

 

 

 

 

 

Milieu 

 

Klimaatmonitor 

 

 

Luchtkwaliteitplan 

 

 

Schoon en heel 

 

Gladheidbestrijding 

 

 

 

 

Toetsen of subsidiecontracten 

kennisfundament-proof zijn en  

monitoren op conforme uitvoering 

 

 

Opbouw expertise door verzamelen 

wetenschappelijke inzichten en best 

practices 

 

 

Keteninzet sociale fraude; thema-

onderzoeken en analyse bij groepen 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse rapportage 

 

 

Volstaan wordt met monitortool  

 

 

 

 

Strooiplan Tilburg  (ikv jaarlijkse 

evaluatie van de aanpak) 

Afdeling V&W 

 

Gemeente koopt (i.s.m. Sociaal) bij partners in de 

jeugdaanpak slechts interventies in die 

Kennisfundament-proof zijn (programmatische inkoop). 

Monitoring is uitgevoerd. 

 

Opdracht verstrekt tot fenomeenanalyse op wijkniveau 

(looptijd ca. 1 jaar).  

Fieldlab Willem II passage: Veiligheidsbeleving in Passage 

Spoorzone o.l.v. DITSS. 

 

Deelgenomen aan project Stokhasselt; project 

vrijplaatsen Goirle (Taskforce B5); project Baarle Nassau 

en MOOT.  

Hennep is vast/regulier onderdeel van het werk. 

Verbindingen gelegd met RCF en T&H. Antilliaanse 

pensioenenproject is uitgevoerd. 

 

 

Monitorgegevens zijn beschikbaar en gaan mee als 

onderlegger Klimaatprogramma 2013 e.v.. 

 

We vullen de info van de landelijke tool ikv Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Afdeling BAT 

 

Evaluatie van het seizoen 2011/2012 heeft 

plaatsgevonden en op een beperkt aantal onderdelen tot 

aanpassing van het plan voor 2012/2013. 

Voorbereidingen zijn gestart. 

 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

☺ 

 

 

☺ 

 

 

 

☺ 
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Thema Onderdeel/onderwerp Toelichting Resultaat Status 

Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

Werken aan andere overheid 

 

Bestuurskrachtmeting 

Brabant 

 

 

 

 

Tilburg Transformeert 

 

Hoofdopgaven zijn: 

• Inhoudelijk richting geven 

door bestuur/management 

• Hoofdprocessen inrichten 

op realisatie bestuurlijke 

doelen 

• Toegeruste managers en 

medewerkers die 

kwaliteiten max. inzetten 

• Het behouden van een 

betaalbare organisatie 

 

 

 

 

Deelname aan de door de provincie 

uitgevoerde bestuurskrachtmeting.  

(3
e
 kw) 

 

 

 

 

 

Tussenevaluatie 2
e
 helft 2012 en 

eindevaluatie 2013 

Afdeling S&C 

 

Bestuursscan heeft plaatsgevonden en is afgerond. 

Tilburg komt er positief uit, zowel bestuurskracht van de 

stad zelf als de rol in de regio. 

 

 

 

 

 

Evaluatiekader is vastgesteld in directie en college. 

Tussenevaluatie in college vastgesteld in december 2012. 

In 2013 uitvoeren van eindevaluatie. 

 

 

☺ 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Onderzoeken 2012 m.b.t. de doelmatigheid (art. 213a Gemeentewet) 
Paragraaf begroting Onderzoek/Evaluatie gepland in 

2012 

Toelichting 

 

Resultaat Status 

 

Subsidies 

 

 

 

Ja:  evaluatie interne procesgang 

 

n.a.v. de vaststelling van de 

kadernota subsidiebeleid zal de 

procesgang worden geëvalueerd en 

waar nodig aangepast. 

Afdeling Sociaal  

Een werkgroep heeft de interne procesgang 

geëvalueerd en daarbij zijn aanpassingen voorgesteld 

met betrekking tot : 

- een gemeentebreed subsidiesysteem dat het 

(nieuwe) subsidieproces ondersteunt; 

- programmatische inkoop (incl. de relatie met 

waarderingssubsidie); 

- rol- en taakverdeling tussen beleidsmedewerkers 

en de financiële subsidie-adviseurs bij Planning & 

Control/Mogelijkheid standaardisering bezien; 

- instrument voor risico-monitoring gesubsidieerde 

instellingen. 

 

 

☺ 

 

 

Lokale  heffingen 

 

 

Ja: 

- NVRD Benchmark afval 

(bedrijfsvoering, 

milieuservice) o.b.v. de cijfers 

2010 

-       Benchmark afvalscheiding 

2011 (o.b.v. cijfers 2010).  

 

- uitkomsten worden meegenomen 

in gedachtevorming over spoor 1 

afvalbeleid (college 13-09-2011 en 

Commissie Fysiek 3-10-2011) 

Afdeling BAT 

Rapportage zal in 2013 plaatsvinden op basis van 

cijfers 2011. Voor 2012 heeft geen deelname 

plaatsgevonden. 

 

 

 

� 

 

Deelnemingen 

 

 

Ja 

 

 

Evaluatie werkwijze gemeentelijke 

deelnemingen (2
e
 kw) 

Afdeling E&A 

Deze opgave nemen we mee in de analyse van de 

afdelingsstructuur (doorontwikkeling E&A) in 2013. 

 

� 

 

 

Grondbeleid 

 

 

Ja: 

Nota positie grondbedrijf 

 

In de nota keuze maken hoe om te 

gaan met grondposities? Willen we 

een actief of passief grondbedrijf? 

Ook evaluatie IFLO norm en 

RISMAN-methode bij bepaling 

omvang risico's. 

Afdeling Vastgoed 

Nota grondbeleid is in 2012 in concept gereed 

gekomen. Vaststelling college en raad in 2013.  

 

 

� 
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Bijlage VI: Servicenormen 

 
Afdeling Product/ dienst Servicenorm / indicator Streefwaarde  Realisatie  

2011 

Realisatie 

2012 

Inkomensondersteuning: 

WWB 

levensonderhoud 

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 90% 89% 97% 

Bijzondere Bijstand  % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 90% 92% 92% 

IOAW % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 90% 87% 95% 

Langdurigheidtoesl

ag  

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 95% 90% 98% 

Meedoen  % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 95% 85% 100% 

W&I / DVL 

Collectieve 

Ziektekostenver-

zekering Minima  

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 95% 99% 100% 

W&I Bezwaarschrifen % gegronde bezwaarschriften < 20% 20% 22,5% 

DVL WMO: 

 Wonen, Vervoer, 

Rolstoelen (WVR) 

% aanvragen dat binnen de wettelijke norm van 56 

dagen wordt afgehandeld 

100% 94% 97% 

 Hulp bij 

Huishouden (HBH) 

% aanvragen dat binnen de wettelijke norm van 56 

dagen wordt afgehandeld 

100% 99% 90% 

 Leerlingenvervoer % aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld 95% 99% 99% 

 KCC / Overheidsdocumenten:  

 Reisdocumenten 5 werkdagen 100% 100% 100% 

 Rijbewijzen 5 werkdagen 100% 100% 100% 

 Uittreksels (excl. 

burgerlijke stand) 

Klaar terwijl u wacht 100% 100% 100% 

 Verhuizingen Klaar terwijl u wacht 100% 100% 100% 

 Akten Burgerlijke 

Stand 

Klaar terwijl u wacht 100% 100% 100% 

 Naturalisatie-

verzoeken 

Binnen wettelijke termijn 100% 100% 100% 

 Klantcontact: 

 e-mails % behandeling binnen 2 werkdagen  85% 87% 89% 

 telefonie % oproepen afgedaan door callcenter  80% 85% 82% 

  % uitval 5% 6% 6% 

 Bezoekers % behandeling klanten met afspraak binnen 10 minuten 85% 94% 85% 

 Omgevings- 

vergunning 

% dat binnen 8 resp. 26 weken wordt afgehandeld 99,5% 1 fatale 

vergunning 

99,9% (1 

fatale 

vergun-

ning) 

 Ontheffingen 

Parkeren 

% binnen 2 weken afgehandelde ontheffingsaanvragen 95% 86% 94% 

BAT Afvalinzameling Aantal klachten over niet geledigde containers als % van 

het aantal ledigingen 

≤ 0,075% 0,037% 0,042% 

PHB Parkeren Rapportcijfer kwaliteitsaspecten uit 

klanttevredenheidsonderzoek 

7,5 7,6 (meting 

uit 2008) 

Geen 

meting '12 

Gemeente-

breed 

Briefafhandeling % centraal geregistreerde brieven dat binnen 8 weken is 

afgehandeld 

95% 94% 88% 
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Bijlage VII: Overzicht incidentele baten en lasten 

 
Hieronder is een overzicht van incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2012 opgenomen. 

 
        (bedragen x € 1.000) 

 lasten baten 

De totale incidentele lasten en baten zijn 228.992 247.779 

   

Dit is als volgt opgebouwd:   

 - vermogensmutatie Algemene reserve GE 128.900  

 - bijdrage uit reserve GE en RGI aan GE  123.900 

 - mutaties overige reserves 86.908 114.608 

 - overige incidentele lasten en baten 13.184 9.271 

   

Totaal 228.992 247.779 

 
De mutaties op de reserves m.b.t. de producten deelnemingen, beleggingen en financiering behoren niet tot de 

incidentele lasten en baten. Daarnaast zijn de mutaties op de reserve kapitaallasten ook uitgesloten.
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Bijlage VIII: overzicht restant kredieten 

 
(bedragen x € 1.000) 
Programma Product Bedrag 

krediet 

Uitgaven Restant 

einde  

dienstjaar 

Vrijval 

krediet 

Over te 

hevelen 

naar 

2013 

Lasten       

44 - Alg.middelen / interne dvl 14410 - Bijzondere baten en lasten 516 88 428 428 0 

12 - Onderwijs en jeugd 21295 - Accommodaties 25.722 5.735 19.987 5.596 14.391 

16 - Veiligheid 21630 - Veiligheidsbeleid 400 19 381 0 381 

14 - Zorg en welzijn 31430 - Realisatie multifunct. accomm. 55.944 54.054 1.890 1.413 477 

33 - Verkeer en vervoer 33310 - Verkeer en vervoer realisatie 24.852 9.784 15.068 0 15.068 

33 - Verkeer en vervoer 33320 - Beheer parkeren 2.692 246 2.446 0 2.446 

33 - Verkeer en vervoer 33330 - Beheer infrastructuur 19.483 11.847 7.637 0 7.637 

33 - Verkeer en vervoer 33340 - Beheer verkeer 2.825 788 2.038 0 2.038 

34 - Milieu 33410 - Schoonhouden openbaar 

gebied 

161 140 21 0 21 

35 - Water, natuur en landschap 33520 - Beheer riolering & waterhuish 30.658 4.836 25.821 13 25.808 

35 - Water, natuur en landschap 33540 - Realisatie groen en water 4.451 3.057 1.394 0 1.394 

42 - Dienstverl/Belastingen&tariev 34230 - Gebiedsmanagement 276 11 265 0 265 

42 - Dienstverl/Belastingen&tariev 34250 - Beheer gemeentegebouwen 30.350 4.367 25.983 1.703 24.280 

42 - Dienstverl/Belastingen&tariev 44210 - Burgerzaken 150 104 46 46 0 

13 - Sport 51310 - Sport                          644 444 200 0 200 

34 - Milieu 53440 - Inzameling huishoudelijk afval 3.409 1.423 1.985 196 1.789 

21 - Economie 82120 - Evenementen en vrije tijd 26 33 -7 0 -7 

44 - Alg.middelen / interne dvl 84440 - Faciliteiten 1.730 1.519 211 211 0 

44 - Alg.middelen / interne dvl 84450 - Informatisering 2.800 1.445 1.355 555 800 

Totaal  207.089 99.940 107.149 10.161 96.989 

       

Baten       

12 - Onderwijs en jeugd 21295 - Accommodaties -4 -262 258 258 0 

16 - Veiligheid 21630 - Veiligheidsbeleid -400 -19 -381 0 -381 

14 - Zorg en welzijn 31430 - Realisatie multifunct. accomm. -38.821 -34.993 -3.828 -3.663 -165 

33 - Verkeer en vervoer 33310 - Verkeer en vervoer realisatie -8.858 -5.891 -2.967 0 -2.967 

33 - Verkeer en vervoer 33320 - Beheer parkeren 6 6 0 0 0 

33 - Verkeer en vervoer 33330 - Beheer infrastructuur 637 637 0 0 0 

33 - Verkeer en vervoer 33340 - Beheer verkeer -219 -219 0 0 0 

34 - Milieu 33410 - Schoonhouden openbaar 

gebied 

-161 -140 -21 0 -21 

35 - Water, natuur en landschap 33520 - Beheer riolering & waterhuish 228 228 0 0 0 

35 - Water, natuur en landschap 33540 - Realisatie groen en water -1.809 -1.955 146 0 146 

42 - Dienstverl/Belastingen&tariev 34230 - Gebiedsmanagement -110 -169 60 0 60 

42 - Dienstverl/Belastingen&tariev 34250 - Beheer gemeentegebouwen 46 -624 669 0 669 

13 - Sport 51310 - Sport                          0 11 -11 -11 0 

34 - Milieu 53440 - Inzameling huishoudelijk afval 0 -895 895 732 163 

44 - Alg.middelen / interne dvl 84450 - Informatisering 0 -31 31 31 0 

Totaal  -49.465 -44.316 -5.149 -2.653 -2.496 
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Binnen het overzicht van restant kredieten vallen onderstaande kredieten onder de algemene 

bedrijfsmiddelen. Op basis van de financiële beheersverordening 2012  is het voorstel tot overheveling van 

deze kredieten als ontwerpbesluit aan het college opgenomen. 

 
Programma Product Bedrag 

krediet 

Uitgaven Restant 

einde  

dienstjaar 

Vrijval 

krediet 

Over te 

hevelen 

naar 

2013 

34250 - Beheer gemeentegebouwen 291025 - curatief onderhoud dienst 251 65 186 0 186 

51310 - Sport                          291010 - Investeringen 644 444 200 0 200 

53440 - Inzameling huishoudelijk 

afval 

291010 - Investeringen 1.615 1.231 384 221 163 

84450 - Informatisering 291010 - Investeringen 2.800 1.445 1.355 555 800 

Totaal  5.310 3.185 2.125 776 1.349 
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Bijlage IX: Overzicht invorderingen 
 

Soort vordering 

overzicht per 31-12-12 

Totaal bedrag Nog niet 

vervallen 
0 tot3 

maanden 

vervallen 

3 t/m 12 

maanden 

vervallen 

Meer dan 1 

jaar 

vervallen 

TOTAAL 44,3 33,0 2,4 6,0 2,9 

 

Per ultimo 2012 had de gemeente Tilburg voor € 44,3 mln. aan openstaande vorderingen. Hierin zit een bedrag 

van € 8,9 mln. aan belastingaanslagen. Voor oninbaarheid is een voorziening van € 14,5 mln. aanwezig. 

In de periode vanaf de najaarsrapportage is € 134.000 aan openstaande vorderingen afgeboekt.  
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Bijlage X: Overzicht klachten en bezwaarschriften 
 

A: Klachten 
 

Intern 

In 2012 is de klachtenregeling aangepast aan de nieuwe organisatie. Uitgangspunt is dat klachten zoveel 

mogelijk informeel door de afdelingen worden opgelost; voor zover een klacht een meer formele afhandeling 

verlangt, loopt dit via de centrale klachtencoördinator die geplaatst is bij de afdeling Dienstverlening. De 

afdelingsmanager Dienstverlening is volgens de klachtenregeling gemachtigd om klachten af te doen namens 

het college. De nieuwe rol voor de afdelingen heeft ook gevolgen voor de registratie van klachten.  

Door o.a. het aanbieden van een klachtenapplicatie worden de afdelingen ondersteund om een adequate 

registratie in te richten. Dit moet over 2013 leiden tot een beter en uniformer inzicht in klachtbehandeling. 

Door de andere opzet van klachtbehandeling zijn de cijfers over 2012 ook maar beperkt vergelijkbaar met 

voorgaande jaren. Er kan dan ook geen trend worden vastgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern 

De Nationale ombudsman (N.O.) behandelt klachten in tweede instantie. Over 2012 zijn bij de N.O. 

34 klachten binnengekomen over de gemeente Tilburg. 

Daarvan zijn 22 klachten niet in onderzoek genomen; 2 klachten zijn in onderzoek genomen 

met een rapport; 8 klachten zijn d.m.v. interventie afgehandeld.  

Er zijn eind 2012 nog 5 klachten in behandeling bij de N.O. 

 

Centraal meldpunt 

Het Centraal Meldpunt is er voor alle meldingen en vragen die te maken hebben met de openbare ruimte. Voor 

meldingen, opmerkingen of ideeën over de woonomgeving, kunnen inwoners van de gemeente contact 

opnemen met het Centraal Meldpunt. 86,6% van de afgehandelde meldingen werd binnen 14 dagen 

afgehandeld. 

Afdeling Ingekomen  afgehandeld 

BAT 12 12 

DVL 131 125 

FAC 1 1 

INF 15 13 

P&H 12 12 

SOC 1 1 

V&W 7 2 

W&A 28 28 

TOTAAL 207 194 

Aard van de klachten Aantal 

Klantbejegening 23 

Fouten 2 

Procedures 21 

Wacht- of behandeltijd 13 

Bereikbaarheid 0 

Vraag/verzoek (geen klacht) 4 

Schadeclaim 0 

Overig  144 

TOTAAL 207 
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B: Bezwaar en beroep 

 
Tilburgers die het niet eens zijn met een besluit van de gemeenteraad of van het college van Burgemeester en 

Wethouders, kunnen een bezwaarschrift indienen. De afdeling juridische zaken handelt deze bezwaarschriften 

af. Sinds 1 januari 2012 zijn alle juridisch medewerkers die bezwaar- en beroepschriften behandelen bij elkaar 

in de afdeling Juridische zaken geplaatst. Gedurende het jaar zijn de procedures met elkaar vergeleken en zijn 

de diverse bezwaarschriftencommissies tegen het licht gehouden. In 2013 zullen de werkzaamheden verder op 

elkaar worden afgestemd. 

 

De termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend staat altijd onder het besluit genoemd, net 

als het adres waar het bezwaarschrift naar toe moet worden gestuurd. 

Voor de behandeling van bezwaarschriften bij belastingen gelden andere regels dan bij de overige 

bezwaarschriften. Een bezwaarschrift bij belastingen moet binnen het belastingjaar worden afgehandeld. Voor 

andere bezwaarschriften geldt in beginsel een termijn van maximaal 12 weken na het genomen besluit. De 

afhandeling mag eenmaal met zes weken worden verlengd. In overleg kan van de termijn worden afgeweken. 

 
In 2012 zijn over de gehele linie minder bezwaarschriften ingediend dan in 2011. Zelfs het aantal WOZ-

bezwaarschriften in Tilburg is minder, ondanks een landelijke stijging.  

 

Bij de bezwaarschriften Sociale zekerheid en de algemene bezwaarschriften (over omgevingsvergunningen, 

subsidies, etc.) wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van de zogenoemde Andere Aanpak (AA). De juridisch 

medewerker neemt dan telefonisch contact op met de bezwaarmaker om samen te zoeken naar een 

alternatieve oplossing voor het onderliggende probleem. Indien het niet lukt om het bezwaar via deze 

informele weg op te lossen, wordt vervolgens alsnog de formele procedure gevolgd. 

 

Tegen een besluit op het bezwaarschrift kan vervolgens bij de rechtbank beroep worden ingesteld en daarna 

hoger beroep bij de Raad van State, Centrale Raad van Beroep of de Hoge Raad. Ook kan gedurende een 

bezwaar- of beroepsprocedure een voorlopige voorziening bij de rechtbank gevraagd worden. 

 

 

Bezwaarschriften 

 
Aantal ontvangen bezwaarschriften per onderwerp 

 2011 2012 toename/afname 

Parkeren 1.711 1.297  - 414 

Overige belastingzaken (o.a. WOZ) 2.049 1.806  - 243 

Sociale zekerheid 1.151 966  - 185 

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies, 466 397  - 69 

                  bestuursdwang, horeca, etc) 

 -------- --------  -------- 

Totaal 5.377 4.466  - 911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openstaand  

per 1-1-12 

binnengekomen 

in 2012 

waarvan afgehandeld waarvan nog niet 

afgehandeld 

    < 14 dagen > 14 dagen < 14 dagen > 14 dagen 

Aantal 

meldingen  

560 33.143 28.745 

(86,6%) 

4.417 

(13,4%) 

381 160 
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Aantal afgehandelde bezwaarschriften per onderwerp 

  2012  Gegrond AA 

Parkeren  1.314  26,1% nvt 

Overige belastingzaken (o.a. WOZ)  1.919  56% nvt 

Sociale zekerheid  879  20,8% 20,3% 

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies,  422  9,7% 39,8% 

                  bestuursdwang, horeca, etc) 

  --------  -------- 

Totaal  4.534  36% 

 

 
Aantal afgehandelde bezwaren uitgesplitst 

 

Sociale zekerheid 

Soort Aantal  Gegrond  

WWB beëindiging 98 32,6%  

WWB bijzondere bijstand 213 12,6%  

WWB besluit zelfstandigen 7 0%  

WWB fraude 11 54%  

WWB sanctie 44 31,8%  

WWB terugvordering 80 17,5%  

WWB overig 237 19,8%  

WIJ 7 57,1%  

WWB totaal 697 20,6%  

 

 

Soort Aantal Gegrond   

WMO huishoudelijke hulp 30 26,6%  

WMO rolstoel 3 33,3%  

WMO vervoer 28 10,7%  

WMO wonen 16 0%  

WMO totaal 77 15,5%  

 

Soort Aantal Gegrond  

Inburgering 8 12,5%  

Kinderopvang 21 14,2%  

Langdurigheidstoeslag 8 12,5%  

Leerlingenvervoer 68 32,3%  

Totaal 105                         25,7% 

 

Algemeen 

Soort Aantal Gegrond  

Openbaarheid 2 0%  

Bouwen en wonen 114 12,2%  

APV 12 0%  

Subsidies 9 0%  

Personeel 64 0%  

GBA/BAG 48 4,1%  

Handhaving 116 15,5%  

      waarvan Hennep (45) (11,1)%  

Diverse 56 1,7%  

Totaal 421 8,2%  
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Beroepschriften 
 

 
Aantal afgehandelde beroepen per onderwerp 

  2012  Gegrond 

Parkeren  14  0% 

Overige belastingzaken (o.a. WOZ)  113  23,8%  

Sociale zekerheid  130  22,3% 

Algemeen (omgevingsvergunningen, subsidies,  73  20,5% 

                  bestuursdwang, horeca, etc) 

  --------  -------- 

Totaal  330  21,5% 

 

 

 

Aantal afgehandelde voorlopige voorzieningen per onderwerp 

  2012  Gegrond 

Parkeren  0  0% 

Overige belastingzaken (o.a. WOZ)  0  %  

Sociale zekerheid  31  12,9% 

Omgevingsvergunningen, subsidies, horeca, etc  37  2,7% 

  --------  -------- 

Totaal  68  7,3% 
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Bijlage XI: Lijst met Afkortingen  
 

AR Algemene reserve 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

AWZI Afvalwater Zuiveringsinstallatie 

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

B&W Burgemeester & Wethouders 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij  

BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

BSP Bruto Stedelijk Product 

BTW Belasting Toegevoegde Waarde 

BUIG Bundeling  Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten 

BW Burgerlijk Wetboek 

BZK Binnenlandse Zaken 

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CIO Chief Information Officer 

CiST Cultuur in Scholen Tilburg 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek 

DBFM Design, Build, Finance, Maintain 

DU Decentralisatie-uitkering 

DVL Dienstverlening 

EAT Economische Agenda Tilburg 

EHS Ecologische hoofdstructuur 

EVZ Ecologische Verbindingszone 

GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GOA Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid 

GOA Gemeentelijk Opsporingsambtenaar 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

GSB Grote Stedenbeleid 

HAH Huis Aan Huis 

HRM Human Resource Management 

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

I-deel Inkomensdeel 

IKS Innovatieontwikkeling Klimaatneutrale Steden 

I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers 

IOK Intentieovereenkomst 

IPSV Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing 

ISV Investeringswet Stedelijke Voorzieningen 

IU Integratie-uitkering 

JR Jaarrekening 

KCC Klant Contactcentrum 

KIB Kwaliteitstoets Informatiebeveiliging 

KOBRA Stichting Kunst & Onderneming Brabant 

KWBO Kwalitatief WoningBehoefte Onderzoek 

LHFT Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg 

LinT Lean in Tilburg 

LKC Landelijk Kenniscentrum 

LMV Landelijke Veiligheidsmonitor 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 
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MFA Multifunctionele Accommodatie 

MJP Meerjarenprogramma Openbare Ruimte 

MOP Meerjaren OnderhoudsPlan 

MOED Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid 

MTO Medewerker Tevredenheidsonderzoek 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 

NCW Netto Contante Waarde 

NR Najaarsrapportage 

NOMA Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt 

OAB Onderwijs Achterstanden Beleid 

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OR Ondernemingsraad 

OV Openbaar Vervoer 

OVT Opleiding, Vorming en Training 

P&C Planning & Control 

PB Programmabegroting 

PHB Parkeer- en Havenbedrijf 

POI Personeel, Organisatie en Informatisering 

PPI Programma-, Project- en Interimmanagement 

Q1 enz. Kwartaal 1 enz. 

RAV Regionale Ambulancevoorziening 

RBV Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 

RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding 

RGI Reserve Grootschalige Investeringswerken 

RIBW Regionaal Instituut Beschermd Wonen 

RIEC Regionaal Informatie- en Expertisecentrum 

RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

RO Regionaal Overleg    

RO Ruimtelijke Ordening 

ROC Regionaal Opleidingscentrum 

ROI Reserve Ontwikkeling Informatisering 

ROM Regionaal Overleg Midden Brabant 

RUD Regionale Uitvoeringsdienst 

RUI Ruimte 

RUV Ruimtelijke Uitvoering 

RWTC Rotary Wing Training Center 

SI Social Innovation 

SI Samen Investeren 

SiSa Single Information, Single Audit 

SOM Stadsontwikkelings Maatschappij 

SROI Social Return On Investment 

SUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 

SW Sociale Werkvoorziening 

SWR Structuurvisie Water en Riolering 

TISC Tilburgs Instituut voor Supply Chain Management 

TM Tilburg Magazine 

TT Tilburg Transformeert 

TVVP Tilburgs Verkeer en VervoersPlan 

TWM Tilburgse Waterleidingmaatschappij 

UP Uitvoeringsprogramma 

UvT Universiteit van Tilburg 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
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VAMO Vastgoedmonitor 

VGB Vastgoedbeheer 

VJR Voorjaarsrapportage 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO Voorlopig ontwerp 

VR  Voorjaarsrapportage 

VSV Voortijdig Schoolverlaten 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VVE Vereniging van Eigenaren 

V&W Veiligheid & Wijken 

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

WI  Werk en Inkomen 

WIJ Wet Investering Jongeren 

WKO Warmte Koude Opslag 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WOB Wet Openbaarheid van Bestuur 

WOZ Wet Onroerende Zaken 

WOR Wet op de Ondernemingsraden 

WRO Wet Ruimtelijke Ordening 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WVR Woon- Vervoer en Rolstoelvoorzieningen 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars 

WWNV Wet Werken Naar Vermogen 

ZOAB Zeer Open Asfaltbeton 

ZAT Zorg Advies Team 

ZVH Zorg- en Veiligheidshuis 
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