
B 

18-6-2019 1 



Inleiding 

• Presentatie op enkele belangrijke thema’s: 

– Sociaal domein 

– Energietransitie 

– Personeelskosten 

– Actualisatie meerjarenperspectief 
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Sociaal Domein  
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Jeugd  hogere uitgaven   € -1.413.000 

• Tegemoetkoming meicirculaire   €      466.000 

• Prijscompensatie meicirculaire  €      127.000 

• Totaal nadeel jeugd    €     -820.000 

 

Wmo begeleiding hogere uitgaven  €    -800.000 

• Prijscompensatie meicirculaire   €      111.000 

Wmo Hulp bij huishouden  hogere uitgaven €    - 200.000 

• Prijscompensatie meicirculaire   €         65.000 

• Totaal nadeel Wmo    €      -824.000 

 

Bijzondere bijstand    €        -90.000 



 Sociaal Domein 

• Beheersmaatregelen zowel regionaal als lokaal ontwikkeld en 
genomen, maar de effecten hiervan zullen nog niet zichtbaar 
zijn in het lopende jaar 2019 

 

• Mogelijke toekomstige beheersmaatregelen (in afstemming 
met de regio Hart van Brabant): 

- Budgetplafonds, met risico wachtlijsten zorg 

- Aanpassen criteria schoon- en leefbaar huis   

- Versoberen verstrekkingen 
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 Energietransitie 

• Visie Zonnewijzer en windrichting 
geamendeerd in januari 2019  

 maximaal 40 ha zonneweide 

• Initiatiefnemers willen aan de slag 

 8 initiatieven 

 ruim 100 ha zonneweide  

• Ambtelijk (regionaal) aan de slag met een 
ruimtelijk afwegingskader  
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 Energietransitie 

• Regionale REKS werkgroepen gestart begin 2019 

• Lokaal afwegingskader wordt opgeschort totdat 
in REKS verband afstemming is over: 
 Energienetwerk (kabels Enexis)  

 Landschappelijke inpassing 

 Te stellen sociale randvoorwaarden (waaronder een 
duurzaamheidsfonds) 

• In Hart van Brabant wordt een regionale 
warmtevisie opgesteld. Dit zal de basis vormen 
voor de Goirlese warmtevisie. 

 
18-6-2019 



Personeelskosten 

Aanleiding: 

• Overschrijding op personeelsbudget gemeld bij BURAP 2018 

• Beheersmaatregelen genomen om meer grip te krijgen en te 
houden op kosten van externe inhuur 

 

Stand van zaken nu: 

• Ziekteverzuim gedaald tot 5,78%, meldfrequentie is <1  

• Maandelijkse bewaking personeelsbudget 

• Invulling vacatures # krappe arbeidsmarkt 

• Veel ambitie 

 

 



Personeelskosten 

 

Begroting 2019: 

• Geen overschrijding personeelsbudget 
inclusief externe inhuur t/m mei 2019 en 
lopende verplichtingen 

• Dekking voor inhuur ivm langdurige ziekte die 
al bekend is 

• Ruimte is beperkt, voorzichtigheid geboden 
 

 



Wijziging begroting 2019 

• Grootste nadelen 

– Jeugdzorg   € -820.000 

– WMO begeleiding en 
hulp bij huishouden € -824.000 

– Bijzondere bijstand € -  90.000 

– Aanbesteding huur  € -  80.000 
vervoermiddelen 

– Kinderopvang  € -  60.000 

– Lagere opbrengst  € -150.000 
leges omgevingsvergunning 

– Lagere opbrengst  OZB € -110.000 
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Financieel meerjarenperspectief 

2019 2020 2021 2022 2023 

Stand voorjaarsnota 0 -1.765 -1.602 -1.389 -1.371 

Doorwerking Burap -2.215 195 195 195 195 

Administratieve oplossingen 466 438 409 381 

Nieuwe prognose -2.215 -1.104 -969 -785 -795 

Lasten nieuw beleid -314 -299 -662 -1.062 

Prognose incl. nieuw beleid -2.215 -1.418 -1.268 -1.447 -1.857 
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