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Inleiding
Voor u ligt de kaderbrief voor de periode 2020-2023. De kaderbrief geeft richting aan de
programmabegroting die we in augustus opstellen. De programmabegroting leggen we in november
voor aan de raad.
Financiële positie
De financiële positie van de gemeente blijft goed. Toch is er zorg over de toekomst. Het is
noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden. Met name de ontwikkelingen binnen het Sociaal
domein en de grondexploitaties vragen blijvend aandacht. Nieuw is de opgave van de
klimaatdoelstellingen. De jaarrekeningresultaten zijn jaar op jaar positief, maar de positieve resultaten
zijn elk jaar incidenteel en niet structureel. Voorzichtigheid blijft dus de boodschap.
Speerpunten
Vanuit het beleidsakkoord zijn de volgende speerpunten in de programmabegroting 2019-2022
opgenomen.
1. Wij zijn en blijven financieel in balans
2. Wij zijn dienstverlenend
3. Wij werken aan een energieneutrale en afvalloze gemeente
4. Zorgen doen we samen
5. Plannen voeren we uit
6. Wij zorgen ervoor dat Best veilig is
Op deze speerpunten willen we de komende jaren nadrukkelijk inzetten. Uiteraard kan voortschrijdend
inzicht leiden tot aanpassing van de ambities, maar voorlopig is in deze kaderbrief de koers voor de
komende jaren vastgelegd.
Er is sprake van een beleidsarm beleidsakkoord. De rol van onze gemeente gaat meer en meer
richting uitvoering en facilitering. Speerpunt nummer 5 refereert daar nadrukkelijk aan.
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Algemeen bestuur en intergemeentelijke samenwerking
Bestuur, participatie en bestuursstijl
De ambitie om meer ruimte voor inwoners en organisaties te realiseren, beleggen we in het
programma Samen op ons Best. Samen op ons Best gaat over inwoners- en overheidsparticipatie. Dit
is enige jaren geleden gestart en krijgt ook in 2020 een vervolg. In de stuurgroep komen inwoners,
bestuur en ambtelijke organisatie samen om af te stemmen.
Intergemeentelijke samenwerking
Met het oog op de maatschappelijke doelen die wij willen realiseren, blijft Best een stevige partner in
de intergemeentelijke samenwerking. Het vizier staat vol gericht op onze omgeving en we zijn kritisch
waar het moet. Voor onze bovenlokale opgaven blijven we ons concentreren op een slagvaardige
samenwerkingsvorm op het niveau van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).
We willen een kleinere begroting MRE 2020-2023. Hiermee kunnen we toekomstige subregionale
opgaven, bij voorkeur op SGE-niveau, zoveel mogelijk met gesloten beurs oppakken. Deze
verschuiving zien we al terug in deze kaderbrief. Het in deze brief aangekondigde nieuwe SGE-beleid
(bijvoorbeeld op het gebied van wonen) kunnen we dekken uit de budgetten die zijn ontstaan uit de
vrijvallende SRE/MRE middelen.
De Campussamenwerking concentreert zich op de vooraanstaande positie van Best, Helmond,
Eindhoven en Veldhoven op met name economisch terrein. We voeren ook de
Samenwerkingsagenda 2018-2025 SGE uit. Dat betekent dat wij in 2020 uitvoering willen geven aan
de onderzoekconclusies (afronding in 2019) naar de mogelijkheid om de Campussamenwerking te
laten opgaan in het SGE. In dit verband is ook relevant dat we aan u voorstellen voorleggen over de
meerjarenfinanciering van Brainport Development en het Internationaliseringsprogramma na 2020.
Ook binnen het Sociaal domein werken wij intensief samen met buurgemeenten. Hier springt onder
andere de samenwerking met Oirschot en Veldhoven (BOV) in het oog. Best pakt een initiërende rol
van BOV binnen de transformatie.
Gebiedsvisie Wilhelminadorp
Voor Wilhelminadorp en Kantonnier stellen we een integrale gebiedsvisie op. Dit volgt uit diverse
beleidsstukken:
 De woonvisie gemeente Best 2017 'Wonen met visie', waarin staat dat per wijk gebiedsvisies
worden opgesteld.
 Integraal Veiligheidsplan De Kempen, waarin Wilhelminadorp één van de prioriteiten is.
Het proces staat in deze integrale benadering centraal, de inhoud volgt. We doen dit in co-creatie met
inwoners, woningcorporaties en andere (welzijns)partners. Ook andere onderwerpen zoals verkeer,
sport en cultuur maken onderdeel uit van deze gebiedsvisie. Zo onderzoeken we in het traject wat de
combinatiefunctionarissen bij kunnen dragen aan het behalen van de doelstellingen.
Het is de planning om in 2019 de projectopdracht op te stellen. Voorlopig zijn de huidige middelen
voldoende. In de kaderbrief 2021 nemen we op of aanvullende middelen nodig zijn voor het vervolg.
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Integrale veiligheid
Samen met onze inwoners en bedrijven werken we aan bestendiging, verbetering en verrijking van
het veiligheidsniveau van de leefomgeving in Best. Ondermijnende krachten en criminele
samenwerkingsverbanden pakken we doortastend aan. We zetten hiervoor verschillende middelen in
zoals onderzoek, toezicht, handhaving, voorlichting, zorg en preventie.
Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) en Uitvoeringsplan 2019-2020
(UVP)
Het IVP is het veiligheidsplan van het basisteam gemeenten Best, Waalre, Veldhoven, Eersel, Bergeijk,
Bladel, Oirschot en Reusel De Mierden. In dit plan zijn de landelijke, integrale en lokale prioriteiten
vastgelegd. Het IVP is in december 2018 vastgesteld inclusief de vier lokale prioriteiten: jeugd en
veiligheid, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen en Wilhelminadorp. De voorstellen voor de financiën
om het plan uit te voeren, doen we in deze kaderbrief.
In het UVP, dat in het voorjaar in het college wordt vastgesteld, staat hoe de gestelde doelstellingen
worden bereikt. In de komende jaren is het voor de aanpak van bedrijventerreinen en de huisvesting
van arbeidsmigranten noodzakelijk om publiek-private samenwerking te versterken. Zoals met
uitzendbureaus, grote lokale ondernemingen en brancheverenigingen bedrijventerreinen. Daarnaast
vormt ondermijnende criminaliteit een grote bedreiging voor de samenleving en het (openbaar)
bestuur. Dit moet adequaat worden aangepakt.
Aanpak huisvesting arbeidsmigranten
De doelstelling is om illegale en sociaal onwenselijke situaties, zoals uitbuiting, overbewoning en
eventuele overlast, te voorkomen en op te lossen. Dit doen wij samen met huiseigenaren, inwoners,
ondernemers en uitzendbureaus.
Aanpak bedrijventerreinen
In 2019 werken we aan een integrale aanpak op onze bedrijventerreinen. Meer daarover bij het
onderdeel Economie - werklocaties. Vanuit deze visie worden in 2020 uitvoeringsmaatregelen in gang
gezet, onder meer op het gebied van veiligheid. Er moeten aanvullende maatregelen genomen
worden om de criminaliteit terug te dringen. In 2018 startten we een project om snel te
inventariseren of onze gemeentelijke info voor de bedrijventerreinen nog actueel is. De uitkomsten
zijn gebruikt om kleinschalige gezamenlijke controles te houden met de politie. Doel hiervan is om
achter de voordeur te komen, onze informatiepositie te verbeteren en onze gemeentelijke bestanden
op te schonen. Dit zorgt voor druk bij de vakgroep Handhaving. Hier zullen ook signalen uitkomen die
we per casus met ketenpartners oppakken. Voor deze aanpak is communicatie belangrijk.
Wilhelminadorp/Kantonnier
De aanpak van Wilhelminadorp vraagt om een integrale (wijk)teamgerichte aanpak van in- en externe
partners. De sociale weerbaarheid in de wijk verdient extra aandacht en de betrokkenheid en
meldingsbereidheid van inwoners moet fors verbeteren. Gelet op de ernstige ondermijnende
(gewelds)incidenten van de afgelopen anderhalf jaar is een adequate aanpak noodzakelijk. Dit is een
onderdeel van de gebiedsvisie die voor Wilhelminadorp wordt opgesteld. Meer informatie hierover is
terug te vinden bij 'Algemeen bestuur en intergemeentelijke samenwerking'. Om voor cofinanciering in
aanmerking te komen is medio april een projectplan ingediend bij de programmaraad ondermijning
Oost-Brabant.
Kempeninterventieteam (KIT)
In 2019 is op basisteam-niveau het KIT gestart. Het doel van het KIT is het versterken van integrale
toezicht en handhaving bij knelpunten en overlast. Wij verwachten een bijvangst op het gebied van
ondermijning. De verwachting is dat het KIT een definitieve status krijgt. Acht gemeenten staan borg
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voor de financiering. Voor Best betekent dit dat het gefinancierd wordt binnen de daarvoor bestemde
middelen (integrale overheidshandhaving). De financiering van het KIT zit vanaf 2020 in het budget
aanpak ondermijning. In het verlengde hiervan is denkbaar dat een toename van het aantal
handhavingszaken ontstaat. Kwaliteit gaat echter voor kwantiteit. Financiering vindt plaats vanuit de
daarvoor bestemde middelen (integrale overheidshandhaving of aanpak ondermijning).
Ondermijning
Het basisteam driehoek-plus van het Basisteam De Kempen heeft in 2017 een basisteam brede
aanpak vastgesteld voor het knelpunt ondermijning. De complexe problematiek van ondermijning
vraagt om gemeentebrede inzet. Om de kwetsbaarheid op te kunnen vangen en een betrouwbare
partner te zijn in de veiligheidsketen, is het wenselijk om hiervoor structurele middelen in te zetten in
plaats van de huidige incidentele middelen.
Concreet betekent dit voor de gemeente Best dat zij verplicht is capaciteit te leveren aan alle thema’s.
Financiële middelen putten we onder andere uit de ondermijningsgelden die al gereserveerd zijn.
Zonder de inzet van structurele middelen is het risico aanwezig dat Best niet voldoet aan de gestelde
doelen van het basisteam driehoek-plus van de Kempen.
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
Vastgoed, subsidies en aanbestedingen
Het Bibobbeleid is onlangs uitgebreid met de exploitatievergunning. Uiterlijk 1 november 2021 moeten
alle horecabedrijven zo’n vergunning hebben. Medio 2019 worden de thema's vastgoed, subsidies en
aanbestedingen toegevoegd aan het beleid. Het beleid dient ter voorkoming van ondermijning en het
ongewild faciliteren van (georganiseerde) criminaliteit. De extra capaciteit die dit vergt, financieren we
in 2019 en 2020 binnen de bestaande middelen. Mocht blijken dat het aantal handhavingszaken fors
toeneemt, dan volgt daarop een bijstelling.
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Verkeer en openbare ruimte
Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde om het duurzaam economisch en sociaal
functioneren van Best als onderdeel van de Brainport-regio te garanderen. Het versterken hiervan is
daarom het hoofddoel van Best Mobiel - de Bestse mobiliteitsaanpak.
Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid van de economische locaties en (woon)voorzieningen te versterken, zetten we
met de 21 gemeenten in de regio in op de Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim
Verbonden'. Gezamenlijk zetten we in op maatregelen op het gebied van onder andere fiets, smart
mobility en multimodaliteit. Hierdoor kunnen weggebruikers in de toekomst op een slimmere manier
kiezen tussen de verschillende vervoerswijzen.
Fiets
De fiets speelt een steeds belangrijkere rol in het versterken van de bereikbaarheid. Zeker met een ebike. Ook levert de fiets een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving.
Gezamenlijk met buurgemeenten zet Best zich in voor snelfietsroutes. De komende jaren wordt
ingezet op de snelfietsroutes Den Bosch - Eindhoven en Tilburg - Eindhoven - Aarle-Rixtel (routes
langs het Wilhelminakanaal). Een gemeentelijke cofinanciering is noodzakelijk. Wij verwachten dat er
voor de Kaderbrief 2021 meer duidelijkheid is over de hoogte van deze gemeentelijke bijdrage.
Verkeersveiligheid
Best Mobiel zet in op een duurzaam veilig verkeerssysteem, waarbij verkeersdeelnemers zich bewust
zijn van hun eigen rol. Verkeersveiligheid is een continue aandacht- en actiepunt. Het is de rode draad
door de mobiliteitsprojecten.
De gewenste vergroening van de gezamenlijke schoolomgeving van de Antoniusschool, Klimboom en
Heydonck, leidt tot het vervallen van ontsluitingen en parkeergelegenheid. We onderzoeken de
verkeerskundige haalbaarheid van de gewenste vergroening.
Beheer en onderhoud openbare ruimte
De gemeente Best wil met het beheer van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan een prettige
en veilige woonomgeving. Dit vergt een structurele inspanning. De ambities voor verhardingen, groen,
meubilair en verzorging zijn daarom vastgelegd in het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo
effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte worden door middel van het
geïmplementeerde meldingsysteem op adequate wijze verholpen.
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Economie
In Best zijn circa 18.000 arbeidsplaatsen. Er is dus een grote economische dynamiek en vitaliteit en
we zien in onze gemeente een nog steeds groeiende werkgelegenheid. Werkgelegenheid is een
bepalende factor voor de ontplooiing en het welzijn van onze inwoners. Het is belangrijk dat onze
ondernemers en bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit doen we lokaal, maar zeker ook
regionaal. We blijven ons actief inzetten binnen de samenwerkingsverbanden binnen het SGE en het
MRE.
Werklocaties
Aanvragen van bedrijven voor verplaatsing en eerste vestiging, komen in Best met enige regelmaat
binnen. Hierover vindt regionale afstemming plaats binnen het 1-loket. Alle bovenregionale
zoekvragen van bedrijven in het Stedelijke Gebied Eindhoven worden hier besproken. Hierbij is
onlangs geconstateerd dat er sprake is van een dreigend tekort aan bedrijfskavels. Daarnaast ligt er
naar aanleiding van de provinciale prognoses, een opdracht van de provincie om de regionale
afspraken te actualiseren, waarbij aandacht is voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de
energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom werken we aan een
actualisatie van de regionale programmering bedrijventerreinen, met aandacht voor een kwaliteitsslag
en het opstellen van kwaliteitsprofielen.
In 2019/2020 werken we aan een nieuwe visie op de bedrijventerreinen in Best. In het Beleidsakkoord
2018-2022 Samen verder werken aan ons Best is speciale aandacht voor de bedrijventerreinen. In het
beleidsakkoord is opgenomen dat er een gezamenlijk plan, met bedrijven en ondernemersorganisaties zoals het OCB, moet komen voor de bedrijventerreinen. Hierbij komen onderwerpen als
veiligheid, duurzaamheid, verkeer en parkeren en aantrekkelijkheid aan bod.
In de nieuwe bedrijventerreinenvisie Best nemen we, naast een visie, ook concrete
uitvoeringsmaatregelen voor de bedrijventerreinen van Best op. Voor de uitvoering van deze
maatregelen is budget nodig. Een deel van de maatregelen is te bekostigen uit budgetten die al
gereserveerd zijn binnen bepaalde beleidsterreinen, zoals duurzaamheid en veiligheid. Maar om echt
een kwaliteitsslag richting toekomstbestendige terreinen op de bedrijventerreinen te maken, is dit
onvoldoende.
Detailhandel
We sturen op concentratie van winkels in compacte centra. Dit geldt voor zowel het centrum als
Wilhelminadorp en Heivelden. We gaan daarbij terughoudend om met het toevoegen van
winkelmeters.
Lokale samenwerking
Op het lokale niveau is en blijft de organisatiegraad van ondernemend Best en de onderlinge
samenwerking een aandachtspunt. We moeten blijvend aandacht besteden om partijen betrokken te
krijgen en te houden. De op te stellen visie op bedrijventerreinen biedt een mogelijkheid om hier extra
aandacht aan te schenken.

7

Sociaal domein
De doorontwikkeling van het sociaal domein is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente
én de gemeenschap. De gemeente ondersteunt haar inwoners zo nodig en faciliteert initiatieven. Ze is
met instellingen in gesprek over hun verantwoordelijkheid, de doelen en hoe die te bereiken. Dit kan
betekenen dat de gemeente een pas op de plaats maakt en dat instellingen of inwoners aan zet zijn,
of dat we het juist samen doen.
Anders werken, anders samen werken
Wij werken aan inhoudelijke vernieuwing en een integrale uitvoering. Waarin meer verbindingen
worden gelegd tussen het jeugdbeleid, de maatschappelijke participatie en maatschappelijke
ondersteuning. De inwoner staat centraal en niet de uitvoering van specifieke wetgeving op
onderdelen. In vervolg op de integrale nota sociaal domein, stellen wij een integrale verordening
sociaal domein op. Ook worden nieuwe subsidieregelingen uitgewerkt om bovengenoemd proces te
versterken. Met dit alles willen we de ondersteuning goed, en de kosten binnen het sociaal domein
beheersbaar maken en houden. Om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn, werken we aan een
overzichtelijke monitor sociaal domein.
Gezondheid
De gemeente Best streeft ernaar om haar inwoners optimaal te ondersteunen. Een van de
maatschappelijke initiatieven is het realiseren van een dekkend netwerk van AED’s (Automatische
externe defibrillator) in Best. Om dit netwerk zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten en behouden
zijn structurele middelen nodig. Bij de actualisatie van de subsidieverordening is hier aandacht voor.
Jeugd

Preventief jeugdbeleid
De focus in de uitvoering van het preventief jeugdbeleid richten we op actuele thema’s. De thema's
zijn het voorkomen van gevolgen van echtscheiding, stimuleren deelname reguliere sport- en culturele
activiteiten, ondersteuning van ouders bij opvoed- en opgroei vragen, exploitatie jongerencentrum
Todo en het vergroten van de weerbaarheid. In het preventiebeleid hebben we een regierol in het
leggen van verbinding met partners op het gebied van jeugd (onderwijs, kinderopvang,
preventieteam). We willen in 2020 werken aan een optimale verbinding tussen preventie en
jeugdhulp.

Specialistische jeugdhulp
Bij de verbinding tussen preventie en jeugdhulp gaat het om het realiseren van jeugdhulp die zoveel
mogelijk dicht bij huis plaatsvindt en aansluit bij wat nodig is, waarbij we voorzieningen waar mogelijk
willen afschalen. Het Ondersteuningsteam is gericht op vernieuwing en draagt bewust bij aan deze
verbinding. De inkoopstrategie legt de basis voor een passend pakket van voorzieningen jeugdhulp,
waarmee we jeugdhulp binnen de beschikbare budgetten kunnen uitvoeren.
Onderwijs

Leerlingenvervoer
Na het doorlopen van een aanbestedingstraject is een nieuw contract voor leerlingenvervoer gesloten.
Ten opzichte van het voorgaande contract is de marktprijs fors gestegen. Om de kosten te beheersen
worden kostenbesparende maatregelen onderzocht en zo mogelijk doorgevoerd. Het nieuwe contract
laat wijzigingen die eventueel voortvloeien uit de kostenbesparende maatregelen toe.
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Onderwijsachterstanden
De rijksbijdrage voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is veel minder vergeleken
met voorgaande jaren. Tegelijkertijd is vanuit het Rijk een intensivering van het aanbod opgelegd.
Deze ontwikkelingen noodzaken tot herziening van het bestaande beleid. De herziening heeft tot doel
de bestaande kwaliteit te garanderen binnen een strikter kader door de beschikbare middelen
gerichter in te zetten voor de doelgroep die het meeste behoefte heeft aan ondersteuning bij
onderwijsachterstanden.

Huisvestingsplan
Met het integraal huisvestingsplan onderwijs 2019 – 2022 is het beleidskader vastgelegd voor
ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvoorzieningen. Het integraal huisvestingsplan onderwijs
heeft zowel het karakter van een beleidskader als een planningsinstrument. In de uitvoeringsagenda
is opgenomen dat voor locatie De Zevensprong een afweging wordt gemaakt tussen renovatie,
vernieuwbouw of nieuwbouw. De daadwerkelijke financiële bijdrage is afhankelijk van de verdere
uitwerking van de genoemde opgave.
Maatschappelijke participatie

Koers WSD
Sinds 2017 experimenteren de gemeenten, die deelnemen aan de GR-WSD, met verschillende
samenwerkingsmodellen tussen gemeente en de WSD. Medio 2019 volgt er een eindevaluatie van
deze experimenten. Dit vormt belangrijke input voor de toekomstige positionering van de WSD in het
sociaal domein. Het algemeen bestuur van de WSD neemt hierover in maart 2020 een besluit,
uiteraard nadat gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze in te dienen.

Inkoop re-integratiediensten
We willen onze re-integratiediensten optimaal laten aansluiten op de uiteenlopende behoeften,
belemmeringen en competenties van onze uitkeringsgerechtigden. Per 1 januari 2020 worden de reintegratiediensten via aanbesteding ingekocht. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de
gemeenten Veldhoven, Waalre, Son en Breugel en Nuenen. De voorbereiding is in volle gang.

Breed offensief
De eerder aangekondigde stelselwijziging waarbij een systeem van loondispensatie de plaats van de
loonkostensubsidie zou innemen, is van de baan.
Daarvoor in de plaats komt er een breed offensief om meer mensen met een beperking aan de slag te
helpen. Dit offensief bestaat uit meer dan 20 maatregelen. Deze maatregelen worden uitgewerkt in
2019 met de bedoeling dat zij per 1 januari 2020 landelijk van kracht worden. De consequenties
hiervan op de lokale aanpak en financiën is op dit moment nog niet helder.
Nieuwe Wet Inburgering
Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet. Inburgeraars doen lang over hun inburgering en
bovendien prikkelt het stelsel niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren.
Daarbij wordt de verbinding met participatie en werk onvoldoende gelegd. Per 1 januari 2021 wordt
daarom de Nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. In deze nieuwe wet krijgen gemeentes opnieuw de
regie over de inburgering. Dit betekent dat gemeentes voortaan zelf inburgeringsprogramma's
inkopen en deze op maat toewijzen aan de inburgeraar. In de aanloop naar 2021 stelt het Rijk ter
ondersteuning € 40 miljoen beschikbaar aan gemeentes. Het jaar 2020 staat in het teken van de
voorbereiding van de invoering van deze wet.
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Maatschappelijke ondersteuning

Autonome groei
In 2020 besteden we een aantal maatwerkvoorzieningen opnieuw aan: sociaal-recreatief Wmovervoer (Taxbus), hulpmiddelen en trapliften. Marktomstandigheden en loonontwikkelingen (CAO conform) leiden na de nieuwe aanbestedingen waarschijnlijk tot extra kosten.

Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
In 2021 wordt de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang een feit.
Momenteel werken we met de regio aan een beleidsplan waaruit blijkt wat we lokaal en regionaal
gaan doen. In 2020 vindt de concrete voorbereiding van de implementatie plaats. We zien dit als kans
om de lokale ondersteuningsstructuur te versterken.

Aanpak verwarde personen en Wet verplichte GGz
Vanaf 2020 worden de nieuwe Wet verplichte GGz en Wet zorg en dwang actief. Deze wetten bieden
meer mogelijkheden om maatregelen in te zetten voor inwoners met verward gedrag. Dit sluit aan bij
de aanpak verwarde personen en de lokale ondersteuningsstructuur (zie doordecentralisatie
beschermd wonen).

Zorgfraude
Het onderwerp zorgfraude krijgt meer aandacht. Naar verwachting treedt met ingang van 2020 een
nieuwe wet in werking om landelijk informatie over zorgfraude uit te wisselen. Een effectieve aanpak
van fraude binnen het zorgdomein vereist landelijke samenwerking. We gaan de lokale structuur
aanpassen om hierop aan te kunnen sluiten.
Subsidiebeleid
In 2019 actualiseren we de subsidieregelingen op het gebied van Wmo, cultuur, sport, recreatie en
erfgoed, op basis van de uitgangspuntennotitie die in januari 2018 door de raad is vastgesteld. Er is
geen sprake van een bezuinigingsopdracht. Wel is het mogelijk dat er een verschuiving tussen de
budgetten voor 2020 plaatsvindt. Vervolgens worden subsidies vanaf 2020 verleend op basis van de
nieuwe subsidieregelingen.
In 2018 is een subsidietender uitgezet. Dit is gedaan om meer vernieuwing te realiseren, meer
samenwerkingen tussen (lokale) organisaties te stimuleren, en om beter inzicht te krijgen in resultaten
en effecten. Uitvoering geschiedt in kalenderjaar 2019. Op basis van een procesmatige en inhoudelijke
evaluatie beslissen we in 2020 wel of niet opnieuw een tender uit te zetten en met ingang van welk
jaar.
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Cultuur, sport, recreatie & vrije tijd
Sport, cultuur en de mogelijkheid van vrijetijdsbesteding zijn op zichzelf belangrijk. Daarbij is actief
bezig zijn in een mooie en goede omgeving, zeker samen met anderen ook inspirerend en gezond.
Sport en cultuur in relatie tot sociaal domein
In navolging van de landelijke evaluatie over combinatiefunctionarissen, evalueren we in 2019 de
uitvoering van de regeling combinatiefunctionarissen voor Best. Het doel van de evaluatie is dat we
met ingang van 2020 de middelen zo goed mogelijk inzetten en de vernieuwde doelstellingen van het
Rijk implementeren. Deze doelstellingen liggen op de verbinding van sport, cultuur en de mogelijkheid
van vrijetijdsbesteding met het sociaal domein.
Toerisme en recreatie
In SGE verband (voorzieningen en evenementen) wordt in 2019 een gezamenlijk gedragen
regioprofiel Identiteit en Profilering opgesteld. Als onderdeel hiervan worden voor Best duidelijke
dragers voor een eigen identiteit en profilering opgenomen. In vervolg hierop wordt de huidige aanpak
van toerisme en recreatie heroverwogen. In 2019 wordt, ook naar aanleiding van het beleidsakkoord,
een plan aan de raad voorgelegd waarin mogelijk extra middelen voor de uitvoering worden gevraagd.
Landschapstriënnale
Nationaal Landschap Het Groene Woud (Van Gogh Nationaal Park i.o.) is in 2020 gastregio voor de
driejaarlijkse Landschapstriënnale. Doel van de landschapstriënnale is vergroting van het bewustzijn
van de waarden van het cultuurlandschap van onze regio. De gemeente Best heeft aangeboden om in
samenwerking met maatschappelijke partners een 'living lab' te organiseren, met als thema
Productieve Natuur (met populierenhout). Dat willen we koppelen aan de officiële opening van de
Groene Poort en belevingscentrum De Vleut, als recreatieve toegangspoort van het stedelijk gebied
Eindhoven naar natuur en cultuurlandschap in Het Groene Woud. De intentie is om het living lab te
organiseren binnen bestaande budgetten.
Subsidies
De subsidies voor sport en cultuur zijn onderdeel van de actualisatie van de subsidieregelingen.
Hiervoor verwijzen wij u naar de paragraaf over het sociaal domein.
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Duurzaamheid en milieu
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking en stellen we een omgevingsvisie vast. Tot dat moment
blijven de ambities uit het milieubeleidsplan leidend. Onderstaand behandelen we de speerpunten.
Duurzaamheid en Regionale Energiestrategie
Als ambitieniveau heeft de raad in 2017 besloten het regionale tempo te volgen; de MRE wil de eerste
energie neutrale regio zijn.
Inmiddels liggen er ook landelijk behoorlijke opgaven. Het Klimaatakkoord van Parijs is vertaald in het
regeerakkoord. Hierin staat het streven om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te reduceren. In 2050
moet de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd zijn. Het op handen zijnde Nederlandse
klimaatakkoord geeft invulling aan de nationale doelen en afspraken. Hiervoor is regionaal maatwerk
nodig. De VNG heeft met de regering afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale
Energiestrategie (RES) opstelt. In de RES maken we regionaal gedragen keuzes voor de opwekking
van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de
daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Hierbij is de samenwerking met
maatschappelijke partners, bedrijfsleven en inwoners cruciaal.
De verwachting is dat de RES begin 2020 ter besluitvorming aan de 21 gemeenteraden van de MRE
wordt aangeboden. De lokale accenten worden dan ook vastgesteld. De energietransitie brengt grote
veranderingen teweeg waar alle inwoners/bedrijven in Best vroeg of laat mee te maken krijgen. De
gemeente wil hierin opereren als regisseur. Helder communiceren over de opgave en de route naar
een energieneutraal en afvalloos Best is hierbij nodig om te zorgen dat gevraagde veranderingen
geaccepteerd en gedragen worden.
De energietransitie vergt personele capaciteit voor zowel de regionale taakstelling als de uitwerking op
lokaal niveau. Toelichting hierop staat in het raadsvoorstel over de Bestse aanpak van de RES.
Klimaatadaptatie
Naast de maatregelen voor het beperken en voorkomen van klimaatverandering, bereiden we ons ook
voor op de gevolgen van klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt dat het veranderende klimaat zorgt
voor meer extremen in het weer. In het beleidsakkoord staat hierover dat we zorg dragen voor
voldoende waterberging. We ondersteunen een goed warmtebeheer door stimuleren van vergroening
van privéterreinen en de openbare ruimte en het tegengaan van verstening. Om ervoor te zorgen dat
de afwegingen integraal plaats vinden, stellen we in 2020 een beleidsnotitie op. Hierin geven we
richting aan de inspanningen die we hierop de komende jaren gaan ondernemen.
Afval
Per 1 januari 2020 voeren we aanpassingen door aan het in oktober 2017 geïmplementeerde
inzamelsysteem. De resultaten van het nieuwe afval inzamelsysteem zijn in principe goed. De
hoeveelheid hergebruik is behoorlijk toegenomen en de hoeveelheid restafval is drastisch verminderd.
Het systeem heeft echter vanaf het moment van introductie behoorlijk wat kritiek te verduren
gekregen. Met de aanpassingen die we per 1 januari 2020 implementeren, komen we tegemoet aan
de knelpunten. We verwachten een goede balans gevonden te hebben tussen de aspecten milieu,
service en kosten.
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Leefkwaliteit
Met het uitvoeren van de Programma's Geluid en Lucht beogen we een geluidniveau en een
luchtkwaliteit die passen bij een gezonde omgevingskwaliteit. De samenhang met andere thema's
zoals mobiliteit, stedenbouw en duurzaamheid is hierbij essentieel.
Waar nodig en mogelijk zetten we in op maatregelen aan de bron. Zo onderzoeken we komend jaar
het effect van stiller wegdek op de Oirschotseweg. De mogelijke financiële consequenties van dit
onderzoek (eventueel duurder wegdek) zijn nog niet voorzien in de raming. Ook vragen we het Rijk
om maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen en verkeersveiligheid en leefkwaliteit rond de
rijkswegen te verbeteren.
In de Zuidoosthoek van Best staan meetpalen waarmee continu geluid wordt gemeten van de
geluidsbronnen weg-, rail-, vliegverkeer en industrie. Daarnaast investeren we met de regio in
meetboxen om luchtkwaliteit te meten. Dit is een uitbreiding van het luchtmeetnetwerk AiREAS. De
verdeling van de meetboxen is gericht op een regiodekkend beeld. De inzichten die we hiermee
krijgen, zetten we ook in bij het creëren van bewustwording: het besef van urgentie en motivatie om
levensstijl in te zetten voor een gezonder leven en een gezondere leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld
het kiezen voor ander vervoer dan de auto.
Ontwikkelingen vergunningverlening, toezicht en handhaving
Op grond van de Wet Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) en het Besluit omgevingsrecht (Bor,
2017) moeten de deelnemers van een omgevingsdienst strategische keuzes maken en doelen
formuleren. In onze regio bereidt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) dit voor. In 2018
heeft het Algemeen bestuur van de ODZOB het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK
Milieutoezicht) vastgesteld. Een volgende belangrijke stap verwachten we in 2019: de vaststelling van
het regionaal uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening. Uitvoering is gepland voor 2020. De
financiële consequenties hiervan zijn beperkt en worden gedekt door bestaande budgetten uit onze
begroting.
Bij de agrarische vergunningverlening zien we enkele trends. Over de gehele linie neemt het aantal
procedures toe. Meer aanvragen van vergunningplichtige bedrijven, meldingen van meldingsplichtige
bedrijven en een toename van het aantal Milieueffectrapportages (MER). De toename van het aantal
procedures volgt uit het aanscherpte provinciale beleid voor veehouderijen en natuur, het Brabant
brede ITV-project (intensivering van het toezicht veehouderij) en de stoppers-regeling in het kader
van Ammoniakwetgeving. We verwachten in 2019 een verdere toename van stoppers. Dit leidt dan tot
een verdere toename van intrekkingen van omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures
voor het wijzigen van de bestemming.
Daarnaast zien we ook dat de complexiteit van procedures toeneemt door nieuwe wet- en
regelgeving. Daarbij valt te denken aan het provinciale Natuurbeleid, de wijzigingen van de MER en
bijvoorbeeld ook de geurproblematiek als gevolg van tegenvallende rendement van combiwassers in
2018. Dit resulteert in meer werk voor de ambtelijke organisatie.
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Ruimte en bouwen
Wij zetten ons in regionaal verband in voor voldoende woningen voor verschillende doelgroepen.
Lokaal bereiden we plannen voor nieuwbouw voor, voeren deze uit en houden ons bezig met de
leefomgeving. De uitvoerende werkzaamheden gaan gepaard met beleidsmatige ontwikkelingen als de
invoering van de nieuwe Omgevingswet.
Wonen
In het kader van de regionale afspraken rondom woningbouw is door het SGE de Visie op Wonen
voorbereid voor vaststelling door de negen gemeenteraden van het SGE. Deze visie is vooral bedoeld
om voldoende woningen te realiseren om de bevolkingsgroei op te vangen. De visie toont de
diversiteit van woonmilieus in het SGE waarin we leven. Doel is om op de unieke kwaliteiten van de
negen gemeenten voort te borduren. Hierbij streven we naar betaalbaarheid, kwaliteit en een aanbod
van aantrekkelijke, unieke toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus.
Het SGE, de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
hebben om die reden afspraken – een woondeal – met elkaar gemaakt. Zij streven met die afspraken
een langjarig partnerschap na.
Veel activiteiten uit deze visie en woondeal voeren we in de komende jaren uit. De planning hiervan
wordt medio 2019 uitgewerkt. Het is moeilijk precies te duiden welke extra kosten een en ander met
zich meebrengt. Regionaal is afgesproken voorlopig incidenteel een bedrag te ramen van € 0,50 per
inwoner.
Stimuleringsregeling
We bereiden een onderzoek voor naar de haalbaarheid van een zogenaamde stimuleringsregeling.
Eén regeling die meerdere gemeentelijke doelen wil bereiken. Het principe is simpel: de gemeente
verstrekt een lening voor verbetermaatregelen aan de woning op het gebied van duurzaamheid,
veiligheid, levensloopbestendigheid en asbestverwijdering. De meerwaarde van één regeling:
stimuleren en combineren van maatregelen en integraliteit van verschillende thema's. Hierdoor is de
woning beter gereed voor de toekomst en één aanvraag creëert eenvoud voor bewoners en
ambtenaren. We leggen de raad een voorstel voor waarin u keuzes kunt maken hoe aan de
stimuleringsregeling vorm gegeven kan worden.
Woonlocaties Dijkstraten, Steegsche Velden en Aarlesche Erven
Binnen de bebouwde kom van Best is nog maar beperkt ruimte voor het bouwen van woningen met
een groen stedelijk woonmilieu. Oftewel grondgebonden woningen met een tuin. Best heeft naast de
lokale behoefte (ook in het SGE) een belangrijke aandeel in de regionale invulling van dit woonmilieu.
Best realiseert dit concreet door de nieuwe woonwijken Dijkstraten, Steegsche Velden en Aarlesche
Erven.
In Dijkstraten is fase 3 in aanbouw en is gestart met de verkoop van de woningen in fase 4 (van de
vijf fasen).
Steegsche Velden is inmiddels gestart met de laatste fase. Als vervolg hierop startten we de
planontwikkeling van de vervolgfase. Met een geplande vaststelling van het bestemmingsplan
Steegsche Velden Noord begin 2020.
Voor de nieuwe woonlocatie Aarlesche Erven lag eerder het bestemmingsplan ter inzage. Voor de
zomer van 2019 volgt aanbieding ter vaststelling, waarna vanaf 2020 gebouwd kan worden.
Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het
gebied van de fysieke omgeving in één wet. De Omgevingswet heeft betrekking op de gehele fysieke
omgeving en vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als bodem, geluid, lucht, milieu,
waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Het gaat om het zoeken van een
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balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Dit met het oog op een
duurzame ontwikkeling. Bij de implementatie van de Wet werkt de gemeente Best samen met
Veldhoven en Waalre. Onderdelen van de implementatie zijn het opstellen van een omgevingsvisie,
een omgevingsplan en het inrichten van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. Na 2020 zijn
extra middelen nodig om de implementatie tot een goed einde te brengen. Invoering van het
Digitaalstelsel Omgevingswet (DSO) is daar een onderdeel van.

Digitaalstelsel Omgevingswet (DSO)
Het DSO biedt een digitaal loket waar initiatiefnemers, overheden en anderen snel kunnen zien wat er
toegestaan is in de fysieke leefomgeving. Zo kunnen zij vergunningsaanvragen en meldingen doen,
raadplegen welke verordeningen, beleidsregels, (omgevings)plannen, visies en besluiten er rusten op
een specifieke locatie of gebied.
Op termijn moet ook (verplicht) de kwaliteit van de fysieke leefomgeving opgenomen worden. Denk
hierbij aan gegevens over water, lucht en geluid. De gebruiker van het DSO ervaart het als één
systeem ondanks dat het systeem uit diverse (gekoppelde) systemen bestaat. Voor een deel worden
deze landelijk gefaciliteerd en voor een deel moeten deze lokaal worden aangeschaft dan wel
aangepast.
Herontwikkeling stationsomgeving
De stationsomgeving vraagt om een transformatie. Behalve doorontwikkeling van de functie van
regionaal vervoersknooppunt betreft het een stedenbouwkundige opwaardering. Enerzijds gaat dat
om versterking van de relatie met het centrum. Anderzijds om een stedenbouwkundige verbinding
tussen de beide zijden van het spoor. De gebiedsontwikkeling biedt mogelijkheden voor economische
impulsen, waarbij voorzieningen voor vrijetijdsbesteding kansrijk zijn, en woningbouw. In 2019 wordt
een plan van aanpak opgesteld en volgt een raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet.
Van Gogh Nationaal Park
De netwerksamenwerking in Het Groene Woud ontwikkelt zich naar Van Gogh Nationaal Park als
robuust natuur- en belevingsgebied in Midden-Brabant. De inzet is een meer internationale uitstraling
voor dit karakteristieke landschap met gedeelde ambities voor natuur, erfgoed, cultuur en
gastvrijheid. Bijzonder daarbij is dat Nationaal Landschap Het Groene Woud in 2020 gastregio is voor
de driejaarlijkse Landschapstriënnale (zie ook het onderdeel Cultuur, Sport, recreatie en vrije tijd). Het
is de intentie om met die festiviteiten (in september 2020) de start van Van Gogh Nationaal Park te
markeren mét de formele status van nationaal park. Komend jaar wordt meer duidelijk wat Best kan
betekenen in de onomkeerbare beweging naar Van Gogh Nationaal Park als robuust natuur - en
belevingsgebied én wat dat voor de gemeente Best betekent.
Belangrijke aanleiding is dat Nationale Landschappen als Het Groene Woud geen formele status meer
hebben en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen niet voldoet aan de landelijke standaard voor
Nationale Parken Nieuwe Stijl. Vanuit financieel perspectief gaan we er voorlopig vanuit, dat de in de
meerjarenbegroting opgenomen jaarlijkse bijdrage aan de netwerkorganisatie Het Groene Woud,
volstaat.
Beleid buitengebied
De Nota van uitgangspunten voor bestemmingsplan Buitengebied Best vormt het kader voor het (op
te stellen) beleid voor het landelijk gebied. In deze nota is als bijbehorende vervolgopdracht
opgenomen: opstellen en implementatie van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), de
LandschapsInvesteringsRegeling (LIR) , beleid voor Duurzame energieopwekking en de quick scan
cultuurhistorische waarden.
Begin 2020 staat vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Best op de planning. Hierin is het
beleid planologisch vertaald.
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Dienstverlening en bedrijfsvoering
De in 2016 vastgestelde dienstverleningsvisie ‘Graag en op maat’ krijgt de komende jaren een
verdere vertaling. Inwoners beoordelen onze dienstverlening met een rapportcijfer 7 ( burgerpeiling
2018 ‘Waar staat je Gemeente’). Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de vorige peiling in
2016. En met deze 7 scoren we hoger dan vergelijkbare gemeenten. Onze ambitie is om deze relatief
hoge score te handhaven. Onze inspanningen hiertoe zijn enerzijds gericht op de meer instrumentele
aspecten van onze dienstverlening, anderzijds op de ‘zachte’ kant van dienstverlening in de vorm van
bejegening. Met de programma’s Dienstverlening, Samen op reis en Samen op ons Best geven we
richting aan en sturen we op deze gewenste andere manier van werken.
Dienstverleningskanalen en servicenormen
In onze dienstverleningsvisie kunnen onze inwoners kiezen of ze online, telefonisch of persoonlijk
contact opnemen met de gemeente. In 2020 gaan we beter in beeld brengen welke kanalen voor
welke diensten kunnen worden ingezet, met het oog op betere bereikbaarheid en efficiëntere
dienstverlening. In voorbereiding hierop onderzoeken we (bijvoorbeeld via het Inwonerspanel) welke
behoefte bestaat bij inwoners op het gebied van dienstverlening. Een onderdeel hiervan is of het
wenselijk is dat medewerkers bij de inwoners thuis komen en waardedocumenten zoals paspoorten
bezorgen.
Onze telefonische dienstverlening is met behulp van de methodiek ‘klantreizen’ tegen het licht
gehouden. Daaruit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Een deel daarvan, onder andere
het opstellen van service normen, pakken we in 2019 op. Andere punten hebben een langere termijn
karakter. Dit betreffen onder meer vraagstukken op het gebied van onze openingstijden, mogelijke
vervanging van de telefooncentrale en het borgen van servicenormen voor onze dienstverlening. Deze
vraagstukken pakken we in 2020 op.
Digitale dienstverlening
Ook in 2020 voeren we de wens uit naar een versnelling in de digitale dienstverlening.
Versnellingsdoelen vallen uiteen in wettelijk verplichte doelen en doelen gewenst door gebruikers en
de organisatie. We houden de meer traditionele kanalen (balie, telefonie) bereikbaar en vullen deze
aan met meer inzet van website, apps, social media en wellicht chat-functionaliteiten.
Digitale toegankelijkheid
Per 1 juli 2018 is het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid van toepassing geworden. Het besluit
maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat een inclusieve benadering van digitale
overheidsdienstverlening moet realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met én zonder
beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met het ingestelde
projectteam zorgen we er als gemeente ook in 2020 en jaren daarna voor dat onze digitale diensten
zo goed mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn.
Deregulering
Bij de evaluatie van de APV bekijken we of een verdere vermindering van regels mogelijk is. Dit moet
leiden tot een actualisatie van de APV in 2020. Daar waar de komende jaren APV-bepalingen in het
omgevingsplan worden opgenomen, kijken we ook kritisch naar dereguleringsmogelijkheden.

Verkenning één fysieke toegang
Zowel vanuit de gemeente als vanuit Bestwijzer bestaat de wens om de samenwerking tussen
gemeente, partners van Bestwijzer, maar ook toekomstige partners te verbreden en te versterken. De
gemeente en Bestwijzer zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om samen vanuit één
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adres de dienstverlening aan de inwoners te organiseren. De begane grond van het gemeentehuis
geldt als mogelijke toekomstige locatie. Vanuit hier kan wellicht alle dienstverlening aan de inwoners
gezamenlijk aangeboden worden. Voor inwoners is het prettig om met vragen op een fysieke plek
terecht te kunnen. Daarnaast fungeert deze fysieke plek ook als thuisbasis voor een
netwerkorganisatie, waarin verschillende partners met elkaar kunnen samenwerken. Gezamenlijke
huisvesting biedt kansen om elkaar te ontmoeten, professionele verbindingen te leggen, het netwerk
te versterken en gezamenlijke ontwikkelingen in te zetten. Niet alleen binnen het sociaal domein,
maar ook breder: in relatie tot de domeinen leefomgeving en economie, bijvoorbeeld in het kader van
de Omgevingswet.
In juni 2018 zijn we gestart met de verkenning. In december 2019 presenteren we de resultaten van
de verkenning aan de gemeenteraad.

Bedrijfsvoering
Ontwikkelingen HR-beleid met mogelijke impact op de personeelsbegroting
In 2019 vindt de overstap plaats naar een nieuw functiewaarderingssysteem, HR21. Dit kan gevolgen
hebben voor het functiegebouw en daarmee op de inschaling van medewerkers. De effecten zijn pas
eind 2019 bekend. Alhoewel dit niet het uitgangspunt is van de overstap naar HR21, moet rekening
worden gehouden met een opwaartse druk op de loonkosten. Op termijn stabiliseert dit effect door
het wegvallen van garantiesalarissen door natuurlijk verloop.
Vanaf 2018 wordt sterk ingezet op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. In eerste instantie
door de aanpak van het ziekteverzuim. In 2020 zal het accent meer komen te liggen op preventief
beleid. Uitgangspunt is dat vitaliteitsbevorderende acties zich terugverdienen in een daling van het
ziekteverzuim. In aanvang kan dit om een investering vragen die niet is op te vangen binnen het
bestaande arbo- en opleidingsbudget. Het is nog te vroeg om dit te kunnen concretiseren via deze
kaderbrief.
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In control verklaring op rechtmatig handelen
Er is een wetswijziging in voorbereiding om het rechtmatig handelen van de gemeente vanaf 2021
niet langer door de accountant te laten toetsen. Ter vervanging geeft het college van burgemeester
en wethouders een 'in control verklaring' af aan de gemeenteraad. Wij onderzoeken in 2019 wat de
verklaring precies inhoudt en welke consequenties en randvoorwaarden er zijn. In 2020 voeren we
een pilot uit, waarin we het proces, de inhoudelijke stappen en de randvoorwaarden testen. Op deze
manier zijn we tijdig en goed voorbereid op de wetswijziging.
Informatisering en automatisering
Om de dienstverlening van de gemeente adequaat te ondersteunen is op basis van de
dienstverleningsvisie 'Graag en op Maat' een I&A-visie 2021 opgesteld. Deze visie is het
richtinggevende kader voor de Informatievoorziening en Automatisering. Tevens sluit deze aan bij de
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.
Trajecten die voor 2020 op de agenda staan zijn:
 Datagedreven werken; de gemeente is de grootste bronhouder en verzamelaar van informatie
over en uit de gemeente. Het geografisch samenvoegen van gevisualiseerde datasets maakt
analyses en communicatie mogelijk, die nu moeilijk of onmogelijk zijn. De pilots in 2019 bepalen
de richting die datagedreven werken in 2020 inneemt waarbij ook nieuwe trajecten worden
onderzocht.
 Doorontwikkeling digitale producten Burgerzaken; via de gemeentelijke website zorgen we ervoor
dat inwoners diverse producten en diensten steeds meer (gedeeltelijk) online kunnen aanvragen.
Ook in 2020 voeren we hiervoor verbeteringen door.
 Het applicatie- en informatielandschap van de gemeente vraagt steeds meer regie om de
toenemende digitalisering van processen goed te blijven organiseren. In 2020 gaan we verder
met domeingericht digitaliseren: van steeds meer digitale processen met digitale dossiers dragen
we de archief waardige informatie over naar het eDepot van RHiC.
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Informatiebeveiliging en privacy
In 2020 werken we verder aan de borging van informatiebeveiliging en privacy binnen de organisatie.
Zo blijven we voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), Wet BRP, Wet Suwi, Wet Eenmalige Gegevensuitvraag en de
Archiefwet.
In 2019 is landelijk een pilot gestart met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, BIO genaamd.
Deze vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en is van toepassing op alle
overheden. In 2020 wordt de BIO verplicht. De BIO sluit hierbij aan op de reguliere Plan-Do-Check-Act
cyclus waarbij risicomanagement een belangrijk onderdeel in het proces vormt.
Naast technische maatregelen en middelen, zoals autorisaties en versleuteling, besteden we continu
aandacht aan bewustwording van medewerkers. Door campagnes en voorlichtingssessies maken we
medewerkers bewust van risico’s en hoe deze te minimaliseren.
Elk jaar doorlopen we diverse audits, zo ook in 2020. De meeste audits zijn gebundeld in ENSIA
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Met deze audit leggen we over de mate van
beveiliging verantwoording af aan de gemeenteraad en centrale toezichthouders, zoals het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Organisatie ontwikkeling
Voor iedereen is duidelijk dat de inwoner meer centraal moet komen te staan in ons denken en
werken. Nog meer dan we nu al doen. In een aantal grote programma's is dat het uitgangspunt, zoals
bij de invoering van de Omgevingswet. Maar ook bij de transformatie in het Sociaal Domein en bij de
uitvoering van de dienstverleningsvisie besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Bij deze
ontwikkelingen, maar ook in het dagelijkse werk, zijn efficiënt en prettig werken eveneens essentiële
doelen. De genoemde veranderingen en verbeteringen steunen voor een deel op houding en gedrag.
Aan deze zachte kanten van de verandering geven we op verschillende manieren aandacht in een
programma Samen op reis. Kenmerk van dit programma is dat medewerkers met elkaar of met
inwoners in gesprek gaan over 'dagelijkse gebeurtenissen' om het werk anders te gaan aanpakken.
Een voorbeeld hiervan is het maken van klantreizen of het voeren van het gesprek over vragen van
inwoners die niet op een bevredigende manier zijn afgehandeld. Het doel van de aanpak is dat
mogelijkheden tot verandering door medewerkers direct worden ervaren en worden ingevoerd.
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Financiën
Hieronder is de financiële foto opgenomen die een doorkijk geeft over de komende vier jaren. In dit
overzicht zijn zowel de structurele als incidentele baten- en lasten opgenomen.
2020

2021

2022

2023

Prognose resultaat na vaststelling begroting 2019
1e begrotingswijziging 2019

1.408.090
-23.854

696.478
-69.173

490.166
-26.960

490.166
-26.960

Prognose resultaat 2019-2022 per 12 november 2018

1.384.236

627.305

463.206

463.206

Begrotingswijzigingen 2019 (excl 1e begrotingswijziging)
Mutaties 1e financiële rapportage 2019

0
-400.056

0
-413.154

0
-426.625

0
-440.783

Prognose resultaat voor behandeling kaderbrief
Aanpassingen bestaand beleid

984.180
0

214.151
0

36.581
0

22.423
0

Prognose inclusief aanpassingen bestaand beleid
Voorstellen onontkoombaar

984.180
-593.200

214.151
-652.000

36.581
-616.000

22.423
-571.000

390.980

-437.849

-579.419

-548.577

50.000
20.000
30.000
15.000
0
0
0
300.000
25.000
440.000

50.000
20.000
30.000
15.000
0
56.000
85.000
300.000
75.000
631.000

50.000
20.000
30.000
15.000
100.000
56.000
55.000
300.000
125.000
751.000

50.000
20.000
30.000
15.000
0
56.000
0
300.000
175.000
646.000

830.980

193.151

171.581

97.423

Voorstellen prioriteit

-169.800

-107.800

-112.800

-82.800

Inclusief bestaand beleid, onontkoombaar, mutatie bestaande budgetten
en prioriteit

661.180

85.351

58.781

14.623

Inclusief bestaand beleid en onontkoombaar
Voorstellen vanuit bestaande budgetten:
Straatverlichting: besparing door gebruik LED lampen
Verlaging storting reserve groen
Verlaging storting reserve buitensport
Verlaging storting reserve speelelementen
Inzet dividend WSD (t.b.v. WSD producten)
Verhoging OZB met 1%
Inzet vrije algemene reserve 'budgetaanvraag omgevingswet' (incidenteel budget)
Mutatie algemene uitkering
Overige mutaties

Inclusief bestaand beleid, onontkoombaar en mutatie bestaande budget

Voorstellen wensen
Prognose inclusief alle aanleveringen

0

-7.500

-7.500

-7.500

661.180

77.851

51.281

7.123

Conclusie
Er zijn weinig incidentele budgetten aangevraagd. De aanvragen zijn met name gericht op uitvoering
van structurele taken. Indien alle aanvragen met alleen het label onontkoombaar gehonoreerd
worden, ontstaat vanaf 2021 een negatief begrotingssaldo waardoor uitvoering daarvan niet mogelijk
is. Daarom is kritisch beoordeeld welke bestaande budgetten bijgesteld kunnen worden, om diverse
ambities waar te kunnen maken. Met als uitgangspunt de inzet van de vrije algemene reserve te
beperken.
De bijstelling op bestaande budgetten heeft onder andere betrekking op het actualiseren van de
plannen rondom groen, buitensport en speelelementen. Daarnaast ontvangen we jaarlijks een
algemene uitkering uit het gemeentefonds van circa € 33 miljoen. Bij de berekening hiervan houden
we rekening met diverse uitgangspunten. Een aanpassing van deze uitgangspunten resulteert in een
mutatie van € 300.000. Bij de behandeling van deze kaderbrief in de raad zijn (naar verwachting) de
effecten van de meicirculaire 2019 bekend.
Na aanpassing van diverse bestaande budgetten kunnen zowel de aanvragen met het label
onontkoombaar als aanvragen met het label prioriteit gehonoreerd worden. Dit blijkt uit bovenstaand
overzicht.
20

De aanvragen met het label wens zijn inzichtelijk, maar het college stelt voor deze niet te honoreren.
Deze aanvragen hebben met name betrekking op activiteiten waarvoor incidenteel budget 2020 wordt
aangevraagd met het label Prioriteit/ Onontkoombaar. Vervolgens worden in 2020 de plannen
hiervoor concreter uitgewerkt en beoordelen we of dit leidt tot structurele uitgaven. Indien dit het
geval is, wordt bij de kaderbrief 2021 opnieuw een verzoek ingediend.
In de bijlage is het investeringsprogramma opgenomen. Hierin zijn alle aanvragen inclusief toelichting
opgenomen.
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Bijlage : Nieuwe budgetten 2020 - 2023
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Nieuwe budgetten 2020 - 2023
Nr. Prio*

Omschrijving

Prio O = onontkoombaar, P = prioriteit, B = voortzetting bestaand beleid,
W = wens.

INVESTERINGEN
2020

2021

2022

2023

afs.
term.

2020

2021

2022

20.000

20.000

20.000

2023

Portef.
houder

Onderbouwing / toelichting:

Resultaatgebied 1.1 - Algemeen Bestuur
Product 011.1 lokaal bestuur - gemeenteraad
1.

2.

2.

O

Extra lasten accountantscontrole

O

Extra lasten griffie

110.000

110.000

O

Extra lasten griffie

-110.000

-110.000

20.000 Burgemeester Vanaf boekjaar 2019 is er een nieuwe accountant. Op basis van de huidige
marktsituatie verwachten wij dat de kosten zullen stijgen. Uit deze post wordt ook de
IT audit betaald.
Burgemeester Bij de griffie hebben formatieve aanpassingen plaatsgevonden. Deze formatieve
aanpassingen zijn genomen op voorspraak de werkgeverscommissie (adviesorgaan
van de gemeenteraad).

Burgemeester Dekking uit bestaande budgetten en detacheringsvergoeding.

Resultaatgebied 2.1 - Openbare orde en veiligheid
Product 021.2 openbare orde en veiligheid
3.

O

Versterken aanpak georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

80.000

80.000

80.000

80.000 Burgemeester De gemeente is regisseur op het gebied van openbare orde en veiligheid. De raad
heeft de aanpak van ondermijnende criminaliteit als prioriteit aangemerkt in het
Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022. De integrale aanpak van
ondermijnende criminaliteit noopt tot bijstelling van (uitvoerings)capaciteit. Het
aantal ondermijningssignalen neemt toe door meer bewustwording. Het nemen van
bestuurlijke maatregelen vraagt om extra slagkracht en het zijn van een betrouwbare
partner in de programmatische aanpak.

4.

P

Wijkaanpak Wilhelminadorp

80.000

60.000

60.000

4.

P

Aangevraagde subsidie 'wijkaanpak Wilhelminadorp'

-40.000

-30.000

-30.000

Burgemeester De wijkaanpak Wilhelminadorp is geprioriteerd door de gemeenteraad. De objectieve
en subjectieve veiligheid en leefbaarheid van deze wijk is ondermaats. De sociale
Burgemeester cohesie in de wijk is sterk maar dat gaat ook vaak gepaard met negatieve effecten
(zwijgcultuur, lage meldingsbereidheid). De komende 2-4 jaren is een stevige
projectaanpak (aanstellen/inhuren projectleider) vereist. Uitvoering vindt plaats
volgens het uitvoeringsplan integrale veiligheid.

5.

P

Project bedrijventerreinen aanpak ondermijning

50.000

Burgemeester In 2020 vinden de eerste uitvoeringsactiviteiten plaats op basis van de nieuwe visie
op bedrijventerreinen in Best. Daarvoor zijn financiële middelen nodig o.a. voor het
opstellen van een communicatiestrategie en extra toezicht/ handhaving.

Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren
Product 032.4 groen en recreatieve voorzieningen
6.

O

Dagelijks onderhoud openbaar groen

200.000

200.000

200.000

200.000

Dijkhoff

De wijkbestekken voor het groenonderhoud moeten opnieuw worden aanbesteed
voor de jaren 2020 en verder. Gezien de prijsontwikkeling in de markt is het
aannemelijk dat de aanneemsommen circa 25% hoger zullen zijn dan van de
aanbestedingen van 2017. Het trendmatig verhogen van de gemeentelijke begroting
voorziet hierin niet.

10.000

10.000

10.000

Dijkhoff

De fietsenstalling bij het station is te klein. Daarom hebben we provisorisch extra
stallingsruimte gecreëerd op het spoordek. Deze stalling is rommelig en niet te
handhaven zonder grote inzet van politie en boa’s. De afbreuk van de publieke opinie
over deze situatie leidt op termijn onvermijdelijk tot aandacht in de pers en
raadsvragen. Daarnaast is soms de verkeersveiligheid in het geding door het
willekeurig plaatsen van fietsen.

Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte
Product 032.1 wegenstructuur en openbare ruimte (excl wegbeheerplan)
7.

P

Uitbreiding fietsenstalling station (niet overdekt)

150.000

15

Aansluitend aan de fietsenstalling aan de oostzijde kunnen we een ruimte met
hekwerken omheinen en inrichten als stallingsruimte. De ingang hiervoor is
hetzelfde als van de huidige fietsenstalling. Ook kunnen we in deze uitbreiding
aandacht besteden aan het gemakkelijker stallen van fietsen met manden en e-bikes.
De toezichthouders van WSD kunnen deze ruimte zonder extra inzet bemensen, wat
nu niet mogelijk is. Verhoogd toezicht van politie en boa’s is dan niet meer nodig.
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Nieuwe budgetten 2020 - 2023
Nr. Prio*

Omschrijving

Prio O = onontkoombaar, P = prioriteit, B = voortzetting bestaand beleid,
W = wens.

INVESTERINGEN
2020

2021

2022

2023

afs.
term.

2020

2021

2022

2023

Portef.
houder

Onderbouwing / toelichting:

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer
Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer
Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer
Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer
Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer

Dijkhoff
Dijkhoff

Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer
Obv wegbeheersplan, dekking uit de reserve wegbeheer

vd Rijt

In 2019 is een aanbesteding uitgevoerd. De prijzen t.o.v. de vorige aanbesteding zijn
fors gestegen. Oorzaak hiervan is dat de prijzen t.t.v. de vorige aanbesteding sterk
onder druk stonden vanwege de toenmalige crisis. Aanbieders hebben toen
stuntprijzen geoffreerd. Deze stuntprijzen zijn niet meer marktconform, maar waren
nog wel als zodanig opgenomen in de begroting. Wel zullen er beleidsmaatregelen
worden getroffen om de kosten te drukken.

30.000
40.000
16.000

20
25
15
20
20
25
20
15
20
25
20

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking

uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

10.000
10.000
109.395
109.395

15
15
30
15
15

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking

uit
uit
uit
uit
uit

de
de
de
de
de

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

1.750
48.000
9.000
10.000
12.000

30
15
15

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking

uit
uit
uit
uit
uit

de
de
de
de
de

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

15

Dijkhoff

Dekking uit de reserve sportaccommodaties

30
20
25
20
15
30

Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff
Dijkhoff

Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking

Product 032.3 wegbeheer
8.

B

De Maas-De Dieze
Binnenweg-Zandstraat-Fabrieksweg
Trompstraat Pr Beatrixlaan Nrdelijk WdeZwijgerweg
Wegbeheer 2020

515.000
200.000
218.000
933.000

Hoofdstraat - Prinsenhof spoor 2020>2021
Pr Beatrixlaan Zuidelijk van W de Zwijgerweg 2021
Oirschotseweg spoor-Ringweg 2021
Wegbeheer 2021

150.000
200.000
500.000
850.000

Wegbeheerplan 2022 (specificatie volgt)
Wegbeheerplan 2023 (specificatie volgt)

500.000

599.961

Resultaatgebied 5.1 onderwijs
Product 051.2 onderwijsbeleid
9.

O

Leerlingenvervoer

83.000

86.000

90.000

100.000

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd
10.

Product 062.2 sportparken
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Wilhelmina Boys

Renoveren beplanting terrein
Vervangen verlichting veld E
Renoveren kunstgras toplaag veld A
Vervangen interieur kleedlokalen
Renovatie leunhekken veld B en hekwerken accommodatie
Vervangen verlichting veld F
Vervangen natuurgras veld B, C en F
Vervangen kunstgras toplaag veld D
Vervangen ballenvangers
Vervangen verlichting 150 lux
Vervangen leunhekwerken

25.000

De Kanaries Best (DKB)
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Vervangen

kunstgras toplaag veld A
hekwerken
verharding
kunstgras toplaag veld A
kunstgras toplaag veld B

25.000
25.000

100.000
25.000
25.000
105.000
200.000

98.568

Generaal Michaelis (GM)
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Vervangen
Vervangen

beplanting
verharding
discuskooi
kogelstootring
steeplechase bak en balk

Mixed Hockey Club Best (MHCB)

Vervangen kunstgras toplaag/doelgebied veld A, B, C, Z

RKVV Best Vooruit

Vervangen natuurgras veld C
Vervangen verharding, oa parkeerplaatsen
Vervangen interieur kleedlokalen
Vervangen verlichting veld E
Renoveren leunhekwerken en ballenvangers veld D
Vervangen kunstgras toplaag/doelgebied veld B+E
Vervangen Wetraveld (toplaag + ondergrond)

250.000
33.000

58.333
100.000
40.000
16.000
468.838
390.770
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uit
uit
uit
uit
uit
uit

de
de
de
de
de
de

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties
sportaccommodaties

Nieuwe budgetten 2020 - 2023
Nr. Prio*

Omschrijving

Prio O = onontkoombaar, P = prioriteit, B = voortzetting bestaand beleid,
W = wens.

INVESTERINGEN
2020

2021

2022

2023

afs.
term.

2020

2021

2022

2023

Portef.
houder

Onderbouwing / toelichting:

25.000

15.000

15.000

15.000

Dijkhoff

5.000

5.000

5.000

5.000

Dijkhoff

In de afval enquête gaven inwoners aan dat communicatie één van de grootste
verbeterpunten is voor de gemeente. Dit geldt ook voor duurzaamheid in het
algemeen, omdat hier grote veranderingen uit voortkomen waar alle
inwoners/bedrijven in Best vroeg of laat mee te maken krijgen. Deze veranderingen
gaan ongetwijfeld voor veel weerstand zorgen. De Regionale Energie Strategie,
roadmap voor een duurzaam Best, duurzame energie opwek in het buitengebied en
warmteplannen zijn hier voorbeelden van. Goede communicatie is hierbij belangrijk
om deze plannen goed uit te voeren en om zo veel mogelijk weerstand te
voorkomen. Bij communicatie valt te denken aan het informeren en stimuleren van
inwoners en bedrijven, door o.a. visuele ondersteuning zoals infographics,
nieuwsbrief/-berichten etc. Maar ook aan het betrekken van inwoners en bedrijven
aan de voorkant van het proces.
Binnen de regio is er samengewerkt aan het verduurzamen van de gebouwde
omgeving vanuit het VNG ondersteuningsprogramma energie. Met de deelname aan
dit programma verplichte de participerende gemeenten zich om een energieloket op
te zetten. Inmiddels heeft dit vorm gekregen en is het loket geopend. Het loket
informeert en ondersteunt woningbezitters die werk willen maken van
energiebesparing en duurzame energie in alle stappen van het proces: oriëntatie,
plan van aanpak, kiezen van adviseurs, kiezen van bedrijven en beoordeling van
offertes aan de hand van een checklist. In 2019 wordt de exploitatie van het loket
nog bekostigd vanuit de VNG subsidie. De daaropvolgende jaren dienen de
deelnemende gemeenten een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is nog niet
gebudgetteerd.

Dijkhoff

Resultaatgebied 9.1 - Milieu
Product 091.2 Milieubeheer / duurzaamheid
11.

P

Ontsluiten van de route naar een duurzaam Best

12.

P

Energieloket

13.

P

Maatschappelijke initiatieven duurzaamheid

10.000

15.000

20.000

20.000

14.

P

AiREAS: meten van luchtkwaliteit, 3 meetboxen

25.000

25.000

25.000

25.000 vam Schuppen AiREAS, een luchtmeetnet, wil men uitrollen in Z-O Brabant. Het meten van lucht vult
de wens in van inwoners. Waar berekeningen inzicht geven in luchtkwaliteit
gemiddeld over een jaar, geven meetboxen real time inzicht. Je kan het inzetten
voor bewustwording -in combinatie met communicatie over duurzaamheid- voor
gezonder leven en gezondere leefomgeving door o.a. gebruik van schoner vervoer te
stimuleren. En inzetten voor monitoring van omgevingswaarden Omgevingswet.

In 2019 wordt er een subsidieregeling opgesteld. Deze regeling fungeert als
toetsingskader voor de aanvragen van subsidies bij de gemeenten. Ook de
aanvragen voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid
kunnen aan deze regeling worden getoetst. Hierbij is het uiteraard wel van belang
dat er budget is ter uitvoering van de regeling.

Mogelijke dekking via het regionaal Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport.
15.

O

Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg

52.000

15.

O

Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg

-22.800

van Schuppen Bij het ministerie van infrastructuur en milieu wordt een subsdie aangevraagd, in het
kader van sanering van verkeerslawaai.

16.

P

Gebiedsinventarisatie asbest

10.000

van Schuppen Per 1-1-2025 geldt er een algeheel verbod op asbestdaken. Dit betekent dat
eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze moeten
verwijderen voor het verbod van kracht is. De asbestproblematiek vraagt om een
gestructureerde aanpak. Met een gebiedsinventarisatie krijgen we inzicht in de
saneringsopgave en kunnen we gericht ingrijpen. De provincie werkt momenteel aan
een regeling voor mensen die de kosten voor sanering niet zelfstandig kunnen
betalen. De regeling krijgt de vorm van een revolverend fonds (lening). Voorwaarde
voor deelname aan de regeling is dat er een gebiedinventarisatie is uitgevoerd.
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10.000

van Schuppen De Wet geluidhinder richt zich o.a. op het terugdringen van het aantal woningen met
een te hoge geluidbelasting. Deze budgetaanvraag is voor 38 woningen aan de
Oirschotseweg die niet bij een vorig saneringsproject zijn betrokken. We
onderzoeken het effect op de geluidbelasting door aanpassing aan het wegdek en
het aanbrengen van geluidisolatie. De (lagere) geluidbelasting, na maatregelen,
leggen we vast in een besluit na het doorlopen van de Awb-procedure.
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Nieuwe budgetten 2020 - 2023
Nr. Prio*

Omschrijving

Prio O = onontkoombaar, P = prioriteit, B = voortzetting bestaand beleid,
W = wens.

INVESTERINGEN
2020

2021

2022

2023

afs.
term.

2020

2021

2022

2023

Portef.
houder

Onderbouwing / toelichting:

Resultaatgebied 10.1 -Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Product 101.1 ruimtelijke ordening
17.

O

Beleid buitengebied

10.000

van Schuppen Voor het traject Buitengebied zijn achtereenvolgens door de gemeenteraad vastgesteld:
1.
de Structuurvisie buitengebied. Vitaal vooruitzicht. Samen doen! ”, en
2.
de "Nota van uitgangspunten voor bestemmingsplan Buitengebied Best".
Deze stukken vormen de visie en het kader voor het (op te stellen) beleid voor het
Buitengebied.
In de Nota van Uitgangspunten is als bijbehorend vervolg de opdracht opgenomen
tot opstellen en implementatie van beleid voor: Vrijkomende Agrarische Bebouwing
(VAB), de LandschapsInvesteringsRegeling (LIR) en beleid voor Duurzame
energieopwekking in het buitengebied. Ook de Cultuurhistorische Waardenkaart van
de gemeente Best moet worden geactualiseerd en omgezet in beleid.

Resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht
Product 102.1 wonen en bouwen
18.

O

Omgevingswet

85.000

55.000

van Schuppen De gemeenten Veldhoven, Waalre en Best werken samen aan de implementatie van
de omgevingswet. Deze implementatie is vormgegeven in een programma dat
bestaat uit een viertal onderdelen: omgevingsvisie, omgevingsplan, bedrijfsvoering
& dienstverlening en informatievoorziening. Voor het programma is een
programmamanager aangesteld die voor de drie gemeenten werkt.
Om tot uitvoer van het programma te komen zijn middelen noodzakelijk.
Voor het jaar 2020 zijn de middelen toereikend. Na 2020 zijn er middelen extra
middelen noodzakelijk om met name het omgevingsplan, de bedrijfsvoering, de
dienstverlening en het Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO verder te implementeren.

19.
19.

P

Regionale visie op wonen en woondeal
Dekking bestaande middelen MRE

15.000
-15.000

van Schuppen Extra budget voor uitvoering visie op wonen en woondeal.
Door het Stedelijk Gebied Eindhoven is in het kader van de regionale afspraken
rondom woningbouw de Visie op Wonen voorbereid voor vaststelling door de negen
gemeenteraden van het SGE.

Veel activiteiten die uit deze visie voortkomen worden in de komende jaren
uitgevoerd. Het is moeilijk precies te duiden welke extra kosten een en ander met
zich meebrengt. Regionaal is afgesproken voorlopig als incidenteel een bedrag te
ramen van € 0,50 per inwoner.
20.

O

Uitbreiding taken wonen

35.000

35.000

35.000

20.

O

Uitbreiding taken wonen

-35.000

-35.000

-35.000

21.

P

Huisvesting migranten

4.800

4.800

4.800
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35.000 van Schuppen Voor de uitvoering van nieuwe taken (deelname aan taskforce tijdelijk wonen,
opstellen dynamische woningbouwkaart, uitdiepen van kwadrantenbenadering en het
-35.000 van Schuppen concretiseren van Woondeal voor Best is formatie nodig. Deze formatie wordt deels
gedekt uit bestaande middelen, echter voor de invulling van 0,45 fte is nog geen
budgettaire ruimte gereserveerd. Verwacht wordt dat de kosten van deze
aanvullende formatie kunnen worden gedekt uit kostenverhaal bij derden.

4.800 van Schuppen De aanpak arbeidmigranten is geprioriteerd door de gemeenteraad. De aanpak is
tweeledig. Enerzijds heeft het een preventief karakter. Om het in 2014 vastgestelde
beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten op de huidige ontwikkelingen te
actualiseren, gaan we met betrokken partijen het vastgestelde beleid tegen het licht
houden. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
- maximale omvang van geconcentreerde huisvesting van arbeidsmigranten
- ligging van geconcentreerde huisvesting
- sociaal-maatschappelijke aspecten (zoals integratie, inzet welzijnsveld)
- handhaving
Anderzijds heeft de aanpak een repressief karakter. Het doel van deze projectaanpak
is het stimuleren van goede huisvesting, waardoor leefbaarheid, voor arbeidsmigrant
en omwonenden, wordt vergroot.Hierbij is het noodzakelijk dat illegale huisvesting
en overbewoning en daarmee samenhangende misstanden worden aangepakt. Dit
door middel van een preventie aanpak door verschillende afdelingen van de
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3.000

3.000

3.000 Burgemeester De interieurbeplanting dient door het gehele gemeentehuis vernieuwd te worden. Dit
geldt zowel voor de beplanting als de plantenbakken. Voor de kantine, de nieuwe
vergaderruimten en het Bestuur is dit inmmiddels gebeurd. Er is veel vraag vanuit de
medewerkers naar nieuwe planten vanuit ARBO overwegingen (gezonde lucht in de
werkkamers)

Onderbouwing / toelichting:

Resultaatgebied 12.1 -Overhead
Product 121.2 huisvesting
22.

P

Interieurbeplanting

30.000

10

Product 121.3 ondersteuning
23.

B

ICT 2023

24.

W

Draadloze telefoonopladers voor in de
nieuwe bureaus (zogenaamde PUC)

25.

O

Licentie upgrade VMware en Microsoft

1.155.650

37.500

5

vd Heijden

5

111.000

7.500

7.500

111.000

111.000

Betreft vervangingsinvesteringen.
Dekking vindt plaats uit de egalisatiereserve ICT.

7.500 Burgemeester In 2018 zijn alle bureaus vervangen door nieuwe zit-sta bureaus. Deze bureaus
hebben de mogelijkheid om een draadloze mobiele telefoonoplader in te bouwen.
Een draadloze oplader heeft veel voordelen boven een bedrade oplader (o.a.
gebruiksvriendelijker, geen snoeren meer die kwijt raken etc.). Daarnaast zijn ze
toekomstbestendiger omdat ze uitbreidbaar zijn met allerlei
managementrapportagemogelijkheden zoals bezettingsgraadoverzichten e.d.).
111.000

vd Heijden

Microsoft operating system
Het Operating System (Besturingssysteem) voor de Servers en Werkplekken dienen
te worden vernieuwd. Dit is noodzakelijk want er wordt op dit moment gewerkt met
een verouderde omgeving op basis van Windows Server 2008, Windows 7 en Office
2010. De ondersteuning van Windows Server 2008 en Windows 7 stopt na 14 januari
2020 en voor Office 2010 is dit 13 oktober 2020. Hierdoor is er geen ondersteuning
meer vanuit Microsoft voor patches en security updates, maar ook geen
ondersteuning vanuit leveranciers van Taak Specifieke Applicaties die hierop draaien.
Tevens lopen de functionaliteiten achter op de behoefte vanuit de organisatie. Denk
hierbij o.a. aan een omgeving waarin beter intern/extern samengewerkt kan worden
aan projecten, thema’s of ontwikkelingen, vergroten van productiviteit, efficiënter en
effectiever vergaderen. Door vernieuwing van het serverpark op basis van minimaal
Windows Server 2016 en de werkplek op basis van Windows 10 en Office 365
kunnen deze functionaliteiten worden ingevuld.
VM Ware
Door de noodzakelijke aanpassing van het serverpark en de werkplek is het nodig om ook de
huidige software VMware voor de virtuele omgeving waarbinnen bovenstaande draait te
upgraden. De upgrade behelst het aanpassen van de huidige suite ‘Standaard’ naar ‘Enterprise’.
Deze upgrade is niet alleen voor bovenstaande Microsoft aanpassing maar zorgt o.a. ook voor
het kunnen blijven toepassen van 2-factor authenticatie, inzetten van (verplicht vanuit Baseline
Informatiebeveiliging Overheid) Mobile Device Management en gebruik van Skype voor
Business.

26.

O

Baseline Informatie Overheid

60.000

60.000

60.000

60.000

vd Heijden

De BIO is na instemming van alle overheidslagen interbestuurlijk bekrachtigd in het
Overheidsbrede overleg Digitale Overheid (OBDO). Gemeenten zijn in dit overleg
vertegenwoordigd door de VNG.
Inwerkingtreding : Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines
informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. Van BIG,
BIR, BIR2017, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk
normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de
internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Helder, actueel en veilig.
Verplichting : Door de komst van de BIO zijn een aantal structurele verplichtingen
ontstaan die vragen om een investering/exploitatie. Dit betreft o.a. beheer mobiele
apparatuur/telefonie en verslaglegging/monitoring van informatie verwerkende
omgeving op basis van een risico-inschatting.

Totalen nieuw beleid:

2.391.500

1.750.000

2.127.509

2.161.151
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763.000

767.300

736.300

661.300

5

