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0. Sociale voorzieningen 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma wordt getracht het volgende 
maatschappelijke effect te realiseren: 
“Inwoners kunnen in hun levensbehoefte voorzien”. 
 

Beleidsterrein/ 
subdoel 

Indicator Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Inkomen Percentage personen 
tussen de 15 en  74 jaar 
met een baan  
(=netto participatiegraad) 
 
(verplicht) 

> 67,8% 
 
2021 
Eersel: 68,2% 
Nederland: 
67,9% 
 
2020 
Eersel 70,2% 
Nederland 67,7% 
 
2019  
Eersel: 72,3% 
Nederland: 
68,8% 
 
 

* Door middel van het TalentPlus 
programma en andere vormen van 
diagnose wordt de afstand van de cliënt 
tot arbeid in beeld gebracht en een 
persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.  
* De participatiecoaches bepalen voor 
elke cliënt een passende aanpak om 
naar vermogen te participeren en er 
wordt ingestoken op werk in regulier 
dienstverband. Als dat niet haalbaar is, 
wordt er gekeken naar mogelijkheden 
tot gesubsidieerde arbeid op de 
reguliere arbeidsmarkt.  
* Waar nodig kunnen cliënten met 
Loonkostensubsidie tijdelijk of 
structureel aan de slag binnen de 
afdeling bedrijven van KempenPlus. 

 Percentage werkloze 
jongeren van 16 tot 22 
jaar 
 
(verplicht) 

< 50% van het 
landelijk 
gemiddelde 
 
2021 
Eersel: 1% 
Nederland 2% 
 
2020 
Eersel: 1% 
Nederland: 2% 
 
2019 
Eersel: 1% 
Nederland: 2% 
 

* KempenPlus biedt ondersteuning aan 
jongeren van 16 of 17 jaar met een 
leerplicht of kwalificatieplicht en 
jongeren van 18 tot 27 die hulp nodig 
hebben voor het volgen van een leer-
werktraject.  
* KempenPlus kan door middel van 
training en diagnose in een korte tijd 
uitkeringsgerechtigden aan het werk 
helpen of hun (on)mogelijkheden in 
kaart brengen. 
* KempenPlus zet een breed scala aan 
re-integratie instrumenten in voor 
werkloze jongeren en biedt specifieke 
trainingen aan op basis van nut en 
noodzaak.  



Beleidsterrein/ 
subdoel 

Indicator Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

 
 
 

* Jongeren krijgen ondersteuning en 
begeleiding en worden als ze daarvoor 
in aanmerking komen gewezen op de 
Individuele studietoeslag.  
* KempenPlus werkt samen met de 
afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening en zorgt voor een 
goede overdracht van de cliënten van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG+). 

 Aantal personen met een 
bijstandsuitkering per 
10.000 inwoners 
 
(verplicht) 

< 121,8  
 
2021 
Eersel: 119 
Nederland: 431 
 
2020 
Eersel: 158 
Nederland: 460 
 
2019 
Eersel: 109,1 
Nederland: 381,7 
 
 
 

* KempenPlus brengt de afstand van 
de uitkeringsgerechtigde tot de 
arbeidsmarkt in beeld en zorgt door 
middel van een passende aanpak 
ervoor dat de uitkeringsgerechtigde 
naar vermogen participeert.  
* KempenPlus zet alle beschikbare 
instrumenten zoals LKS en beschut 
werk in om uitstroom te realiseren. 

 Aantal personen met een 
lopend re-integratietraject 
per 10.000 inwoners 
 
(verplicht) 

> 38,2 re-
integratietrajecten  
 
2021 
Eersel: 
Nederland:  
 
2020 
Eersel: 63 
Nederland: 133 
 
2019 
Eersel: 116,4 
Nederland: 207 
 
 
 

* KempenPlus stelt een persoonlijk 
ontwikkelplan voor de cliënt op om 
ervoor te zorgen dat de cliënt naar 
vermogen kan participeren.  
* Re-integratietrajecten worden op 
basis van nut en noodzaak ingezet. 
Trajecten zijn niet als doel op zich, 
maar worden ingezet als middel om 
participatie/ arbeidsinschakeling te 
realiseren. 

 Aantal personen met 
bijzondere bijstand 
(absoluut aantal) 
 
(eigen indicator) 

< 179  
 
Eerste kwartaal 
2021 197 
 
Eerste kwartaal 
2020 192  
 
Eerste kwartaal 
2019 
Eersel: 192 
 
 
(referentie: 1e 
kwartaal 2016) 

*Waar mogelijk collectieve afhandeling 
van aanvragen specifieke regelingen; 
*Geven van voorlichting over de 
diverse regelingen bijzondere bijstand/ 
minimaregelingen. 

 Percentage uitstroom uit 
zittend Sociale 
Werkplaats (SW) bestand 

5% per jaar 
 
2021: 8,1% 

Afname door natuurlijk verloop.  



Beleidsterrein/ 
subdoel 

Indicator Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

(Wet sociale 
werkvoorziening) 
 
(eigen indicator) 

 
2020: 9,8% 
 
2019: 6,5% 
 
 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Participatiebedrijf KempenPlus 
KempenPlus is belast met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet 
(bijstandsuitkeringen en arbeidstoeleiding). De onderdelen bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en 
minimabeleid worden binnen de GRSK uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
Het jaar 2021 is het tweede volledige jaar dat KempenPlus operationeel is. Ook in 2021 hebben de 
Coronacrisis en de daaraan gerelateerde  maatregelen invloed gehad op zowel de instroom alsmede op de 
uitstroom. Door de financiële steunmaatregelen aan bedrijven is de werkgelegenheid op peil gebleven en in 
diverse sectoren is er inmiddels sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Ondanks de economische 
situatie is de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt nog steeds mogelijk gebleken, maar waarschijnlijk 
minder dan in een normale situatie het geval zou zijn geweest. Naast de reguliere plaatsingen op de 
arbeidsmarkt is er een toename te zien in het aantal plaatsingen Loonkostensubsidie (van 26 naar 35) en 
Beschut Werk (van 2 naar 10). Hiermee is ook de taakstelling voor Beschut Werk gerealiseerd. 
 
De totale instroom (Kempenbreed) bedroeg 201 en de uitstroom 250 cliënten zodat per saldo het 
cliëntenbestand BUIG met 49 is afgenomen tot 573 per 31 december 2021, waarvan 110 afkomstig uit de 
gemeente Eersel. Voor wat betreft de Tozo is over 2021 in totaal aan 468 ondernemers een uitkering 
toegekend, waarvan 74 afkomstig uit de gemeente Eersel. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Werk (uitvoering van het re-integratiebeleid); 
2. Inkomen (uitkeringen in het kader van de Participatiewet, minimabeleid/ bijzondere bijstand en 

schuldhulpverlening); 
3. Allochtonen (asielzoekers, statushouders, oud- en nieuwkomers, inburgering en huisvesting 

allochtonen). 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Sociale voorzieningen         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Werk 64.474 84.474 63.503 20.971 

Inkomen 2.583.725 2.955.000 2.925.195 29.805 

Allochtonen 13.492 13.492 6.955 6.537 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.661.691 3.052.966 2.995.653 57.313 

BATEN      

Werk 5.182 5.182 54.427 49.245 

Inkomen 2.138.725 2.533.385 2.586.916 53.531 

Allochtonen 0 0 0 0 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.143.907 2.538.567 2.641.343 102.776 

  517.784 514.399 354.309 160.090 

     

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 



LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.661.691 3.052.966 2.995.653 57.313 

Kapitaallasten 0 0 0 0 

Apparaatskosten 4.259.820 4.259.820 4.045.550 214.270 

Totaal lasten 6.921.511 7.312.786 7.041.203 271.583 

BATEN       

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 2.143.907 2.538.567 2.641.343 102.776 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 0 0 0 

Totaal baten 2.143.907 2.538.567 2.641.343 102.776 

Saldo programma 4.777.604 4.774.219 4.399.859 374.360 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Werk 
WWB-werkdeel  
Als gevolg van een btw teruggave inzake arbeidsre-integratie voor de jaren 2016-2020 hebben we in 2021 
een eenmalig voordeel van € 52.840,--. Daarnaast is op het reguliere budget € 8.819,-- minder uitgegeven 
dan geraamd. 
 
Productgroep Inkomen 
Gebundelde Uitkering (BUIG) 
De werkelijke uitkeringslasten zijn afgerond € 268.000,-- lager dan de toegekende budgetuitkering. 
Aangezien in de begroting al een voordeel is geraamd van € 112.000,-- is het voordeel op deze post ten 
opzichte van de begroting € 156.000,--.  
 
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz) 
Onder deze post worden de reguliere lasten en baten inzake kredietverstrekking verantwoord als ook  de 
lasten en baten inzake de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Ten opzichte 
van de begroting  zijn er op deze post per saldo geen significante afwijkingen. 
 
Bijzondere bijstand 
Mede als gevolg van terugvordering van verstrekte bijzondere bijstand is er ten opzichte van de begroting 
een voordeel van afgerond € 25.000,--. 
 
Productgroep Allochtonen 
Geen significante afwijkingen. 
 
 

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Een samenleving waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, leven en aan 
deel kunnen nemen, wat hen in staat stelt zichzelf te ontplooien in goede gezondheid”. 
 

Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Jeugd Percentage 12 tot 21 
jarigen met delict voor de 
rechter  
 
(verplicht) 

< 1,38% 
 
2017  
Eersel: 1% 
Nederland: 1% 
 
 

*Samenwerking met politie; 
 
*Vroege signalering in het 
voorliggende veld (preventie); 
 
*Monitoring van de 
aanmeldingen Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG+) via de 



Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

verschillende 
aandachtsgebieden. 

 Percentage kinderen in 
uitkeringsgezinnen 
 
(verplicht) 
 

< 33% van het 
landelijk 
gemiddelde 
 
2020:  
Eersel 3% 
Nederland 6% 
 
 
2019 
Eersel: 3% 
Nederland: 6% 
 
2018 
Eersel: 3% 
Nederland: 6% 

*Vanuit één regisseur werken we 
integraal aan verschillende 
problematieken; 
 
*Nauwe samenwerking in het 
kader van de Participatiewet. 

 Percentage jongeren tot 18 
jaar met jeugdhulp 
 
(verplicht) 

< 7% 
 
2020:  
Eersel: 9,4%  
Nederland: 
10,3% 
 
2019: 
Eersel: 8,1% 
Nederland: 
10,6% 
 
2016 
Eersel: 10,2% 
Nederland: 
10,7% 

*Verminderen aantal 
specialistische 
jeugdhulptrajecten in aantal en in 
duur; 
*Preventief werk CJG+. 
*Samen met het gezin een plan 
opstellen waardoor gezinnen zelf 
problemen kunnen oplossen 
 

 Percentage jongeren tot 18 
jaar met jeugdbescherming 
 
(verplicht) 

< 0,9% 
 
2020:  
Eersel 0,8%  
Nederland: 
1,1% 
 
2019 
Eersel 0,9% 
Nederland 1,1% 
 
2016 
Eersel: 1% 
Nederland: 
1,2% 

*De gezamenlijke ambitie van 
zowel de gemeenten als de 
gecertificeerde instellingen is om 
op termijn te komen tot een 
substantiële reductie van de 
instroom binnen 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering en tot het 
verkorten van trajectduur; 
 
*Het optuigen van professionals 
in het Lokaal 
Ondersteuningsteam (LOT) en 
Kempenteam voor Jeugdhulp 
(KTJ), het ondersteunen van de 
ouders, vroegtijdige consultering 
van Bureau Jeugdzorg en 
William Schrikker Groep (WSG) 
en zo nodig de Raad voor de 
Kinderbescherming; 
 
*Adviserend expertteam op 
afroep beschikbaar. 

 Percentage jongeren van 
12 tot 23 jaar met 
jeugdreclassering 
 

0% 
 
2019 
Eersel: 0% 

*De gezamenlijke ambitie van 
zowel de gemeenten als de 
gecertificeerde instellingen is om 
op termijn te komen tot een 



Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

(verplicht) Nederland 0,3% substantiële reductie van de 
instroom binnen 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering en tot het 
verkorten van trajectduur; 
* Inzet vanuit het 
transformatiefonds rondom 
pleegzorg en verblijfsverkortende 
en -voorkomende maatregelen  
 
*Inzet door Lokaal 
Ondersteuningsteam (LOT) en 
Kempenteam voor Jeugdhulp 
(KTJ), het ondersteunen van de 
ouders, vroegtijdige consultering 
van GI’s, Veilig Thuis en zo 
nodig de Raad voor de 
Kinderbescherming; 
 
*Adviserend expertteam op 
afroep beschikbaar. 

 Tevredenheid over 
hulpverlening, op basis van 
cliëntonderzoek uitgedrukt 
in rapportcijfer 
 
(eigen indicator) 
 

> 7.0 
 
2020:  
Kempengemee
nten: 7,3 
 
2019 
Eersel: 7,2 

*Continu proces van afstemming 
door CJG medewerker met cliënt 
rondom vraag en aanbod uit het 
ondersteuningsplan.  
 
*Het CJG+ zorgt voor passende 
scholing om aan eisen te 
voldoen. 
 
*Inzet op optimalisatie van de 
administratieve processen om 
meer tijd aan cliënten en 
aandachtsgebieden te besteden. 

 De doelen uit het 
gezinsplan worden gehaald  
 
(eigen indicator) 
 

> 80% 
 
2020:  
Kempengemee
nten: 99% 
 

*Opstellen van realistische 
doelen door jeugd- en 
gezinswerkers; 
 
*Nauwe monitoring en 
begeleiding van cliënten. 

 Gemiddelde leeftijd bij 
aanvang jeugdhulp  
 
(eigen indicator) 
 
 

< 11,7 jaar 
 
2019 
Eersel: 9,2 
 
2018 
Eersel: 10,2 

*Preventief beleid, inzet van 
verschillende preventieve 
projecten in voorliggend veld. 
 
*Werken op de vindplaatsen. 
 
*Vroegsignalering in  
samenwerking met de 
aandachtsgebieden 

Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning 
(Wmo) 

Aantal cliënten met 
maatwerkarrangement 
Wmo per 10.000 inwoners  
 
(verplicht) 
 

>570  
 
2021 (eerste 
halfjaar)  
Eersel: 820 
Nederland 950 
 
 
 
 

Uitvoeren van de Verordening 
Wmo 2019.  
Op basis van het Welzijnskader 
richt de gemeentelijke aandacht 
zich in de jaren 2017 -2020 met 
name op:  
- ondersteuning mantelzorgers;  
- maatwerkvoorzieningen Wmo; 
- dementie; 
- ketenzorg;  
- versterking voorliggende 

voorzieningen; 



Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

- inclusief beleid.  

 De effecten die cliënten 
ervaren als gevolg van de 
ondersteuning die de 
gemeente biedt in het kader 
van de Wmo afgeleid uit de 
stellingen:  

- kan ik beter de 
dingen doen die ik 
wil;  

- kan ik mij beter 
redden;  

- heb ik een betere 
kwaliteit van leven.  

Uitgedrukt in een 
percentage.  

> 80% 
 
2019 
Gemiddeld: 
85% 
 
2018  
Gemiddeld: 
81%   
 
 
 

 

Gezondheid Waardering algehele 
persoonlijke gezondheid 
uitgedrukt in rapportcijfer  
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente)  
 
(eigen indicator) 

≥7,8  
(gebaseerd op 
het rapportcijfer 
uit de peiling in 
2016) 
 
2020: 
Eersel: 7,8 
 

In 2021 is de nota gezondheid 
‘Gezondheid in Uitvoering’ nog 
van kracht. Aan de daarin 
vastgestelde speerpunten zal 
ook in 2021 gewerkt worden.   

Vrijwilligers Het percentage inwoners 
dat zich heeft ingezet voor 
anderen en/ of 
maatschappelijke doelen 
via vrijwilligerswerk 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 
 
(eigen indicator) 

≥ 50% 
 
2020 
Eersel: 44% 
 
In vergelijking: 
gemeenten tot 
25.000 
inwoners: 40% 

In 2021 worden de 
voorbereidingen getroffen voor 
de evaluatie van het 
vrijwilligersbeleid, als onderdeel 
van de totale evaluatie van het 
Welzijnskader 2017-2020.  
 

Gemeenschaps-
huizen 

Aanwezigheid van 
accommodaties waar 
activiteiten plaatsvinden op 
het terrein van ontmoeting, 
sport, cultuur en 
ontwikkeling 
 
(eigen indicator) 

In iedere kern is 
een 
multifunctionele 
accommodatie 
(mfa)/ 
gemeenschaps-
huis 
 
Eersel: 100% 
 

 

 Het percentage inwoners 
dat tevreden is over de 
aanwezigheid van 
welzijnsvoorzieningen in 
eigen buurt 
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 
 
(eigen indicator) 

≥ 57% 
Het percentage 
dat (zeer) 
tevreden is over 
de 
welzijnsvoorzie
ningen:  
 
2020 
Eersel: 58% 
 
2018 
Eersel: 60% 
 

 



Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Burgerparticipatie 
 

Waardering inwoners over 
samenwerking met 
inwoners en organisaties en 
mate waarin inwoner wordt 
betrokken bij de 
totstandkoming en 
uitvoering van beleid, 
uitgedrukt in rapportcijfer 
 
(eigen indicator) 

≥ 6,5 
 
2020: 
Eersel: 6,5 
 
2018 
Eersel: 6,3 
Nederland: 6,2 
 
(burgerpeiling 
waar staat je 
gemeente) 
 

*We kiezen voor dorpsraden/ 
leefbaarheidsgroepen als sterke 
partners; 
* tweejaarlijks houden we 
wijk/buurtschouwen om behoef-
ten uit de wijk te weten te ko-
men. 
 
* minimaal 2x inzet van 
inwonerspanel 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Welzijnskader 2017 tot en met 2022 
In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de looptijd van het Welzijnskader 2017 tot en met 2020 
“De kracht van contact” met twee jaar te verlengen. De daarin vastgestelde lijn is dat gestreefd wordt naar 
een zorgzame samenleving, waar mensen goed geïntegreerd zijn, hun eigen netwerken onderhouden en 
elkaar helpen. Deze leidende principes zijn uitgewerkt in de verschillende beleidsterreinen op het terrein van 
Welzijn.  
 
De beleidsterreinen zijn:  

- Participatie waaronder: vrijwilligers, kunst en cultuur, sport,  accommodatiebeleid in relatie tot welzijn 
en volwasseneneducatie;  

- Wet maatschappelijke ondersteuning waaronder mantelzorgers, maatwerkvoorzieningen Wmo, 
dementie en inclusief beleid (waaronder toegankelijkheid); 

- Jeugd, waaronder onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie, jeugdhulp en spelen.  
- Gezondheid.  

In juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de notitie “Stand van zaken uitvoering 
Welzijnskader”. In deze notitie is per beleidsterrein weergegeven welke activiteiten op die diverse terreinen 
zijn uitgevoerd en de bereikte resultaten.   
In 2022 wordt een nieuw Welzijnskader opgesteld voor de jaren 2023 tot en met 2026.  
 
Subsidieprogramma  
Een belangrijk middel dat de gemeente heeft om beleidsdoelen te realiseren zijn subsidies. Aan het 
Welzijnskader is het Subsidieprogramma gekoppeld. Dit programma was vastgesteld voor de jaren 2018 tot 
en met 2021. In maart 2021 heeft het college besloten om met toepassing van artikel 24 (hardheidsclausule) 
het subsidieprogramma met twee jaren (voor 2022 en 2023) te verlengen.  
 
Jeugd 
De rode draad in de visie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) is ‘dichtbij, effectief en in 
samenhang’. We streven ernaar om jeugdigen met een hulpvraag zo dichtbij en zo licht mogelijk te 
ondersteunen. Jeugdhulp kan zowel via CJG+ als via de specialistische jeugdhulpaanbieders worden 
uitgevoerd.   
Monitoring 
In 2021 zijn de actiepunten uit het MeerjarenBeleidskader (2020 t/m 2023) nader uitgewerkt door gericht 
acties uit te zetten op de in het kader beschreven actielijnen. Monitoring van de inzet van jeugdhulp wordt in 
2022 geïntensiveerd met het oog op het versterken van de regie en het vergroten van de effectiviteit van de 
inzet.   
Aanbesteding Jeugdhulp en samenwerkingsverband DVO11 
In 2021 heeft het aanbestedingstraject van de inkoop voor jeugdhulp plaatsgevonden dat tot nieuwe 
contracten met aanbieders geleid. De kwaliteit en continuïteit bij lopende trajecten is daarnaast ook 
verzekerd.  
De dienstverleningsovereenkomst tussen de 11 samenwerkende gemeenten (DVO11) in de jeugd liep af in 
2021. Er is een passende samenwerkingsvorm rondom de inkoop van jeugdhulp gevonden en deze krijgt 
nadere uitwerking en formalisering in 2022.  
 
Jongerenopbouwwerk 
De gemeente Eersel is halverwege 2019 gestart om gedurende drie jaar te experimenteren met het inzetten 
van een jeugdcoach en een preventiewerker. Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het 



bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren waarbij ingezet wordt op het vroegtijdig 
signaleren van risico’s en preventieve inzet. Hiermee worden kansen voor jongeren vergroot en talenten 
verder ontwikkeld. De pilot is in 2021 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de functie jeugdcoach 
vanaf 2022 structureel ingevuld. In 2021 heeft de jeugdcoach zich met name gericht op het opzetten van 
projecten vrijetijdsbesteding van jongeren in Eersel. Hierbij heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van 
verschillende mobiele en vaste chillruimten, maar ook zijn verschillende preventieve projecten opgestart. De 
verbinding van de jeugdcoach en verschillende lokale jeugdinitiatieven is versterkt en de samenwerking is 
geïntensiveerd zodat nog meer jongeren bereikt worden 
 
Beschermd wonen 
De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen als onderdeel 
van de Wmo ligt nu nog bij de centrumgemeenten. Bedoeling is dat deze verantwoordelijkheid vanaf 2023 
fasegewijs overgeheveld wordt naar alle gemeenten. Het doel van beschermd wonen is mensen met een 
psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen omgeving begeleiden en ondersteunen. Dat vraagt 
een basisniveau van voorzieningen, geschikte woningen, kennis en een goede samenwerking tussen 
gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Bij de decentralisatie hoort een nieuwe verdeling van de 
beschikbare middelen. In 2022 dienen alle werkzaamheden te zijn afgerond zodat sprake is van een soepele 
overgang. In 2021 is door de voor dit onderwerp samenwerkende gemeenten in de regio Zuidoost Brabant 
de Regiovisie doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022 – 2026 voorbereid waarmee de gemeenteraden 
begin 2022 hebben ingestemd.    
 
Gezondheid 
In 2021 hebben de colleges van de Kempengemeenten ingestemd met het Kempisch Preventieakkoord om 
samen met lokale partijen een beweging op gang te brengen om de gezondheid van de inwoners in de 
Kempen te bevorderen. Er zijn vier thema’s geformuleerd.  Deze zijn: “sturen op resultaten”, “welbevinden”, 
“middelengebruik” en “gezond gewicht”. Gekozen is voor de levensloopbenadering hetgeen betekent dat 
extra aandacht is voor de levensfasen en voor levensgebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de 
leefstijl en de gezondheid. De uitvoering is in 2021 in gang gezet wordt in 2022 voortgezet.  
 
Vrijwilligers  
Veel inwoners zetten zich vrijwillig in. Deze inzet is van groot belang voor de leefbaarheid van onze 
gemeente. In 2021 is het vrijwilligersbeleid geëvalueerd als onderdeel van de totale evaluatie van het 
Welzijnskader. Daarnaast is een steekproef uitgevoerd. Daarbij hebben we aan meer dan 100 
vrijwilligersorganisaties gevraagd of zij behoefte hebben aan een onderzoek naar meer 
ondersteuningsmogelijkheden door de gemeente. Uit deze steekproef blijkt dat de meeste organisaties hier 
geen behoefte aan hebben. Dit (vervolg)onderzoek is dan ook niet uitgevoerd.  
De gevolgen van corona waren en zijn groot voor het vrijwilligerswerk. Het verenigingsleven lag deels stil en 
het aantal mensen dat zich als vrijwilliger in heeft gezet, daalde. Ook werd minder gebruik gemaakt van 
ondersteunende voorzieningen van de gemeente (vrijwilligersverzekering, evenementenverzekering, 
subsidie voor scholing). Voor de gemeente en het steunpunt heeft de coronaperiode daarnaast als gevolg 
gehad dat grotere activiteiten als een vrijwilligersmarkt niet door konden gaan. De daling van het aantal 
vrijwilligers is niet alleen in onze gemeente zichtbaar, ook landelijk is hier sprake van. In het nieuw op te 
stellen welzijnsbeleid zal dit een belangrijk punt van aandacht zijn. 
 
Inburgering statushouders 
In 2021 is gewerkt aan de volledige inbedding van de veranderopgave nieuwe Wet inburgering die per 1 
januari 2022 is ingevoerd. De Kempengemeenten hebben gezamenlijk een notitie opgesteld “Thuis in de 
Kempen” waarin de aanpak onder de nieuwe wet beschreven is. Het uitgangspunt bij de implementatie van 
de nieuwe wet is lokaal waar het kan en regionaal waar het moet.  
In 2021 is in dit kader onder meer het volgende gerealiseerd:  

− de aanbesteding voor taaltrajecten (zelfredzaamheidsroute) is afgerond; 

− de Verordening inburgering 2021 is vastgesteld; 

− de gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Kempenplus is aangepast; 

− uitvoerende professionele partijen in de inburgeringsketen zijn voorbereid en betrokken bij de 
implementatie. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken en een nieuwe klantreis inburgering.  

Naast deze implementatie processen die op verschillende niveaus plaats vinden is in 2021 extra aandacht 
besteed aan de lokale regierol en de soepele overgang van oude naar nieuwe wet. Hierbij waren de lokale 
vluchtelingenwerkgroep, het Gilde Samenspraak (taal coachen), de bibliotheek, dorpsraden, het 
DigiTaalhuis en andere partijen betrokken.  
 
Gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA’s) 
Alle kernen van de gemeente Eersel hebben een gemeenschapshuis/MFA. Deze zien we als 
basisvoorziening. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren.  



In 2021 is bij Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval het reorganisatieproces afgerond. Hiermee is er weer 
een voltallig dagelijks bestuur en een Raad van Toezicht. 
 
Dorpsparticipatie 
Onze inwoners hebben, uitgaande van de laatste burgerpeiling, een beter gevoel bij de gemeente. Men 
waardeert onze betrokkenheid en onze interacties om samen tot gedragen resultaten te komen. We moeten 
dit actief blijven doen, het is nog geen automatisme: betrokkenheid tonen, meedenken en een proactieve 
steun in de rug geven aan onze inwoners blijft nodig. 
 
De Dorpsraden/leefbaarheidsgroepen zoals het Platform voor Mensen met een Beperking (PMB) blijven 
belangrijke gesprekspartners. Zij fungeren als oren en ogen, maar ook als klankbord. Het is daarom erg fijn 
dat enkele inwoners uit de kern Eersel zich gemeld hebben en gaan bekijken of zij zich willen inzetten om tot 
een Dorpsraad Eersel te komen. 
 
Andere kijk op dorpsraden 
Sinds 2019 bestaat participatieprogramma ‘Dorpen maken het verschil’. Op basis hiervan kunnen inwoners(-
groepen) verzoeken om een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of die de sociale 
samenhang vergroten in hun directe leefomgeving. Ondanks alle Corona-maatregelen waardoor veel 
dorpsactiviteiten op een laag pitje stonden wordt het redelijk gevonden. Daar de raad wederom een 
uitvoeringsbudget beschikbaar heeft gesteld bij de vaststelling van de begroting 2022 gaan we in 2022 
verder de ingeslagen weg in. Onder de aandacht blijven brengen van de mogelijkheden wordt hierbij een 
speerpunt. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Vrijwilligers; 
2. Voorzieningen jeugd en jongeren; 
3. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 
4. Sociaal cultureel werk; 
5. Volksgezondheid 
 

INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Maatsch.dienstverl. en gezondheid         

2019+2020+ 
2021 

Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach (MIP 
2019+2020+2021) 

102.000 93.271 8.729 0 

2021 Transformatie kerkgebouw tot gsh Steensel 2.500.000 14.156 2.485.844 2.485.844 

2019 Andere kijk op dorpsraden 150.000 113.397 36.603 9.792 

2020 Actieplan eikenprocessierups 2020-2022 285.000 205.285 79.715 79.715 

            

  Totaal programma: 3.037.000 426.108 2.610.892 2.575.352 

 
Toelichting: 
Jongerenopbouwwerk/inhuur jeugdcoach  
Het jaar 2021 is het laatste jaar geweest waarin de jeugdcoach op basis van de driejarige pilot is ingehuurd. 
Vanaf 2022 is de jeugdcoach in dienst van de gemeente en maken de uitgaven structureel onderdeel uit van 
de begroting. Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten en het restantkrediet ad  
€ 8.729 te laten vrijvallen. 
 
Transformatie kerkgebouw tot gemeenschapshuis Steensel (2021) 
Inmiddels is een externe projectleider aangesteld om dit project op te starten en te begeleiden. Er lopen 
inmiddels flink wat onderzoeken naar bouwkundige status, grondonderzoek, asbestonderzoek, flora&fauna, 
etc. Het jaar 2022 zal volledig worden benut t.b.v. planvoorbereiding. Vooralsnog voorzien we een mogelijke 
start van de verbouwing medio februari 2023 en verwachten we een bouwperiode van 9 maanden 
(afhankelijk van de uiteindelijke nog uit te werken plannen) met een oplevering eind 2023. Het restantkrediet 
dient volledig overgeboekt te worden naar 2022. 
 



Andere kijk op dorpsraden 
Met het krediet ‘Andere kijk op dorpsraden’ wordt feitelijk het budget van participatieprogramma Dorpen 
Maken Het Verschil bedoeld. De Corona-maatregelen maken dat er weinig mogelijk was en daardoor zijn er 
veel minder leefbaarheids/sociale betrokkenheid activiteiten geweest, en dit gedurende 2/3 deel van de 
looptijd van het participatieprogramma. Om leefbaarheid toch op het netvlies te blijven houden is in het 
najaar van 2021 onder de noemer ‘Krachtige Kernen’ (onder de paraplu van Dorpen Maken Het Verschil, 
wat meer vraag-gebonden is) een aanbod-gebonden actie gehouden. Deze actie is enthousiast ontvangen 
en het gros van de toegekende bedragen zijn reeds overgemaakt, maar nog niet allemaal bijvoorbeeld 
omdat het tegenwoordig erg lastig is om voor een stichting een bankrekening te openen of omdat het geld 
ten behoeve van de openbare ruimte is en dus in gemeentelijk beheer blijft (aanschaf pingpongtafel die in 
bestelling staat). 
In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten. Er resteert nog  
€ 36.603. In dit bedrag zit nog voor € 9.792,-- aan reeds aangegane verplichtingen. Dit bedrag moet 
derhalve overgeboekt te worden naar 2022 waardoor er nu met de jaarrekening 2021 € 26.811,38 kan 
vrijvallen. Met het vaststellen van de begroting 2022 is er € 200.000,-- beschikbaar gesteld waardoor het 
participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil kan continueren. 
 
Actieplan eikenprocessierups 
Na een analyse van de bermen in de gemeente blijkt dat er maar weinig bermen breed genoeg zijn om aan 
te planten met struiken. Inheemse struiken helpen om meer leefgebied voor natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups te krijgen. We zoeken nu daarom naar een andere manier om meer leefgebied aan te 
leggen. In 2021 hebben we intensievere bestrijding van rupsen verder voortgezet en hebben we nestkasten 
opgehangen. Ook hebben we nestkasten uitgedeeld aan inwoners. Hier was heel veel animo voor. In 2022 
vindt er weer een uitdeelactie plaats. Het restantkrediet dient volledig overgeboekt te worden naar 2022. 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid       

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 
   

  

Vrijwilligers 18.080 18.080 12.493 5.587 

Voorzien. jeugd en jongeren 3.098.430 3.056.712 3.033.886 22.826 

Oud., chron.zieken en gehand. 4.648.075 4.765.675 5.073.714 -308.039 

Sociaal cultureel werk 428.805 873.080 495.765 377.315 

Volksgezondheid 809.457 876.209 903.806 -27.597 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.002.847 9.589.756 9.519.664 70.092 

BATEN   
 

  

Vrijwilligers 0 0 0 0 

Voorzien. jeugd en jongeren 0 0 0 0 

Oud., chron.zieken en gehand. 162.000 141.000 187.452 46.452 

Sociaal cultureel werk 95.908 79.801 145.308 65.507 

Volksgezondheid 0 10.000 46.827 36.827 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 257.908 230.801 379.587 148.786 

  8.744.939 9.358.955 9.140.076 218.879 

 
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 9.002.847 9.589.756 9.519.664 70.092 

Kapitaallasten 341.461 447.336 557.209 -109.873 

Apparaatskosten 2.349.203 2.235.918 2.124.398 111.520 

Totaal lasten 11.693.511 12.273.010 12.201.271 71.739 

BATEN         



Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 257.908 230.801 379.587 148.786 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 34.000 163.866 129.866 

Totaal baten 257.908 264.801 543.453 278.652 

Saldo programma 11.435.603 12.008.209 11.657.817 350.392 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Vrijwilligers 
Geen significante afwijkingen. 
 
Productgroep Voorzieningen jeugd en jongeren 
Jeugdzorg - Zorg zonder verblijf  en Zorg met verblijf 
De uitgaven Zorg zonder verblijf Jeugdzorg zijn € 1.675.481,-- en daarmee € 25.481,-- hoger dan geraamd. 
De uitgaven Zorg met verblijf zijn 787.537,-- en daarmee € 22.537,-- hoger dan geraamd. Het totaal aantal 
cliënten is in 2021 iets toegenomen ten opzichte van 2020 hetgeen de geringe overschrijding verklaart.  
 
Jeugdzorg - Veiligheid en reclassering en opvang 
De uitgaven Veiligheid en reclassering en opvang zijn € 322.617,-- en daarmee € 72.383,-- lager dan 
geraamd. Het aantal cliënten dat gebruik heeft gemaakt van deze vorm van zorg is iets afgenomen ten 
opzichte van voorgaande jaren.  
  
 
Productgroep Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen 
Centrumgemeenten ontvangen jaarlijks rijksmiddelen ‘decentralisatie-uitkering vrouwenopvang’ (bekend als 
de ‘DUVO-middelen’). Op basis van gesprekken met de regiogemeenten heeft de gemeente Eindhoven 
besloten het restant van de DUVO-middelen 2020-2021 naar de regiogemeenten over te hevelen op basis 
van de gebruikelijke verdeelsleutel (inwoneraantallen). Het restant betreft een bedrag van € 47.918,-. Dit 
verklaart het voordeel ten opzichte van de begroting op deze post. De middelen zijn geoormerkt en dienen te 
worden besteed aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het raadsvoorstel wordt 
voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022. 
 
Welzijn specifiek (via reserves) 
De van het Rijk voor 2021 ontvangen middelen, zijnde een bedrag van € 32.000,--,  die in de stelpost “Brede 
aanpak dak- en thuisloosheid” zijn ondergebracht,  zijn ingezet door dit bedrag in 2021 te storten in de 
algemene reserve. Deze worden in 2022 weer onttrokken om aan de post “Zorggerelateerde 
welzijnsvoorzieningen” toe te voegen. Hiervoor wordt vervolgens een wijk GGZ’er aangetrokken om zorg en 
ondersteuning aan inwoners waarbij sprake is van verward en onbegrepen gedrag samen met andere 
partijen zo adequaat mogelijk te organiseren.  
 
Wet maatschappelijke ondersteuning – hulp bij het huishouden zorg in natura (zin) en pgb 
De uitgaven hulp bij het huishouden – zin – zijn € 1.582.912,-- en daarmee € 72.912,-- hoger dan geraamd. 
De uitgaven hulp bij het huishouden – pgb – zijn € 66.504,-- en daarmee € 28.496,-- lager dan geraamd. Per 
saldo zijn de uitgaven dus € 44.416,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De 
hogere uitgaven zijn met name toe te schrijven aan de aanzuigende werking die de introductie van het 
abonnementstarief per 1 januari 2019 nog steeds heeft. Ook in 2021 is het aantal aanvragen als gevolg 
hiervan weer verder toegenomen.   
 
Wet maatschappelijke ondersteuning – begeleiding zorg in natura (zin) en pgb 
De uitgaven begeleiding –zin- zijn € 2.184.571,-- en daarmee € 274.571,-- hoger dan geraamd. De uitgaven 
begeleiding -pgb- zijn € 249.539,-- en daarmee € 49.539,-- hoger dan geraamd. Per saldo zijn de uitgaven 
dus € 324.110,-- hoger dan het budget dat hiervoor in de begroting is opgenomen. De hogere uitgaven zijn 
met name toe te schrijven aan het voornoemde abonnementstarief, een stijging van de gemiddelde looptijd 
van de indicaties en een verschuiving naar zwaardere zorgindicaties veroorzaakt door een toename van 
complexe problematiek.   
 
Productgroep Sociaal cultureel werk 
Gemeenschapshuizen  



Er is ten opzichte van de begroting een incidenteel nadelig resultaat van afgerond € 967,-- als gevolg 
actualisering van de onderhoudsvoorziening bij de gemeenschapshuizen. 
 
Eenmalige en tussentijdse subsidiëring 
Uitvoering van inzet van coronamiddelen (raadsbesluit R21.091, d.d. 21 december 2021) kan pas 
plaatsvinden in 2022. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit budget groot € 586.000,-- over te 
hevelen naar 2022. Dit zorgt voor een onderschrijding van € 441.500,-- op deze post. 
 
Productgroep Volksgezondheid 
Lokaal gezondheidsbeleid de Kempen 
T.b.v. het Preventieakkoord is in het voorjaar van 2021 Kempenbreed het Preventieakkoord “Een gezonde 
Kempen, dat doen we samen” gesloten. Voor 2021 waren de uitgaven voor het Preventieakkoord geraamd 
op € 16.000,-. Voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van het Preventieakkoord ontvangt de 
gemeente voor de jaren 2021 tot en met 2023 jaarlijks een geoormerkte bijdrage van € 10.000,- per jaar. In 
2021 zijn deze middelen o.a. besteed aan trainingen voor jongeren, trainingen sociale vaardigheden inzake 
eenzaamheid en het project Kansrijke Start. Voor de resterende € 6.000,- is een beroep gedaan op de 
stelpost Corona. Deze middelen zijn vanwege de coronabeperkingen echter niet aangesproken. Lopende 
projecten zoals de start van Join Us en LofJoe zijn doorgeschoven naar 2022. Ook zijn er t.b.v. het 
Preventieakkoord kosten gemaakt (GGD en Trimbos) welke volledig zijn doorbelast aan de VNG.  
Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt t.b.v. o.a. kempenbranie en weerbaarheid. Dit verklaart de 
positieve afwijking ad € 17.000,-- ten opzichte van de begrote middelen. 
 

2. Onderwijs 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Als gemeente de mogelijkheid scheppen om onderwijs te volgen in goede gebouwen en 
in nabijheid van de woonomgeving.” 
 

Beleidsveld/ 
subdoel 

Indicator Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Onderwijs/ 
Leerplicht 

Absoluut verzuim  
(bij absoluut 
verzuim is een 
leerling niet 
ingeschreven op 
school) 
 
(verplicht) 

2020 
Eersel: 0 
Nederland: 2,7 
per 1000 leerlingen.  
 

De leerplichtambtenaar controleert 
intensief of leerplichtigen 
ingeschreven staan op een school. 
Daarnaast zet de leerplichtambtenaar 
samen met het Regionale Meld en 
Coördinatie punt (RMC) voor 
voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) in 
op afspraken tussen het voortgezet 
onderwijs (VO) en MBO ter 
voorkoming van absoluut verzuim.  

 Relatief verzuim 
(bij relatief 
verzuim is een 
leerling 
ongeoorloofd 
afwezig) 
 
(verplicht) 

2019 (laatste 
peildatum) 
Eersel: 3 
Nederland: 26 
Per 1000 leerlingen 
   
 

De leerplichtambtenaar beperkt 
verzuim zoveel mogelijk door: 
*intensieve contacten met scholen; 
*een goede leerplichtadministratie; 
*regionale samenwerking. 

 Voortijdige 
schoolverlaters 
zonder 
startkwalificatie 
(vsv-ers) 
 
(verplicht) 

Het percentage 
voortijdig 
schoolverlaters (alle 
VO en MBO 
leerlingen) is lager 
dan het landelijke 
percentage  
 
2020 
Eersel: 1,1% 
Nederland: 1,7% 
 

De leerplichtambtenaar en het 
Regionale Meld en Coördinatie punt 
(RMC) voeren wettelijke taken uit om 
de voortijdig schoolverlaters in kaart 
te brengen, te volgen en, indien 
mogelijk, weer op een traject richting 
onderwijs te plaatsen. Het RMC werkt 
daarvoor samen met 21 gemeenten 
in de regio.  



 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Onderwijshuisvesting (nieuwbouw, uitbreiding) van primair, voortgezet en speciaal onderwijs 
De gemeente heeft zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijshuisvesting voor het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs. Daaronder vallen constructiefouten en herstel in geval van bijzondere 
omstandigheden. Uitvoering vindt plaats zoals beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 
gemeente Eersel, welke in 2018 werd vastgesteld. Eén van de investeringen van het IHP is de uitbreiding 
van ’t Busseltje. Het schoolbestuur is bouwheer van deze uitbreiding. In medio 2021 is het schoolbestuur 
gestart met de bouw van de uitbreiding en eind 2021 is het in gebruik genomen. Een andere voorziening die 
is genoemd in het IHP is de mogelijke renovatie van het Rythoviuscollege. Vanaf de vaststelling van het IHP 
zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd. Door Covid-19 heeft de planvorming lange tijd stil gelegen. 
Medio 2021 heeft er een herstart plaatsgevonden en is tijdens de gesprekken de wens naar voren gekomen 
de haalbaarheid van ver-/nieuwbouw (in tegenstelling tot renovatie) te verkennen. Dit onderzoek is gestart 
en loopt door in 2022.  
 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) 
De kinderopvangaanbieders die gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma aanbieden aan peuters 
met een indicatie (de doelgroepkinderen) moeten wettelijk een aanbod kunnen doen van 16 uur per week. 
Ook aan ‘niet-doelgroepkinderen’ worden meer uren aangeboden, 8 uur in plaats van 5,5 uur. Dit is volledig 
geïmplementeerd in 2021. 
 
Volwasseneneducatie 
De middelen voor volwasseneneducatie stellen we per regio vast en kennen we toe aan onze zogenaamde 
‘contactgemeente’ gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft, in afstemming met de 
regiogemeenten, in 2017 een Regionaal Educatief Plan 2018-2022 vastgesteld. Aan de hand van dat plan 
hebben we ook in 2021 uitvoering gegeven aan het verzorgen van volwasseneneducatie.  
 
DigiTaalhuis 
Gemeente Eersel heeft het convenant ‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ ondertekend. 
Met dit convenant wordt beoogd dat laaggeletterde inwoners hun basisvaardigheden versterken en daarmee 
hun maatschappelijke participatie vergroten. De beoogde uitwerking van het convenant is de oprichting van 
een DigiTaalhuis in iedere betrokken gemeente. Het DigiTaalhuis is een laagdrempelige, herkenbare, 
openbare plek, toegankelijk voor iedereen die met taal, rekenen en digivaardigheden aan de slag wil. In 
september 2021 is in onze gemeente, als pilot voor een periode van twee jaar, het DigiTaalhuis geopend. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Wettelijke onderwijstaken; 
2. Lokaal onderwijs; 
3. Volwasseneneducatie; 

 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Onderwijs en educatie         

10/11/12/13/14/15/21 Binnenmilieu onderwijs (OHP '10+'11+12+13+14+15) 358.693 153.050 205.643 205.643 

2015/2021 Duurzaamheidsmaatregelen basisscholen 0 0 0 0 

2017/2021 Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel 100.000 50.886 49.114 0 

2018/2019/2020 Uitbreiding 't Busseltje 1.038.808 0 1.038.808 1.038.808 

2021 Ventilatiemaatr basisschool st Lucij en Disselboom 419.426 232.636 186.790 28.284 

2021 Digitaalhuis (MIP 2021) 18.000 18.131 -131 -131 

            

  Totaal programma: 1.934.927 454.704 1.480.223 1.272.604 

 
 
 
 



Toelichting: 
 
Binnenmilieu onderwijs 
Dit restantkrediet betreft een budget voor maatregelen ten behoeve van het binnenklimaat van een aantal 
scholen die in het verleden geen gebruik hebben kunnen maken van de subsidieregeling op dit gebied. Het 
krediet dat nog resteert is voor het grootste gedeelte voor het Rythovius College. In het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen dat dit budget wordt bezien in het kader van de mogelijke renovatie. 
Het restantkrediet dient volledig overgeboekt te worden naar 2022.  
 
Aanvullende maatregelen brede scholen Eersel 
In september 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-- voor de inrichting van het 
gebied rond het KindCentrum Eersel. Een deel van dit budget is aangewend voor de verharding van het 
buitenterrein van Nummereen. Een ander deel is aangewend voor de aanplanting rondom het KindCentrum. 
Er zijn verder geen concrete plannen meer voor het gebied rondom de school. Het restantkrediet kan 
vervallen.  
 
Uitbreiding ’t Busseltje 
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is de uitbreiding van basisschool ’t Busseltje opgenomen. Eind 2018 
heeft de VNG de normvergoeding voor onder meer uitbreiding aanzienlijk verhoogd en vervolgens heeft de 
raad begin 2019 besloten het krediet overeenkomstig te verhogen. Tevens is de tweede bestuursrapportage 
2021 besloten het krediet te verhogen met € 84.600,--. Dit vanwege de sterke stijging van de bouwkosten 
alsmede extra tijdelijke huisvestingskosten. Het schoolbestuur heeft ook een gedeelte van de verhoogde 
kosten op zich genomen. Medio 2021 is het schoolbestuur, als bouwheer, gestart met de bouw van de 
uitbreiding en eind 2021 is het in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft de uitbreiding voorgefinancierd 
en op korte termijn worden de stukken aangeleverd op basis waarvan de gemeente, na beoordeling, tot 
uitbetaling kan overgaan. Het volledige krediet dient overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Ventilatiemaatregelen basisschool Sinte Lucij en De Disselboom 
Schoolbestuur Veldvest heeft voor twee scholen, Sinte Lucij en De Disselboom, aan de gemeente gevraagd 
subsidie aan te vragen in het kader van de Subsidieregeling Ventilatie scholen (SUViS). Tevens is hiervoor 
een bijdrage van de gemeente gevraagd. Ook bekostigt het schoolbestuur een gedeelte zelf. De raad heeft 
op 1 juni 2021 hiermee ingestemd. In 2021 zijn de ventilatiemaatregelen gerealiseerd in basisschool De 
Disselboom. Tevens is dit financieel afgehandeld. Bij basisschool Sinte Lucij is een gedeelte van de 
maatregelen gerealiseerd en dat gedeelte is ook financieel afgehandeld. De maatregelen die nog opgepakt 
moeten worden wil het schoolbestuur graag in afwachting van, en in samenhang met, een eventuele 
renovatie aanpakken. Dit betekent dat het restantkrediet overgeboekt moet worden naar 2022.  
De financiële afwikkeling is direct door Veldvest bekostigd. In het raadsvoorstel, en daarmee in het 
beschikbaar gestelde krediet, is ervan uitgegaan dat de gemeente de financiële afwikkeling op zich zou 
nemen. Hierdoor is in het krediet rekening gehouden met de eigen bijdrage van Veldvest ad € 158.506,--. 
Doordat de financiële afwikkeling direct door Veldvest is bekostigd, wordt voorgesteld het krediet met deze € 
158.506,-- voor zowel de uitgaven als inkomsten af te ramen. Per saldo is deze aanpassing dus 
budgetneutraal. 
 
DigiTaalhuis 
In september 2021 is het DigiTaalhuis in Eersel geopend. Dit betreft een pilot voor een periode van twee 
jaar. Het krediet dient overgeboekt te worden naar 2022.  
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Onderwijs en educatie         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 

   
  

Wettelijke onderwijstaken 552.491 566.313 547.637 18.676 

Lokaal onderwijs 87.452 87.452 78.460 8.992 

Volwasseneneducatie 5.986 10.986 6.006 4.980 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 645.929 664.751 632.103 32.648 

BATEN   
 

  

Wettelijke onderwijstaken 120.646 120.646 128.137 7.491 

Lokaal onderwijs 63.452 63.452 68.860 5.408 



Volwasseneneducatie 0 0 0 0 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 184.098 184.098 196.997 12.899 

  461.831 480.653 435.106 45.547 

 
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 645.929 664.751 632.103 32.648 

Kapitaallasten 740.779 764.930 810.089 -45.159 

Apparaatskosten 158.219 158.219 137.938 20.281 

Totaal lasten 1.544.927 1.587.900 1.580.130 7.770 

 

BATEN       

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 184.098 184.098 196.997 12.899 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 18.000 18.000 0 

Totaal baten 184.098 202.098 214.997 12.899 

Saldo programma 1.360.829 1.385.802 1.365.133 20.669 

  
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Wettelijke onderwijstaken 
Geen significante afwijkingen. 
 
Productgroep Lokaal onderwijs 
Opheff. onderwijsachterstanden 
De rijksuitkering € 63.820,-- in het kader van het onderwijsachterstandbeleid is besteed aan VVE bij 
kinderopvangorganisatie Nummereen (€ 61.600,--) en de neveninstroom het Palet te Hapert voor 
basisschoolkinderen met een taalachterstand (€ 9.600,--). Deze bestedingsdoelen zijn geheel in lijn met de 
richtlijnen voor onderwijsachterstandsbestrijding. De instroom van leerlingen taalklas Het Palet Hapert 
(neveninstroom) was in 2021 kleiner dan voorzien, dit verklaart de positieve afwijking ad € 16.000,-- ten 
opzichte van de begrote middelen. 
 
Productgroep Volwasseneneducatie 
Geen significante afwijkingen. 
 
 

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor huidige en toekomstige bewoners.” 
 

Subdoel/ 
beleidsterrein  

Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Een 
gedifferentieerd 
woningaanbod 
voor 
verschillende 
doelgroepen 

Demografische druk  
 
(de som van het aantal 
personen van 0-20 jaar 
en ≥ 65 jaar in 
vergelijking tot de 
personen van 20 tot 65 
jaar, uitgedrukt in 
percentage) 
 

≤ 74% 
 
2021 
Eersel: 75.9% 
Nederland: 70,1% 
 
2020  
Eersel: 75,6% 
Nederland: 70,0% 
 

Zoveel mogelijk diverse 
woningtypen aanbieden. 
 
Om de garanderen dat er 
voldoende betaalbare woningen 
worden gebouwd, dient elk plan 
minimaal 40% sociaal (huur- en 
koop te bevatten)  



Subdoel/ 
beleidsterrein  

Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

(verplicht) 2019 Eersel: 74,9% 
Nederland: 69,8%  

 Aantal nieuw 
gebouwde woningen 
per 1.000 woningen 
 
(verplicht) 

7,3 
 
2020  
Eersel: 13,2 
Nederland: 8,8 
 
2019 
Eersel: 15,6 
Nederland: 9,2 
 
2018 
Eersel: 25,6 
Nederland: 8,6 

Over de komende 5 jaar is het 
gemiddeld aantal woningen per 
jaar dat opgeleverd wordt 110. 

 Aantal te realiseren 
woningen en in 
aanbouw te nemen 
woningen 
 
(eigen indicator)  

Te bouwen tussen 
2019-2029  310  
woningen. Dit is 
gemiddeld  30 
woningen per jaar.* 
 
2020 
Eersel: 105 
 
2019  
Eersel: 70  
 
2018  
Eersel: 179  

Voor een specificering van het 
aantal woonbouwprojecten, zie 
de Toelichtingen op 
ontwikkelingen/speerpunten 
2021 
 

 Voldoende woningen 
voor statushouders  
 
(eigen indicator) 

100% van de wettelijke 
taakstelling  
 
2021 
97,2% 
 
2020 
92,3% 
 
2019 
100%  
 
2018 
100% 

Met de woningstichting hebben 
we prestatieafspraken gemaakt 
o.a. over het beschikbaar stellen 
van voldoende huurwoningen; 
 

Een hoogwaardig 
woon- en 
verblijfsklimaat in 
een 
aantrekkelijke 
groene gemeente 

Percentage inwoners 
dat vindt dat perken, 
plantsoenen en parken 
goed zijn onderhouden 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente 
 
(eigen indicator) 

≥ 60% 
 
2020  
Eersel: 61% 
Gemeenten < 25.000 
inwoners: 59% 
 
2018: 
Eersel: 51% 
Gemeenten < 25.000 
inwoners: 60%   

*Conform bestek en 
werkomschrijvingen het 
onderhoud uitvoeren; 
 
*In 2020 voeren we het integraal 
beleidsplan landschap, natuur en 
groen Groen Loont! verder uit. 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Een gedifferentieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen 
Aantal te realiseren woningen 
In december is het raadsbesluit genomen voor het woningbouwprogramma de komende 10 jaar. Het gaat 
dan om 1.210 woningen, 121 woningen per jaar. 
 



Uitwerking woningbouwopgave  
De gemeente Eersel wil invulling geven aan de woningbouwopgave voor haar kernen door voldoende divers 
woningaanbod te realiseren in een frequent afzettempo. Hierbij schenken we aandacht aan de 
demografische druk in de gemeente en de sociale taakstelling die regionaal is afgesproken.  
 
Dit past binnen de geformuleerde doelstellingen in de nota grondbeleid, waarin staat aangegeven dat de 
gemeente Eersel bij locatieontwikkeling altijd een regierol voert. Als gemeente willen we voldoende sturing 
en grip houden op wat er binnen de gemeentegrenzen wordt gebouwd. Daarom is in 2019 gestart met het 
traject cyclisch bouwen, waarbij plannen in een logische volgorde in de tijd worden gezet met oog voor 
kwaliteit en kwantiteit.  
 
In december 2021 is ook besloten op welke wijze het woningbouwprogramma wordt ingedeeld. 

  Aantal (%) Woningtypen 

Huur* < €752 (sociaal) +205 (17%) Vooral appartementen / toegankelijk 

 €752 - €1.000 (vrije sec-

tor) 

+30 (2%) Vooral appartementen / toegankelijk 

 Totaal +235(19%)  

Koop* < €210.000 +310(26%) Grondgebonden en appartementen/ toegan-

kelijk  

 €210.000 - €290.000 +240 (20%) Grondgebonden en appartementen/ toegan-

kelijk 

 €290.000 - €360.000 +290 (24%) Grondgebonden en appartementen/ toegan-

kelijk 

 > €360.000 +135 (11%) Grondgebonden en appartementen/ toegan-

kelijk 

 Totaal +975 (81%)  

Totaal  +1.210 

(100%) 

 

 
Afwegingskader om woningbouwlocaties te prioriteren  
Het accent van woningbouw is verschoven van nieuwbouw naar ‘vernieuwbouw’. Dit is een van de 
richtinggevende principes uit de Brabantse Agenda Wonen waarbij het accent ligt op duurzame 
verstedelijking. Het betekent ook dat we het woningbouwprogramma optimaal inzetten op (toekomstige) 
binnenstedelijke locaties – inbreiden, herstructureren en transformeren. En we zetten in op het 
herbestemmen van leegstaand en leegkomend kantoor-, winkel- en ander vastgoed. Dit beide met als 
uitgangspunt dat zorgvuldig ruimtegebruik voor zuinig ruimtegebruik gaat. 
 
In 2019 zijn we begonnen met het in kaart brengen van locaties die kunnen transformeren.  Daarmee 
hebben we volledig in beeld waar alle potentiële ontwikkellocaties zich bevinden.  
Ons uitgangspunt hierbij was dat de ruimtelijke kwaliteit van de dorpen altijd voorop staat. En niet het aantal 
te bouwen woningen. Als blijkt dat er binnen de kernen niet voldoende woningbouwmogelijkheden zijn,  en 
er is nog behoefte, dan kijken we naar logische en aanvaardbare locaties voor uitbreiding en treden we 
hierover in overleg met de Provincie. 
 
We hebben inmiddels voor iedere kern de (potentiële) ontwikkellocaties in beeld. Op basis van een 
multicriteria-analyse is een afwegingskader opgesteld voor de prioritering van de beoogde ontwikkelingen.  
Cyclisch bouwen is een doorlopend traject. Voor de meeste kansrijke locaties wordt stedenbouwkundig 
bekeken wat de mogelijkheden zijn, en er wordt gesproken met grondeigenaren en Woningstichting de 
Zaligheden om de verdere planvorming en realisatie van nieuwe initiatieven te bespreken. 
 
In 2021 is hier verder aan gewerkt en zijn de eerste projecten in procedure genomen. 
 
Duizel-Noord 
Alle kavels/woningen in de 1e fase van het plan Duizel-Noord zijn verkocht. Een aantal woningen is nog in 
aanbouw en worden naar verwachting in 2022 opgeleverd. Daarna kunnen de laatste straten woonrijp 
gemaakt worden.  
 
Voor de 2e fase start de verkoop in het 2e kwartaal 2022. In het 3e kwartaal wordt gestart met het bouwrijp 
maken en aansluitend de bouw van de woningen. Voorzien wordt dat de bouw van de woningen eind 
2023/begin 2024 gereed zal zijn, aansluitend wordt gestart met het woonrijp maken van het plangebied. 
 
 



Kerkebogten 
Het plan Kerkebogten is in 2021 nagenoeg afgerond.  
 
Boterbocht II 
Het plan Boterbocht II is gelegen aan de zuidzijde van Steensel. Het plan is herontwikkeld tot 17 kavels met 
een divers aanbod. Alle woningen in het plangebied zijn inmiddels gerealiseerd en ook het woonrijp maken 
is nagenoeg volledig afgerond.  
 
Postels Huufke 
Met dit plan willen we een herontwikkeling realiseren van de percelen op de hoek Postels Huufke-Mr. de la 
Courtstraat tot woningbouwlocatie. Deze ontwikkeling loopt al een hele tijd. Om deze reden heeft het college 
in oktober 2018 besloten om de regie van dit plan over te nemen van de marktpartijen. In april 2019 is het 
nieuwe stedenbouwkundige plan gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Vessem. 
Sindsdien is het beeldkwaliteitsplan opgesteld en het plan als voorontwerp aangeboden aan de Provincie en 
het waterschap. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld in het laatste kwartaal van 2020. 
In 2021 is de verdere voorbereiding opgepakt om te komen tot realisatie van de woningen. 
 
Koemeersdijk 
Het plan Koemeersdijk 1e fase is gelegen ten noorden van de Slikdijk en voorziet in een divers 
woningbouwaanbod. Het plan is geheel uitverkocht en nagenoeg alle woningen zijn gebouwd.  
 
Om de bouw van de 2e fase mogelijk te maken is op 28 september 2021 het bestemmingsplan vastgesteld. 
De 2e fase biedt ruimte aan de bouw van circa 39 woningen met een gemêleerd programma. Het terrein is 
eind 2021 gesaneerd en daarna is gestart met het bouwrijp maken. De verkoop en de bouw van de 
woningen start naar verwachting in het 3e / 4e kwartaal 2022.  
 
Huisvesting statushouders 
In Nederland is het aantal statushouders sinds 2015 sterk toegenomen. Het vinden van voldoende geschikte 
huisvesting is in deze krappe woningmarkt lastig. Ondanks deze problematiek is het gelukt om de 
taakstelling voor de eerste helft van 2021 te behalen. Voor de tweede helft van 2021 is dat net niet gelukt. In 
2021 hadden we de wettelijke taak om in totaal 28 statushouders te huisvesten. We hebben één 
statushouder te weinig gehuisvest. We hadden gerekend op nareizigers. Die zijn echter nog niet gekomen. 
Omdat we de taakstelling niet helemaal hebben gehaald, hebben we in het kader van interbestuurlijk 
toezicht een negatief oordeel ontvangen van de Provincie Noord-Brabant.  
Door de druk op de totale woningmarkt en de behoefte aan sociale huurwoningen, blijft het de komende 
periode een uitdaging om te blijven voorzien in de huisvestingsbehoefte. 
 
Een hoogwaardig woon- en verblijfsklimaat in een aantrekkelijke groene gemeente 
Brabantse Agenda Wonen 
De provincie verlangt dat wij, samen met de Kempengemeenten, een regionaal perspectief opstellen. 
Leidend hiervoor zijn de actielijnen en richtinggevende principes in de Brabantse Agenda Wonen:  

• Accent op duurzame verstedelijking 

• Meer nadruk op bestaande woningvoorraad 

• Inzetten op een vraaggericht, flexibel planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen 

• Versterken van de regionale samenwerking en vernieuwen van regionale woningbouwafspraken 
 
Regionale woonvisie en vertaling naar lokaal uitvoeringsprogramma 
Op 12 maart 2019 is de Kempische visie op Wonen 2019-2023 vastgesteld. De komende jaren staan in het 
teken van het uitwerken van de speerpunten: 

1) Versnellen van de bouwproductie op een zorgvuldige manier 
2) Behoud van betaalbaar wonen 
3) Zorg voor elkaar faciliteren 
4) Klaar voor de toekomst 
5) Wonen én werken 

 
In 2021 hebben we hier in Kempenverband verder aan gewerkt. 
 
Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2023. In 2021 is gewerkt aan de voorbereiding. De 
rol van de gemeente wordt steeds minder toetsend en steeds meer faciliterend. In 2021 is de nadruk komen 
te liggen op het kunnen uitvoeren van de wet, zoals bijvoorbeeld het aansluiten op het landelijk digitale 
stelsel voor de Omgevingswet en het oefenen met de systemen. 
 



Omgevingsplan 
Voor het opstellen en aanpassen van het omgevingsplan is er een financiële planning. Op basis van deze 
financiële planning vindt jaarlijks een storting plaats in de bestemmingsreserve herziening ruimtelijke 
plannen. De daadwerkelijk lasten voor de aanpassingen van het Omgevingsplan komen dan ten laste van 
deze bestemmingsreserve. Hierdoor zijn de lasten voor de aanpassingen van het Omgevingsplan structureel 
verwerkt in de begroting. 
 
Omgevingsvisie 2.0 
In de december 2021 is de Omgevingsvisie 2.0 vastgesteld. Deze visie is een stap verder in het gereed 
maken van de gemeente voor de Omgevingswet. 
 
Vervanging groen 
In 2021 hebben we op diverse locaties in de gemeente het groen opgeknapt. In een aantal straten zijn 
bomen en plantsoenen vervangen. Ook hebben we de groeiplaats van diverse oudere bomen verbeterd. Zo 
zorgen we ervoor dat het groen in onze gemeente mooi blijft en goed onderhouden kan worden.  
 
Aanvullende uitvoering Groen Loont 
Eén onderdeel van dit krediet is het opknappen van bosplantsoenen. Dit zijn bosachtige plantsoenen binnen 
de bebouwde kom. Bosplantsoenen hebben een laag onderhoudsniveau (beeldkwaliteit C). Daardoor bieden 
ze veel plaatsen een rommelige aanblik. Door deze bosplantsoenen een opknapbeurt te geven ziet het 
groen binnen de kom er weer verzorgder uit.  
 
Herziening ruimtelijke plannen 
In 2021 zijn meerdere particuliere ontwikkelingen geïnitieerd en herstructureringslocaties onderzocht. In 
2021 heeft dit ook geleid tot ruimtelijke procedures. Deze lopen ook door in 2022. 
 
Eersel-West 
Het college heeft voor Eersel West een ontwikkelstrategie vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan is 
vastgesteld in 2021. We zijn nu gestart met de onderzoeken voor het bestemmingsplan (en exploitatieplan). 
Het is de bedoeling dat de raad dit bestemmingsplan eind 2022 vaststelt. In het plangebied zullen 
maatschappelijke en dienstverlenende functies komen. Eersel-West is tevens een optionele locatie voor de 
bouw van een nieuw zwembad. 
 
Gebiedsontwikkeling 
Onder leiding van de Uitvoeringscommissie gebiedsontwikkeling Levende Beerze werken de gemeenten 
Eersel en Oirschot, Waterschap de Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en ZLTO nauw 
samen met de inwoners om het gebied rondom de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan te 
pakken. In 2013 is voor de gebiedsontwikkeling Levende Beerze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
getekend. Wat hierin centraal staat zijn de volgende drie gebiedsurgenties: 

1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen; 
2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied; 
3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.  

 
In deze samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het uitvoeringsprogramma loopt t/m 2021. Afgelopen 
jaar is dit via een addendum op de overeenkomst met één jaar verlengd. Deze overeenkomst bestaat uit:  

- het invullen van de drie gebiedsurgenties 
- het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma.  

Het uitvoeringsprogramma rondom het beekdal wordt medio 2022 afgerond. Dan worden ook de lopende 
projectkredieten voor de Kleine Beerze tegen het licht gehouden.  
 
Naast de drie gebiedsurgenties hebben zich de laatste jaren ook nieuwe urgenties aangediend. Deze zijn in 
het Raamwerk ‘Proeftuinen in de Kempen’ verwoord. Dit zijn de volgende urgenties: 

– Transitie landbouw (Verduurzaming en vrijkomende agrarische bedrijven) 
– Klimaatadaptatie (verdroging) 
– Energietransitie 
– Herstel van ecologie (stikstofdepositie verlagen)  
– Ruimte voor nieuwe woonvormen 

 
Voor de nieuwe urgenties komt in de nabije toekomst veel rijks- en provinciaal geld beschikbaar. Zij doen dit 
via de programma’s voor gebiedsgerichte aanpak (GGA) rondom Natura-2000 gebieden. In en rondom 
Eersel zijn dit beekdal de Run, beekdal Kleine Beerze, Landschotseheide, Groot- en Kleinmeer. 
 
 



“de Run” 
Vanuit het project “proeftuinen in de Kempen” gaan we tussen Bergeijk en Eersel gebiedsontwikkeling 
Levende Run opzetten. Op dit moment zit de gebiedsontwikkeling in de ‘coalitie fase’ wat dit voorjaar moet 
leiden tot een intentieovereenkomst. De komende drie jaar willen we met het gebied een gebiedspanorama 
voor het werkgebied van de Levende Run opstellen. Dit moet vervolgens leiden tot een 
uitvoeringsprogramma voor de komende 10 jaar. 
Bij de gebiedsontwikkeling Levende Run ligt  een procesmatige koppeling aan het project “herstel 
(benedenloop) beekdal de Run”. Waterschap de Dommel heeft hier het initiatief. Het deeltraject Grootgoor/-
Pinkgieter is in 2021 voltooid. Het deeltraject Stevert (tussen Schadewijk en grens Veldhoven) is in 
voorbereiding. De uitvoering is in 2024 voorzien. De bovenloop van het beekdal de Run tussen Schadewijk 
en Weebosch (Bergeijk) wordt meegenomen in het op te stellen gebiedspanorama. 
 
“Kleine Beerze”  
Met het voltooien van het bestek “beekherstel de Kleine Beerze” en het uitvoeringsprogramma 2013 zijn 
onze maatschappelijk/bestuurlijke ambities in het gebied niet ten einde. De gemeenteraad van Eersel heeft 
eind 2020 de keuze gemaakt om drie jaar procesgeld beschikbaar te stellen voor het voortzetten van de 
gebiedsontwikkeling Kleine Beerze (€ 120.000,-- inhuur projectleider).  
 
De uitvoeringscommissie De Levende Beerze is de afgelopen 10 jaar een succesvol vehikel gebleken om 
doelstellingen rondom de Kleine Beerze te stimuleren en integrale doelstellingen te realiseren. In 2022 willen 
we deze samenwerking nieuwe inhoud geven via de “proeftuinen in de Kempen”. De looptijd van de 
Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Levende Beerze zal geactualiseerd moeten worden aan 
de nieuwe gebiedsurgenties. Hierover zal in 2022 bestuurlijke afstemming plaatsvinden. 
 
Deelprojecten:  
Uitvoering beekherstel de Kleine Beerze 
In 2019 is er met de streek een gebiedsontwerp (als onderdeel van het projectplan Waterwet) voor het 
beekdal Dorp aan de beek, Spekdonken, Molenbroek en Heieind (ligt gedeeltelijk in de gemeente Oirschot) 
opgesteld. Met een lichte vertraging in de voorbereiding t.g.v. de corona-pandemie, is de “procedure 
projectplan Waterwet” in 2021 succesvol afgerond. Dit was de basis voor de uitvoering van het bestek 
“beekherstel de Kleine Beerze”. De uitvoering daarvan is in november 2021 door het Waterschap gestart en 
zal 2022 zijn voltooid. De definitieve bijdrage van Eersel wordt na voltooiing van het werk bepaald en 
verrekend. 
 
Dorp aan de beek 
Vooruitlopend op het beekherstel is er in 2020 het eerste deel (Dorpsmoestuin/ voedselbos en 
populierenbos) van het project ‘Dorp aan de Beek’ aangelegd. De 2e fase is in 2022 gestart. Vanuit het 
project ‘Dorp aan de beek’ is er een burgerinitiatief ontstaan; Stichting Dorp aan de beek. De stichting wil 
met andere partijen (o.a. de gemeente) samen het projectgebied van ‘Dorp aan de beek’ gaan beheren in de 
rol van rentmeester/-beheerder en uitvoerder. 
 
Natuur Netwerk Brabant (NNB) 
Voor het robuust kunnen invullen van de drie gebiedsurgenties is in januari 2019 samen met de partners bij 
de provincie Noord-Brabant een NNB-aanvraag ingediend voor het toevoegen van 248 hectare nieuwe 
natuur in het beekdal van de Kleine Beerze (waarvan 110 ha Ondernemende Natuur Netwerk Brabant). 
Deze NNB-aanvraag behelst een waarde van ca € 10.000.000,-- Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Noord-Brabant heeft inmiddels ingestemd met de aanvraag. Hierdoor is de gemeente Eersel manifestpartner 
geworden. Hierdoor kan begonnen worden met de inrichting. De inrichting moet voor 2027 gereed zijn 
(Provinciale verplichting). De grondverwerving voor de toekomstige NNB gronden is inmiddels in volle gang. 
Voor de uitvoering van de doelen krijgt de gemeente Eersel als manifestpartner extra personele 
ondersteuning. Wanneer gronden worden aangekocht, wordt via de uitvoeringscommissie bepaald welke 
partij de grond het beste kan kopen. Daar waar waterfuncties het grootste belang hebben koopt het 
waterschap, natuurfuncties de beheerorganisaties zoals Brabants Landschap en voor maatschappelijke 
functies veelal de gemeente. Inmiddels is ongeveer 50% van de NNB-ambitie gerealiseerd. 
 
(Ondernemend) Natuur Netwerk Brabant (O)NNB) 
Via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) bestaat sinds 2014 de mogelijkheid om gronden voor 50% 
financieel af te waarderen en vervolgens in te zetten voor natuurinclusief landbouwgebruik. Dit kan zowel 
voor gronden die in bezit zijn of voor aan te kopen gronden. Er komt dan een notarieel vastgelegde gebruiks-
beperking op het perceel. Dit betekent geen drijfmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen, beter geschikte 
gewassen i.c. minder waterintensief. Keerzijde van de medaille is minder agrarische opbrengst van de 
grond.  
 



Grondbank de Kempen/ Levende Beerze tbv transitie landbouw 
Binnen de gebiedsontwikkeling Levende Beerze beschikken we over een grondbank met Provinciale 
gronden aangevuld met gronden vanuit de deelnemende gemeenten en waterschap.  
 
De gemeente Eersel heeft landbouwgronden in bezit die binnen het beoogde (O)NNB) ingezet kunnen 
worden voor het behalen van de gebiedsdoelen. De gemeente zou de keuze kunnen maken om actief te 
investeren in ONNB; zowel in aankoop en/of afwaarderen. Dit bevordert op korte termijn de natuurkansen en 
de transitie van de landbouw. Op lange termijn lopen we dan tegen beperkt financieel risico/kosten. Hierover 
zullen wij u in de loop van 2022 adviseren. 
 
Gebiedsontwikkeling Donk 
In de gebiedsontwikkeling Donk zijn bij de bewoners ideeën opgehaald. In 2021 is met de Provincie Noord-
Brabant principeovereenstemming bereikt over het “meerwaardetraject Donk”. Hier kunnen de betrokken 
eigenaren extra ruimtelijke mogelijkheden krijgen in ruil voor het leveren/maken van maatschappelijke 
meerwaarde, zoals bijvoorbeeld extra natuurwaarden op hun percelen ten behoeve van de 
natuurontwikkeling “de Levende Beerze”. In januari 2022 zijn we begonnen met het opstellen van de 
anterieure overeenkomsten. Op basis hiervan maken we een integrale bestemmingsplanwijziging. Op zijn 
vroegst in 2023 zijn de RO-procedures afgerond. 
 
Lanen door de Kempen 
Fase drie van het programma ‘Lanen door de Kempen’ is in 2019 uitgevoerd. Er zijn inmiddels ca 1.000 
laanbomen geplant. Met name in 2020 heeft de droogte flink huisgehouden in deze jonge aanplant, ondanks 
het vele water dat we hebben gegeven. Voor 2022 houden we rekening met een flinke inboet:  
€ 30.000,-- kosten. 
 
Landschapselementen van maatschappelijk belang 
Vanaf 2020 is er door de Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze in samenspraak met de omgeving en de 
gemeente Eersel aan de Stroomkesberg voor ca 1 ha landschapselementen aangelegd. In 2022 maken we 
afspraken wie het beheer van deze landschapselementen op zich gaat nemen. 
 
Beheerkaart natuurnetwerk “de Kleine Beerze” 
In de afgelopen 10 jaar is met veel enthousiasme nieuwe natuur aangelegd. De vraag wie al deze nieuwe 
natuur in de toekomst gaat beheren is even in het midden gebleven. Op initiatief van Eersel is opdracht 
gegeven voor het opstellen van een beheerkaart. Deze beheerkaart moet in eerste instantie inzicht geven in 
het gewenste beheer en vervolgens wie in het gebied dat beheer op zich gaat nemen. Op basis van deze 
kaart zullen wij u in 2022 een presentatie geven over de resultaten van het project.   
 
Zuid Oostelijke zandgronden 
Om het gebiedsgericht werken nog beter mogelijk te maken is er door de gemeente Oirschot en Eersel een 
IBPVP-aanvraag ingediend. Het IBPVP is een Inter Bestuurlijk Programma Vitaal Platteland wat door het 
Rijk is uitgezet om de problemen (o.a. Landbouw en Klimaat-adaptatie) op de Zuid Oostelijke zandgronden 
te kunnen aanpakken. 
De aanvraag is bedoeld voor de ‘Proeftuin gebiedsontwikkeling Levende Beerze’ en de nieuwe ‘Proeftuin 
Slimme Landschappen in de Kempen’. De gevraagde subsidie is bedoeld voor processen die tot doel 
hebben de (maatschappelijke) gebiedsurgenties te versnellen en het opstarten van nieuwe 
gebiedsontwikkelingen in de Kempen. De gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk denken samen na om 
te komen tot een gebieds-ontwikkeling rondom de Run. 
De oorspronkelijke aanvraag bedroeg € 3.000.000,--. Hiervan is € 1.797.479,-- gehonoreerd en uitbetaald. 
De gemeente treedt op als penvoerder namens de besturen van de projectpartners binnen de Levende 
Beerze en de vijf Kempengemeenten, waaronder wijzelf. De oorspronkelijke looptijd van het project was t/m 
2023. Dit is door de provincie verlengd t/m 2024 met een uitloop tot 2025. 
 
Handhaving  
Op basis van de prioriteiten uit het Uitvoeringsbeleid Kwaliteit Vergunningen Toezicht en Handhaving, 1e 
herziening is voor 2021 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit beleid heeft betrekking op de 
programma’s 3, 4, 5 en 6 (ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en verkeer). Het uitvoeringsprogramma is 
uitgevoerd. De BOA’s zijn ingezet voor handhaving van gemelde klachten en meldingen, ook in de 
avonduren en de weekenden. Daarnaast zijn door of namens de gemeente controles uitgevoerd en wordt 
toezicht gehouden bij bedrijven en in uitvoering zijnde (bouw)projecten. Ook is deelgenomen aan regionale 
projecten, zoals ‘Samen sterk in Brabant’ en het Kempisch Interventie Team (KIT). Over realisatie van het 
uitvoeringsprogramma wordt apart gerapporteerd.  
 
 



Anticiperende grondaankopen  
In hoofdstuk 5 van de nota grondbeleid is aangegeven dat ons college anticiperende verwervingen moet 
kunnen doen als daartoe vanuit ruimtelijke perspectief aanleiding voor is. Derhalve wordt in het kader van de 
rechtmatigheid, voorgesteld om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,--. Deze 
verwervingen worden alsdan als materieel vaste activa in de balans verwerkt op het moment dat de grond in 
exploitatie genomen wordt. Er is zodoende geen afzonderlijke dekking nodig. Het (restant-) krediet zal bij de 
jaarrekening niet worden overgeboekt.  
 
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties  
In de nota grondbeleid kiest de gemeente Eersel voor een proactieve regierol bij locatieontwikkeling. Ten 
behoeve van voorbereiding, denk hierbij aan onderzoekskosten, advieskosten en ambtelijke inzet, is 
vooruitlopend op vaststelling van een bestemmingsplan en grondexploitatie een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld van € 50.000,--. Deze kosten zullen als immaterieel vaste activa geactiveerd worden op 
de balans totdat er een exploitatiebegroting geopend wordt. Deze kosten kunnen dan ingebracht worden in 
de betreffende grondexploitatie en zullen in beginsel gedekt worden door toekomstige opbrengsten.  
Op dit moment zijn er diverse plannen in voorbereiding die ten laste van dit krediet gebracht worden. 
Afhankelijk van het tempo worden voor deze ontwikkelingen in 2022/2023 een grondexploitatie voorzien. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma omvat de volgende productgroepen: 
1. bouwen en wonen;  
2. woonomgeving en leefmilieu; 
3. planologie en stedenbouw. 
 
 
INVESTERINGEN 
 

    
Beschik-

baar 
Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Ruimt.ordening en volkshuisvesting         

2020 Wettelijke taken Wabo en BAG (mip 2020) 20.000 2.200 17.800 0 

2016 Aankoop 4 woningen vergunninghouders ('16) 760.000 186.428 573.572 573.572 

2020 Evenementenkasten 105.000 6.440 98.560 98.560 

19+20+21 vervanging groen (MIP 2019+2020+2021) 306.000 242.131 63.869 63.869 

2020 Beleidsplan Groen Loont Vogelakkers (mip 2020) 36.000 17.784 18.216 18.216 

2020 Aanv uitv integraal beleidsplan Groen Loont 118.000 50.584 67.416 67.416 

2018 EVZ Rouwven-Oostelbeersedijk 50.000 17.623 32.377 32.377 

2020 Boomveiligheidscontrole (mip 2020) 30.000 18.960 11.040 11.040 

2021 Incidentele maatregelen recreatie 50.000 0 50.000 50.000 

2021 Herstelmaatregelen gemeentelijke landschapselementen 100.000 6.516 93.485 93.485 

2021 IBP proeftuinen in de Kempen 1.797.479 13.917 1.783.562 1.783.562 

2021 Plan bos & boom (2021) 117.667 36 117.631 117.631 

'06+'10+'12+'16+'20 Ecol. verbind. zone Kleine Run 367.479 89.829 277.650 277.650 

2021 Gebiedsontwikkeling Levende Run 220.000 41.055 178.945 178.945 

2005,2021 Ecol. verbind. zone Kleine Beerze (2e fase) 166.000 180.340 -14.340 -14.340 

10/11/12/13/14/14/15/ 
18/19/21/21/21 

Gebiedsontwikk. Kleine Beerze 
(MIP'10+'11+'12+13+14+15+18+19+21) 

2.689.784 2.063.050 626.734 626.734 

12+'13+'15+'16+17+ 
18+20+21 

Herziening ruimtelijke plannen 613.553 550.359 63.194 63.194 

2012/2013/2014/2020 Agenda van de Kempen 2012+2013+2014 100.000 56.531 43.469 43.469 

2019,2021 Visie transformatielocatie best steed geb (MIP2019) 50.000 20.623 29.378 29.378 

2021 Omgevingsvisie 2.0 (MIP 2021) 195.000 42.075 152.925 152.925 

'07/'08/'12/'12/16/ 17 Landinrichting Wintelre-Oerle 470.580 713.345 -242.765 0 

2021 Anticiperende verwervingen 2.000.000 987.228 1.012.772 987.228 

2021 Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties 50.000 50.638 -638 50.638 

2018+2019 Voorbereidingskosten Meerheide III 2e fase 41.776 0 41.776 0 

2019 Voorbereidingskosten Koemeersdijk 2e fase 62.072 0 62.072 0 



2021 Haalbaarheidsonderzoek transformatie kerk naar GSH Steensel 50.000 33.131 16.869 0 

            

  Totaal programma: 10.566.389 5.390.823 5.175.566 5.305.548 

 
Toelichting: 
Wettelijke taken Wabo en BAG  
Jaarlijks worden verschillenanalyses uitgevoerd aan de hand van luchtfoto’s en metingen in het veld. De 
resultaten worden verwerkt in de BAG. Deze werkzaamheden zijn ondertussen opgenomen in de 
exploitatiebegroting.  
 
Wettelijke taken BAG  
Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte i.p.v. inhoud. 
De objectregistraties van de BAG moeten worden afgestemd op en met de WOZ. In 2021 is dit project 
afgerond. Voorgesteld wordt om dit krediet met een restant van € 17.800,-- te laten vrijvallen. 
 
Aankoop woningen vergunninghouders 
Het is dit jaar niet nodig geweest om woningen aan te kopen om aan de taakstelling huisvesting 
statushouders te kunnen voldoen. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te 
worden afgesloten, echter wordt voorgesteld wordt het restantkrediet á € 573.572,-- door te schuiven naar 
2022 zodat dit ingezet kan worden indien nodig. 
 
Evenementenkasten 
We hebben momenteel 8 evenementenkasten in de gemeente Eersel. Eén is weggehaald omdat deze nooit 
meer werd gebruikt. Zes stuks worden in 2022 vervangen door exemplaren die wel voldoen aan de NEN-
eisen. De achtste evenementenkast staat bij “de Höllekes” in Steensel. Deze wordt medio 2023 vervangen 
c.q. verplaatst naar het nieuwe hart van Steensel op het nieuwe Kerkplein/Eindhovenseweg. Het krediet 
moet worden overgeboekt naar 2022. 
 
Vervanging groen 
We hebben het groen in de Mispelbos (Eersel), Hongerman (Eersel), Van den Boomstraat (Eersel), De 
Poten (Eersel), en Lange Akkers (Duizel) deels vervangen. Er zijn hier nieuwe bomen en nieuwe beplanting 
aangebracht. Verder hebben een aantal oudere bomen aan de Jan Smuldersstraat in Vessem ondergronds 
een groeiplaatsverbetering gekregen. Daardoor krijgen deze bomen de komende tien jaar weer een frisse 
groene aanblik. In het Zuiderpark in Eersel hebben we een hondenspeelweide aangelegd, omzoomd door 
beplanting. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2022. 
 
Beleidsplan Groen Loont Vogelakkers 
Het project vogelakkers is in 2021 voortgezet. De vrijwilligers van de vogelwerkgroep De Kempen hebben 
weer 5 hectare pachtkavels van de gemeente ingezaaid met speciale zaadmengsels. Deze akkers blijven 
een grote aantrekkingskracht houden op diverse boerenlandvogels. Het project loopt nog t/m 2022, 
waardoor het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2022.  
 
Aanvullende uitvoering Groen Loont 
Dit krediet is bedoeld voor het opknappen van bosplantsoenen en bestaande ecologische verbindingszones, 
en het opstellen van een bosbeleidsplan. Dit bosbeleidsplan is in 2020 afgerond en door de gemeenteraad 
vastgesteld. In 2021 zijn daarom de ecologische verbindingszones verder onderhouden en is een start 
gemaakt met het opknappen van de bosplantsoenen. In 2022 worden laatste werkzaamheden aan de 
ecologische verbindingszones vanuit dit krediet uitgevoerd. Ook ronden we in dat jaar het opknappen van 
bosplantsoenen af. Het restantkrediet wordt dus overgeheveld naar 2022. Vanaf 2023 is het onderhoud van 
ecologische verbindingszones structureel opgenomen in de begroting. Het structurele onderhoud van de 
bosplantsoenen valt binnen het regulier onderhoud van groen binnen de kom.  
 
EVZ Rouwven-Oostelbeersedijk 
Doel van dit project is om de ecologische verbindingen en het landschap rondom Wintelre te versterken. Dat 
doen we door de kampenstructuren (houtsingels) die vroeger in dit gebied lagen te laten terugkomen. We 
willen dat graag samen met de inwoners van Wintelre doen. Door de corona-crisis was dat helaas niet 
mogelijk. We hebben wel diverse gesprekken met grondeigenaren gevoerd, en enkele kleine verbeteringen 
in het landschap kunnen uitvoeren. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te 
worden afgesloten, echter om het project verder uit te voeren wordt het restantkrediet overgeheveld naar 
2022. Zo kan dit project ook een bijdrage leveren aan de ambitie uit Plan Bos & Boom. 
 
 



Boomveiligheidscontrole (mip 2020) 
De gemeente Eersel heeft veel individuele bomen in beheer. Vanuit de zorgplicht voor deze bomen laten we 
boomveiligheidscontroles uitvoeren. Met de resultaten van deze controles kunnen we zorgen dat bomen 
goed gesnoeid worden en zorgen we dat onze bomen gezond en veilig blijven. In 2021 zijn de bomen in 
Steensel, Knegsel en Duizel gecontroleerd. Het restantkrediet overboeken naar 2022. 
 
Incid. Maatregelen recreatie 
Met dit krediet voeren we een aantal recreatieve maatregelen uit het beleidsplan gemeente bos- en 
natuurterreinen 2021-2030 uit. Het gaat om maatregelen tegen wildcrossers, het vervangen van 
openstellingsborden, het plaatsen van informatieborden en de aanleg van twee hondenloslooproutes. In 
2021 zijn we bezig geweest met de voorbereiding van deze werkzaamheden. In 2022 zullen de meeste 
maatregelen zijn uitgevoerd. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2022. 
 
Herstelmaatregelen gemeentelijke landschapselementen 
De gemeentelijke landschapselementen - zoals houtsingels en bomenrijen – hebben een 
onderhoudsachterstand. Door deze elementen op te knappen wordt het landschap in onze gemeente mooier 
en geven de biodiversiteit een impuls. Ook kunnen we zorgen dat landschapselementen hersteld worden en 
beter behouden blijven. In 2021 hebben we voornamelijk invasieve exoten bestreden. In 2022 gaan we 
verder met onderhoud en aanplant. Het beheerplan voor de herstelmaatregelen loopt tot en met 2026. Het 
restantkrediet wordt daarom overgeheveld naar 2022. 
 
IBP proeftuinen in de Kempen (MIP 2021) 
In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Eersel als penvoerder gaat optreden 
voor IBP “proeftuinen in de Kempen”. De gemeente heeft hiervoor in 2021 € 1.797.479,-- in beheer gekregen 
om in te zetten in 14 processen/projecten in de Kempen. Twee daarvan liggen in de gemeente Eersel.  
Voor het penvoerderschap mogen we 2% van het budget gebruiken: € 36.000,--. In 2021 hebben we 
hiervoor € 11.134,-- gebruikt. Het IBP-proces loopt t/m 2024. Het krediet moet worden overgeboekt naar 
2022.   
 
Plan Bos & Boom 
Plan Bos & Boom is het ambitieuze plan om in 2030 in de gemeente 400.000 extra bomen geplant te 
hebben. Dit is een groot project en het opstarten daarvan kost tijd. Daardoor zijn er in 2021 nog geen bomen 
geplant. Deze aanplantwerkzaamheden kunnen wel in 2022 uitgevoerd worden. Dit krediet dient daarom 
overgeboekt te worden naar 2022.  
 
Ecologische VerbindingsZone Kleine Run (MIP 2006, 2010, 2012, 2016, 2020) 
Dit project wordt getrokken door waterschap de Dommel. De gemeente is hier actief bij betrokken. Zo zijn wij 
verantwoordelijk voor bestemmingsplanprocedures en de benodigde grondruilingen. Ook kruist het beekdal 
ons tracé van het nieuwe fietspad Stevert. Afgelopen jaar is het beekdal op Veldhovens grondgebied 
opnieuw ingericht (Grootgoor). In 2021 is ook de technische voorbereiding gestart voor het traject op Eersels 
grondgebied (Stevert). Uit het krediet betalen we ons aandeel voor de grondverwerving, uitvoeringskosten 
en onze bijdrage in de kosten voor de rentmeester (4 keer  
€ 10.000,--; 2020-2023). De uitvoering van het beekherstel is voorzien in 2024. Dit krediet moet dan ook 
worden overgeboekt naar 2022 
 
Gebiedsontwikkeling Levende Run (MIP 2021) 
Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Eersel ervoor gekozen om vergelijkbaar met de gebiedsontwikkeling 
“de Kleine Beerze” ook een gebiedsontwikkeling tussen Bergeijk en Eersel te starten. We willen dit doen dit 
samen met Bergeijk. Het krediet dekt de kosten voor inhuur van de procescoördinator over de periode 2020 
t/m 2025. Dit krediet moet dan ook worden overgeboekt naar 2022.  
 
Ecologische VerbindingsZone Kleine Beerze 2e fase (MIP 2005, 2021) 
Dit betreft de EVZ Meerven en EWZ Ellenbroek. De gemeente heeft de benodigde gronden verworven. Met 
de laatste grondaankoop staat het krediet nu tijdelijk negatief. We wachten op de formele 50% beschikking 
en uitbetaling voor de afwaarderingsbijdrage van/via het GOB. Het gebied wordt in najaar 2022 ingericht. 
Het krediet moet dan ook worden overgeboekt naar 2022. Het krediet zal medio 2023 worden afgesloten. 
 
Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze (MIP ’10+ ’11 t/m 15+ ‘18+ ‘19+ ’21) 
In 2021 hebben we beperkte uitvoeringskosten gemaakt in dit project. Er is met name ingezet op voortgang 
van de processen en deelprojecten. Van de in december 2020 beschikbaar gestelde  
€ 120.000,-- voor 3 jaar externe inhuur van de procescoördinator is in 2021 € 47.383,-- uitgegeven. 
Volgens de voorwaarden voor de afgegeven subsidie moet de uitvoering van de werken rondom het beekdal 
van de Kleine Beerze en de kom Vessem in 2022 zijn voltooid.  Daarna kan de projectevaluatie geschreven 



worden en moeten de nieuwe ambities voor de periode na 2022 gedefinieerd zijn/worden. Het krediet moet 
worden overgeboekt naar 2022.   
 
Herziening ruimtelijke plannen 
De budgetten worden gebruikt om de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet te dekken. 
Het budget moet worden overgezet naar 2022, omdat de kosten voor de implementatie van de 
Omgevingswet doorlopen. 
 
Agenda van de Kempen  
Het Huis van de Brabantse Kempen heeft samen met haar partners (waaronder gemeente Eersel) een 
tweetal manifesten ondertekend: manifest slimme maakregio en manifest verbindend landschap. Uit deze 
manifesten komen projecten voort. De projecten moeten leiden tot een sterk regionaal profiel van de 
Brabantse Kempen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van projecten in samenwerking met ondernemers 
en onderwijspartners en de overige Kempengemeenten. Het betreft projecten op het gebied van landbouw 
en landschap (manifest verbindend landschap) en op economisch gebied (manifest slimme maakregio). Een 
aantal projecten die samen met het Huis van de Brabantse Kempen zijn opgestart (met name op het vlak 
van transitie landelijk gebied) lopen op dit moment nog door.  
 
In de tweede helft van 2021 hebben diverse overleggen plaatsgevonden met het Kempenplatform over de 
samenwerking binnen het Huis van de Brabantse Kempen. Reden hiervoor is dat de 
samenwerkingsovereenkomst eind 2021 is afgelopen. In 2022 gaan we samen met het Stichtingsbestuur en 
de andere partners op zoek naar een verlenging van de samenwerking. Het restantkrediet dient daarom 
overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Visie transformatielocatie bestaand stedelijke gebied 
De ontwikkeling van een visie voor het gebied tussen de Markt, Postakker, Areven en de Nieuwstraat wordt 
hieruit gefinancierd. Het budget moet worden overgezet naar 2022, omdat de kosten doorlopen. Ook kunnen 
hier nog aanvullende studies uit gefinancierd worden. 
 
Omgevingsvisie 2.0 (MIP 2021) 
De Omgevingsvisie 2.0 is in 2021 afgerond. Deze visie 2.0 wordt gebruikt om deze met participatie, 
aanvullend onderzoek en het inbedden van meer beleidsvelden uit te bouwen tot een Omgevingsvisie 3.0, 
die voldoet aan de Omgevingswet. Het budget moet doorlopen in 2022. 
 
Landinrichting Wintelre-Oerle 
Bij de landinrichting Wintelre-Oerle heeft de provincie een aantal faunapassages aangelegd. Deze 
faunapassages functioneerden niet allemaal goed. Deze hebben we daarom verwijderd of opgeknapt met 
een bijdrage van de provincie. In 2021 hebben de laatste werkzaamheden hieraan plaatsgevonden, en dit 
krediet kan daarom, in lijn met de financiële verordening, worden afgesloten.  
Het krediet is met € 242.765,-- overschreden. Maar rekening houdende met de niet geraamde bijdrage van € 
280.696,--, resteert er een restantkrediet van € 37.931,-- waarvan nu wordt voorgesteld deze niet over te 
boeken naar 2022. 
 
Anticiperende verwervingen 
In 2021 zijn 2 anticiperende aankopen gedaan ten behoeve van een potentiële woningbouwlocatie aan de 
zuidzijde van Eersel. Dit is ook verantwoord in de 2e berap 2021. Conform bestaande methodiek wordt het 
restantkrediet niet overgeboekt naar 2022. 
 
Voorbereidingskrediet nieuwe grondexploitaties 
In 2021 zijn diverse kosten gemaakt ten behoeve van mogelijke nieuwe bouwgrondexploitaties. Deze lasten 
zullen te zijner tijd worden meegenomen in de nieuwe bouwgrondexploitatieopzet bij het voorstel tot 
bestemmingplanwijziging.  Derhalve worden deze uitgaven als krediet overgeboekt naar 2022.  
 
Voorbereidingskosten Meerheide III 2e fase en Voorbereidingskosten Koemeersdijk 2e fase 
De voorbereidingskosten voor Meerheide III 2e fase en Koemeersdijk 2e fase zijn conform raadsbesluit in 
2021 ingebracht in de bouwgrondexploitatie. Hierdoor zijn deze uitgaven hier niet meer verantwoord en mag 
het restantkrediet worden afgeboekt. 
 
Haalbaarheidsonderzoek transformatie kerk naar GSH Steensel 
In de raad van juli 2021 is het raadsvoorstel “Hart van Steensel”/transformatie kerkgebouw tot 
gemeenschapshuis behandeld en een nieuw krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet bedoeld om het 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren kan hiermee vervallen. 
 



EXPLOITATIE 

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting       

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Bouwen en wonen 107.938 135.438 169.289 -33.851 

Woonomgeving en leefmilieu 973.918 1.058.918 1.063.601 -4.683 

Planologie 3.999.287 10.021.098 8.050.254 1.970.844 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 5.081.143 11.215.454 9.283.144 1.932.310 

BATEN     

Bouwen en wonen 679.448 679.448 694.479 15.031 

Woonomgeving en leefmilieu 127.253 197.253 232.135 34.882 

Planologie 4.103.415 10.079.162 8.285.344 -1.793.818 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 4.910.116 10.955.863 9.211.958 -1.743.905 

  171.027 259.591 71.187 188.404 

     

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 5.081.143 11.215.454 9.283.144 1.932.310 

Kapitaallasten 131.447 1.076.340 681.275 395.065 

Apparaatskosten 1.765.186 1.795.833 1.852.459 -56.626 

Totaal lasten 6.977.776 14.087.627 11.816.878 2.270.749 

 
 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 4.910.116 10.955.863 9.211.958 -1.743.905 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 936.250 554.102 -382.148 

Totaal baten 4.910.116 11.892.113 9.766.060 -2.126.053 

Saldo programma 2.067.660 2.195.514 2.050.818 144.696 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Bouwen en wonen 
Omgevingsvergunningen  
In 2021 zijn meer bouwplannen voor ‘kleine verbouwingen’ ontvangen dan verwacht. Hierdoor zijn er meer 
wat lagere legesbedragen ontvangen. Meerdere lagere legesbedragen samen maken samen een groter 
bedrag, dit verklaart de ca. € 37.000,-- hogere opbrengsten. Ook waren de lasten ca. € 15.000,-- lager dan 
geraamd. 
 
Bezwaar en beroep VTH 
De lasten zijn per saldo ca. € 58.000,-- hoger dan geraamd. In de begroting is voor een klein bedrag 
rekening gehouden met het moeten betalen van griffie- en proceskosten. In 2021 is een aantal keer een 
hoog bedrag aan proceskosten betaald. Mede oorzaak hiervan zijn een aantal langlopende 
(milieu)procedures. Voor die procedures is veel inhoudelijke deskundigheid van Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant nodig geweest.  
 
Huisvesting vergunninghouders 
In 2020 zijn de woonunits in Eersel verkocht. In de begroting was nog wel voor 40% rekening gehouden met 
huurinkomsten uit deze woonunits. Ten opzichte van de begroting betekent dit een lagere huurinkomsten (€ 
16.000,--) dan geraamd. 
 



Productgroep Woonomgeving en leefmilieu 
Geen significante afwijkingen. 
 
Productgroep Planologie   
Bestemmingsplannen algemeen 
De inkomsten lagen in 2021 circa € 33.000,-- hoger dan ingecalculeerd. Dit overschot komt voor rekening 
van het project Bestemmingsplan buitengebied 2017 2e  herziening (het veegplan). De procedure m.b.t. 
Bestemmingsplan buitengebied loopt in 2020 en 2021. Daarnaast worden de geraamde kosten voor 
adviezen en inhuur overschreden met een bedrag van € 36.000,--. Dit komt omdat er met name ook in 2021 
kosten gemaakt zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het project Bestemmingsplan 
buitengebied 2017. Vanuit de jaarstukken 2020 was hier al rekening mee gehouden, door dit budget 
eenmalig te verhogen met € 29.000,-- middels een resultaatbestemming. 
Het totaal resulteert in 2021 in een overschrijding van € 3.000,--.  
 
Planschades 
In 2021 zijn geen tegemoetkomingen uitbetaald uit de post planschades. De geraamde kosten voor adviezen 
en leges worden onderschreden met een bedrag van € 8.000,-- 
 
Anterieure overeenkomsten  
In 2021 zijn er 46 lopende anterieure overeenkomsten, waarvan er 8 in 2021 zijn afgesloten. Het positieve 
saldo ten opzichte van de begroting exclusief apparaatskosten bedraagt afgerond € 64.000,-- en inclusief 
apparaatskosten afgerond € 34.000,--. Het saldo van de anterieure overeenkomsten in 2021 bedraagt 
afgerond € 2.000,-- voordelig doordat de toerekening van overheadslasten van afgerond € 32.000,-- in 
programma 11 dient te geschieden. 
 

4. Milieu 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten die vallen onder dit programma willen we het volgende 
maatschappelijke effect realiseren: “Inwoners van de gemeente Eersel wonen in een schone, gezonde 
en duurzame leefomgeving.” 
 

Subdoel/ 
beleidsterrein  

Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Afval-/ 
Grondstoffen 

Aantal kg 
huishoudelijk 
restafval per 
inwoner per jaar 
 
(verplicht) 

2021: 50 kg 
(inclusief 
milieustraat, 
meetbaar in 
2022) 
 
Landelijke 
VANG-
doelstelling: 100 
kg per inwoner 
 
Restafval per 
inwoner inclusief 
milieustraat: 
2021: 58 kg 
2020: 60 kg 
2019: 60 kg 

Om de kaders uit te werken worden de vol-
gende projecten uitgevoerd: 
1. Uitvoeren uitkomsten behoefteon-
derzoek 
2. Vervolgonderzoek scenario’s grond-
stof inname/ inzamelsysteem 
3. Optimalisatie bestaande inzamel-
structuren oud papier, glas, textiel 
4. Analyse Inzamelstructuur restafval 
5. Onderzoek kringloop en hergebruik-
centra bouwmaterialen 
6. Communicatieplan 

Duurzame 
energie 

Percentage 
elektriciteit 
opgewekt uit 
wind, 
waterkracht, zon 
of biomassa 
 
(verplicht) 

Norm 17,1% 
(meetbaar in 
2020) 
 
2019: 17,1%  
2018: 9,4%  
2017: 6,2% 

*Eigen ingekochte stroom is groen door 
aankopen Garanties van Oorsprong; 
  
*Zonnepanelen op eigen panden plaatsen; 
 
*In de Regionale Energiestrategie bepalen 
hoe wij (zowel inhoudelijk als procesmatig), 
als verantwoordelijke overheden, de geza-
menlijke opgave van 49% CO2-besparing in 



Subdoel/ 
beleidsterrein  

Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

2030 daadwerkelijk gaan realiseren, met 
welke strategie en onder welke voorwaar-
den.   
 
*Stimuleren particulieren, verenigingen en 
bedrijven om duurzame energie op te 
wekken en te besparen. 

Overlast vanuit 
leefomgeving 

Aantal klachten 
over overlast 
ingedeeld in: 
*Geuroverlast 
*Geluidsoverlast 
*Ernstige hinder 
door regenwater 
 
(eigen indicator) 

< 70 klachten 
over geluid 
(exclusief 
vliegverkeer) 
 
<20 klachten 
over geur 
 
2020 
9 geluidklachten 
en 1 geurklacht 
 
2019 
9 geluidklachten 
en 4 
geurklachten  

* Monitoring luchtkwaliteit en geluid via 
meetnet Eersel (AiREAS) en innovatief Re-
gionaal Meetnet Luchtkwaliteit en Geluid 
 
* Monitoring van de emissie van ammoniak, 
fijnstof en. geur vanuit de veehouderij 
 
*Bij ernstige hinder door regenwater altijd 
onderzoek uitvoeren en indien nodig maat-
regelen treffen; 
 
*Inzicht verkrijgen in de effecten van de 
klimaatverandering met betrekking tot 
hinder door neerslag. 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Afval-/Grondstoffen 
Ontwikkelingen 
De Kempengemeenten richten hun grondstoffenbeleid op de transitie naar een Circulaire 
Kempengemeenschap. Het lineaire economiemodel waarin waardevolle grondstoffen worden uitgeput heeft 
geen toekomst. We werken als Kempengemeenten naar een circulaire economie waarin we producten en 
grondstoffen zo lang mogelijk in de keten houden, op een duurzame manier materiaalketens sluiten en 
waarde creëren uit afvalstromen. De circulaire economie is geen doel op zich. Het is onderdeel van een 
duurzame samenleving die gericht is op het verminderen van de milieudruk. Een duurzame samenleving 
voorkomt afval, streeft naar optimaal hergebruik van producten en grondstoffen, wordt gevoed door 
duurzame energie, draagt bij aan klimaatbescherming en heeft oog voor people, planet en profit. 
 
Het streven is om zo veel mogelijk grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit in de (lokale) kringloop 
te behouden. Dit resulteert er automatisch in dat we zo min mogelijk restafval overhouden dat verbrand moet 
worden. We wensen een circulaire samenleving waarin het sluiten van kringlopen de normaalste zaak van 
de wereld is en af zijn van de wegwerpeconomie.  
 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 
Met het duurzaamheidsbeleid is aandacht voor duurzaamheidsthema’s die samenhangen met de 
energietransitie. Denk hierbij aan afval/materialen, klimaatadaptatie, het verduurzamen van mobiliteit, 
biodiversiteit en eerlijke productie. Het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het duurzaamheidsbeleid voor de 
aankomende jaren (2021 – 2025) is in 2021 opgesteld. Hierbij is er in het speciaal aandacht voor zon-op-dak 
en energiereductie. Het uitvoeringsprogramma geeft een actueel beeld van de stand van zaken ten opzichte 
van de Eerselse klimaatdoelstellingen. Jaarlijks wordt dit beeld geactualiseerd, mede met een 
duurzaamheidsbarometer. 
 
Regionale Energiestrategie 
In de Regionale Energiestrategie (RES) werken we onder begeleiding van de Metropoolregio Eindhoven 
samen met de 21 gemeenten in de MRE, twee waterschappen en de provincie Noord-Brabant. We maken in 
de RES afspraken hoe we als gemeenten toewerken naar 49% CO2-besparing in 2030. Dit doen wij binnen 
een nationaal kader, met een doorkijk naar 2050. De RES is een product waarin staat beschreven welke 
strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. 
 
De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor: 

- de opwekking van duurzame elektriciteit 
- energie besparen 



- de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en 
- de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur; 
 

De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en 
maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de 
RES. Het is goed om ons te realiseren dat de energietransitie een opgave en verantwoordelijkheid is met 
grote maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties. Het gaat dus om veel meer dan techniek. 
Om daadwerkelijk slagen te kunnen maken is acceptatie nodig bij bestuurders, bedrijven en inwoners. 
 
Van alle 21 gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Eindhoven hebben de gemeenteraden de 
RES 1.0 in 2021 vastgesteld.  
 
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
Met de RRE hebben we projecten opgezet om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende 
maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen 
van radiatorfolie en tochtstrip of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast is de regeling gebruikt om advies te 
geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Ook 
hebben we in het kader van de regeling een grootschalige inkoopactie opgezet. De projecten die worden 
gesubsidieerd werden vanuit de RRE liepen tot en met 31 december 2021. 
 
Transitievisie Warmte (TVW) 
In april 2021 heeft de raad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarna hebben we de 
Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als gemeente willen komen tot een 
aardgasvrij Eersel in 2050. In 2022 starten we met het opstellen van de verschillende Warmte 
Uitvoeringsplannen en de uitvoering van de TVW.  
 
Bewustwording duurzaamheid  
De gemeente Eersel wil bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder 
de inwoners van de gemeente vergroten. Hiervoor willen we mensen informeren en faciliteren om 
maatregelen te treffen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de 
werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Door organisatie breed draagvlak vindt samenwerking 
tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde 
budget is bedoeld voor interne en externe communicatieactiviteiten, workshops, organisatie van 
duurzaamheid bij basisscholen d.m.v. de toekomststoel, band op spanning, de nationale duurzame 
huizenroute inclusief thematours. Door bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke 
organisatie en onder de inwoners te creëren, verhogen we gedragsverandering in de gemeente wat een 
belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het 
duurzaamheidsbeleid.  

 
Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 - 2024 
Eind april 2021 is het Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 - 2024 door de raad 
aangenomen. Begin juli is een 0,2 fte medewerker gestart met de voorbereidingen om de voorgestelde 
acties. Voor dit dossier waren allereerst de inventarisatie van de situatie, wensen, wettelijke eisen en 
gesprekken met de verschillende spelers van belang. Met name is hier conform de wens van de raad 
allereerst gericht op de plannen met betrekking tot het bedrijfsleven. Hiervoor zijn kansen, beperkingen en 
opties in kaart gebracht.  Tevens werden in 2021, in combinatie met het onderzoek naar de 
professionalisering van KempenEnergie, de mogelijkheden voor de particuliere woningbezitters in kaart 
gebracht. Op basis hiervan kunnen in 2022 concrete acties worden ondernomen. In 2022 zullen dus de 
voornemens van 2021 als 2022 tot uitvoer worden gebracht om zo aan de gewenste doelstellingen van het 
plan te voldoen.  
 
Nieuwe overlegstructuur Luchthaven Eindhoven 
In het rapport Opnieuw Verbonden van Pieter van Geel, deed de verkenner in 2019 een advies over de 
ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030. De uitvoering van het rapport is gestart met het 
opzetten van de door hem geadviseerde Permanente Overleg Structuur. In 2020 werd met het rapport van 
de kwartiermakers de basis gelegd voor het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Met een door de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat benoemde voorzitter voor het eerste jaar is gestart met de inregelperiode. 
Deze inregelperiode is in verband met de COVID-19 pandemie verlengd tot en met 31 december 2021.  
Binnen het LEO zijn voor de aanbevelingen uit het rapport Opnieuw Verbonden werkgroepen opgericht, 
waarin alle betrokken actoren in overleg gaan. Dit wordt regionaal verantwoord in de Brede Overleg Kamer. 
De voorzitter van het LEO is de directe adviseur over ontwikkelingen rond de Luchthaven Eindhoven voor de 
minister van I&W en de staatssecretaris van Defensie. Ook de taken van het wettelijke COVM hebben een 
plek gevonden binnen LEO. 



 
Riolering/Water 
De werkzaamheden aan de riolering worden gedekt door de rioolheffing. In het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (vGRP) 2016-2021 en aanvullend in het raadsbesluit ‘actualisatie kostendekking riolering’, is 
vastgelegd hoe we de rioolheffing inzetten. Meer informatie vindt u ook in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ 
van deze begroting. 
 
Verbeteren kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dit wordt beïnvloed door 
vele aspecten. Hieronder staan de onderdelen die een directe relatie met de riolering hebben. 

- jaarlijkse neerslag, verdroging; (water vasthouden/infiltreren, niet afvoeren naar de RWZI 
- lozingen in de bodem of op oppervlaktewater (vergunningen/handhaving, lekkage riolering) 
- functioneren riolering (voorkomen van overstorten, voldoende berging) 

Voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Dommel en Kleine Beerze werken we samen met 9 andere 
gemeenten en het Waterschap in het “OAS samenwerkingsverband Waterportaal Kalisto”.  
 
Voor andere KRW-relaties zoals grondgebruik, wateronttrekking, bestrijdingsmiddelen en watersysteem 
staan andere partijen aan de lat. Zoals Provincie, Waterschap en agrariërs. De gemeente participeert actief 
in dergelijke projecten; IBP Levende Beerze, IBP Levende Run, IBP Proeftuinen de Kempen 
 
Bergen/Infiltreren van regenwater 
Hoger gelegen gebieden van Nederland, zoals de Kempen verdrogen in rap tempo. Met klimaatverandering 
is het vasthouden van regenwater en infiltreren in de bodem een speerpunt geworden. Binnen de bebouwde 
kom willen we regenwater niet meer via de riolering afvoeren naar de RWZI, maar vasthouden en infiltreren 
in de bodem; “afkoppelen van regenwater”. Het Waterschap geeft hiervoor subsidies. De gemeente Eersel 
legt sinds een aantal jaren bij het vervangen van oude rioolbuizen een 2e (infiltratie)buis voor regenwater. 
Regenwater dat op de rijbaan, voortuinen en het voorste dakvlak valt wordt opgevangen in de infiltratiebuis 
en zakt in de zandbodem weg. Alleen het huishoudelijk afvalwater wordt nog via het nieuwe vuilwaterriool 
afgevoerd naar de RWZI. De extra kosten hiervoor betrekken we in het kostendekkingsplan van het nieuw 
op te stellen GRP 2023-2028. 
 
Vervanging riolering en onderhoud riolering 
Lekkende rioolbuizen voorzaken vervuiling van de ondergrond. Andersom kan lekkend grondwater via de 
rioolbuis weg naar de RWZI stromen. Beiden zijn ongewenst. Daarom laten we elke 10 jaar rioolinspecties 
uitvoeren. Uit deze jaarlijkse inspecties volgt een uitvoeringsprogramma voor deelreparaties. Deze voeren 
we het jaar na inspectie uit. In het vGRP 2016-2021 en aanvullend in het raadsbesluit ‘actualisatie 
kostendekking riolering’ staan per jaar de voorgenomen investeringen voor rioolvervanging aangegeven. 
Deze lijst actualiseren we iedere 5 jaar, zo ook in 2022. Wanneer uit de inspectie acuut instortingsgevaar 
dreigt, grijpen we direct in. 
 
Functioneren van het rioolstelsel 
Met de klimaatverandering komen steeds zwaardere, korte buien voor. Dit veroorzaakt waterhinder in 
woonwijken, overbelasting van de RWZI Eindhoven en ongewenste overstorten uit het gemengde riool in het 
oppervlaktewater. We stellen verbeteringsmaatregelen voor op basis van hydraulische modelberekeningen, 
welke we hebben getoetst aan de praktijkervaringen. In Duizel en Wintelre staan de komende jaren 
verbeteringsmaatregelen op de agenda. De extra kosten hiervoor betrekken we in het kostendekkingsplan 
van het nieuw op te stellen GRP 2023-2028. 
 
Verbeteren betrouwbaarheid drukriolering buitengebied. 
De gemeente heeft ongeveer 500 drukrioolgemalen in eigendom en beheer. De oudste drukrioolgemalen 
dateren uit 1985. De economische afschrijving is 15 jaar. Technisch kunnen ze bij goed onderhoud langer 
mee. Inmiddels hebben de meeste installaties het einde van hun technische levensduur bereikt. Storingen 
veroorzaken ongemak voor bewoners van het buitengebied en vervuiling van sloten en bodem. In 5 jaar tijd 
gaan we het elektromechanische binnenwerk van de pompputten en schakelkasten volledig vervangen. 
Indien nodig vervangen en/of vergroten we ook het bouwkundige deel. In 2025 is het hele project voltooid. 
 
Onderzoeken (GRP en BRP’s) 
Het huidige GRP loopt tot en met 2021. In het GRP 2016-2021 zijn kosten opgenomen voor het opstellen 
van een nieuw GRP. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de wettelijke verplichting tot een 
GRP. Toch handhaven we het GRP als instrument/beleidsplan, omdat er een relatie moet liggen tussen 
visie, ambitie, beleid, kosten en rioolheffing. Het beleid wordt straks vertaald in het Omgevingsprogramma 
en het Omgevingsplan. In 2020 zijn we begonnen met het schrijven van het nieuwe GRP 2023-2028. Deze 
wordt eind 2022 door de Raad vastgesteld. Het lopende GRP 2016-2021 is met één jaar verlengd tot 2023.  



 
Ook laten we technische berekeningen uitvoeren aan de hydraulische werking van het rioolstelsel; de Basis 
RioleringsPlannen (BRP) In het BRP maken we hydraulische berekenen (hoe stroomt het water door het 
riool, welke diameters, -pompen en berging hebben we nodig). Deze berekeningen laten we globaal om de 
10 jaar per dorpskern maken; Het klimaat verandert, uitbreidingsplannen, veranderende wetgeving. Hieruit 
volgen hydraulische maatregelen. Meestal is dat het vergroten van rioolbuizen c.q. de aanleg van berging.  
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Voorkomen vervuiling; 
2. Milieuzorg 
 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Milieu         

2010 Maatr.i.h.k.v. Kad.Richtl.Water (MIP'10) 1.700.000 1.263.531 436.469 436.469 

2017 KRW maatregelen Gender + RWZI Eindhoven 59.000 38.190 20.810 20.810 

2018/2018 Riolering Onderzoekskosten 69.900 60.772 9.129 9.129 

2020 2020 Vervanging riolering GRP 783.000 780.300 2.700 0 

2021 2021 Vervanging riolering 795.000 0 795.000 0 

2021 2021 Vervangen electrotechn/mech deel gemalen 305.000 25.339 279.662 279.662 

2021 2021 Vervangen bouwkundig mech gemalen 22.000 0 22.000 0 

2021 2021 Riolering onderzoeken 27.000 14.417 12.583 12.583 

2021 2021 Groot onderhoud riolering (afkopp ihkv KRW) 53.000 0 53.000 0 

2021 2021 Verv electrotechn/ mech deel hoofdgmalen 125.000 3.690 121.310 0 

2020 Mobiel scheidingsstation 14.955 20.241 -5.286 0 

2020 Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum 56.600 7.560 49.040 49.040 

2021 Vervanging KCA depot 115.000 0 115.000 115.000 

2016+2017 Energiereductie gem. gebouwen (MIP 2016+2017) 199.000 149.946 49.054 49.054 

2017 t/m 2020 Energiereductie gem. gebouwen (MIP 17tm21) 2.082.000 455.355 1.626.645 1.626.645 

2019 Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen 76.350 14.104 62.246 62.246 

2018/2019 Verduurzamen mobiliteit 25.000 0 25.000 25.000 

2018 t/m 2021 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 285.974 90.336 195.638 195.638 

2018 / 2019 Ondersteuning ontwikkelingen E'Hoven airport 150.000 148.327 1.673 1.673 

2019 Geluidsbeleid (MIP 2019) 15.000 0 15.000 15.000 

2019 Bodembeleid (MIP 2019) 15.000 9.035 5.965 0 

2019+2020+2021 Bewustwording duurzaamheid (MIP 2019+2020+2021) 57.000 25.982 31.018 31.018 

2019 Wind- en zonne-energie (MIP2019) 50.000 25.157 24.843 24.843 

2019 Onderz transitie best gem vastgoed (MIO 2019) 25.000 0 25.000 25.000 

2020 Regionaal meetsysteem (MIP 2020) 75.000 15.000 60.000 60.000 

2020 Uitvoering regeling reductie energiegebruik 2020 249.183 207.076 42.107 23.857 

2020+2021 Transitievisie warmte en energie 257.758 72.218 185.541 185.541 

2021 Uitv plan v aanpak energiereductie, zon op dak 160.000 11.111 148.889 148.889 

2021 Aanpassen geluidswal MCC de Kempen 135.000 7.776 127.225 127.225 

2018 / 2020 Proj. Intensivering toez.veehouderijen 201.000 158.725 42.275 36.555 

            

  Totaal programma: 8.183.720 3.604.185 4.579.535 3.560.876 

 
Toelichting: 
OAS samenwerkingsverband Waterportaal “Kalisto”  
Dit is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten die hun afvalwater afvoeren op de RWZI Eindhoven. 
Dit in het kader van de OAS (Optimalisatie Afvalwater Systeem). Soms is het  kostenefficiënt zijn om kleine 
maatregelen samen te doen om hoge kosten in je eigen gemeente te voorkomen. Waterschap de Dommel is 
penvoerder in deze samenwerking. Het doel is om de waterkwaliteit in de Dommel en Kleine Beerze te 



verbeteren. Dit project loopt sinds 2017 en bestaat uit drie tranches. De 1e tranche is voltooid, de 2e is in 
uitvoering en de 3e tranche is in voorbereiding. Voor het project gebruiken we onderstaande deelkredieten. 

- Maatregelen i.h.k.v. Kader Richtlijn Water (KRW, MIP 2010) 
Op dit krediet zijn de kosten betaald voor de uitvoeringsmaatregelen van de OAS. In lijn met de 
financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter is het 
restantkrediet nodig voor de uitvoering van de 2e en 3e tranche en moet deze daarom worden 
overgeboekt naar 2022. 

- KRW-maatregel Gender en RWZI Eindhoven (MIP 2017) 
Dit krediet dekt de voorbereidingskosten van de OAS, Helaas stokt de voorbereiding nu enigszins. 
De ambities staan echter nog steeds. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 
jaar) te worden afgesloten, echter blijft het restantkrediet nodig en moet deze daarom worden 
overgeboekt naar 2022. 

 
Riolering onderzoekskosten => opstellen BRP kom Eersel. 
Dit krediet wordt gebruik voor het opstellen van het Basis RioleringsPlan (BRP) voor de kernen van de 
gemeente Eersel. In het BRP maken we hydraulische berekeningen (hoe stroomt het water door het riool, 
welke diameters, -pompen en berging hebben we nodig). De berekeningen zijn in concept voltooid, in 2022 
ronden we het rapport af en schrijven we de bestuurlijke samenvatting. In lijn met de financiële verordening 
dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter is het restantkrediet nodig om dit af te ronden en 
moet daarom worden overgeboekt naar 2022. 
 
Vervanging riolering (MIP 2020) 

- De middelen uit dit krediet zijn ingezet als het 60% rioleringsaandeel (€ 780.000) voor het project 
Steensel weer één dorp (SW1D) 1e fase. Het krediet kan worden afgesloten. 

 
Vervangen riolering (MIP 2021) 

- Dit krediet komt overeen met de jaarlijkse reservering ten behoeve van het vervangen van riolering 
zoals berekend in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2016-2021. Deze werd tot voor kort één 
op één overgenomen in het jaarlijkse MIP. Hieruit werd dan later het aandeel riolering verdeeld over 
integrale projecten. Dit is onoverzichtelijk. Deze systematiek laten we na 2021 dan ook los. Vanaf 
het MIP 2022 definiëren we integrale, in plaats-, tijd-, omvang- en budget gebonden projecten.  
Het equivalent van dit bedrag is het rioleringsaandeel in het project Steensel weer één Dorp 2e fase 
(MIP 2022). Dit krediet kan worden afgesloten. 

 
Vervangen elektromechanische deel gemalen => Vervangen elektro/mech deel drukriool 1e fase (MIP 
2021) 

- Zie bovenstaande. Dit krediet is voorbestemd voor het vervangen van het elektromechanische deel 
van drukrioolpompen 1e fase. Dit project is in voorbereiding en de uitvoering is in 2022. Het restant-
krediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt naar 2022. Fase 2 t/m 5 volgen in de jaren 
2022-2025. 

 
Vervangen bouwkundig deel gemalen (MIP 2021) 

- Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten  
 
Riolering onderzoeken (MIP 2021) => opstellen GRP 2023-2028 

- Zie bovenstaande. Dit krediet gebruiken we voor het laten schrijven van het Gemeentelijk Riolerings-
Plan (GRP) 2023-2028. Deze opdracht is in 2020 begonnen en het GRP wordt in 2022 vastgesteld. 
Het restantkrediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt naar 2022. 

 
Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW, MIP 2021) 

- Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten. 
 
Vervangen elektromechanische deel hoofdgemalen (MIP 2021) 

- Zie bovenstaande. Dit krediet kan worden afgesloten.  
 
Mobiel scheidingsstation 
De pilot met het Mobiel Scheidingsstation is afgerond met een kredietoverschrijding van € 5.286,--. In 2022 
wordt de pilot geëvalueerd. Dit krediet kan worden afgesloten. 

 
Onderzoek uitwerking grondstoffencentrum 
Door de gemeenteraad van de gemeente Eersel is ingestemd met de verdere uitwerking van het scenario 
om te komen tot 1 grondstoffencentrum voor de gemeente Eersel, Bladel en Reusel de Mierden. De 



uitwerking van dit scenario en locatieonderzoek lopen. Hierover wordt de raad in 2022 geïnformeerd. Het 
restantkrediet overboeken naar 2022. 
 
Vervanging KCA depot 
Het KCA depot op de milieustraat is nog niet vervangen. Het idee was dat het KCA depot direct in een 
nieuwe grondstoffencentrum ingepast zou kunnen worden. Door nadere uitwerking van het 
grondstoffencentrum is gebleken dat dit technisch nog niet geheel mogelijk is. Vanwege onzekerheid over 
het nieuwe grondstoffencentrum is het verzoek het budget voor een nieuw KCA depot in 2022 te behouden 
en afhankelijke van de besluitvorming over het grondstoffencentrum (mei 2022) het KCA wel of niet 
vervangen.  
 
Energiereductie gem. gebouwen (MIP 2016+2017) 
Het krediet is beschikbaar gesteld voor diverse duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijke gebouwen. 
Dit jaar zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  

• Zonneboiler in gymzaal Duizel. 
In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter dient het 
restantkrediet te worden overgeboekt naar 2022 voor uitvoering van onder andere de volgende 
duurzaamheidsmaatregelen:  

• Zonnepanelen op gymzalen Duizel en Steensel  

• HR++ beglazing gymzaal Duizel en Steensel  
 
Energiereductie gem. gebouwen (MIP 17tm21) 
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het realiseren van diverse duurzaamheidsmaatregelen volgens 
uitvoeringsplan verduurzamen gemeentelijk vastgoed welke uw raad op 1 november 2016 heeft  
vastgesteld. In 2021 zijn met dit krediet de volgende duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd:  

• LED verlichting op alle sportveld- en baanverlichtingen (de basisvoorzieningen op de 7 sportparken); 

• HR++ glas bij sporthal de Ladder; 

• HR++ glas bij gymzaal Duizel; 
 
In 2022 en verder staan nog een breed scala aan duurzaamheidsmaatregelen gepland.  
Realisatie van al deze maatregelen is een uitdaging i.v.m. benodigde intensieve voorbereidingstijd en omdat 
uiteindelijke realisatie mede afhankelijk is van de volgende factoren:  

• De businesscase moet voor elke locatie positief zijn (waarbij de haalbaarheid van alle 
duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot. de terugverdienopdracht van de betreffende 
investering/maatregelen in kaart moeten worden gebracht); 

• De uitkomst van gesprekken met de betreffende verenigingen inzake op bovengenoemde 
businesscases (terugverdienmodel van de investering versus baten) moet positief zijn; 

• De levensvatbaarheid van de betreffende verenigingen moet positief zijn (uitvoer in afstemming op 
toekomstig accommodatiebeleid). 

 
In 2022 staan onder andere de volgende duurzaamheidsmaatregelen in de planning: 

• Zonnepanelen, dakisolatie, HR++ glas, WTW bij Markt 29; 

• Zonnepanelen, WTW bij streekmuseum; 

• Na-isoleren spouwmuren gymzalen Duizel en Steensel; 

• Zonnepanelen, Ledverlichting, gevel/dak/vloerisolatie, HR++ glas bij nieuwbouw tennis Vessem; 

• Gevelisolatie en HR++ glas bij gevelrenovatie Hockey; 
 
Het restantkrediet dient overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Onderzoek verkeerslawaai diverse woningen 
Van het Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft de gemeente subsidie ontvangen voor onderzoek naar 
verkeerslawaai voor diverse woningen (158 in totaal), verspreid door de gemeente maar met name 
geconcentreerd aan de Eindhovenseweg in Steensel en de Willibrorduslaan in Eersel. De situatie ten 
aanzien van de saneringsoperatie wegverkeerslawaai aan de Eindhovenseweg in Steensel en de 
Willibrorduslaan in Eersel worden in aparte projecten opgepakt/uitgevoerd. Dit heeft te maken met de 
herinrichtingsplannen voor beide wegen. Wat resteert is een “verzamelproject” van 41 woningen verdeeld 
over de gemeenten. Hiervoor is recent een concept saneringsprogramma opgesteld. Op korte termijn wordt 
gestart met aanvullend onderzoek naar te nemen gevelmaatregelen. Bron- en overdrachtsmaatregelen zijn 
niet doelmatig of mogelijk. Het restantkrediet overboeken naar 2022. 
 
 
 



Verduurzamen mobiliteit 
In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden afgesloten, echter moeten de 
kosten voor de realisatie van de 2 openbare laadpalen bij het gemeentehuis in 2022 nog ten laste komen 
van dit krediet. Het restantkrediet daarom overboeken naar 2022. 
 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsbeleid 
Met het duurzaamheidsbeleid is aandacht voor duurzaamheidsthema’s die samenhangen met de energie-
transitie. Denk hierbij aan afval/materialen, klimaatadaptatie, het verduurzamen van mobiliteit, biodiversiteit 
en eerlijke productie. Het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het duurzaamheidsbeleid voor de aankomende 
jaren (2021 – 2025) is in 2021 opgesteld. Hierbij is er in het speciaal aandacht voor zon-op-dak en 
energiereductie. Het uitvoeringsprogramma geeft een actueel beeld van de stand van zaken ten opzichte 
van de Eerselse klimaatdoelstellingen. Jaarlijks wordt dit beeld geactualiseerd, mede met een 
duurzaamheidsbarometer die nog in ontwikkeling is. Het restant krediet gaat de komende jaren gebruikt 
worden om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma 2021 – 2025. Daarom restant krediet 
overboeken naar 2022. 
 
Ondersteuning ontwikkelingen Ehv Airport 
Het krediet voor de ondersteuning van de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport is beschikbaar gekomen 
voor de inzet van Eersel in het proces om te komen tot Proefcasus en vervolgens een nieuw 
Luchthavenbesluit voor de Luchthaven Eindhoven. Daarnaast is uit dit krediet het meetnet Eersel ontstaan. 
Door corona is het Luchthavenbesluit nog niet vernieuwd, het restantkrediet dient dan ook te worden 
overgeboekt, zodat hier in 2022 nog gebruik van gemaakt kan worden.  
 
Geluidsbeleid 
Het bestaande geluidbeleid is verouderd en moet worden geactualiseerd. Dit project hangt samen met de 
implementatie van de Omgevingswet. De Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten 
(RIOK) heeft het standpunt ingenomen om de overgang naar de Omgevingswet beleidsneutraal te laten 
verlopen. Dit betekent dat aanpassing van het geluidbeleid wordt uitgesteld. De Omgevingswet biedt het 
bevoegde gezag een ruime periode na 2022 om het beleid omgevingswet-proof te maken. Het restantkrediet 
overboeken naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient 
te worden. 
 
Bodembeleid 
Het beschikken over een actuele bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart maakt het uitvoeren van 
bodemtaken efficiënter en eenduidiger. Ook in financiële zin heeft dit voordelen, zowel voor de gemeente als 
bedrijven en inwoners, bijvoorbeeld bij infrastructurele werken en de ontwikkeling van bouwprojecten. De 
actualisering van het beleid is afgerond en besluitvorming door de gemeenteraad heeft in 2021 
plaatsgevonden. Het krediet kan, in lijn met de financiële verordening, afgesloten worden. 
 
Bewustwording duurzaamheid  
De gemeente Eersel wil bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder 
de inwoners van de gemeente vergroten. Hiervoor willen we mensen informeren en faciliteren om 
maatregelen te treffen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de 
werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Door organisatie breed draagvlak vindt samenwerking 
tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde 
budget is bedoeld voor interne en externe communicatieactiviteiten, workshops, organisatie van 
duurzaamheid bij basisscholen d.m.v. de toekomststoel, band op spanning, de nationale duurzame 
huizenroute inclusief thematours. Door bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke 
organisatie en onder de inwoners te creëren, verhogen we gedragsverandering in de gemeente wat een 
belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het 
duurzaamheidsbeleid. Het restant krediet gaat de komende jaren gebruikt worden om de plannen uit het 
uitvoeringsprogramma uit te voeren. Daarom restant krediet overboeken naar 2022. 
 
Wind- en zonne-energie 
Het krediet wind- en zonne-energie wordt gebruikt om zowel het beleid als het toetsingskader te kunnen 
toetsen d.m.v. het regieteam. Leden van dit regieteam zijn zowel intern als extern. De externe leden worden 
ingehuurd. Ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden, 
moet dit restant worden overgeboekt zodat we deze leden in 2022 kunnen betalen. 
 
Onderz transitie best gem vastgoed (MIP 2019) 
Dit project was in afwachting van de Transitievisie Warmte (TVW) van gemeente Eersel. In april 2021 heeft 
de raad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarna is de TVW opgesteld. Hierin staat 
beschreven hoe wij als gemeente willen komen tot een aardgasvrij Eersel in 2050. Deze TVW is daarmee de 



basis voor het uitwerken van maatwerkadviezen, per gebouw, waarbij de (on)mogelijkheden voor een 
gasloze oplossing inclusief eventuele benodigde aanvullende investeringen in beeld worden gebracht.  
Deze uitkomsten kunnen dan in de meer-jaren-onderhoudsplannen worden geïntegreerd, waarna we op de 
natuurlijke vervangmomenten, de betreffende gasinstallatie, vervangen door een gasloze oplossing.  
Het krediet moet daarom worden doorgeschoven naar 2022 voor opstellen van een maatwerkadvies (als 1e 
pilot) t.b.v. een gasloos gemeentehuis, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) 
afgesloten dient te worden. 
 
Regionaal meetsysteem 
Het krediet voor het Regionaal Meetsysteem wordt gebruikt voor de (financiële) verplichtingen die behoren 
bij het besluit om deel te nemen aan de Regionaal Meetsysteem met meetpunten in de eigen gemeente. In 
Eersel is een meetpunt geplaatst in Knegsel. De eerste rapportage van de metingen is begin 2022 
aanstaande. Jaarlijks bedraagt de bijdrage (minimaal) €7.500,-. Vandaar dat dit restant dient te worden 
overgeboekt, zodat hier in 2022 en verder gebruik van kan worden gemaakt.  
 
Uitvoering regeling reductie energiegebruik 2020 
Voor de Regeling Reductie Energieverbruik hebben we vouchers verstrekt aan huiseigenaren om 
energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast hebben wij de regeling gebruikt om advies te geven 
aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie en heeft er een 
grootschalige inkoopactie plaatsgevonden. De regeling liep tot en met 31 december 2021. De eindafrekening 
moet nog plaatsvinden. Daarom restantkrediet overboeken naar 2022.  
 
Transitievisie warmte en energie 
In april 2021 heeft de raad de Startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarna hebben we de 
Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als gemeente willen komen tot een 
aardgasvrij Eersel in 2050. Het restantkrediet gaat de komende jaren gebruikt worden om uitvoering te 
geven aan de Transitievisie Warmte. Daarom restantkrediet overboeken naar 2022. 
 
Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 – 2024 
In April 2021 heeft de raad Plan van aanpak energiereductie en zon-op-dak 2021 – 2024. In de tweede 2021 
zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het plan uitgevoerd. Het restantkrediet is nodig om de gestelde 
taken uit te voeren en moet worden overgeboekt naar 2022. 
 
Aanpassen geluidswal MCC de Kempen (1e berap 2021) 
De gemeente Eersel is projectpartner in het Kempische BedrijvenPark (KBP) in Bladel. De bouw van een 
groot bedrijfspand op het KBP in Bladel veroorzaakt extra geluidsoverlast richting Eersel. Bij de Raad van 
State werd hiervoor een procedure tegen de gemeente Bladel gevoerd. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband KBP en de gemeente Bladel hebben ons college om medewerking gevraagd voor 
het verlengen van één van de geluidswallen op Eersels grondgebied. Wij hebben de ervaring hiermee en 
bezitten de lopende vergunningen voor dit grondwerk. Ons college heeft ingestemd met dit verzoek. Het 
beschikbare krediet is een werkkrediet. Het restantkrediet is hiervoor nodig en moet worden overgeboekt 
naar 2022. De uiteindelijke kosten zijn voor rekening van het KBP. 
 
Proj. Intensivering toez.veehouderijen 
Het restantkrediet is gesaldeerd in verband met de lagere inkomsten vanuit de Provincie en betreft  
€ 36.555,--. Dit krediet dient overgeboekt te worden naar 2022 en wordt in 2022 nog volledig aangewend 
voor de eindafrekening vanuit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.  
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Milieu         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 

   
  

Voorkomen vervuiling 2.000.732 1.922.149 2.009.959 -87.810 

Milieuzorg 269.793 576.793 598.291 -21.498 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.270.525 2.498.942 2.608.250 -109.308 

BATEN     

Voorkomen vervuiling 3.897.664 3.876.089 3.901.079 24.990 

Milieuzorg 164.261 467.261 341.100 -126.161 



Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 4.061.925 4.343.350 4.242.179 -101.171 

  -1.791.400 -1.844.408 -1.633.929 -210.479 

 
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.270.525 2.498.942 2.608.250 -109.308 

Kapitaallasten 1.028.779 1.242.467 1.129.385 113.082 

Apparaatskosten 576.741 576.741 673.921 -97.180 

Totaal lasten 3.876.045 4.318.150 4.411.556 -93.406 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 4.061.925 4.343.350 4.242.179 -101.171 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 126.000 160.286 34.286 

Totaal baten 4.061.925 4.469.350 4.402.465 -66.885 

Saldo programma -185.880 -151.200 9.091 -160.291 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Voorkomen vervuiling 
Riolering 
De lasten en baten en baten exclusief kapitaallasten en apparaatskosten zijn per saldo afgerond € 64.000,-- 
nadeliger dan geraamd. Inclusief kapitaallasten en apparaatskosten is dit afgerond € 53.000,-- nadeliger. 
Dit nadeel wordt geheel veroorzaakt door lagere kosten binnen de riolering, waardoor de overdekking in het 
kader van het btw-compensatiefonds € 53.000,-- lager mag zijn, hetgeen een nadeel is voor het 
exploitatiesaldo maar een voordeel betekent voor de lasten binnen de gesloten financiering van de riolering. 
 
Afvalstoffenheffing 
De lasten en baten en baten zijn per saldo afgerond € 124.000,-- voordeliger dan geraamd. Dit wordt 
veroorzaakt door een hogere afvalstoffenheffing (€ 77.000,--) en een compensatie vanuit de coronagelden 
groot € 30.680,-- voor lagere inkomsten uit textiel (zie 2e bestuursrapportage 2021). 
 
Productgroep Milieuzorg 
Milieubeheer 
Voor 2021 zijn inkomsten geraamd voor energiebesparende maatregelen die wij als gemeente uitvoeren bij 
o.a. verenigingen. Veel maatregelen die voor 2021 gepland waren zijn niet in 2021 uitgevoerd, waardoor we 
in 2021 afgerond € 132.000,-- minder aan inkomsten hebben ontvangen dan begroot. Hiertegenover staan 
lagere kapitaallasten. 
 

5. Veiligheid 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Inwoners zijn en voelen zich veilig in de gemeente Eersel.” 
 

Onderwerp Indicator (verplichte 
of eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Jeugd-
criminaliteit 

Het aantal 
verwijzingen naar Halt, 
per 10.000 inwoners in 
de leeftijd van 12-17 
jaar  
 
(verplicht) 

< 115,8 
 
2020 
Eersel: 110 
Nederland: 
110 
 

*Het aandachtsgebied “veiligheid” van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) staat 
in nauw contact met de politie en gemeente. 
Door kennis en kunde te delen, voorkomen 
we problemen. 
  
*Meer zichtbaarheid van het CJG+ op straat 
bij hanggroepen om met hen in contact te 



Onderwerp Indicator (verplichte 
of eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

2019  
Eersel: 84 
Nederland: 
132  
 
2018  
Eersel: 107 
Nederland: 
119 
 

komen. 
Inzet jeugdcoach vanaf 2019. 
 
* Door de bevordering van weerbaarheid van 
de jeugd, zullen zij een duidelijkere keuze 
kunnen maken.  

Delicten Het aantal 
winkeldiefstallen per 
1.000 inwoners 
 
(verplicht) 

<1 
 
 
2020 
Eersel: 0,3 
Nederland: 2 
 
2019  
Eersel: 0,3 
Nederland: 2,3  
 
2018  
Eersel: 0,3 
Nederland: 2,2 

Handhavend optreden door Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (BOA), politie en 
justitie.  
 
 

 Het aantal gewelds- 
misdrijven per 1.000 
inwoners 
 
(verplicht) 

<3,5 
 
2020 
Eersel: 3,1 
Nederland: 4,5 
 
2019 
Eersel: 2,6 
Nederland: 4,8  
 
2018  
Eersel: 3,3 
Nederland: 4,9 

We nemen deel aan het Veiligheidshuis en 
we vaardigen een gemeentelijke functionaris 
af bij casus-overleggen. 
 

 Het aantal diefstallen 
uit woningen per 1.000 
inwoners 
 
(verplicht) 

<4 
 
 
 
2020 
Eersel: 1,8 
Nederland: 1,8 
 
2019  
Eersel: 3,1 
Nederland: 2,3  
 
2018 
Eersel: 1,6 
Nederland: 2,5 

We zetten in op nazorg voor ex-delinquenten 
mede via de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst (ISD) de Kempen. Denk aan inkomen 
werk/ uitkering, identiteitsbewijs, schuldsane-
ring en huisvesting). 

 Het aantal vernielingen 
en beschadigingen (in 
de openbare ruimte) 
per 1.000 inwoners 
 
(verplicht) 

<4,0 
 
2020 
Eersel: 3,9 
Nederland: 6,2 
 
2019 
Eersel: 3,1 
Nederland: 5,9 

Met gerichte publicaties in het weekblad de 
Hint en vooral social media vragen we 
aandacht voor bevorderen van 
meldingsbereidheid en het doen van aangifte. 
De meld- en herstellijn uitbreiden met een 
mogelijkheid tot het melden van onveilige 
situaties in de openbare ruimte. 



Onderwerp Indicator (verplichte 
of eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

 
2018 
Eersel:  4,5 
Nederland: 5,4 

Veiligheids-
gevoel 

Percentage inwoners 
dat zich wel eens 
onveilig voelt in eigen 
buurt 
 
(eigen indicator) 
 
 
 
 
 
 

< 2,4 % 
 
2020: 0,5%  
 
2018: 1,1% 
 

 

*Tweejaarlijkse monitoring via burgerpeiling 
waarstaatjegemeente.nl. 

 
*Met gerichte publicaties in weekblad de Hint, 
de website en social media maken we inwo-
ners bewust van risico’s en beïnvloeden we 
hun gedrag. 
 
*De gemeente bevordert burgerinitiatieven op 
het gebied van veiligheid. Buurtpreventie, 
schouwrondes en buurtpreventie WhatsApp 
groepen worden ondersteund door gemeente 
en politie.  
 
*We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid 
tegen georganiseerde criminaliteit door het 
toepassen van diverse beleidsregels. 

Rampen en 
incidenten 

Aantal oefeningen van  
staffunctionarissen in 
het kader van 
Rampenbestrijding 
 
(eigen indicator) 
 
 
 
 
 

≥ 1 
 
 
2021: 1 
 
2020: 0 
 
2019: 1  
 
2018: 1 

*We nemen deel aan (regionale) mono- en 
multidisciplinaire oefeningen van het regio-
naal crisisplan. 
 
*Bij evenementen nemen we deel aan multi-
disciplinaire advisering en toetsen we de vei-
ligheidsplannen. 
 
*We signaleren tijdig en organiseren 
desgewenst (multidisciplinair) (crisis) overleg. 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Kwartiermaker Kempen Interventie Team (KIT) / proeftuin 
Gedurende de periode 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2020 heeft de gemeente Eersel deelgenomen aan 
het pilotproject KIT (Kempen Interventie Team). Belangrijk doel van de pilot was het oefenen met het 
integraal uitoefenen van toezicht samen met partners. Zo participeerden ook de gemeenten Bergeijk, Best, 
Bladel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Veldhoven en Waalre, het UWV, de Belastingdienst, de Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Sociale Verzekeringsbank en 
de Politie in het project. Door ziekte van de kwartiermaker heeft het KIT enige tijd stilgelegen in 2021.  
 
Per 2022 gaat het KIT definitief van start met een nieuwe kwartiermaker.  
Verder neemt onze gemeente deel aan de zogenoemde proeftuin. Dit is ook een pilotproject en gaat over 
datagestuurd handhaven. Het is de bedoeling om zowel het KIT als de proeftuin te integreren in onze 
reguliere handhaving.  
 
Jeugdcriminaliteit 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) de Kempen is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, 
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de Kempen. Ouders zijn zelf de belangrijkste opvoeders, maar ook 
het netwerk rond een gezin bepaalt het verloop van de opvoeding. Steun vanuit de leefomgeving is heel 
belangrijk. Pas als deze steun niet voldoende is, volgt professionele hulpverlening. In gevallen dat jeugdigen 
een (al dan niet strafbare) misstap maken, vindt er direct afstemming plaats tussen politie en CJG+ om tot 
een passend (hulpverlenings-)traject te komen om de jeugdige de juiste handvatten te geven. 
 
Delicten 
Als gemeente hebben we de regie op veiligheidsbeleid. Naast een intensieve samenwerking met de overige 
Kempengemeenten en politie, werken we samen met het Veiligheidshuis. Dit is een samenwerking van 
diverse organisaties die gaat over jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en 
radicalisering. Door deze en de samenwerkingsvormen met de inwoners van gemeente Eersel, spelen we 
efficiënter en slagvaardiger in op problemen en het voorkomen hiervan.  



 
Veiligheidsgevoel 
Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tast de maatschappelijke integriteit ernstig aan. Het 
beïnvloedt de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We werken daarom intensief samen 
met onder andere het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) met als doel om in onderlinge 
samenwerking het vestigingsklimaat van georganiseerde criminaliteit negatief te beïnvloeden.  
 
Door onze dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de kernen, maar ook door de komst van buurtpreventie, 
bereiken we inwoners en andersom. Onze inwoners oefenen meer invloed uit en organiseren zich beter door 
de beschikbaarheid van informatie. Hierdoor geven ze meer vorm aan hun eigen (veilige) leefomgeving. 
Door het ontstaan van buurtpreventie WhatsAppgroepen en gebruik van social media worden inwoners, 
maar ook de gemeente snel bereikt. Hierdoor ontstaan kortere en snellere communicatielijnen, waardoor het 
veiligheidsgevoel vergroot wordt. 
 
Rampen en incidenten 
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit de 21 burgemeesters uit onze regio, zorgt voor 
passende hulpverlening in geval van rampen en crisis. Niet alleen het op peil houden van voldoende 
getraind personeel en het behalen van de gestelde opkomsttijden voor de brandweer, maar ook preventieve 
maatregelen en voorlichting worden geïnitieerd vanuit de Veiligheidsregio. Door het maken van goede 
werkafspraken tussen de Veiligheidsregio en de gemeente, ontstaat er een continue aandacht voor fysieke 
veiligheid. Om snel en adequaat te reageren bij een ramp of crisis, beschikt de gemeente over een goed 
opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Samen met de Veiligheidsregio (bevolkingszorg) 
vullen we deze processen in en zorgen we voor oefeningen.  
 
Risicobeheersing & risicobestrijding 
Op basis van een gemeenschappelijke regeling en (contract)afspraken, levert de Veiligheidsregio advies 
over risico’s en te nemen maatregelen. Advisering bij evenementen maakt hiervan onderdeel uit.  
 
Vergroten zelfredzaamheid 
Brandweer Nederland heeft diverse programma’s waarin ze de zelfredzaamheid en bewustwording bij brand 
stimuleren. Door nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio en lokale brandweerposten, vergroten we in 
het kader van “Brandveilig leven” de risicobewustwording van (minder zelfredzame) inwoners en bedrijven. 
Dit doen we door voorlichtings- en preventiecampagnes.  
De gemeente en lokale brandweer blijven in contact met de bedrijven (op bedrijfsterreinen) binnen onze 
gemeente, om hen bewust te maken van de eigen verantwoording op het gebied van preventieve en  
risicoreducerende maatregelen. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Sociale veiligheid; 

2. Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. 

 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Veiligheid         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 
   

  

Sociale veiligheid 79.867 107.197 105.050 2.147 

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. 1.237.150 1.237.150 1.280.257 -43.107 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.317.017 1.344.347 1.385.307 -40.960 

BATEN     

Sociale veiligheid 150.600 59.375 60.713 1.338 

Brandveil.,hulpverl.,ramp.bestr. 65.569 65.569 68.148 2.579 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 216.169 124.944 128.861 3.917 

  1.100.848 1.219.403 1.256.446 -37.043 

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 



  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.317.017 1.344.347 1.385.307 -40.960 

Kapitaallasten 29.384 29.384 30.750 -1.366 

Apparaatskosten 320.397 320.397 354.818 -34.421 

Totaal lasten 1.666.798 1.694.128 1.770.875 -76.747 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 216.169 124.944 128.861 3.917 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 0 0 0 

Totaal baten 216.169 124.944 128.861 3.917 

Saldo programma 1.450.629 1.569.184 1.642.014 -72.830 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Sociale veiligheid 
Geen significante afwijkingen. 
 
Productgroep Brandveiligheid, hulpverlening, rampenbestrijding 
Brandweerkazernes 
De vervangingskosten ad € 21.991,-- voor het golfplaten dak van brandweerkazerne Vessem is in de 1e 
berap van 2021 gerapporteerd. Deze vervanging was, in de MOP 2021-2030, pas in 2030 voorzien en met 
de 1e berap van 2021 is voorgesteld om dit onderhoud naar voren te halen, dus uitvoering in 2021. Dit 
verklaart de helft van de overschrijding. Overigens hebben deze werkzaamheden toch niet in 2021 
plaatsgevonden, maar zijn deze kosten, met de jaarrekening, doorgeschoven naar 2022.  
Daarnaast waren deze kosten, in de MOP 2022-2031, ook al geraamd in het jaar 2022. Hierop is de 
toevoeging aan de voorziening gebaseerd, waardoor deze kosten nu dubbel opgenomen zijn in deze post. 
Met de jaarrekening van 2022 wordt dit verrekend. 
 

6. Verkeer en vervoer 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Goede bereikbaarheid in balans met verkeersveiligheid en met zo min mogelijk overlast.” 
 

Beleidsveld/doel Indicator (verplicht 
of eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Bereikbaarheid  Kwaliteitsniveau B 
wegennet uitgedrukt 
in de landelijke 
richtlijn CROW  
 
(nader toegelicht in 
de beleidsnotitie 
kwaliteitsplan 
wegen) 
 
(eigen indicator) 

Niveau B ≥ 6 
(Meetbaar in 2022) 
 
2020: 5,4  
 
2018: 5,7  
 

*Uitvoeren van 
onderhoudsmaatregelen (op basis 
van twee jarige inspectie) om het 
gekozen kwaliteitsniveau B te 
handhaven;  
 

 

Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Uitvoering maatregelen Verkeersveiligheidsplan (VVP) 
Een ongeval heeft meestal meerdere oorzaken en ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De 
mens speelt daarbij de belangrijkste rol, maar ook een vervoermiddel met gebreken of de toestand van de 
weg kan (mede) oorzaak zijn van een ongeval. Met verschillende maatregelen maakt de gemeente het 
verkeer veiliger en proberen we het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden te verminderen. 
Dit is een actie die continu om aandacht vraagt. In 2021 is verder gegaan met de uitvoering van diverse 
maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. 



 
Aanpak van verkeersonveilige situaties 
Op basis van verkeersongevallen, verkeerstellingen, meldingen en overleggen met onder andere 
dorpsraden en politie, beoordelen we (nieuwe) verkeersonveilige situaties. We passen deze situaties aan 
waar mogelijk. In overleg met de scholen kijken we naar een veilige schoolomgeving en nemen we 
maatregelen. Dit zijn doorlopende acties, die we in 2021 hebben voortgezet. 
Zo is in de schoolomgeving ’t Busseltje in Eersel de verkeersveiligheid verbeterd door onder andere het 
aanpassen van de kruising Berkakkers – Gaobertstraat en is een stukje voetpad aangelegd in de 
Schadewijkstraat ter hoogte van de Boonstraat. In Vessem hebben we een verhoogd plateau aangebracht 
op de kruising Hoogeloonseweg – Zwembadweg (Eurocamping) en hebben we de fietsdoorsteken verbeterd 
op de Jan Smuldersstraat. In Wintelre is ook een fietsdoorsteek verbeterd op de Oostelbeersedijk. Verder 
hebben we in Wintelre/Vessem kantmarkering aangebracht op het vrijliggend fietspad Merenweg. 
 
Gedrag weggebruiker 
De meeste ongevallen zijn het gevolg van menselijke fouten. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich 
bewust is van zijn gedrag. Ook in 2021 hebben we maatregelen genomen om dat gedrag te beïnvloeden. 
Maatregelen zijn het ondersteunen van scholen op het gebied van verkeersveiligheid, het ondersteunen van 
landelijke en provinciale campagnes en het plaatsen van digitale snelheidsdisplays waarop de automobilist 
kan zien hoe hard hij rijdt. Ook heeft er in Knegsel een zogenaamde snelheidsmeterspaarpot gehangen. Een 
snelheidsmeter die goed weggedrag beloont, waarbij iedereen die zich aan de maximumsnelheid houdt, geld 
in een spaarpot brengt voor een lokaal goed doel. 
 
Regionale ontwikkelingen (Bereikbaarheidsagenda) 
De wegen houden niet op bij de gemeentegrens. Ontwikkelingen buiten de gemeente kunnen van invloed 
zijn op het verkeer in onze gemeente. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afstemming met 
andere gemeenten in de regio. Daarom hebben we hier regelmatig overleg over. In 2016 is een plan 
gemaakt (bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant) met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio 
Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar blijft. In 2021 zijn deze maatregelen verder uitgewerkt. Zo hebben 
we met 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) en Veldhoven een voorlopig 
ontwerp gemaakt voor de snelle fietsverbinding De Kempen – stedelijk gebied. 
 
Verbeteren fietsinfrastructuur  
De fiets is de duurzame oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in deze regio. In de achtereenvolgende 
MIP’s staan t/m MIP 2021 diverse fietspaden opgenomen om aan te leggen en te verbeteren. 

- Aanleg fietspad Mr. de la Courtstraat (MIP 2020; uitgevoerd 2021) 
- Aanleg fietspad Knegselsedijk (MIP 2019; uitvoering 2022) 
- Aanleg fietspad Duiselseweg (MIP 2019; uitvoering 2023/2024)) 
- Aanleg fietspad Urnenweg (MIP 2020; uitvoering 2024) 
- Aanleg fietspad Stevert (MIP 2017; uitvoering 2023) 
- Asfalteren fietspaden Stokkelen (MIP 2021; voltooid 2021) 
- Aanleg fietstunnels Diepveldenweg/Stokkelen; voltooid 2021) 
- Herstraten fietspaden Bergeijksedijk (2e berap 2021; uitvoering 1e half jaar 2022) 
- Aanleg fietsviaduct over A67 nabij IT Meerheide (uitvoering vóór 2028) 
- Studie snelfietsroute Reusel-Hapert-Eersel-Steensel-Veldhoven (uitvoering 2025-2028) 

 
Aanleg fietspad Stevert, Steensel 
De verbindingsweg van Steensel naar Riethoven (Riethovenseweg – Stevert) heeft geen fietsvoorzieningen. 
Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwd. De 
verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van regionale fietsverbindingen. De gemeente 
Eersel en Bergeijk trekken samen op in aanleg van dit fietspad tussen Steensel en Riethoven. In het kader 
van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 ontvangen wij hiervoor 50% subsidie. 
 
Steensel weer één dorp, Hart van Steensel 
Het dorp Steensel wordt sinds mensenheugenis doorsneden door de (voormalige) provinciale weg Turnhout-
Eindhoven. De laatste jaren reden gemiddeld 6.000 mvt/dag door Steensel. De weg deelde het dorp. Met de 
aanleg van de N69 met de aansluiting op de A67 bij Oeienbosch is het verkeer meer dan gehalveerd. Het is 
nu dan ook mogelijk om de fysieke tweedeling van het dorp te beëindigen. In 2020 heeft de gemeenteraad 
het project “Steensel weer één dorp” als speerpunt omarmd. In aanvulling daarop heeft de gemeente in 2021 
de RK kerk aangekocht met als uiteindelijke doel om hiervan een dorpshuis/MFA te maken. De kerk met 
aanpalend plein is dan het nieuwe hart van Steensel. Medio 2024 moeten beide projecten zijn voltooid. 
 
 
 



Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk 
Met de vaststelling van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de verkeersproblematiek tussen Eersel en 
Bergeijk onderdeel geworden van het totale pakket aan maatregelen rondom de N69 corridor. Als onderdeel 
van dit pakket zijn de gemeenten Eersel en Bergeijk samen met de provincie gestart met de aanleg van de 
Diepveldenweg tussen Eersel en Bergeijk aansluitend op de N397 ter hoogte van de Boevenheuvel.  
 
Als flankerende maatregelen worden Stokkelen en de Hazenstraat verkeersluw ingericht. In Bergeijk wordt 
de sluiproute via Hooge Berkt fysiek afgesloten d.m.v. een tractorsluis. 
 
Herinrichting Knegselsedijk. 
De Knegselsedijk vormt samen met Steenovens en Hoef de ontsluiting van de noordelijke Kempen-dorpen 
naar het Rijkswegennet A67. Als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda wordt het deel tussen de 
Steenovens en Hoef beter herkenbaar gemaakt voor het (vracht)autoverkeer om deze rol nog beter te 
vervullen. Hiervoor worden ook de aansluitingen van Steenovens/Knegselsedijk en Knegselsedijk/Hoef 
aangepast. Aan de noordzijde van de weg wordt een fietspad aangelegd. In 2021 heeft de provincie Noord 
Brabant 50% subsidie voor dit project afgegeven (maximaal € 1.587.500,--). 
 
Aanleg looproute voor mensen met een beperking op de Markt en Hint 
De Markt en Hint zijn onderdeel van het beschermde dorpsgezicht van Eersel. De bestrating is gemaakt van 
klassieke materialen zoals gebakken waalformaatjes en kasseien. Dit oogt heel mooi, maar het is moeilijk 
beloopbaar voor ouderen en mensen met een beperking. We willen onderzoeken hoe we een goed 
begaanbare loopstrook kunnen realiseren zonder het beschermde dorpsgezicht aan te tasten. We willen en 
moeten dit in nauw overleg doen met ondernemers, bewoners en de heemkundeverenigingen 
 
Uitvoering Beleidsplan Openbare Verlichting  
In het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2024 zijn naast de reguliere beheer- en onderhoudstaken, 
twee speerpunten opgenomen: het verwijderen van lichtmasten in het buitengebied en het ombouwen van 
de (oranje) SOX verlichting naar LED. Daarnaast wordt bij reguliere vervanging ingezet op het toepassen 
van LED verlichting. In 2018 was alle SOX verlichting vervangen door LED en in het buitengebied waren 
overbodige lichtmasten verwijderd. In de daaropvolgende periode hebben we achteraf bezien kansen laten 
liggen om grote stappen te maken in het integrale beheer. Wel hebben we flink gespaard voor OV. 
 
In 2022 leggen we u ter vaststelling een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting 2023-2028 voor. 
Hierin gaan we beschrijven hoe we op een meer planmatige wijze: 

- Het beheer efficiënter kunnen inrichten 
- Onze duurzaamheidsdoelstellingen versnellen 
- Sociale veiligheid in woonwijken kunnen verbeteren 

 
Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67  
Vanuit inwoners van de gemeente Eersel wordt geluidsoverlast ervaren van de A67. Een geluidswal of 
geluidscherm zou hier uitkomst kunnen brengen. De gemeente is hierin evenwel geen bevoegd gezag. 
Rijkswaterstaat geeft aan dat de normen geen geluidswal rechtvaardigen. Daarom is er in 2021 een 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden om geluidreductie te koppelen aan de opwek van zonne-energie 
langs de A67. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van 2022 aan u gepresenteerd. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Bereikbaarheid; 
2. Verkeersveiligheid 

 
INVESTERINGEN 
 

    
Beschik-

baar 
Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Verkeer en vervoer         

2020 Steensel een dorp (fase 1) 620.000 502.258 117.742 117.742 

2020 Eindhovensweg Locht kruising 150.000 150.117 -117 0 

2021 Steensel weer een dorp 2e fase 235.000 129.421 105.579 105.579 

2021 Vervangen verharding Korenbloemlaan (2021) 20.000 42.371 -22.371 -22.371 



2021 Looproute mensen met beperking Markt-Hint (2021) 50.000 7.350 42.650 42.650 

2021 Herinrichting Carquefouplein (2021) 50.000 3.383 46.618 46.618 

2021/2021 Herinrichting Hazenstraat - Stokkelen (2021) 1.076.000 706.909 369.091 369.091 

2021/2021 Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021) 119.605 111.535 8.070 8.070 

2021 Vervangen brug Heike Vessem 325.000 0 325.000 325.000 

2010/2011 Rec. en vervang. riol. Wilh.laan (MIP'10+'11) 1.424.000 1.407.790 16.210 0 

2016 Actualisatie en digitalisatie  wegenleger (Mip '16) 30.000 29.805 195 195 

2017 Vervanging verharding Knegselsedijk/ Duiselseweg (MIP2017) 830.000 18.009 811.991 811.991 

2017/2019 Aanleg fietspad Stevert (MIP2017) 1.010.000 30.768 979.232 979.232 

2019 Carquefouplein 25.000 10.155 14.845 14.845 

2019, 2021 Herin knegselsedijk/Duiselseweg 2.270.000 226.651 2.043.349 2.043.349 

2019 Vrijliggend fietspad Duiselseweg 700.000 2.766 697.234 697.234 

2019+2020 Verv verharding Boksheide 123.000 120.132 2.868 0 

2019 Voetpad geschikt rolstoel Gr Meer 56.000 2.605 53.395 53.395 

2019 Project Smara 251.031 110.976 140.055 140.055 

2019 Verharding parkeerterr waterwingeb Vessem Wintelre 97.000 95.477 1.523 0 

2020 Fietspad Mr de la Courstraat (MIP 2020) 355.000 159.474 195.526 195.526 

2020 Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020) 700.000 1.339 698.661 698.661 

2019/2021 Bijdr bereikbaarheidsagenda regio brede projecten 422.000 126.530 295.470 295.470 

2020 Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel 95.000 92.491 2.509 2.509 

06/07/08/09/10/11 
/12 /13/14/15/16/ 
17 /18/19/20/21 

Verkeersveiligheidsplan 
(MIP'07+08+09+10+11+'12+'13+'14+'15+'16+'17+18+19) 

2.201.310 2.153.488 47.822 47.822 

2020, 2021 Verkeersveiligheidsplan 2020 142.500 99.240 43.260 43.260 

07/09/17/18/20/21 Middenweg Eersel – Bergeijk – N397 (MIP'09+17+ 3.362.169 1.598.991 1.763.178 573.178 

2020, 2021 Regionale HUB 120.565 80.974 39.591 39.591 

2021/2021 Maatregelen verkeersveiligheid (2021) 117.110 60.057 57.053 57.053 

2020 Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020) 76.000 76.000 0 0 

            

  Totaal programma: 17.053.290 8.157.061 8.896.229 7.685.746 

 
Toelichting: 
Steensel weer één Dorp 

• SW1D 1e fase (MIP 2020) 

• Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef (MIP 2021) => SW1D 2e fase (MIP 2022) 
 
Dit zijn deelbudgetten voor het project “Steensel weer één dorp” (2020-2023) groot € 5,2 miljoen zoals 
besloten in de raadsvergadering van 22 september 2020. De uitvoering van fase 1 aan de zuidzijde van de 
Eindhovenseweg is eind 2021 voltooid en opgeleverd. De onderhoudstermijn fase 1 loopt. In 2021 hebben 
we de inspraak gehouden voor fase 2 aan de noordzijde van de Eindhovenseweg. De uitvoering van fase 2 
is eind 2021 gegund en medio februari 2022 gestart. Beide restantkredieten moeten overgeboekt worden 
naar 2022 

 
In 2022 zijn we opnieuw met de dorpsraad en de bewoners van de Eindhovenseweg aan tafel gegaan om de 
inrichtingsvisie uit 2020 nog eens tegen het licht te houden. Het verkeersaanbod is sterk gewijzigd sinds de 
openstelling van de N69/aansluiting Oeienbosch  Het tracé van de snelfietsroute F67 ligt over de 
Eindhovenseweg. Ook de aankoop van de kerk als “Hart van Steensel” is van invloed op de openbare 
ruimte. Daarnaast leeft de wens van de gemeenteraad om Steensel vrachtwagenluw te maken. De 
uitvoering van deze 3e fase SW1D  (Eindhovenseweg) is vanaf de zomer 2023 voorzien. Het 
uitvoeringskrediet hiervoor wordt opgevoerd in de VJN 2023. 
 
Kruising Eindhovenseweg /Locht 
Het vervangen van dit laatste stukje betonweg voor de gemeentegrens met Veldhoven is in het voorjaar 
2021 voltooid. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet kan worden afgesloten. 
 
Reconstructie en vervangen riolering Wilhelminalaan (MIP 2010 + 2011) 
Zomer 2021 hebben we de overstortkelder/ledigingsgemaal van het regenwaterriool Wilhelminalaan 
gebouwd, samen met een aantal inrichtingselementen rondom het voedselbos. De onderhoudstermijn is 



afgelopen. Het krediet met een restant van € 16.210,-- kan, in lijn met de financiële verordening, worden 
afgesloten.  
 
Actualisatie en digitalisatie wegenlegger (MIP 2016) 
In januari 2022 heeft de rechtbank s’Hertogenbosch uitspraak gedaan in het beroep tegen de vaststelling 
van de Eerselse wegenlegger door GS van de provincie Noord Brabant. Momenteel digitaliseren we deze 
analoge wegenlegger. Deze digitale versie wordt ook geschikt om te koppelen aan de digitale databank voor 
de nieuwe omgevingswet. In lijn met de financiële verordening dient dit krediet (binnen 3 jaar) te worden 
afgesloten, echter is het restantkrediet nog nodig en dient daarom overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Herinrichting Hoef/Knegselsedijk/Duiselseweg/Steenovens 

• Herinrichting Knegselsedijk/Duiselseweg (MIP 2019 + 2020) 

• Vervangen verharding Knegselsedijk/Duiselseweg (MIP 2017) 

• Vrijliggend fietspad Duiselseweg (MIP 2019) 
 
In 2021 is het ontwerp, bestemmingsplan en bestek voor fase 1 gemaakt (Steenovens-Knegselsedijk-Hoef). 
Het werk is aanbesteed, maar de gunning werd aangehouden. Dit omdat er beroep werd aangetekend tegen 
het bestemmingsplan Knegselsdedijk. Ook de grondverwerving was vertraagd. De uitvoering van fase 1 start 
in het voorjaar 2022. De inspraak, bestemmingsplan en grondaankopen van fase 2 (Duiselseweg) zijn voor 
2022 -2024 voorzien. De restantkredieten zijn hiervoor nodig en dienen overgeboekt te worden naar 2022. 
Zo ook kredieten ‘Vervangen verharding Knegselsedijk/Duiselseweg’ en ‘Vrijliggend fietspad Duiselseweg’ 
welke cf. de financiële verordening (binnen 3 jaar) afgesloten dienen te worden. 
 
Aanleg fietspad Stevert (MIP 2017) 
Dit fietspad tussen Steensel en Riethoven wordt samen met de gemeente Bergeijk voorbereid. Afgelopen 
jaar heeft ons college u geïnformeerd over de tracékeuze, zijn wij in gesprek gegaan met de betrokken 
grondeigenaren en is de brede participatie gestart. Het bestemmingsplan en grond- aankopen hopen we in 
2022 af te ronden. De gezamenlijke uitvoering is in 2023 voorzien. Het restantkrediet is hiervoor nodig en 
dient overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) 
afgesloten dient te worden. 
 
Herinrichting Carquefouplein 

• Carquefouplein (MIP 2019) 

• Herinrichting Carquefouplein (MIP 2021) 
 
Dit project is inmiddels groter en complexer geworden dan in eerste instantie voorzien. Met name op gebied 
van water/riolering. Afgelopen jaar hebben we flinke wateroverlast op het plein ervaren. Hiervoor moeten we 
oplossingen zoeken. De Kerkstraat en Schadewijkstraat zijn de zoekrichtingen. In 2021 zijn de hydraulische 
berekeningen en verkeerskundige onderzoeken gestart. In 2022 start de bewonersparticipatie. De 
restantkredieten zijn hiervoor nodig en dienen overgeboekt te worden naar 2022. Zo ook het krediet 
‘Carquefouplein (MIP 2019)’ welke cf. de financiële verordening (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. 
In het MIP 2021-2024 staat de uitvoering van het Carquefouplein voor 2023 opgenomen.  
 
Vervangen verharding Boksheide (MIP 2019 +2020) 
Het project is eind 2020 voltooid. De onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet met een restant van  
€ 2.868,-- kan worden afgesloten. 
 
Voetpad Grootmeer geschikt voor rolstoel (MIP 2019) 
In 2021 heeft de dorpsraad Wintelre het benodigde aanvullend krediet toegezegd gekregen van SLLE 
(Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven). Aanleg van het voetpad in 2021 is helaas niet gelukt, omdat 
er een tijdelijke kunstroute door het gebied liep. De volgende periode dat we in dit natura 2000 gebied 
mogen werken is half augustus 2022 t/m september 2022. Dit is de enige periode in het jaar dat er geen 
geboortegolf is van de daar aanwezige reptielen en amfibieën. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient 
overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) 
afgesloten dient te worden. 
 
Project SMARA 
Voor de Kempen geldt dat de bereikbaarheid in het gebied te eenzijdig is. Openbaar vervoer is in de 
Kempen geconcentreerd op beperkte lijnen en deze sluiten beperkt of niet aan op bestaande 
(werk)locaties. De Kempengemeenten hebben daarom het project Smart Mobility Rural Areas 
(SMARA) (als onderdeel van de bereikbaarheidsagenda) opgestart, waarvan de gemeente Eersel kartrekker 
is. Het project SMARA richt zich op het opzetten van een fijnmazig netwerk van nieuwe vervoersvormen ter 
ondersteuning en versterking van de bestaande openbaar vervoerslijnen. Bij de realisatie kijken we naar de 



(economische) urgentielocaties zoals bedrijventerreinen, scholen, centrumgebieden, grootschalige 
recreatieve voorzieningen en kleine kerkdorpen  In 2021 zijn we verder gegaan met het deelproject ‘F’kes 
Meerijden’, een innovatief concept voor een sociale én vervoerskundige toets van samenrijden. Met dit 
deelproject willen we diverse opstaplocaties realiseren, verdeeld over de Kempen, waarbij inwoners mee 
kunnen rijden met andere inwoners. Vanwege de Corona is dit deelproject tijdelijk stopgezet. In 2022 wordt 
hier weer een vervolg aangegeven. Om de projecten voort te zetten dient het restantkrediet overgeboekt te 
worden naar 2022. 
 
Verharding parkeerterreinen waterwingebied Vessem-Wintelre (MIP 2019) 
Met dit krediet zijn in 2020 en 2021 parkeerplaatsen aangelegd bij de Bosschuur, tennisvereniging Wintelre, 
nabij Grootmeer en hebben we de verkeerscirculatie bij het sportpark Vessem verbeterd. De 
onderhoudstermijn is afgelopen. Het krediet met een restant van € 1.523,-- kan worden afgesloten. 
 
Fietspad Mr de la Courtstraat 
Dit krediet is door uw raad vastgesteld bij de begroting 2020 daar buiten de bebouwde kom tussen Knegsel 
en Vessem bij het gedeelte tussen Maaskant en de komgrens een fietspad ontbreekt, waardoor de fietsers 
op dit gedeelte de weg op moeten. In 2020 is begonnen we met de voorbereiding van een vrijliggend 
fietspad tussen de Maaskant en de komgrens. Deze fietsverbinding tussen Knegsel en Vessem maakt 
onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen en is aangelegd in 2021. In 2022 moeten 
hiervoor nog enkele bijkomende maatregelen uitgevoerd worden, het restantkrediet dient overgeboekt te 
worden naar 2022. 
 
Vrijliggend fietspad Urnenweg (MIP 2020) 
In 2021 is de tracéstudie gestart. We mikken op een fietspad aan de zuidzijde van de weg; aanleg 2024. Aan 
deze zijde hebben we veel grondeigendom liggen. Voorwaarde is wel dat het aanwezige archeologisch 
Rijksmonument dit toelaat. De archeologische onderzoeken hiervoor zijn gestart. Deze maken deel uit van 
de bestemmingsplanprocedure (2022/2023).  Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te 
worden naar 2022. 
 
Bijdragen bereikbaarheidsagenda regio brede projecten 
In 2018 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-
2030 aangegaan. Onderdeel van dit samenwerkingsovereenkomst is de financiering van de regio brede 
projecten door alle 21 samenwerkende gemeenten. Voor Eersel bedragen de totale kosten  
€ 422.000,--. In 2022 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden 
naar 2022. 
 
Parkeerbehoefte nabij dorpshart Knegsel (MIP 2020) 
Eind 2021 waren de aanleg van parkeerplaatsen, beweegtuin (bewonersinitiatief) en de groenvoorzieningen 
voltooid. Het werk is opgeleverd en nu zijn we bezig met de financiële afronding. Onderdeel daarvan is het 
innen van financiële bijdragen van derden. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te 
worden naar 2022. Medio 2022 zal het krediet worden afgesloten. 
 
Vervangen verharding Korenbloemlaan (MIP 2021) 
De inspraak is in 2021 gevoerd. De wens van de meerderheid van de bewoners is het verwijderen van 80 
bomen in de straat. Deze worden vervangen door 40 grote, beter passende exemplaren aan de zuidzijde 
van de rijbaan. Het trottoir aan de noordzijde van de rijbaan wordt volledig vernieuwd. De bestrating van de 
rijbaan blijft grotendeels liggen. Deze ligt voldoende vlak en opnieuw bestraten is overbodig. Het werk is in 
het voorjaar 2022 gestart. Herplant van bomen en het groen is in de winter 2022/2023. Het restantkrediet is 
hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Looproute mensen met beperking Markt-Hint (MIP 2021) 
In 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Er is een onderzoek gedaan naar de vitaliteit van 
de aanwezige bomen. In 2022 is een procesbegeleider ingehuurd om het inspraak-proces te begeleiden. 
Uitvoering is na de zomer 2023 voorzien. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te 
worden naar 2022. 
 
Herinrichting Hazenstraat – Stokkelen (MIP 2020 + 2021) 

- Dit project stond oorspronkelijk voor 2022 op de rol. In 2021 hebben we de afsluiting van Stokkelen 
t.b.v. aanleg Diepveldenweg gebruikt om ook de deelprojecten “verkeersremmende maatregelen 
Stokkelen” en “asfalteren fietspaden Stokkelen” uit te voeren. Hiermee werd de maatschappelijke 
overlast van een tweede volledige wegafsluiting Stokkelen voorkomen. 



- Eind 2021 zijn we gestart met de bewonersparticipatie voor de reconstructie van de Hazenstraat 
tussen Stokkelen en Boevenheuvel. Dit deelproject start na de zomervakantie 2022. Het 
restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. 

 
Haalbaarheidsonderzoek geluidswal A67 (2021) 
In 2021 is het krediet gebruikt om de opdracht van de raad aan te scherpen en uit te werken in een 
bestuursopdracht. Hierna zijn we gestart met het haalbaarheidsonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden in 2022 verwacht. Daarom het restantkrediet overboeken naar 2022.  

 
Vervangen brug Heike (raadsvoorstel oktober 2021) 
Nadat akkoord van de raad hebben we onze adviseur de vervolgopdracht gegeven voor het ontwerp, 
onderzoeken, bestek, aanbesteding en gunning. De wachttijd voor productie en levering van de prefab 
betonelementen is erg lang. Naar verwachting zal de daadwerkelijke vervanging van de brug pas in 
november 2022 beginnen. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. 

 
Verkeersveiligh.plan(MIP 2010 t/m 2019) 
Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen 
verkeersveiligheid voor de jaren 2010 t/m 2019. Hiervan zijn in de loop van de jaren vele projecten 
uitgevoerd, waaronder het instellen van 30 en 60 km/uur zones en het verbeteren van diverse 
schoolomgevingen met de nodige verkeersmaatregelen. In 2020 en 2021 zijn we begonnen met de 
voorbereiding en uitvoering van de laatste projecten die in 2022 worden afgerond. Het gaat met name om de 
afronding van de projecten aanpassing schoolomgeving ’t Busseltje (Berkakkers Eersel) en aanpassen 
fietsdoorsteken op kruisingen in Vessem en Wintelre. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient 
overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Uitvoering VVP 2020 
Uw raad heeft op 3 maart 2020 middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de 
maatregelen verkeersveiligheid 2020. In 2021 hebben we dit krediet onder andere besteed aan de uitvoering 
aanpassing kruising Hoogeloonseweg Vessem met toegang naar Eurocamping en voorbereiding afsluiting 
Hoogstraat Eersel. In 2022 worden voor de kruising Hoogeloonseweg de laatste werkzaamheden verricht en 
moet de afsluiting Hoogstraat Eersel nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient 
overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Verkeersstructuur Eersel – Bergeijk (Diepveldenweg; MIP 2009 + 2017 + 2018) 

- Dit project wordt vanuit de gemeente Bergeijk begeleid. Zowel financieel als in uitvoering. In 2021 is 
het overgrote gedeelte van het werk voltooid (gedeelte Bergeijk-Stokkelen-N397). Helaas kon de 
aansluiting met de rotonde N397 niet in 2021 gemaakt worden door problemen met het verleggen 
van een persleiding van het waterschap. Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te 
worden naar 2022. 

- In het krediet is ook rekening gehouden met € 1.190.000,-- welke gedekt wordt door een Provinciale 
subsidie. De subsidie van de Provincie staat op naam van gemeente Bergeijk. Voorgesteld wordt om 
het krediet met deze € 1.190.000,-- voor zowel de uitgaven als inkomsten af te ramen. Per saldo is 
deze aanpassing dus budgetneutraal. 

- Rond het voorjaar van 2022 kan/zal de weg voor het verkeer worden opengesteld. Daarna volgt de 
onderhoudstermijn, gevolgd door de eindafrekening met Bergeijk. Het krediet kan dan medio 2023 
worden afgesloten. 

 
Regionale HUB 
Dit krediet is door uw raad beschikbaar gesteld voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding van 
de planstudie en de planstudie zelf voor de jaren 2020 t/m 2022. Voor Eersel bedragen de totale kosten € 
33.000,--. In 2022 wordt vervolg gegeven aan het project. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden 
naar 2022. 
 
Maatregelen verkeersveiligheid (2021) 
Uw raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering met betrekking tot de maatregelen 
verkeersveiligheid 2021. In 2021 hebben we dit krediet onder andere besteed aan de bijdrage aan regionale 
proces- en coördinatiekosten voor de bereikbaarheidsagenda en aanbrengen kantmarkering fietspad 
Merenweg. In 2022 moeten onder andere nog verkeersdrempels worden aangebracht in de Lantie Vessem. 
Het restantkrediet is hiervoor nodig en dient overgeboekt te worden naar 2022. 
 
Gladheidsbestrijding 2x strooiers (MIP 2020) 
In 2021 zijn de 2 grote strooiers ‘geremanufactured/ gerefurbished’ waardoor dit krediet nu kan worden 
afgesloten.  



 
EXPLOITATIE 
 
 

Programma: Verkeer en vervoer         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 

   
  

Bereikbaarheid 1.634.709 746.709 1.975.987 -1.229.278 

Verkeersveiligheid 370.555 408.930 1.405.859 -996.929 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.005.264 1.155.639 3.381.846 -2.226.207 

BATEN     

Bereikbaarheid 16.000 -992.639 243.469 1.236.108 

Verkeersveiligheid 33.500 33.500 1.026.532 993.032 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 49.500 -959.139 1.270.001 2.229.140 

  1.955.764 2.114.778 2.111.845 2.933 

 
 

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 2.005.264 1.155.639 3.381.846 -2.226.207 

Kapitaallasten 616.600 731.234 442.082 289.152 

Apparaatskosten 959.809 959.809 814.446 145.363 

Totaal lasten 3.581.673 2.846.682 4.638.374 -1.791.692 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 49.500 -959.139 1.270.001 2.229.140 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 142.291 290.911 307.726 16.815 

Totaal baten 191.791 -668.228 1.577.727 2.245.955 

Saldo programma 3.389.882 3.514.910 3.060.646 454.264 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Bereikbaarheid 
Planmatig onderhoud wegen 

- We hebben de keuze gemaakt om in 2021 met de uitvoering van as- en kantstrepen een pas op de 
plaats te maken. Hierdoor is sprake van een onderschrijding van € 15.488,-- ten aanzien van de 
begroting. We hebben een deel van het budget 2021 gebruikt om een goede inventarisatie van 
belijningen, figuraties en de kwaliteit daarvan te maken. In 2022 gaan we een inhaalslag in het 
onderhoud van slechte belijningen uitvoeren. Vanaf 2023 gaan we het beheer en onderhoud via 
jaarplannen, geografische georiënteerd in de markt zetten. Dit is een stuk efficiënter. 

 
Dagelijks onderhoud wegen 

• Asfalt  
Veel asfaltwegen buiten de bebouwde kom zijn inmiddels meer dan 40 jaar oud. Sommige wegen 
zelfs 60 jaar. We doen hier steeds meer klein dagelijks onderhoud, bijvoorbeeld scheuren vullen. Als 
we dit consequent doen, rekken we de restlevensduur op en blijven de wegen verkeersveilig. 
Hierdoor is € 21.486,-- meer uitgegeven dan de € 10.000,-- die was begroot. Eind 2022 presenteren 
wij u het nieuwe beheerplan wegen. Wij zullen hierin voorstellen doen voor een aangepaste beheer- 
en kostendekkingsstrategie. 

• Elementen  
Het gemiddelde kwaliteitsniveau van wegen zit nog net op het geambieerde B-niveau (onderkant 
bandbreedte). Een flink deel is dan logischerwijze gezakt tot onder de norm. Dit betekent steeds 



meer klein onderhoud. Dit wordt grotendeels uitgevoerd door de buitendienst, maar de capaciteit 
wordt hier steeds meer de beperkende factor. We besteden vaker klein dagelijks onderhoud uit en 
ook calamiteitenafhandeling (buiten werktijd) neemt toe. Hierdoor is € 17.411,-- meer uitgegeven. 

 
Risico 

- In 2021 zijn wij geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Voor de doorlopende projecten uit deze 
jaarrekening houden we rekening met 10% prijsstijging over het jaar 2021. Dit zal mogelijk tot 
kredietaanpassingen of kredietoverschrijdingen van lopende projecten leiden. 

 
Wegen en kunstwerken (via reserves)  
De toevoegingen aan de reserve zijn per saldo € 38.139,-- lager dan geraamd. Hier tegenover staat een 
lagere beschikking over de reserves in verband met kapitaallasten. 
 
Productgroep Verkeersveiligheid 
Gladheidsbestrijding 
Voor 2021 hebben we als gevolg van de zachte winters van afgelopen jaren het budget verlaagd. Het 
beschikbaar budget was € 50.000,--. In 2021 hebben we relatief veel moeten strooien waardoor  
€ 72.960,-- is uitgegeven.  
 

7. Cultuur, sport en recreatie 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Mogelijkheden creëren om inwoners mee te laten doen aan en te kunnen laten genieten 
van sport, cultuur en recreatie.” 
 
*Recreatie komt ook terug in programma 8 ‘Economische structuur’ (toerisme). 
 

Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Sport Percentage niet 
sporters 
 
(verplicht) 

≤ 45,0% 
 
2020: 
Eersel 46,2% 
Nederland 49,3% 
 
2016:  
Eersel 38,1% 
Nederland: 
48,7% 
 
 

*Inzet combinatiefunctionarissen voor 
basisscholen en Zeer Moeilijk Le-
rende Kinderen (ZMLK) school; 
 
*Inzet buurtsportcoaches voor oude-
ren, ouders en jonge kinderen, 30-
plussers en 50-plussers en mensen 
met een beperking; 
 
*Ondersteuning verenigingen door 
sportcoördinator. 
 
*Deelname aan Uniek Sporten Uniek 
Sporten Brabant biedt gratis onder-
steuning aan Brabanders met een 
beperking of chronisch ziekte bij het 
vinden van een passende sport.  
 
*Pilot opzetten van een sportvereni-
ging voor chronisch zieken. 
 
*Opstellen van een regionaal 
Kempisch Sport- en Beweegakkoord. 

 Het percentage 
inwoners dat (zeer) 
tevreden is over 
sportvoorzieningen 
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 
 

≥ 77% 
 
2020  
Eersel: 76% 
Nederland 72% 
 
2018 Eersel 76% 
Gemeenten < 

*In stand houden voldoende toe-
komstbestendige sportvoorzieningen, 
waarbij het eventueel samenvoegen 
van sportparken niet van bovenaf zal 
worden opgelegd. 
  
*Sportbeoefening voor iedereen mo-
gelijk (blijven) maken; 



Beleidsveld/doel Indicator (verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

(eigen indicator) 
 
 

25.000 inwoners: 
76% 
 
 

 
*Open staan voor nieuwe sporten, 
maar kiezen van multifunctioneel ge-
bruik van bestaande voorzieningen; 
 
*Uitvoeren toekomstbestendig 
accommodatiebeleid. 

Cultuur en 
Cultuureducatie 

Tevredenheid van 
inwoners over het 
aanbod van culturele 
voorzieningen 
uitgedrukt in een 
rapportcijfer  
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 
 
(eigen indicator) 

≥ 6,8 
 
2020: 6,6  
 
2018: 6,7  
 

*Inzet combinatiefunctionarissen; 
 
*Cultuureducatie bieden we structu-
reel aan alle leerlingen van 4 tot en 
met 18 jaar. Ieder kind komt minimaal 
een, en zo mogelijk twee keer, in 
aanraking met elke kunstdiscipline 
(theater, dans, muziek, beeldend, 
multimedia, literatuur en cultureel erf-
goed); 
 
*Muziekschool, harmonieën en fan-
fare verzorgen muzieklessen op ba-
sisscholen; 
*We houden een basisbibliotheek in 
Eersel in stand en een jeugdbiblio-
theek-voorziening in elke kern; 
 
*Vier keer per jaar bieden we een na-
schools aanbod cultuur aan voor een 
periode van zes weken; 
*We ondersteunen instellingen op ge-
bied van cultuur via een subsidiepro-
gramma; 
 
*We ondersteunen ad hoc producties 
en manifestaties; 
 
*We ontwikkelen een 
kunstwandelroute Het Groene Lint in 
samenwerking met de stichting. 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Kunstroute Het Groene Lint 
De werkzaamheden met betrekking tot de vlechtheggen ten behoeve van de ”Kunstroute Het Groene Lint” 
zijn overgedragen aan “Stichting Kunstroute Het Groene Lint” die in november 2018 is opgericht. 
Naast de aanleg van het verbindende element ‘Het Lint’ in de vorm van vlechtheggen worden langs de route 
op Eersels grondgebied autonome kunstwerken geplaatst. In 2021 zijn twee autonome kunstwerken 
geplaatst langs de route. In april 2021 is kunstwerk Het Groene Ei geplaatst op de ovonde en in november 
2021 kunstwerk Janus. Janus is geplaatst bij de poeltjes ter hoogte van Koppelen. 
 
LandArt project om de kernen van Eersel te verbinden met Kunst 
De geplande LandArt-tentoonstelling in de kern Wintelre is in 2020 niet doorgegaan in verband met corona. 
Het evenement is tevens de start van de pilot om de kernen van Eersel te verbinden door middel van kunst. 
De LandArt-tentoonstelling is gehouden van 4 tot 25 september 2021 bij het Groot en Klein Meer te Wintelre. 
De tentoonstelling is bezocht door ca 15.000 bezoekers en de reacties en recensies in de dagbladen zijn 
positief. Ook de reacties op het scholenproject van de scholen zijn erg positief. 
 
Kempenmuseum de Acht Zaligheden 
Op basis van het rapport “Uitwerking business case Kempenmuseum” van House of Leisure/Markteffect 
heeft uw raad op 24 november 2020 besloten te kiezen voor de uitwerking van Ontwikkelrichting 1.4: 
Museum met Bezoekerscentrum op de huidige locatie. Om deze richting uit te werken tot een concreet plan 
in de vorm van schetsontwerpen, begrotingen, visuals e.d. heeft de raad een aanvullend 
voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar gesteld   



De uitgewerkte plannen zijn opgenomen in het Bidbook “Innovatie door schaarste” en worden voorgelegd 
aan de raad op in mei 2022. 
 
Kermissen 
Omdat de kermissen in 2021 niet of slechts gedeeltelijk in hun oorspronkelijke vorm door konden gaan 
vanwege corona is een overmachtssituatie ontstaan. Hierdoor kon de overeenkomst door partijen niet 
helemaal worden nagekomen. Daarom is besloten de pachtsom in 2021 te verlagen naar € 10,--. Deze 
inkomstenderving vanwege corona is gedekt uit de stelpost Corona. Het gaat om een bedrag van  
€ 16.107,--. Bij de tweede berap 2021 bent u hierover al geïnformeerd. 
 
Archeologie 
Eind 2021 is de evaluatie en actualisatie van het in 2012 vastgestelde erfgoedbeleid door de ODZOB 
afgerond. Het uiteindelijke doel is een herzien:  
1. Actueel Beleidsplan Erfgoed. 
2. Aangepaste archeologische verwachtingen- en waardenkaart  
3. Aangepaste Cultuurhistorische waardenkaart met daarop aangegeven de punten, lijnen en vlakken die 

een redelijk hoge tot zeer hoge cultuurhistorische waarde bezitten, alsook de wettelijk beschermde rijks- 
en gemeentelijke monumenten. 

4. Een set cultuurhistorische inventarisatiekaarten, ingedeeld naar thema, waarop de bekende 
cultuurhistorische objecten en gebieden zijn aangegeven. Deze kaarten vormen een onderlegger voor 
de archeologische en cultuurhistorische verwachtingen en/of waardenkaart.  

5. Rapportage met toelichting op de gevolgde werkwijze voor aanpassing van de erfgoedkaart als ook de 
beschrijving en waardering van de diverse objecten en elementen. 

 
Daarnaast is er eind 2021 een klein onderzoek uitgevoerd naar een potentieel archeologisch monument uit 
de steentijd nabij de Kleine Beerze om te bepalen of dit gebied beschermd moet worden. Resultaten worden 
op dit moment uitgewerkt en mogelijk in de archeologische verwachtingen en waardenkaart verwerkt.  
 
Verwachting is dat de herziene erfgoedkaarten en bijbehorend beleid in de eerste helft van 2022 richting de 
raad worden gebracht. 
 
Renovatie tennisaccommodatie Vessem 
De huidige kleedaccommodatie van Tennisvereniging Vessem (bouwjaar 1987), die is aangemerkt als 
basisvoorziening, voldoet niet aan de norm NOC*NSF US1-RU.2 (Norm Kleed- Wasruimten). Als gevolg 
hiervan kan de kleedaccommodatie niet meer optimaal worden gebruikt. 
 
De gemeente Eersel rekent met een economische levensuur voor haar vastgoed van 40 jaar. Doorgaans 
vindt er na 40 jaar een renovatiemoment plaats. Gezien het bouwjaar van de kleedaccommodatie staat deze 
renovatie gepland voor 2027. Op basis van het accommodatiebeleid heeft de gemeente echter een 
zorgplicht ten aanzien van de basisvoorzieningen. In het accommodatiebeleid staat ook dat vervanging en 
renovatie geen automatisme en vanzelfsprekendheid is.  
Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking, of gezamenlijk gebruik van accommodaties. 
Gezien de situering van de Tennisvereniging Vessem ten opzichte van de andere verenigingen op het 
sportpark ligt deze samenwerking niet voor de hand. Daarnaast wordt er gekeken naar de vitaliteit van de 
vereniging, die activiteiten moet kunnen blijven bieden op een voldoende kwalitatief niveau.  
Met een stabiel ledenbestand van ruim 140 actieve leden is Tennisvereniging Vessem een vitale vereniging 
die bijdraagt aan de leefbaarheid van de kern Vessem. Met de renovatie van de kleedaccommodatie heeft 
TV Vessem weer een toekomst bestendige en duurzame accommodatie die voldoet aan de norm en 
optimaal gebruikt kan worden. Bovendien voldoet de kleedaccommodatie, door het realiseren van onder 
andere een mindervaliden toilet en mindervaliden douche, na de renovatie aan de richtlijnen met betrekking 
tot het inclusiebeleid.  
 
Gevelrenovatie hockeyaccommodatie Eersel 
De hockeyaccommodatie (basisvoorziening conform accommodatiebeleid) is in 1974 gebouwd. 
In 2009 is deze accommodatie inpandig gerenoveerd en in 2017 is het dak gerenoveerd.  
De buitengevels en -kozijnen, -ramen/deuren van deze accommodatie zijn 46 jaar oud en vertonen de 
volgende gebreken: 

• De betonnen buitengevels en gevelelementen hebben geen thermische isolatie; 

• De stalen raamkozijnen hebben geen thermische isolatie, kieren (tochtoverlast) en zijn niet 
inbraakveilig; 

• De beglazing is van enkel glas in een stopverfconstructie en daarmee niet thermisch geïsoleerd, 
zeer onderhoudsgevoelig en niet inbraakveilig. 

Bovengenoemde buitengevels en gevelelementen voldoen hiermee niet meer aan de wettelijke  



eisen uit het bouwbesluit en zijn daarom aan een grondige (thermische) renovatie toe. 
Gemeente Eersel hanteert in haar financiële verordening een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor haar 
gebouwen. In het MOP 2020 is het onderhoudsschilderwerk van deze betonnen gevels en gevelelementen 
voorzien. Het plan is nu om dit onderhoudsschilderwerk uit te stellen in afstemming op deze noodzakelijke 
gevelrenovatie in 2021. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Sport en recreatie; 
2. Kunst en cultuur 

 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Cultuur, sport en recreatie         

2019 Onderzoek zwembad Eersel 25.000 29.884 -4.884 0 

2020 Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020) 196.020 196.324 -304 0 

2021 Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater (2021) 100.000 13.191 86.809 86.809 

2009 Berging korfbal Wintelre 7.613 0 7.613 7.613 

2020 Veld en baanverlichting LED (MIP 2020) 425.000 360.702 64.298 64.298 

2021 Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021) 177.000 0 177.000 177.000 

2021 Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021) 76.000 0 76.000 76.000 

2021 Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021) 666.000 536.571 129.429 129.429 

2021 Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021) 50.000 33.448 16.552 16.552 

2020 Archeologie (MIP 2020) 15.000 14.173 827 0 

2016 Dakrenovatie grote schuur museum (Mip 2016) 25.000 0 25.000 25.000 

2018 Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum 85.000 55.176 29.824 29.824 

2018/2019/2020 Kunstwandelroute "verb.door verbeelden" 343.844 124.686 219.158 219.158 

            

  Totaal programma: 2.191.477 1.364.154 827.323 831.684 

 
Toelichting: 
Onderzoek zwembad Eersel 
Het onderzoek is afgerond. Derhalve kan het krediet, in lijn met de financiële verordening, worden 
afgesloten. 
 
Renovaties gymzaal Steensel en Duizel (MIP 2020) 
Dit project is volledig gereed derhalve kan het krediet worden afgesloten. 
 
Voorbereidingskrediet toekomst zwemwater (2021) 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 is het onderwerp ‘toekomst maatschappelijk zwemwater’ 
aan de orde geweest. In het stuk staan een aantal richtinggevende keuzes waarop uw raad antwoord heeft 
gegeven. Tot en met 2025 blijft het huidige zwembad in gebruik. In 2021 is Synarchis het traject gestart om 
te komen tot een programma van eisen voor het nieuw te bouwen zwembad op een nader locatie. Als 
uitgangspunt geldt het rapport van OLCO. Om deze voorbereidingen ter hand te kunnen nemen is er een 
krediet van € 100.000,-- ter beschikking gesteld. Het restantkrediet moet worden overgeheveld naar 2022. 
 
Berging korfbal Wintelre 
Afgelopen jaren is, in overleg met gebruikers, gekeken naar de beste invulling van de betreffende berging. In 
2022 wordt dit voortgezet en wordt bekeken in overleg met de gebruikers, op welke wijze hier invulling aan 
te geven. Het restantkrediet dient daarom overgeboekt te worden naar 2022, ondanks dat cf. de financiële 
verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. 
 
Veld- en baanverlichting LED (MIP 2020) 
Dit project is bijna gereed. Vooroplevering heeft plaatsgevonden en op dit moment worden alle 
opleverpunten hersteld en volgen nog revisietekeningen, garantiecertificaten en onderhoudscontracten. 
Daarna volgt de service- en onderhoudstermijn groot van 5% inschrijfsom, betaalbaar na 6 maanden. 



Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2022. 
 
Renovatie tennisaccommodatie Vessem (2021) 
Dit krediet doorzetten naar 2022. Medio 2021 is het project gestart en zijn er geen kosten gemaakt omdat de 
voorbereidingsfase in eigen beheer is uitgevoerd. De vereniging vindt de financiële risico’s te groot om zelf 
de aannemer te zijn, gezien de toename in arbeid- en materiaalkosten. In het 2e kwartaal begint - naar 
verwachting - de aannemer en de oplevering zal eind 2022 plaatsvinden. De eind facturatie kan nog 
doorlopen naar het 1e kwartaal van 2023. Gemeente Eersel coördineert het project. Vereniging en het 
platform van mensen met een beperking zijn betrokken in de totstandkoming van het bestek. De 
aanbesteding start in het 1e kwartaal 2022. 
 
Gevelrenovatie hockeyaccommodatie (2021) 
In verband met uitloop in voorbereiding van de nieuwe tennisaccommodatie in Vessem is dit project nog niet 
opgestart. Het krediet daarom doorschuiven naar 2022. 
 
Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging EFC (2021) 
In 2021 heeft de ombouw van natuurgras naar kunstgras inclusief verlichting van veld 2 op sportpark de 
Dieprijt plaatsgevonden. Met het kunstgrasveld vermindert de speeldruk van de natuurgras training- en 
wedstrijdvelden. Trainingen en wedstrijden kunnen voor een deel plaatsvinden op het verlichte 
kunstgrasveld. Door deze vermindering op de overige natuurgras velden is de kans dat trainingen als gevolg 
van slechte, gevaarlijke velden geen doorgang vinden kleiner geworden. Wedstrijden van het eerste elftal 
worden niet meer afgelast als gevolg van een afgekeurd veld omdat uitgeweken kan worden naar het 
kunstgrasveld. De competitie kan volgens schema gespeeld kan worden waarbij de vereniging verzekerd is 
van de nodige inkomsten. De financiële afwikkeling wordt in 2022 vervolgd, daarom moet het restantkrediet 
worden overgeheveld naar 2022. 
 
Omheinen sportparken Eersel en Steensel (2021) 
Dit project is bijna gereed. De hoofdpoort van EFC moet nog worden vervangen. Deze vervanging zal medio 
2022 plaatsvinden in nadere afstemming met EFC. Ook zijn er nog diverse schadeherstellingen nodig aan 
het oude bestaande hekwerk rondom het sportpark. Het restantkrediet daarom doorzetten naar 2022.  
 
Archeologie (MIP 2020) 
Het Project is afgerond en resultaten zullen naar raad gebracht worden. Voorgesteld wordt om dit krediet 
met een restant van € 827,-- te laten vrijvallen. 
 
Dakrenovatie grote schuur museum (MIP 2016) 
Het krediet doorzetten naar 2022 in verband met de nieuwe ontwikkelingen bij het museum, ondanks dat cf. 
de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. 
 
Ontwikkelingsvisie Kempenmuseum 
Voor de uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling van het Kempenmuseum heeft de raad in 
november  2020 een aanvullend voorbereidingskrediet van € 60.000,-- beschikbaar gesteld. In 2021 is 
begonnen met de uitwerking. Dit wordt voortgezet in 2022. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden 
naar 2022 voor verdere uitvoering, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet (binnen 3 jaar) 
afgesloten dient te worden. 
 
Kunstwandelroute Het Groene Lint (“verbinden door verbeelden") 
In 2020 is gestart met uitvoering van de plannen voor de inrichting van de Kunstwandelroute van de markt 
Eersel naar de markt Eindhoven. Dit is voortgezet in 2021. Het restantkrediet dient overgeboekt te worden 
naar 2022 voor verdere uitvoering. 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Cultuur, sport en recreatie         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN 

   
  

Sport en recreatie 1.405.701 1.608.248 1.462.752 145.496 

Kunst en cultuur 565.785 631.785 659.704 -27.919 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.971.486 2.240.033 2.122.456 117.577 

 



BATEN     

Sport en recreatie 761.980 821.227 942.844 121.617 

Kunst en cultuur 12.484 30.484 48.690 18.206 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 774.464 851.711 991.534 139.823 

  1.197.022 1.388.322 1.130.923 257.399 

 
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.971.486 2.240.033 2.122.456 117.577 

Kapitaallasten 235.354 362.745 308.150 54.595 

Apparaatskosten 207.947 207.947 193.121 14.826 

Totaal lasten 2.414.787 2.810.725 2.623.727 186.998 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 774.464 851.711 991.534 139.823 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 100.000 26.418 -73.582 

Totaal baten 774.464 951.711 1.017.952 66.241 

Saldo programma 1.640.323 1.859.014 1.605.776 253.238 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Sport en recreatie 
Bevorderen sport en recreatie 
In 2021 hebben we een specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport ontvangen van € 327.650,--. Van dit 
bedrag verwachten we € 119.029,-- te moeten terugbetalen doordat werkzaamheden zijn doorgeschoven. 
Hierdoor resteert per saldo een bedrag ad € 208.622,-- waarvan er € 96.304,-- was begroot en waarvan er € 
112.317,-- resteert welke niet was begroot. Het bedrag ad € 208.622,-- is nog niet definitief, doordat de 
definitieve vaststelling van de uitkering pas uiterlijk 31 juli 2023 plaatsvindt. Deze uitkering is beschikbaar 
gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ontwikkeling en instandhouding van 
sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren. Voor de deze specifieke uitkering 
wordt jaarlijks door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijk budgetplafond 
ingesteld, zodoende is het onbekend welk bedrag we jaarlijks zullen ontvangen. Vooralsnog loopt deze 
regeling tot en met 2023. Over de voortzetting van hiervan is nog geen definitief besluit genomen. 
In 2021 hebben we daarnaast € 20.000,-- en € 22.570,-- ontvangen ten behoeve van de regeling 
Sportakkoord. Deze gelden zijn ingezet als uitvoeringsbudget voor de ambities van het Kempisch Sport- en 
Beweegakkoord en voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies.  
Daarnaast kan de uitvoering van inzet van coronamiddelen (raadsbesluit R21.091, d.d. 21 december 2021) 
pas plaatsvinden in 2022. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit budget groot € 586.000,-- over te 
hevelen naar 2022. Dit zorgt voor een onderschrijding van € 139.500,-- op deze post. 
 
Onderh. sportvelden en groenvoorz. 
In 2021 is er een onderschrijding op deze post van € 36.339,--. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere 
onderhoudskosten vanuit Attender Groen t.o.v. de raming. Daarentegen zijn er diverse andere kosten welke 
hoger zijn uitgevallen; zoals advieskosten en kosten voor diverse werkzaamheden (bestrijden engerlingen, 
bestrijden kraaien, huur hoogwerker). 
 
Onderhoud sportgebouwen 
Er is ten opzichte van de begroting een incidenteel nadelig resultaat van afgerond € 15.485,-- als gevolg 
actualisering van de onderhoudsvoorziening bij de sportgebouwen. Dit heeft met name te maken met de 
hoge kosten op de post NEN + legionella gemeentelijke gebouwen in 2021. 
 
Productgroep Kunst en cultuur  
Geen significante afwijkingen. 
 
 



8. Economische structuur 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Economische ontwikkeling gericht op een zo groot mogelijke welvaart”. 
 
*Werkgelegenheid komt ook terug in programma 0 ‘Sociale voorzieningen’. 
 

Beleidsveld/doel Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Behoud van 
werkgelegenheid 

Aantal banen per 
1000 inwoners in 
de leeftijd van 15-
74 jaar 
 
(verplicht) 

≥ 663  
 
2021 
Eersel: 682,3 
Nederland: 679,3 
 
2020 
Eersel: 836,5 
Nederland: 792,1 
 
2019  
Eersel: 702,6 
Nederland: 677,1  

*Uitvoering Kempische Industrie 
Agenda (KIA); 
 
*Scholingsprogramma’s De Kem-
pen; 
 
*Informatievoorziening aan 
ZZP’ers; 

 Functiemengings-
index 
(verhouding 
tussen banen en 
woningen,  0 = 
alleen wonen en 
100 = alleen 
werken) 
 
(verplicht)  

≥ 54,4 
 
2021 
Eersel: 54,0 
Nederland: 53,2 
 
2020  
Eersel: 54,9 
Nederland: 53,2  
 
 

 
*Uitgifte bedrijfsgrond Meerheide 
III, 1e fase en ontwikkeling en 
uitgifte Meerheide III, 2e fase. 

Goed 
vestigingsklimaat  

Aantal 
bedrijfsvestigingen 
per 1000 inwoners 
in de leeftijd van 
15-74 jaar 
 
(verplicht) 

≥ 125  
 
2021 
Eersel: 150,8 
Nederland: 135,2 
 
2020 
Eersel: 147,4 
Nederland: 129,6  
 
 

*Meer individueel contact met be-
drijven door bedrijfsbezoeken; 
 
*Uitvoering Kempische en Eerselse 
Detailhandels-visie; 
 
*Zorg voor voldoende bedrijfsgrond 
op Meerheide; 
 
*Betrokkenheid bij Kempisch Bedrij-
venpark; 
 
*Uitvoering Kempenvisie 
Bedrijventerreinen. 

 Waardering 
vestigingsklimaat 
gemeente 
uitgedrukt in 
rapportcijfer* 
 
(ondernemers-
peiling) 
 
(eigen indicator) 

≥ 6,3       
 
2020 
Eersel: 6,36 
Nederland: 6,34 
 
2018  
Eersel: 6,26  
Nederland: 6,31 

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen; 
 
*Optimaliseren digitale 
serviceverlening. 



Beleidsveld/doel Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Bevorderen 
Vrijetijdseconomie 

Aantal 
overnachtingen 
toeristische sector 
 
(eigen indicator) 

 > 380.000  
(Masterplan 
Vrijetijdseconomie 
2014) 
 
>500.000 in 2030 
 
In verband met Covid-
19 zijn voor 2020 
geen representatieve 
cijfers. 
 
2020 
320.034 
 
2019 
446.460  
 
2018 
494.106 

*Faciliteren Stichting Promotie Eer-
sel; 
 
*Opvolging geven aan het uitvoe-
ringsprogramma VTE de Brabantse 
Kempen i.s.m. de sector zijn de vol-
gende projecten gekozen; 
1. Meten is weten 
2. Ontwikkeling innovatieve wandel 
of fietsroute 
3. Meertalige website de Kempen 
4. Ontwikkeling professionalisering 
marketing Kempen 
 
*Toeristische routestructuren: 
- ruiter- en mennetwerk uitrollen  
- extra MTB route Vessem realise-
ren 
 
*Uitvoeren projecten in het kader 
van vrije tijdseconomie. Het betreft 
de volgende projecten:  

• Uitzichttoren Cartierheide 

• Kunstroute Markt-tot-Markt 
(financiële bijdrage) 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Behoud van werkgelegenheid 
Functiemengingsindex 
De functiemengingsindex staat op rood, omdat de doelstelling in de verhouding woningen en aantal 
werknemers, net niet gehaald is. Het verschil ten opzichte van de doelstelling is nagenoeg nihil. 
 
Uitvoering Kempische Industrie Agenda (KIA) 
Door het Huis van de Brabantse Kempen is in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform 
(KOP) en de Kempengemeenten een Kempische Industrie Agenda (KIA) ontwikkeld. Dit is een economisch 
plan voor de Kempen. Momenteel wordt hier in samenwerking uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn het 
onderzoek naar de Kempische maakindustrie en de Ambitie Slimme Maakregio De Kempen. 
 
Scholingsprogramma’s De Kempen 
Het Kempisch Ondernemersplatform heeft drie scholingsprogramma’s: Ondernemend Onderwijs de Kempen 
(OOK), Kies Kempische Bedrijven en het Leerportaal.  
 
Uitvoering Kempische en Eerselse Detailhandelsvisie 
Zowel lokaal, in Kempenverband als in regionaal verband zijn detailhandelsvisies opgesteld. De Eerselse 
Detailhandelsvisie is voornamelijk de bestuurlijke leidraad voor nieuwe detailhandelsontwikkelingen. De 
Kempische Detailhandelsvisie wordt periodiek besproken binnen het Kempisch Retail Board, waarin ook de 
gemeente Eersel zitting heeft. In 2021 hebben de Kempengemeenten een abonnement afgesloten bij 
Locatus. Daardoor wordt de winkelleegstand in de gemeenten in beeld gebracht. 
Uitvoering financiële ondersteuning kosten coronacheck 
Het kabinet heeft in oktober 2021 besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor 
het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat 
nodig is. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat de besteding van de middelen 
door gemeenten zelf kan worden aangewend. Voor onze gemeente is dit een eenmalig bedrag van € 
50.285,50. 
Voor de uitvoering is een regeling opgesteld en konden horecabedrijven en instellingen een beroep doen op 
een vergoeding. Alle inschrijvers ontvangen een vaste vergoeding van  € 200,-- in de materiële kosten en 
verder een urenvergoeding. Uitgangspunt was om voornoemd bedrag in totaliteit niet te overschrijden. 
Er hebben 23 horecabedrijven en instellingen ingeschreven op deze regeling. 
Er wordt totaal € 50.258,50 uitbetaald. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de uitkering van het Rijk. 
 



Informatievoorziening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) 
Een groot deel van de Eerselse ondernemers bestaat uit ZZP’ers. Daarom besteden we aan deze groep 
aandacht op het gebied van voorlichting. Vanwege de coronabeperkingen hebben in 2020 en 2021 geen 
ZZP-avonden plaats kunnen vinden. In de 1e helft 2022 wordt een nieuwe datum gepland. 
 
Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie en Kempische Detailhandelsvisie 
De corona-crisis heeft een harde klap toegebracht aan het bedrijfsleven. Op dit moment is de vraag naar 
bedrijfsgrond ten opzichte van eerdere prognoses afgenomen. De vraag vanuit de diverse sectoren verschilt. 
In de door STEC uitgevoerde concept-herijking van de Kempische Bedrijventerreinvisie wordt voor Eersel 
geadviseerd om Meerheide III, 2e fase snel in procedure te brengen. In 2021 zijn (nagenoeg) alle kavels op 
Meerheide III, 2e fase, uitgegeven. In Kempenverband is een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van 
nieuwe bedrijventerreinen voor kavels van groter dan 5.000 m2 (KBP) en kavels kleiner dan 5.000 m2 
(lokaal). 
De Kempische Detailhandelsvisie is inmiddels in geëvalueerd. De conclusie is, dat deze visie geen 
aanpassing behoeft, maar dat nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de uitvoering daarvan. 
Samenwerking met de andere Kempengemeenten is daarbij noodzakelijk. 
Omdat de lokale Detailhandelsvisie afgestemd is op de Kempische visie, geldt deze aanbeveling ook voor 
Eersel. 
 
Goed vestigingsklimaat  
Uitgifte Meerheide III 
Meerheide III, 1e fase is in zijn geheel uitgegeven. In 2021 zijn de bedrijfsgronden in Meerheide III, 2e fase, 
(nagenoeg) geheel uitgegeven c.q. toegewezen. 
 
Bevorderen vrijetijdseconomie 
Corona heeft een grote impact gehad op de vrijetijdssector en dat laten de cijfers zien: lockdowns, sluiten 
van sanitair, avondklokken, grenzen dicht  en Nederland als risico gebied rood op de kaart. (Hierdoor bleven 
Belgen en Duitsers weg.) De waarden van deze sector zo nodig herstellen, behouden en vergroten voor 
bewoners, bezoekers en ondernemers is een uitdaging voor de komende jaren. Er ligt een mooie uitdaging, 
maar ook een kans voor Eersel en de Kempen. Ondanks corona hebben we in 2021 veel kunnen realiseren. 
Juist nu het aanbod versterken en centraal zetten! Klaar voor de toekomst! Uitstapjes en vakanties in 
eigenland, actief bezig zijn in de natuur, steden en drukte vermijden, ruimte om re recreëren en te verblijven. 
 
Slimmer Eersel 
Na een periode van experimenteren en leren binnen en rond het thema ‘innovatie’ kent de gemeente Eersel 
sinds 2018 het programma Slimmer Eersel. Door het gebruik van meer data en informatie zetten we in op 
het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouderen, het efficiënter inrichten van de openbare ruimte en 
het zo goed mogelijk bereikbaar houden van onze kernen. Het programma kent drie pijlers, waar binnen we 
met projecten werken aan het behalen van onze doelstellingen. Een samenvatting van de inhoud van de 
pijlers: 
 
Slimmer meten 
De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er 
relatief weinig informatie over. Door te meten trachten wij meer inzicht te krijgen in haar openbare ruimte om 
deze vervolgens optimaal in te richten.  
 
Slimmer wonen 
Kempisch wonen is een van de drie belangrijkste pijlers in de toekomstvisie 2030: ‘Kempisch wonen in een 
wereldregio’. Een van de concrete keuzes die in deze toekomstvisie wordt gemaakt is het inzetten van 21ste-
eeuwse zorg. Het doel daarachter is dat iedereen in onze gemeente langer en veiliger zelfstandig thuis kan 
blijven wonen. Eersel is de eerste gemeente in Nederland waar glasvezel ook in het buitengebied is 
aangelegd. Daardoor zijn we in staat om nieuwe technische ondersteuning van zorg en veiligheid bij 
iedereen in de gemeente aan te sluiten. 
 
Slimme mobiliteit 
Smart mobility is een term die vooral veel in de grotere gemeente in het land gebruikt wordt. Daar gaat het 
vaak vooral over CO2-reductie. Slimme mobiliteit wordt door ons juist ingezet voor het bereikbaar houden en 
beter bereikbaar krijgen van de kernen van de gemeente. 
 
Rural Data Center de Kempen 
Sinds 2017 werken de Kempengemeenten samen aan het datagedreven krijgen van de Kempen in het 
project Rural Data Centrum de Kempen (RDC). Dit doen deze gemeenten door het vergroten van het 
‘databewustzijn’ en het uitvoeren van kleinere en grotere onderzoeken die leiden tot (voornamelijk) 



beleidsinformatie. In 2021 is de samenwerking voortgezet door de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en 
Reusel-De Mierden. Gezamenlijk werken zij op basis van een herijkt programmaplan verder aan het 
volwassen krijgen van het datagedreven werken in de Kempen. Dit alles met het doel om meer maatwerk in 
beleidsvorming aan te brengen, transparanter en vollediger te communiceren over besluitvorming en de 
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. 
 
De gemeente Eersel treedt op als centrumgemeente voor deze samenwerking. Vandaar dat de volledige 
kosten voor de bedrijfsvoering van het RDC ad € 100.000,-- zijn opgenomen in de begroting 2021. Per saldo 
heeft de gemeente Eersel in 2021 € 25.000,-- bijgedragen aan de kosten voor de bedrijfsvoering van het 
RDC. 
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Bevorderen Econ. Bedrijvigheid; 
2. Privaatrecht. Eigendommen; 
3. Toerisme en recreatie; 
 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Economische structuur         

2014/2015 Aanleg glasvezel (cat.2) 985.520 977.896 7.624 7.624 

2015/2017+2018 
/2019/2020/2021 

Innovatie en uitvoering toekomstvisie 445.000 406.649 38.351 38.351 

2015 Aanleg glasvezel (cat.3) 150.000 0 150.000 150.000 

2019/2020/2021 Rural data Center de Kempen 298.660 281.463 17.197 17.197 

2016 Toeristische routestructuren (Mip 2016) 105.000 93.473 11.527 0 

2017+2018/2019 
/2020/  2021 

Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE 191.276 204.197 -12.921 0 

2018 Projectleider toeristische-recreatieve sector 15.000 7.469 7.531 0 

2019 Actualisatie visie dag en verblijfrecr 10.000 9.673 327 0 

2019 projectleiding belevingsroutes 15.000 0 15.000 0 

2020 Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad 315.000 40.349 274.651 274.651 

2021 VisitEersel Manager (2021) 81.000 56.394 24.606 24.606 

2021 Tijdelijke projectleider vrijetijds economie (21) 152.000 38.046 113.954 113.954 

            

  Totaal programma: 2.763.456 2.115.609 647.847 626.384 

 
 
Toelichting: 
Aanleg glasvezel (cat.2) 
In categorie 2 is het netwerk Homes Passed aangelegd, dat betekent dat bij alle adressen die niet direct 
hebben deelgenomen, de glasvezel op rol op de erfgrens aanwezig is, zodat alleen nog de huisaansluiting 
hoeft te worden verzorgd. 
Het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2022. Dit bedrag betreft de doorbetaling aan 
Reggefiber/KPN van de nog te ontvangen eigen bijdragen. Totaal categorie 2 is 512 aansluitingen, hiervan 
zijn er op 31-12-2021 525 aangesloten. Dit zijn er 13 meer dan waarbij in het originele vertrekpunt vanuit 
gegaan is. Hiervoor ontvangen we ook de eigen bijdragen welke vervolgens aan Reggefiber/KPN wordt 
doorbetaald en is daarmee budgetneutraal. 
 
Innovatie en uitvoering toekomstvisie 
Sinds 2018 werkt de gemeente Eersel aan innovatie met het programma Slimmer Eersel. Dit programma 
wordt bekostigd uit het krediet innovatie en uitvoering toekomstvisie. De afgelopen jaren zijn er grote 
projecten voorbereid die in 2022 uitvoering gaan krijgen (zoals Slimmer Eersel) en is het meerjarige Plan 
van aanpak voor de uitrol van 5G vastgesteld door de gemeenteraad. Voor deze projecten is binnen het 
krediet gespaard. Vandaar dat het restantkrediet dient te worden overgeboekt naar 2022. 
 
 



Aanleg glasvezel (Cat 3) 
Dit krediet dient te worden overgeboekt naar 2022 aangezien in 2022 zal blijken of over gegaan kan worden 
tot de aanleg van een glasvezelnetwerk in categorie 3. 
 
Rural Data Center de Kempen 
De gemeente Eersel is de financieel centrumgemeente voor Rural Data Center de Kempen. Hierin wordt een 
bijdrage van €25.000,-- per deelnemende gemeente verzameld. Deze bijdrage dient voor de bedrijfsvoering 
van de samenwerking. Na de looptijd van het programmaplan 2021-2022 wordt er afgerekend met de 
deelnemende gemeenten. Vandaar dat het restant dient te worden overgeboekt naar 2022.  
 
Toeristische routestructuren  

• Er is lokaal één grote spannende fietsroute "de Gloeiige landheer van Eersel” gerealiseerd. Deze 
route van 30 km gaat door 4 van de 6 kernen van onze gemeente en langs diverse (nieuw 
gerealiseerde) beziens/ belevens-waardigheden. Ook de andere  drie Kempengemeenten hebben 
een dergelijke route gemaakt. Samen worden zij gepromoot door VisitBrabant/ Routebureaubrabant 
als spannende fiets- en wandelroutes in Brabant. 

• In samenwerking met het Platform Mensen met een Beperking en VisitBrabant Routebureau is in 
Eersel een pilot gestart “Het toegankelijke ommetje”. Dit ommetje is circa 4 kilometer lang en volgt 
een wandelpad, dat goed begaanbaar ofwel toegankelijk is voor mensen met een beperking, onder 
wie slechtzienden en gebruikers van een rolstoel of rollator. Maar natuurlijk ook voor wie met een 
kind in een buggy of kinderwagen een ommetje wil maken. Het toegankelijke ommetje is uitgezet via 
het wandelknooppuntensysteem in Eersel, dat hiervoor op enkele punten is aangepast. Op de 
knooppunten is speciale markering aangebracht voor herkenbaarheid van de toegankelijke route.  

• Voorgesteld wordt om dit krediet af te sluiten met een restant van € 11.527,--. 
 
Uitvoeringsprogramma Kempen Visie VTE 2017-2018-2019 
Er is opvolging gegeven aan de volgende projecten: 

• Versterking en professionalisering van de lokale marketing organisatie door SPE en TIP Eersel te 
transformeren naar één organisatie:  VisitEersel. De statuten zijn hiervoor aangepast en er is een 
nieuw bestuur gevormd.  
Per februari 2021 is de VisitEersel manager aangesteld en hiermee de lokale organisatie  
versterkt. 

• Nieuwe (meertalige) website VisitEersel. Er is een totaal nieuwe website gebouwd en nieuw logo in 
look en feel van het DNA van Eersel en inspelend op de doelgroepen: harmoniezoekers, 
verbindiengszoekers en inzichtzoekers.  Per december 2021 is deze site live gegaan. 

• De Gloeiige : het verhaal van de vervloekte landheer van Eersel. Dit is een eerste Product Markt 
Combinatie gerealiseerd vanuit het UVP de Kempen. Deze 30 km lange fietsroute laat een lokale 
sage/ legende tot leven komen middels beziens/ belevingswaardigheden langs de route. De 
fietsroute komt door 4 van de 6 kernen van onze gemeente. 

• Innovatieve Fietsroute: De Kempen gemeenten hebben in samenwerking met ondernemers het 
project “innovatieve fietsroute” uitgewerkt: Fietskronkels. In april 2021 is hiervoor een bidboek 
opgeleverd waarin per (Kempen) gemeente een voorkeur is opgenomen. Voor de lokale uitwerking 
en realisatie volgt een voorstel via de voorjaarsnota 2022. Let wel: de aanlegkosten van de fietsroute 
hangt uiteraard af van het ambitieniveau. Gezamenlijk vormen de 5 lokale fietskronkels een unieke 
marketingtool voor de Kempen. 

• Uitvoeringsprogramma (UVP) 2017-2021. In deze periode hebben de vijf Kempengemeenten, 
samen met ondernemers en partijen zoals de lokale Visit-organisaties, hard aan het UVP1 gewerkt. 
In 2021 is UVP1 afgerond en geëvalueerd. Voorgesteld wordt dan ook om dit krediet af te sluiten. 
Vervolgens is een tweede UVP (hierna: UVP2) opgesteld. UVP2 kijkt naar de resultaten en 
activiteiten van UVP1 en borduurt met concrete projecten voort op de in de Kempenvisie VTE 
vastgelegde strategie. Aangezien gemeente Eersel kosten heeft gemaakt voor de gezamenlijke 
kempengemeenten is dit krediet met € 12.921,-- overschreden. Echter rekening houdende met de 
(niet) geraamde bijdrage van de kempengemeenten ad € 37.705,-- resteert er een restantkrediet van 
€ 24.784,-- waarvan nu wordt voorgesteld deze niet over te boeken naar 2022.  

 
Projectleider toeristisch-recreatieve sector 
Deze gelden zijn ingezet voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten in de toeristische sector. 
Voorgesteld wordt, in lijn met de financiële verordening, om dit krediet met een restant van € 7.531,-- te laten 
vrijvallen. 
 
 
 



Actualisatie dag en verblijfsrecreatie 
De huidige Regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie De Kempen (BRET) dateert uit 2008. De sector 
heeft tal van veranderingen ondergaan. Hierdoor sluit de beleidsvisie niet meer aan op de huidige situatie. 
Daarom is een actualisering nodig. Deze actualisering heeft in 2021 plaatsgevonden door de vier 
Kempengemeenten. Bij de start van de actualisering is geconstateerd dat de in de beleidsvisie omschreven 
doelen overeenkomen met de gestelde doelen uit de Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie Brabantse 
Kempen,  Samen op pad in de Brabantse Kempen. Om te voorkomen dat de twee visies elkaar overlappen, 
is ervoor gekozen om de Regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen te actualiseren en om 
te vormen tot een toetsingskader. In lijn met de financiële verordening, wordt voorgesteld om dit krediet met 
een restant van € 327,-- te laten vrijvallen. 

 
Projectleiding belevingsroutes 
Deze taken zijn uitgevoerd door de medewerker vrijetijdseconomie voor 32 uur die per april 2021 is gestart. 
Voorgesteld wordt om dit krediet met ad € 15.000,-- te laten vrijvallen. 
 
Recr uitkijktoren en fietspad/ mindervalidenpad 
De gemeente Eersel richt zich op de realisatie van de uitkijktoren binnen het gezamenlijke project met de 
gemeente Bladel, als ook op aansluiting aan de Bladelse fietspaden en de mindervalidenpaden. De 
investering is nog niet afgewerkt vanwege het feit dat het onderzoek naar de locatie waarbij wordt gekeken 
naar beleving, toegankelijkheid voor mindervaliden en ecologische waarden nog niet is afgerond. Er is een 
voorkeurslocatie geïdentificeerd en onderzocht, maar er dient nog eerder onverwacht additioneel onderzoek 
en overleg verricht te worden of dit de uiteindelijke meest geschikte locatie is in verband met de mogelijke 
bezwaren vanwege de ecologische waarden. Dit wordt verder uitgezocht in bestemmingsplanprocedure, wat 
gebeurt in samenwerking met de gemeente Bladel. 
De aanbesteding voor de toren is afgerond. Hieraan hebben een afgevaardigde van de Eerselse 
ondernemers als ook de gemeente Bladel deelgenomen. Op basis van de vastgestelde procedure en criteria 
is gezamenlijk een toren geselecteerd die aan de eerder gestelde eisen voldoet. Deze aanbesteding is 
binnen budget afgerond. Het presentatiemoment zal in voorjaar 2022 plaatsvinden. Het huidige streven is 
niettemin om in de tweede helft van 2022 de toren gerealiseerd te hebben.  
De verwachte kosten voor de realisatie van de uitkijktoren zijn nu € 258.000,--. Dit is wel afhankelijk van de 
snelheid van realisatie, die afhangt van de snelheid van de ruimtelijke procedure. Tegenvallers worden 
opgevangen door de verstrekte subsidie van de stichting Brainport aan het project. Naar verwachting is geen 
additioneel geld nodig. Het krediet dient te worden overgeboekt naar 2022.  
 
VisitEerselmanager 
De visitmanager is per 1 maart 2021 aangesteld. In 2022 worden de werkzaamheden voor Visit Eersel 
voortgezet. Het restantkrediet dient te worden overgeboekt.  
 
Tijdelijke projectleider vrijetijdseconomie  
Per april 2021 is een medewerker vrijetijdseconomie voor 32 uur aangesteld voor de duur van 2 jaar. 
Vandaar dat het krediet moet worden overgeboekt naar 2022. 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Economische structuur         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Bevord. econ. Bedrijvigheid 91.360 101.360 155.327 -53.967 

Privaatrecht. eigendommen 159.046 1.650.736 1.567.318 83.418 

Toerisme en recreatie 121.747 121.747 139.045 -17.298 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 372.153 1.873.843 1.861.690 12.153 

BATEN     

Bevord. econ. bedrijvigheid 990 990 54.171 53.181 

Privaatrecht. eigendommen 487.911 2.220.482 2.130.038 -90.444 

Toerisme en recreatie 0 0 21.467 21.467 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 488.901 2.221.472 2.205.676 -15.796 

  -116.748 -347.629 -343.986 -3.643 

     



  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 372.153 1.873.843 1.861.690 12.153 

Kapitaallasten 66.615 379.615 348.032 31.583 

Apparaatskosten 202.066 202.066 207.414 -5.348 

Totaal lasten 640.834 2.455.524 2.417.136 38.388 

BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 488.901 2.221.472 2.205.676 -15.796 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 313.000 314.513 1.513 

Totaal baten 488.901 2.534.472 2.520.189 -14.283 

Saldo programma 151.933 -78.948 -103.053 24.105 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Bevordering economische bedrijvigheid 
Economie algemeen - Uitvoering financiële ondersteuning kosten coronacheck 
Het kabinet heeft in oktober 2021 besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor 
het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat 
nodig is. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat de besteding van de middelen 
door gemeenten zelf kan worden aangewend. Voor onze gemeente is dit een eenmalig bedrag van 
€ 50.285,50. 
Voor de uitvoering is een regeling opgesteld en konden horecabedrijven in instellingen een beroep doen op 
een vergoeding. Alle inschrijvers ontvangen een vaste vergoeding van  € 200,-- in de materiële kosten en 
verder een urenvergoeding. Uitgangspunt was om voornoemd bedrag in totaliteit niet te overschrijden. 
Er hebben 23 horecabedrijven en instellingen ingeschreven op deze regeling. 
Er wordt, na goedkeuring van onze accountant, totaal € 4.600,-- uitbetaald als vaste onkostenvergoeding. 
Voor urenvergoeding keren we in totaal € 46.658,50 uit aan de aanvragers. De totale uitkering bedraagt 
€ 50.258,50. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de uitkering van het Rijk. 
 
Productgroep Privaatrechtelijke eigendommen 
Verhuur en verpachtingen gronden 
Op deze post staat een nadeel van € 38.381,-- en op de post regionale samenwerking (programma 9) staat 
een voordeel van hetzelfde bedrag. Deze mutatie is in de 2e bestuurlijke rapportage toegelicht en 
abusievelijk op onjuiste post verwerkt. Rekening houdende met deze boeking is er derhalve in werkelijkheid 
geen verschil op deze posten. 
Daarnaast is op deze post  in 2021 zowel meer opstalrecht als pacht ontvangen dan geraamd (afgerond 
€ 35.000,--). 
 
Verhuur en onderh. gemeent. onr. goed  
Jaarlijks wordt conform het meerjarige onderhoudsplan (MOP) de storting berekend in de voorziening 
onderhoud Markt 29 waarvan de storting in de voorziening ten laste komt van de exploitatie. De voorziening 
dient per 31-12 toereikend te zijn op basis van het 10-jarige MOP. Totaal wordt derhalve € 20.000,-- extra 
gestort in de voorzieningen Markt 29. 
 
Productgroep Toerisme en recreatie 
Geen significante afwijkingen. 
 
 

9. Bestuur en organisatie 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Door het uitvoeren van de activiteiten in dit programma willen we het volgende maatschappelijke effect 
realiseren: “Invulling geven aan een 21e-eeuwse cultuur waarin we als gemeente ruimte geven aan de 
netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert gemeente Eersel een duurzame, dynamische en 



innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn, met als doel betere 
dienstverlening.”   
 

Subdoel/ 
Beleidsterrein 

Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Dienstverlening Waardering 
inwoners algehele 
gemeentelijke 
dienstverlening 
uitgedrukt in 
rapportcijfer 
 
(eigen indicator) 
 

≥ 7.0 
 
2020 
Eersel: 7,0 
 
2018  
Eersel: 6,95 
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 
 
 

Er is een visie op dienstverlening “De 
mens centraal” ontwikkeld en vastge-
steld voor de periode 2019-2022. De 
visie luidt als volgt: Voor ons is 
waarde toevoegen de essentie van 
dienstverlening. Concreet betekent 
dit dat we kiezen voor een mensge-
richte dienstverlening waarbij onze in-
woners centraal staan. We verken-
nen wat de behoeften van de inwo-
ners zijn. We gaan de ander helpen 
zoals hij of zij geholpen wil worden. 
Door bewust te luisteren en te kijken 
naar onze inwoners zijn we van bete-
kenis en creëren we waarde.  
 
We leveren een goede dienstverle-
ning op menselijke maat en daarbij 
zijn de volgende uitgangspunten van 
belang: 

1. We verplaatsen ons in de be-
levingswereld van de inwo-
ners 

2. We zijn herkenbaar en com-
municeren duidelijk en een-
voudig; 

3. We werken intern en extern 
samen in het belang van 
onze inwoners.  

 

 Waardering 
inwoners digitale 
gemeentelijke 
dienstverlening 
uitgedrukt in 
rapportcijfer 
 
(eigen indicator) 

≥ 7,0 
 
2020 Eersel: 7,2  
 
2018 Eersel: 7,0  
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 

We gaan door met het verder digitali-
seren van onze dienstverlening. Ech-
ter maatwerk blijft belangrijk. Voor in-
woners die niet via de digitale weg 
contact met ons kunnen hebben, blijft 
de mogelijkheid bestaan om andere 
kanalen te gebruiken.  
 
De website moet toegankelijk zijn 
voor alle bezoekers. We houden de 
toegankelijkheidsverklaring up-to-
date en doen onderzoek naar toegan-
kelijkheid. 
 
We bieden aan inwoners én onderne-
mers meer producten digitaal en vei-
lig aan. Ook zorgen we dat onze in-
woners op een eenvoudige en veilige 
manier een melding kunnen doen 
over de openbare ruimte. 
 
Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet 
elektronisch publiceren in werking. 
Onze inwoners worden dan via over-
heid.nl geattendeerd op overheidsbe-
sluiten die genomen zijn in hun buurt. 
We streven er naar dat deze 



Subdoel/ 
Beleidsterrein 

Indicator 
(verplicht of 
eigen indicator) 

Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

kennisgevingen, beschikkingen be-
grijpelijk en goed leesbaar zijn.  
 

 Waardering 
ondernemers 
algehele 
gemeentelijke 
dienstverlening 
uitgedrukt in 
rapportcijfer* 
 
(eigen indicator) 

≥ 6.5 
 
2018 
Eersel: 6,45 
 
(ondernemerspeiling 
waarstaatjegemeente) 
 

*Meer bedrijfsbezoeken afleggen; 
 
Zie ook programma 8 Economische 
structuur. 

Bestuur Percentage 
inwoners dat 
vertrouwen heeft 
in de manier 
waarop de 
gemeente wordt 
bestuurd 
 
(eigen indicator) 

≥ 33% 
 
2020 
Eersel: 37%  
 
2018 
Eersel: 27%  
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 

 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Samenwerking Kempengemeenten, strategische agenda 
Na een zorgvuldig en interactief proces is overeengekomen dat de strategische samenwerking binnen de 
Kempengemeenten op vijf thema’s wordt verdiept: Transitie van het landelijk gebied, Energietransitie, 
Mobiliteit, Wonen en Economie. 
Om de Strategische Kempenagenda te kunnen effectueren is een volgende stap nodig: de invulling van de 
‘Hoe-vraag’. De raad heeft het college van B&W opgeroepen zo snel mogelijk te starten invulling te geven 
aan de ‘Hoe-vraag’ en deze invulling te realiseren in samenspraak met de gemeenteraden. 
 
Dienstverlening 
De primaire taak van gemeenten is dienstverlening. Ontwikkelingen zoals de participatiesamenleving, 
digitalisering, netwerksamenleving en datagedreven werken zijn van invloed op onze dienstverlening. Er is 
een visie op dienstverlening vastgesteld. We kiezen voor mensgerichte dienstverlening waarbij onze 
inwoners centraal staan. Bij onze visie horen 3 belangrijke uitgangspunten en resultaten; 

1. We verplaatsen ons in de belevingswereld van onze inwoners; 
2. We communiceren duidelijk en eenvoudig; 
3. We werken intern en extern samen in het belang van onze inwoners  

 
Optimaliseren klachten- en meldingenproces (optimaliseren processen dienstverlening) 
Samen met inwoners werken we aan de ontwikkeling van de gemeente als een aantrekkelijke en veilige 
woongemeente. Inwoners leveren waardevolle input over de leefbaarheid en openbare ruimte op het gebied 
van afval, verkeer en veiligheid in de vorm van klachten of meldingen openbare ruimte.  
De processen betreffende de behandeling van klachten en meldingen worden efficiënter en doeltreffender 
ingericht binnen een nieuw meldingensysteem, met als doel de inwoner zo snel en compleet mogelijk te 
helpen. Kanaalsturing, waarbij de inwoner de klacht of melding onafhankelijk van het onderwerp, via één 
toegankelijk kanaal indient, is daarbij het uitgangspunt.  
 

Wat heeft het gekost? 
 
Het programma bestaat uit de volgende productgroepen: 
1. Bestuursorganen; 
2. Organisatie; 
3. Maatschappelijke registratie 
 
 
 



INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Bestuur         

2020  Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020) 85.000 4.796 80.204 80.204 

2010  Real. progr. dienstverl. E-ersel (incid. 2010) 294.487 159.101 135.386 0 

            

  Totaal programma: 379.487 163.897 215.590 80.204 

 
Toelichting: 
Optimaliseren processen dienstverlening (MIP 2020) 
In 2021 is het nieuwe meldsysteem voor de behandeling van meldingen openbare ruimten 
geïmplementeerd. In de loop van het jaar zijn in samenwerking met de leverancier nieuwe functionaliteiten 
gelanceerd, voor betere technische ondersteuning van het afhandelproces. We evalueren de afhandeling 
van meldingen openbare ruimte met het nieuwe systeem over dit eerste jaar. Daarmee bepalen we 
verbeterpunten om onze dienstverlening te verbeteren. Deze verbetermaatregelen worden in 2022 
opgepakt. Het restantkrediet moet daarom worden overgeboekt naar 2022.   
 
Realisatie programma dienstverlening E-ersel (incid. 2010) 
Het krediet E-ersel is in 2010 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma bij de 
visie voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Deze projecten zijn afgerond of gestopt vanwege 
het vervallen van de relevantie door ontwikkelingen binnen de digitalisering. Inmiddels is er een nieuwe visie 
voor informatiebeheer vastgesteld, waarin op basis van de huidige ontwikkelingen nieuwe projecten zijn 
bepaald voor de ontwikkeling van het digitale informatiebeheer en digitale dienstverlening. Indien benodigd 
zullen wij een nieuwe budgetaanvraag doen ter ondersteuning van de projecten. Daarom wordt voorgesteld 
om het krediet E-ersel, in lijn met de financiële verordening, met een restant van  
€ 135.386,-- te laten vrijvallen. 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Bestuur         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Bestuursorganen 1.174.198 1.214.328 1.130.923 83.405 

Organisatie 0 0 0 0 

Maatschappelijke registratie 86.902 86.902 117.446 -30.544 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.261.100 1.301.230 1.248.369 52.861 

BATEN     

Bestuursorganen 73.500 73.500 17.545 -55.955 

Organisatie 0 0 0 0 

Maatschappelijke registratie 199.382 199.382 242.449 43.067 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 272.882 272.882 259.994 -12.888 

  988.218 1.028.348 988.374 39.974 

 
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.261.100 1.301.230 1.248.369 52.861 

Kapitaallasten 0 0 2.059 -2.059 

Apparaatskosten 513.232 513.232 454.476 58.756 

Totaal lasten 1.774.332 1.814.462 1.704.904 109.558 



BATEN     

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 272.882 272.882 259.994 -12.888 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 0 2.059 2.059 

Totaal baten 272.882 272.882 262.053 -10.829 

Saldo programma 1.501.450 1.541.580 1.442.851 98.729 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Bestuursorganen 
Rekenkamer commissie 
Voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 29.000,--. Gemeente Bladel is de penvoerende 
gemeente voor de rekenkamercommissie. De leden van de rekenkamercommissie zijn op 28 september 
2021 beëdigd. In 2021 zijn naast de maandelijkse vergoeding geen andere kosten gemaakt. Vandaar dat de 
Klankbordgroep rekenkamercommissie besloten heeft de inwonerbijdrage over 2021 te retourneren aan de 
deelnemende gemeenten. Het presidium heeft in zijn vergadering van 20 december 2021 hiermee 
ingestemd. 
 
Burgemeester en wethouders 
Per saldo een nadelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 51.000,--. Dit saldo wordt voornamelijk 
veroorzaakt door hoger lasten voor onze gewezen wethouders. 
 
Regionaal bestuur 
Op deze post staat een voordeel van € 38.381,-- en op de post verhuur en verpachtingen gronden 
(programma 8) staat een nadeel van hetzelfde bedrag. Deze mutatie is in de 2e bestuurlijke rapportage 
toegelicht en abusievelijk op onjuiste post verwerkt. Rekening houdende met deze boeking is er derhalve in 
werkelijkheid geen verschil op deze posten. 
 
Productgroep Organisatie 
Geen significante afwijkingen. 
 
Productgroep Maatschappelijke registraties 
Leges reisdocumenten 
We hebben een bedrag van € 21.675,-- gegenereerd als extra baten ten opzichte van de begroting. We 
hebben richting de zomermaanden een piek gehad ten aanzien van het aantal te verwachten aanvragen. Dit 
heeft mogelijk een relatie met corona waardoor mensen in de zomer van 2021 weer op reis konden gaan.  
 

10. Algemene baten en lasten 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Het programma algemene baten en lasten is een specifiek programma dat geen maatschappelijk effect 
beoogt, maar de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten. De algemene dekkingsmiddelen zijn met 
name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de gemeentelijke belastingen en de deelnemingen. 
Daarnaast zijn de stelposten voor onvoorziene uitgaven en lasten van het investeringsprogramma 2021-
2024 opgenomen. 
 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet Boeken 

      dienstjaar     

  Bestuur         

2019/2020 WOZ obv gebruiksopp 80.000 85.337 -5.337 0 

2020  Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020) 13.000 0 13.000 0 

2021 Inventarisatie verblijfsaanbieders buitenlandse werknemers 25.000 11.250 13.750 13.750 

            

  Totaal programma: 118.000 96.587 21.413 13.750 



 
Toelichting 
WOZ obv gebruiksopp 
Vanaf 2022 is het vanuit de Waarderingskamer verplicht gesteld aan alle Nederlandse gemeenten om de 
WOZ-waarden te waarderen o.b.v. gebruiksoppervlakte. Dit project is in 2021 afgerond met een 
kredietoverschrijding van € 5.337,--. Dit krediet mag nu worden afgesloten. De enkele kosten die hieruit nog 
voortvloeien, worden vanaf 2022 geboekt op 89010100 (uitvoering wet WOZ). 
 
Omzetting stuf Tax in XML (MIP 2020) 
Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om de gegevensuitwisseling tussen de WOZ-administratie en derden 
(o.a. taxatiebureau) via berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Tot die tijd verliep deze uitwisseling via 
periodieke STUF TAX verwerkingen. Deze overgang van STUF TAX naar XML heeft eind 2020 
plaatsgevonden en de kosten zijn uiteindelijk door de GRSK betaald en zijn verwerkt in de jaarrekening van 
de GRSK. Derhalve mag het krediet nu worden afgesloten. 
 
Inventarisatie verblijfaanbieders buitenlandse werknemers 
Hierbij graag het restant krediet overhevelen naar 2022. Dit onderzoek zit in de in de afrondende fase. 
Vanwege personele problemen bij de externe partij die dit onderzoek moet verrichten, heeft de doorlooptijd 
langer geduurd dan vooraf verwacht. Hierdoor kan er nog een factuur in 2022 komen.  
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Algemene baten en lasten         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Algemene dekkingsmiddelen 1.240.241 16.197.901 17.129.288 -931.387 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.240.241 16.197.901 17.129.288 -931.387 

BATEN     

Algemene dekkingsmiddelen 33.301.158 49.461.913 49.033.483 -428.430 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 33.301.158 49.461.913 49.033.483 -428.430 

  -32.060.917 -33.264.012 -31.904.194 -1.359.818 

  
    

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 1.240.241 16.197.901 17.129.288 -931.387 

Kapitaallasten 14.925 39.925 58.634 -18.709 

Apparaatskosten 210.017 210.017 214.056 -4.039 

Totaal lasten 1.465.183 16.447.843 17.401.978 -954.135 

BATEN       

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 33.301.158 49.461.913 49.033.483 -428.430 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 839.399 949.287 577.658 -371.629 

Totaal baten 34.140.557 50.411.200 49.611.141 -800.059 

Saldo programma -32.675.374 -33.963.357 -32.209.163 -1.754.194 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar programma 11. De onderstaande analyse gaat alleen over de externe kosten, 
dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben met 
kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Algemene dekkingsmiddelen  
Onroerende zaakbelasting 
Lagere opbrengst dan geraamd ad € 17.190,-- onder andere als gevolg van afgehandelde WOZ-bezwaren.  
 
 



Algemene Uitkering 
De algemene uitkering in de jaarrekening 2021 bedraagt € 257.604,-- hoger dan geraamd. Dit wordt 
grotendeel veroorzaakt door mutaties als gevolg van de decembercirculaire 2021, waaronder o.a. 
€ 145.000,-- extra middelen voor de corona crisis. 
 
Onvoorzien / Stelposten 
Op deze beide posten resteert een raming van € 170.572,--, zijnde derhalve een voordelig resultaat. Zie voor 
een nadere toelichting het overzicht “Algemene dekkingsmiddelen en stelposten”.  
 
Vennootschapsbelasting 
In de begroting wordt de vennootschapsbelasting niet geraamd aangezien de hieraan gekoppelde resultaten 
ook niet worden geraamd. De aangifte VPB over 2021 bedraagt -/- € 505.405,-- en wordt opgenomen als 
verliesverrekening met voorgaande en toekomstige jaren.  
 
Resultaat bouwgrondexploitatie 
Het resultaat voor de bouwgrondexploitatie bedraagt € 1.940.000,--. Voorgesteld wordt om dit saldo te stor-
ten in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Zie voor een nadere toelichting van dit saldo de paragraaf 
7 grondbeleid. 
 
Resultaat exploitatie (exclusief bouwgrondexploitatie) 
Het geraamde begrotingsresultaat bedraagt € 1.421.039,-- Het werkelijke rekeningresultaat bedraagt  
€ 3.170.092,--. 
 

11. Overheadkosten 
 

Wat hebben we bereikt / gedaan? 
 
Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, schrijft 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschriften voor, dat in de begroting een apart overzicht 
moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht presenteren we in programma 11. 
 
In de programma’s 0 tot en met 10 staan alleen de kosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling 
die direct verband houden met het betreffende taakveld (en daarom ook niet centraal moeten worden 
begroot). Deze kosten verdelen we op basis van productieve uren en rekenen we vervolgens toe aan de 
programma’s/taakvelden. 
 
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire 
proces, en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, introduceert het BBV een definitie van de 
overhead. Door deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct 
zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden en welke kosten geen betrekking hebben op het primaire 
proces. Deze laatste kosten worden niet in de programma’s 0 tot en met 10 geraamd maar komen centraal 
als overheadkosten in programma 11. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan management, financiën, 
huisvesting en documentaire informatievoorziening en communicatie. 
 
Door de kosten van overhead voortaan centraal te begroten en te verantwoorden, is het niet langer 
noodzakelijk dat deze informatie in de paragraaf bedrijfsvoering wordt opgenomen.  
Hierdoor neemt ook de vergelijkbaarheid toe van de kosten van overhead en de kosten van het primair 
proces. 
 

Beleidsterrein/ 
subdoel 

Indicator Norm Wat gaan we daarvoor doen? 

Organisatie Formatie in fte per 
1.000 inwoners 

Norm 4,8 – 6,1 
 
2021: 4,4  
2019: 4,3 
2017: 4,0 
(Vensters voor be-
drijfsvoering) 
 
Gemeenten ≤ 50.000 
inwoners: 6,5 

*Organisatievisie uitvoeren; 
 
*Monitoren aan de hand van 
Vensters voor bedrijfsvoering. 



 Bezetting in fte 
per 1.000 
inwoners  
 
(verplicht) 

Norm 4,5 – 4,8 
 
2021: 4,6 
2019: 4,3 
2017: 4,1 
(Vensters voor be-
drijfsvoering) 

 

 Apparaatskosten 
per inwoner  
 
(verplicht) 

Norm ≤ € 526 
 
2021: 526 
2019: 480 
2017: 428  
(Vensters voor be-
drijfsvoering) 
 
Vergelijkbare 
gemeente: 624 

 

 Kosten inhuur ex-
ternen als per-
centage van de 
totale loonsom + 
kosten inhuur ex-
ternen  
 
(verplicht) 

Norm: ≤ 20% 
 
2021: 21,7% 
2019: 17,2% 
2018: 18,6% 
2017: 17,6%  
(Vensters voor be-
drijfsvoering) 
 
Vergelijkbare 
gemeente: 17,3% 

 

 Overheadkosten 
als percentage 
van de totale las-
ten  
 
(verplicht) 

Norm: ≤ 15 % 
 
2021: 7,4% 
2019: 11,32% 
2018: 10,66% 
2017: 8,22% 

 

Communicatie Waardering 
inwoners 
communicatie en 
voorlichting 
uitgedrukt in 
rapportcijfer 
 
(eigen indicator) 

≥ 6,9 
 
2020  
Eersel: 6,9  
Nederland: 6,6 
 
2018  
Eersel: 6,8  
Nederland: 6,6 
 
(burgerpeiling 
waarstaatjegemeente) 

*Inzet van een breed aanbod 
aan communicatiemiddelen om 
elke doelgroep te voorzien van 
de benodigde informatie; 
 
* Inwoners tijdig betrekken door 
de Factor C methode toe te pas-
sen in minimaal vijf projectplan-
nen; 
 
*Website toegankelijker maken 
en inwoners hierin meenemen 
door de toegankelijkheidsverkla-
ring eenmaal per jaar te vernieu-
wen. 
 

 
Toelichtingen op ontwikkelingen/speerpunten 2021 
Communicatie 
Als een beleidsonderwerp geschikt is voor participatie, maakt de gemeentelijke organisatie gebruik van de 
zogenoemde Factor C-methode. De Factor C-methode bestaat uit drie stappen: krachtenveldanalyse, 
kernboodschap en communicatiekalender. Door deze methode te volgen, stellen we vast in welke fase, met 
wie, op welk niveau, waarover en wanneer communicatie gewenst is. 
Afgelopen jaar zijn we begonnen met focus op communicatie. Door met de organisatie, bestuurders én 
inwoners enkele onderwerpen uit te lichten en hier met regelmaat over te communiceren, brengen we meer 
focus aan. We zijn begonnen met de onderwerpen ‘Bouwen, bouwen, bouwen’, ‘Leefbaarheid van de 
kernen’ en ‘Iedereen doet mee’. 
 



Eind 2020 hebben we een communicatieonderzoek afgenomen en zijn zowel inwoners schriftelijk (N=2500) 
als digitaal benaderd. Met de resultaten krijgen we meer inzicht naar welke informatie inwoners op zoek zijn 
en welke communicatiemiddelen daarbij het liefst worden gebruikt. 
 
Met twee verschillende cursussen is het personeel bijgeschoold op het gebied van Helder adviseren en 
Helder schrijven. Op deze manier verbeteren we de B&W- en raadsvoorstellen en zorgen we voor heldere 
mails, brieven en nieuwsberichten aan onze inwoners.   
 
Informatiebeveiliging/gebouwenbeheer 
De gemeente dient maatregelen te treffen om de gemeentelijke (informatie-) systemen zo goed mogelijk te 
beveiligen. Onder deze maatregelen, zoals verplicht in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), valt 
het beveiligen van de fysieke toegang tot het gemeentehuis. Het huidige systeem is verouderd en wordt ver-
vangen door een nieuw systeem dat voldoet aan de maatregelen zoals gesteld in de BIO, waardoor onbe-
voegde toegang tot gemeentelijke informatie en (persoons-)gegevens zo goed mogelijk geweerd wordt.  
 

Wat heeft het gekost? 
 
INVESTERINGEN 
 

    Beschikbaar Uitgaven Restant- Over te 

Jaar Omschrijving kapitaalwerk gesteld tot en met krediet boeken 

      dienstjaar     

  Bedrijfsvoering         

2021  2021 Digitaal vervanging milieuvergunning 40.000 0 40.000 40.000 

2019  Inhuur personeel (projectleiding) 150.000 111.534 38.466 38.466 

2019  Trainees 150.000 99.910 50.090 50.090 

2019+2020 Inhuur personeel WMO 100.000 110.971 -10.971 0 

2019/2021/2021 Inhuur cyclisch bouwen 425.000 268.957 156.043 156.043 

2018 Bekabeling gemeentehuis 40.000 22.727 17.273 17.273 

2021 Inform. Beveiliging/ geb. beheer (2021) 64.000 0 64.000 64.000 

2010 Overbr. en substitutie/digit. bouwvergunningen 235.000 246.543 -11.543 0 

2020 Materieel buitendienst (MIP 2020) 44.000 34.131 9.869 0 

2021 Vervanging materieel buitendienst (2021) 40.000 44.000 -4.000 0 

            

  Totaal programma: 1.288.000 938.774 349.226 365.872 

 
Toelichting 
Digitaal vervangen milieuvergunningen 
In 2021 is budget beschikbaar gesteld om de milieuvergunningen tot en met 2010 te digitaliseren met het 
oog op vervanging en digitale overbrenging naar de archiefbewaarplaats, het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven (RHCe). Dit project is vergelijkbaar met het al lopende project om de bouwvergunningen tot en 
met 2010 te vervangen en digitaal over te brengen naar het RHCe. Knelpunten betreffende het voldoen aan 
de eisen voor overbrenging hebben geleid tot vertraging en extra kosten in dit project. Om opnieuw extra 
kosten te voorkomen is besloten het vervangen en overbrengen van de milieuvergunningen op te pakken na 
afronding van het project vervangen van de bouwvergunningen tot en met 2010. De nieuwe kennis en 
inzichten uit het project vervangen bouwvergunningen kan dan worden toegepast voor het project vervangen 
van de milieuvergunningen. Het krediet daarom overboeken naar volgend jaar.  
 
Inhuur personeel (projectleiding) en Trainees 
Door Covid-19 hebben de projecten op deze kredieten vertraging opgelopen. De planning is om in 2022 de 
laatste uitgaven op deze kredieten te doen. Voorgesteld wordt de restantkredieten hiervoor over te boeken 
naar 2022. 
 
Inhuur personeel WMO 
In het “Krediet inhuur personeel Wmo” was voor 2021 nog een bedrag van € 67.996,-- beschikbaar. De 
uitgaven in dat jaar bedragen € 78.968,-- waardoor sprake is van een overschrijding van € 10.971,--. In 2021 
is met name als gevolg van corona sprake geweest van extra (langdurig) ziekteverzuim waardoor, om de 
continuïteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen, extra inhuur heeft moeten plaatsvinden. De 
uitgaven zijn ten laste gebracht van dit krediet. Het krediet is volledig voor het doel benut en kan worden 
afgesloten.      



 
Inhuur cyclisch bouwen 
Ook in 2021 hebben we met verschillende inhuurkrachten gewerkt aan het project cyclisch bouwen. Met de 
plannen wordt invulling gegeven aan de woningbouwopgave voor de kernen met een frequent afzet tempo 
van woningen in iedere kern. Voorgesteld wordt het restantkrediet over te boeken naar 2022. 
 
Bekabeling gemeentehuis 
De voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van een nieuw toegangscontrolesysteem zijn 
opgepakt in 2021. Om een goede uitvraag te kunnen doen heeft een onafhankelijk adviseur aanbevelingen 
gedaan voor de benodigde verbeteringen aan het gemeentehuis. Deze worden verwerkt in de aanbesteding, 
waarmee we in 2022 de markt op willen. Het verzoek is daarom het krediet over te boeken naar volgend jaar 
t.b.v. de nieuwe bekabelingen die hierbij komt kijken, ondanks dat cf. de financiële verordening dit krediet 
(binnen 3 jaar) afgesloten dient te worden. 
 
Informatiebeveiliging/ gebouwenbeheer 
De voorbereidende werkzaamheden voor de implementatie van een nieuw toegangscontrolesysteem zijn 
opgepakt in 2021. Om een goede uitvraag te kunnen doen heeft een onafhankelijk adviseur aanbevelingen 
gedaan voor de benodigde verbeteringen aan het gemeentehuis. Deze worden verwerkt in de aanbesteding, 
waarmee we in 2022 de markt op willen. Het verzoek is daarom het krediet over te boeken naar volgend 
jaar.  
 
Overbrenging en substitutie bouwvergunningen 
De bouwvergunningen tot en met de invoering van de WABO (2010) zijn gedigitaliseerd. De 
vergunningsdossiers worden digitaal overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven, RHCe), waarna ze openbaar toegankelijk worden gemaakt voor inzage voor publiek. 
Ter voorbereiding op de overdracht is het vervangingsproces inzichtelijk gemaakt en worden de 
vergunningsdossiers gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid volgens de daarvoor geldende normen. De 
verloren gegane dossiers door een kapotte harde schijf zijn opnieuw gedigitaliseerd, zodat het bouwarchief 
tot en met 2010 compleet is. De laatste kwaliteitscontroles worden momenteel uitgevoerd op de scans, 
waarna de vergunningsdossiers worden aangeboden aan het RHCe ter overbrenging. Dit is onderdeel van 
het reguliere werkproces. Er hoeven betreffende het digitaliseringsproject geen kosten meer te worden 
gemaakt. In lijn met de financiële verordening kan het krediet worden afgesloten met een 
kredietoverschrijding van € 11.543,--. 
 
Materieel buitendienst (MIP 2020) 
De pick-up is in 2020 aangeschaft. De afrekening BPM en de aanschaf van een gereedschap bak hebben in 
2021 nog plaatsgevonden. Dit krediet, met een restant van € 9.869,--,  kan vrijvallen. 
 
Vervanging materieel buitendienst (2021) 
De vrachtauto is in 2021 voorzien van een nieuwe kraan. Het krediet kan worden afgesloten met een 
kredietoverschrijding van € 4.000,--. 
 
EXPLOITATIE 
 

Programma: Overhead         

Productgroep Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN      

Overheadkosten 20.434.489 22.477.527 21.885.134 592.393 

Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 20.434.489 22.477.527 21.885.134 592.393 

BATEN     

Overheadkosten 519.520 433.544 712.705 279.161 

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 519.520 433.544 712.705 279.161 

  19.914.969 22.043.983 21.172.429 871.554 

     

  Begroting 2021 Werkelijk Verschil 

  begr. na wijz. 2021 2021 

LASTEN         



Totaal lasten (excl.kap.lst. & app.kst.) 20.434.489 22.477.527 21.885.134 592.393 

Kapitaallasten -3.205.344 -5.074.264 -4.367.666 -706.598 

Apparaatskosten -11.624.284 -11.541.646 -11.472.542 -69.104 

Totaal lasten 5.604.861 5.861.617 6.044.926 -183.309 

BATEN       

Totaal baten (excl. besch.res. i.v.m. kap.lst.) 519.520 433.544 712.705 279.161 

Beschikking over reserves i.v.m. kap.lasten 0 83.000 254.010 171.010 

Totaal baten 519.520 516.544 966.715 450.171 

Saldo programma 5.085.341 5.345.073 5.078.211 266.862 

 
Met betrekking tot de apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves in verband met kapitaallasten (afschrijvingen 
ineens ten laste van de reserves) wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. De onderstaande analyse gaat alleen over de 
externe kosten, dus zonder apparaatskosten, kapitaallasten en onttrekkingen aan de reserves (voor zover deze directe relatie hebben 
met kapitaallasten/afschrijvingen ineens). 

 
Productgroep Overheadkosten 
Het verschil tussen het geraamde en werkelijke saldo van dit programma bedraagt € 266.862,-- voordelig en 
wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

• Lagere loonkosten inclusief inhuur €  151.000,-- 

• Lagere overige personeelskosten €  80.000,-- 

• Lagere ICT kosten € 30.000,-- 

• Hogere kosten gemeentehuis € -51.000,-- 

• Lagere kosten voor catering en overige activiteiten € 34.000,-- 

• Lagere verzekeringskosten € 31.000,-- 

• Lagere kosten financiële administratie € 15.000,-- 

• Hogere achterblijvende kapitaallasten programma overhead € -16.000,-- 

• Lagere doorbelasting apparaatskosten aan de taakvelden/program. € -12.000,-- 
 € 262.000,-- 
 
In onderstaande tabel zijn de totale (netto-)overheadkosten verder gespecificeerd en geven we aan welke 
overhead we toerekenen aan de programma’s: 
 

Overheadkosten Totaal Toerekening Resteert tlv 

    aan programma 

    programma’s “Overhead” 

Overhead personeel:       

Lonen en salarissen 6.354.267 -4.259.975 2.094.292 

Personeel van derden 185.829 0 185.829 

Overige personeelskosten 192.797 -300.128 -107.331 

Bijdragen (MD/VTH/Jeugd/KempenPlus) 6.630.089 -6.630.087 2 

Subtotaal uitgaven personeel 13.362.982 -11.190.189 2.172.792 

Bijdragen en detacheringen -141.264 -16.310 -157.574 

Totaal overhead personeel 13.221.717 -11.206.499 2.015.218 

        

Overhead organisatiekosten       

Indirecte personeelskosten 1.334.817 0 1.334.817 

ICT (incl. SSC) 1.585.517 0 1.585.517 

Huisvestingkosten 572.878 0 572.878 

Facilitaire zaken/inkoop/administratie/verzekeringen 470.289 0 470.289 

Materieel/werf buitendienst 261.333 0 261.333 

Toerekening ICT/werf/vervoermiddelen/gemeente-
huis 

0 -266.043 -266.043 

Algemene kosten -54.123 0 -54.123 

Subtotaal uitgaven 4.170.711 -266.043 3.904.669 



Bijdragen en huuropbrengsten -841.676 0 -841.676 

Totaal netto-overhead organisatie 3.329.035 -266.043 3.062.992 

Totaal overheadskosten 16.550.753 -11.472.542 5.078.211 

 
Bij de netto-overhead, welke ten laste blijft van het programma ‘Overheadkosten’, is rekening gehouden met 
het feit dat door het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is toegestaan de kosten van overhead op 
een indirecte wijze toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie (programma 3) en investeringen. Dit gebeurt 
met een aparte verrekencategorie (7.5) welke als negatieve last is verantwoord in het programma 
‘Overheadkosten’ voor een bedrag van € 173.758,-- (4.238 productieve uren x € 41,00). 
 
Ook merken we op dat voor de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges geen toerekening 
heeft plaatsgevonden, maar deze conform het BBV extracomptabel worden berekend. Het (extracomptabel) 
geraamde uurtarief 2021 van € 41,00 is vermenigvuldigd met de werkelijke productieve uren voor de 
genoemde lokale heffingen. Deze becijferde overhead wordt dus niet toegerekend aan de programma’s. In 
de nieuwe voorgeschreven tabellen in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ worden de geraamde en de werkelijke 
overheadkosten in het desbetreffende programma/ taakveld afzonderlijk vermeld. 
  
Doorbelasting kapitaallasten en apparaatskosten 
In programma 11 worden ook de doorbelaste kapitaallasten en apparaatskosten aan de programma’s 0 tot 
en met 10 toegelicht. In 2021 worden voornamelijk als gevolg van onderuitputting € 745.000,-- minder 
kapitaallasten doorbelast aan de exploitatie ten laste van het resultaat. Hiertegenover staat dat voor 
€ 655.000,-- minder beschikt wordt over de reserves ter dekking van deze lasten. Per saldo derhalve een 
voordelig resultaat van € 80.000,--. 
De doorbelasting van de apparaatskosten aan de exploitatie in programma 0 tot en met 10 is € 220.000,-- 
lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk door een hogere doorbelasting aan gesloten financieringen en 
kapitaalwerken.  
 
Nadere toelichting op de overheadkosten 
Lonen en salarissen  
Dit betreft voornamelijk de directe loonkosten van het management, bestuurs- en 
managementondersteuning, team financiën, secretariaat en IBC. 
 
Overige personeelskosten  
Dit betreft voornamelijk reis- en verblijfskosten en het “rugzakje”. 
 
Bijdragen en detacheringen 
Dit betreft voornamelijk bijdragen van andere gemeenten vanwege detacheringen van medewerkers. 
 
Indirecte personeelskosten 
Dit betreft voornamelijk de kosten van salarisadministratie, opleidingen, Arbo, ondernemingsraad en 
bedrijfshulpverlening. Ook wordt hieronder de bijdrage aan P&O geboekt. 
 
ICT 
Dit betreft voornamelijk de bijdrage aan het SSC. Het overige heeft betrekking op de telefoonvoorziening en 
de kosten voor bijvoorbeeld software, welke niet zijn opgenomen in de begroting van het SSC. 
 
Beheer/beleid informatie en communicatie technologie 
Er is sprake van een positieve afwijking van circa € 17.000,-- voor de telefoonvoorziening. In 2021 zijn de 
telefoniekosten, als gevolg van de Kempenbrede implementatie van de nieuwe telefoonoplossing, 
opgenomen in de GRSK begroting. De kosten worden niet meer doorbelast aan de gemeente en worden 
geminderd in de exploitatie.  
 
Huisvestingskosten 
Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, 
schoonmaak, storting onderhoudsvoorziening en inventaris. 
 
Facilitaire zaken/ inkoop/ administratie/ verzekering 
Het betreft hier de kosten van detachering bode, papier- en drukwerk, portokosten, catering, vakinformatie, 
inkoopbureau, accountantskosten en verzekeringen. 
 
Kapitaallasten  
Dit betreft de volgende kapitaallasten: 



Personeel € 290.472,-- 
ICT  €   30.283,-- 
Gemeentehuis € 211.671,-- 
Gemeentewerf €   80.070,-- 
Materieel €   39.573,-- 
Communicatie €     2.591,-- 
  € 654.660,-- 
 
Algemene kosten 
Onder algemene kosten worden de uitgaven geraamd voor communicatie, representatiekosten, landelijke 
ombudsman en planning & control (Ondernemerspeiling, Vensters Voor Bedrijfsvoering en 
informatiebeveiliging). 
 
Inkomsten  
Het betreft hier de inkomsten vanwege verhuur gedeelte gemeentehuis en werkplekvergoedingen VTH en 
SSC. 
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