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1) Status 
Op grond van uw budgettaire bevoegdheid de begroting 2020 vast te stellen, bieden wij, ter 
voorbereiding hiervan de Voorjaarsnota 2020 aan. 
 

2) Samenvatting 
Om te zorgen dat het 's-Hertogenbosch in de toekomst ook goed blijft gaan, is een kanteling van 'oud' 
naar 'nieuw' nodig. Met durf en doortastendheid geven we antwoord op diverse opgaven. 
Onconventionele oplossingen gaan we daarbij niet uit de weg. We zijn ook kritisch naar onszelf. En de 
rol die we per geval het beste kunnen vervullen. Die kan faciliterend, initiërend of regisserend zijn. En 
in sommige situaties is loslaten het juiste antwoord. Langdurige financiële houdbaarheid vormt in ieder 
geval ons uitgangspunt. Net als beperking van de lasten voor inwoners. 
 
Eén van de grootste opgaven is die van energie transitie en klimaatadaptatie. Voor de effectiviteit van 
onze aanpak actualiseren we het duurzaamheidsbeleid. En zetten stappen waar het gaat om 
duurzame energieopwekking, bebouwde omgeving en verduurzaming van het bedrijfsleven. Daarbij 
spelen vaak verschillende belangen een rol. We geven inwoners meer inzicht in onze dilemma's 
hierbij. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. En we blijven daarom hierover met hen in gesprek. 
 
Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig. Het steekt dan ook dat het 
aantal inwoners dat langdurig een beroep moet doen op de bijstand nauwelijks afneemt. Het hebben 
van een vorm van werk is voor iedereen van belang. Vooral om zo veel mogelijk deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. Met de innovatieve aanpak van ons werkbedrijf WeenerXL werken we 
daarom aan het verkleinen van het 'granieten bestand'. 
 
Op het gebied van datascience zijn er volop kansen. Niet alleen voor de verdere economische 
ontwikkeling. Ook ontstaan hiermee nieuwe banen op alle niveaus. En met datascience zijn we beter 
in staat antwoord te geven op verschillende opgaven. De aanjaagfunctie die de JADS heeft, willen we 
borgen en verder uitbouwen. Dit draagt ook in breder opzicht aan het leefklimaat in de stad. 
 
's-Hertogenbosch wordt nog mooier wanneer inwoners gebruik maken van de talenten die zij hebben. 
We stimuleren dit door op verschillende manieren in te zetten op talentontwikkeling. Van belang hierbij 
is dat iedereen in de gelegenheid is om zijn of haar talent goed te kunnen ontplooien. We ondernemen 
daarom actie om de omstandigheden te creëren die daarvoor nodig zijn. 
 
Met het programma Positieve Gezondheid streven we naar meer gezonde jaren voor inwoners. Dit 
met als doel dat zij zo vitaal mogelijk zijn en blijven. In die gevallen waarin zij toch een beroep moeten 
doen op zorg en ondersteuning, moet deze efficiënt en doelmatig zijn. Dat gaan we doen met een 
gemeentelijk Zorgbedrijf. Niet alleen het verkrijgen van zorg moet eenvoudiger. Hetzelfde geldt waar 
het gaat om onze interne werkprocessen. 
 



 

Om de bereikbaarheid van onze gemeente ook op langere termijn te kunnen waarborgen, werken we 
aan duurzame, schone en slimme mobiliteit. Natuurlijk moet die bereikbaarheid in goed evenwicht zijn 
met de leefbaarheid. Daarom experimenteren we onder meer met nieuwe mobiliteitsconcepten. 
Daarnaast zetten we stappen om het station als belangrijk knooppunt toekomstbestendig te maken. 
 
De druk op de woningmarkt is hoog. Niet alleen de beschikbaarheid van woningen staat onder druk, 
ook de betaalbaarheid. Met woningcorporaties maken we afspraken om snel meer sociale 
huurwoningen te realiseren. En we hebben nauw contact met particuliere en commerciële 
ontwikkelaars om andere mogelijkheden zoveel als mogelijk te benutten. Met een nieuwe woonvisie 
richten we ons ook op de langere termijn. We zorgen voor een blijvend sterke stad en leefbare dorpen 
door meer inzicht te hebben in en sturing te hebben op passende woningbouw in de toekomst. 
 
Om aantrekkelijk te blijven als Cultuurstad van het Zuiden investeren we in cultuur. We evalueren de 
culturele fondsen. En bereiden een nieuwe vierjarige periode van de Bossche Culturele Basis voor. 
We hechten niet alleen aan diversiteit in het aanbod. Innovatie in het aantrekken van publiek is 
eveneens van belang. Daarbij is het ons niet uitsluitend om hogere bezoekersaantallen te doen. We 
streven ook naar het bereiken van nieuw publiek dat nu niet of nauwelijks gebruik maakt van het 
culturele aanbod. 
 

3) Voorstel: 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 

1. zich uit te spreken over het voorgenomen nieuw beleid. 
2. het aanlooptekort dat ontstond op de reserve Verkeer en Parkeer als gevolg van de realisatie 

van de Parkeergarage St. Jan en dat tijdelijk is voorgefinancierd uit het Structuurfonds (€ 6,5 
miljoen), ten laste van de algemene middelen te brengen.   

3. zich uit te spreken over het opnemen van de volgende projecten als nieuwe project op het 
structuurfonds: 
a) Knooppunt Station 

b) Uitvoering herinrichting Binnenstadsring 

c) Verkabeling hoogspanningslijnen 
4. De volgende projecten bij de Begroting 2020 te laten vervallen uit het Structuurfonds: 

a) Avenue A2 

b) Zwembad-West 

c) Koersnota: Parallelweg naar A59 

d) Koersnota: Overige projecten 

e) St. Jans museum 
5. in te stemmen met de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020 

 
  
 
 

Steller :  van der Donk 

Tel. : 6159133 

E-mail : t.vanderdonk@s-hertogenbosch.nl 



 

4) Aanleiding 
In aanloop naar de behandeling van de begroting 2020 in november leggen we uw raad deze 
voorjaarsnota voor. Hierin gaan we allereerst in op de beleidsaccenten die we leggen (paragraaf 5). 
De prioriteiten bouwen verder op het bestuursakkoord ‘#073 #samen #duurzaam #vernieuwend’. 
In deze voorjaarsnota gaan we vervolgens in op het financiële beeld (paragraaf 6) en de keuzes die 
we hierin willen maken voor nieuw beleid (paragraaf 7). De resultaten van het onderzoek naar het 
Structuurfonds zijn opgenomen in paragraaf 8. Ook gaan we in op de toezeggingen die ons college 
heeft gedaan bij de begrotingsbehandeling 2019 (paragraaf 9). We besluiten met de uitgangspunten 
die wij hanteren voor de begroting 2020 (paragraaf 10).  
De stadsmonitor is als bijlage 1 opgenomen ter ondersteuning van uw besluitvorming over onze 
beleidsvoornemens. 

 

5) Een sterk ’s-Hertogenbosch, nu en in de toekomst 

’s-Hertogenbosch staat er prima voor, maar blijft dat ook zo in de toekomst? Ons uitgangspunt is 

goed. Door vele eeuwen heen is een stevig fundament gevormd. Maar om onze gemeente klaar te 

stomen voor de toekomst is meer nodig. Het vraagt om een kanteling van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Om durf 

en doortastendheid. En om creativiteit en onconventionele oplossingen. Vaak gaat dat gepaard met 

het maken van lastige keuzes. Daarin moeten we verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar 

afwegen.  
 
Een stad wordt niet alleen gevormd door stenen. Het zijn de inwoners en hun diversiteit die kleur 
geven aan ’s-Hertogenbosch. Zij vormen het richtsnoer voor de visies, het beleid en alle plannen die 
wij maken. Uiteraard vergeten we daarbij ook de toekomstige generaties niet. Langdurige financiële 
houdbaarheid en beperking van de lasten voor inwoners vormen ons uitgangspunt. We gaan 
bovendien voor kwaliteit, of we doen het niet. Ons doel is een blijvend gastvrije, sociale en welvarende 
gemeente. En een aantrekkelijke leefomgeving die ontmoeting stimuleert, die veilig is en bijdraagt aan 
het welzijn van inwoners. Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is de realisatie van het 
Zuid-Willemspark. Een park waarmee we de binnenstad met het buitengebied gaan verbinden. En 
gebieden met verschillende karakters aaneenschakelen.  
 
De noodzaak om ’s-Hertogenbosch toekomstbestendig te maken, is onder meer ingegeven door de 
grote opgaven waarvoor wij staan. Tegelijkertijd verandert onze positie als gemeentebestuur. 
Verschillende situaties en vraagstukken vragen steeds meer om een andere rolinvulling. Het is aan 
ons hier continu kritisch op te zijn. En per geval te bepalen of bijvoorbeeld een faciliterende, 
initiërende of regisserende rol gewenst is. Of dat juist loslaten het meest bijdraagt aan het bereiken 
van het maatschappelijke effect dat wij nastreven. 
 
De energie transitie en klimaatadaptie vormen samen één van de grootste opgaven waarvoor wij 
staan. Met een geactualiseerd duurzaamheidsbeleid optimaliseren we onze koers. En we maken 
meters met de energie transitie. Dat doen we langs drie lijnen. Dit zijn duurzame energieopwekking 
(Visie Energielandschappen, Regionale Energie Strategie en Rosmalense Polder), bebouwde 
omgeving (Aardgasvrije wijken, Groen Loket, warmtevisie) en verduurzaming van het bedrijfsleven 
(BEC 2.0, handhaving).  
Waar het gaat om energieopwekking zijn nieuwe, duurzame vormen nodig. En dat zowel binnen als 
buiten de bebouwde omgeving. Vanzelfsprekend houden we rekening met het landschap en andere 
belangen. Daarbij willen we inwoners meer inzicht geven in onze dilemma’s. En hen hierbij betrekken. 
De eerste ervaringen daarmee zijn goed. We zetten deze werkwijze dan ook voort. Verder investeren 
we in een groene en klimaatbestendige stad met aan aanpak rondom klimaatadaptatie. Bovendien 
trekken we verduurzaming verder door. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vele evenementen die 
jaarlijks in onze gemeente plaatsvinden. 
 



 

Het hebben van een vorm van werk is van groot belang. Het zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk deel 
kunt nemen aan de samenleving. En vermindert zo de kans op eenzaamheidsgevoelens. Het draagt 
bovendien bij aan de persoonlijke ontwikkeling en eigenwaarde. Op dit moment is sprake van krapte 
op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat iedereen hard nodig is. Het is dan ook schrijnend dat het aantal 
inwoners dat noodgedwongen langdurig een beroep moet doen op de bijstand nauwelijks afneemt. 
Met een innovatieve aanpak van ons werkbedrijf WeenerXL werken we aan het verkleinen van dit 
‘granieten bestand’. Maar we kijken ook vooruit. We zien veel kansen op het gebied van datascience 
en pakken deze. Niet alleen vanwege de economische ontwikkeling van onze gemeente. Het zorgt 
tevens voor nieuwe banen op alle niveaus. Onze ambitie om dé datastad van Nederland te worden, is 
er daarnaast op gericht om maatschappelijke opgaven beter het hoofd te kunnen bieden. En om de 
levens van inwoners te verrijken met slimme toepassingen. De JADS kan bij dit alles een belangrijke 
aanjaagfunctie vervullen. Maar is ook in breder perspectief van waarde voor het leefklimaat van ‘s-
Hertogenbosch. Het is daarom onze ambitie de plek die de universiteit heeft blijvend te borgen. En 
deze verder uit te bouwen. Dat vraagt een proactieve houding van ons als gemeente om te doen wat 
nodig is om dit mede mogelijk te maken. 
 
Iedereen heeft talent, in welke vorm dan ook. We stimuleren inwoners om hier zoveel mogelijk gebruik 
van te maken. Niet alleen met op het oog op hun persoonlijke ontwikkeling. We vormen samen een 
grote puzzel van ruim 153.000 stukjes. Die wordt alleen nog maar mooier als we ieders talent optimaal 
benutten. We zetten daarom in op talentontwikkeling. Goed onderwijs op alle niveaus is slechts één 
van de vele manieren waarop we dat doen. Denk bijvoorbeeld ook aan het jongerenwerk via Powerup 
073 (en daarbinnen het project Cityboost). En aan Traject Op Maat, de succesvolle onorthodoxe 
aanpak voor kwetsbare jongeren. Natuurlijk willen we dat iedereen hierbij dezelfde kansen heeft. De 
opdracht aan ons is dan ook om de omstandigheden te creëren waarin iedereen zijn of haar talent 
goed kan ontplooien. 
 
Waar het gaat om gezondheid is het uitgangspunt wat mensen kunnen in plaats van wat zij niet 
(meer) kunnen. We geven vorm en inhoud aan een programma Positieve Gezondheid. Ons doel is 
meer gezonde jaren voor inwoners. We willen eraan bijdragen dat zij zo vitaal mogelijk blijven. Onder 
meer sport en beweging zijn hierbij van belang. Daarom brengen we bijvoorbeeld het onderhoud van 
de huidige sportaccommodaties op orde. Dit voorkomt uiteraard niet dat sommigen een beroep 
moeten doen op zorg en ondersteuning. We willen hen zo efficiënt en doelmatig mogelijk helpen. Met 
een gemeentelijk Zorgbedrijf gaan we dit doen. Zowel het verkrijgen van zorg als onze interne 
werkprocessen kunnen én moeten eenvoudiger. Bestaande zorgaanbieders spelen een belangrijke rol 
en betrekken we hierbij. Zo versimpelen we niet alleen de zorg. Ook sluit deze beter aan bij de 
zorgvraag van inwoners. 
 
Voor de economische positie is de bereikbaarheid van onze gemeente van groot belang. Maar de in- 
en externe bereikbaarheid knelt op onderdelen. Zonder ingrijpen kan deze situatie verslechteren. We 
zetten onze schouders daarom onder duurzame, schone en slimme mobiliteit. En streven daarbij naar 
een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarvoor nemen we verschillende 
maatregelen. We richten ons niet op vervoersmiddelen, maar op de reizigers die zich van A naar B 
willen verplaatsen. En zetten waar mogelijk nieuwe mobiliteitsconcepten in. Het station krijgt in het 
bijzonder onze aandacht. Dit met als doel dit belangrijke knooppunt klaar te maken voor de toekomst. 
 
De woningmarkt staat onverminderd onder druk. Bovendien is de bouwproductie in de nabije toekomst 
onzeker. De bouwkosten stijgen steeds verder. En daarmee ook de huizenprijzen. We maken daarom 
afspraken met de woningcorporaties om snel meer sociale huurwoningen te bouwen. En om kansen 
te kunnen benutten, houden we ook het lijntje kort met particuliere en commerciële ontwikkelaars. 
Maar we staan niet alleen stil bij het hier en nu. Woonwensen blijven zich ontwikkelen. En daarmee de 
vraag naar typen woningen. Met een nieuwe woonvisie krijgen we meer inzicht in en sturing op 
passende woningbouw. En zorgen zo voor een blijvend sterke stad en leefbare dorpen. 



 

 
De aantrekkelijkheid van onze gemeente wordt tot slot ook voor een groot deel bepaald door het 
cultuurhistorische decor en een rijk cultureel aanbod. Al jarenlang neemt ’s-Hertogenbosch een hoge 
plaats in op de landelijke lijstjes. Om te zorgen dat dat zo blijft, investeren we in cultuur. Daarnaast 
evalueren we de culturele fondsen. En we bereiden een nieuwe vierjarige periode van de Bossche 
Culturele Basis voor. We willen aantrekkelijk blijven als Cultuurstad van het Zuiden. En streven 
hiervoor niet alleen naar diversiteit in het cultureel aanbod. Innovatie in het aantrekken van publiek 
kan hieraan eveneens een bijdrage leveren. Daarbij is het ons niet sec te doen om hogere 
bezoekersaantallen. Maar hebben daarbij ook oog voor het bereiken van nieuw publiek dat op dit 
moment niet of nauwelijks gebruik maakt van het culturele aanbod. 

 

 

6) Financieel beeld 
De voorjaarsnota is het sturingsinstrument van uw raad ten behoeve van de op te stellen begroting. In 
de voorjaarsnota schetsen we de voor het gemeentelijk beleid relevante ontwikkelingen die zich 
aandienen. En we stellen voor hoe hiermee om te gaan. Om de discussie over de voorgestelde 
strategische richting op hoofdlijnen te kunnen voeren bevat deze voorjaarsnota geen kwantificering 
van de voorstellen nieuw beleid. Dat doen wij bij de uitwerking in de begroting. 
 
Uit het raadsvoorstel “Actualisatie begroting 2019” blijkt het volgende financieel beeld voor de 
begroting 2019 en verder: 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Begroting 2019 na actualisatie -3.749 2.223 2.176 2.162 2.162 

 
Zichtbaar is dat we in 2019 nog een incidenteel nadeel te verteren krijgen. Dit hangt vooral samen met 
de niet te realiseren afdracht uit de parkeerexploitatie. Structureel is echter sprake van een positief 
beeld. We merken daarbij op dat we bij de actualisatie extra scherp zijn geweest op budgetten die 
(deels) structureel niet aangewend worden. De financiële ruimte die daardoor ontstaat willen we 
gebruiken om onze voorstellen nieuw beleid mogelijk te maken. Overigens hebben we ook kritisch 
beoordeeld of we middelen binnen beleidsterreinen anders in kunnen zetten, om daarmee nieuw 
beleid mogelijk te maken (zogenaamd oud voor nieuw). 

 

7) Nieuw beleid 
De voorjaarsnota geeft inzicht in de inhoudelijke keuze van ons college met betrekking tot het nieuw 
beleid. Hieronder geven we weer hoe wij de financiële ruimte die er is willen gebruiken. 
 

Exploitatie 

1. Kamp Vught 
In het verlengde van de vernieuwing en herinrichting van Kamp Vught, de verwachte toename van het 
aantal bezoekers en de versterking van de educatieve functie, heeft het college het voornemen om de 
jaarlijkse subsidie aan NMKV te herijken. 
 

2. Praktijkondersteuners huisartsen 
Huisartsen zijn groot-verwijzer naar de Jeugd-GGZ. Met praktijkondersteuners zetten we in op 
preventie en afschaling. 
 

3. Verzuim leerplicht GGD 
De pilot Verzuim leerplicht GGD is bewezen effectief in het terugdringen van schoolverzuim. Wij willen 
dit opnemen in het reguliere beleid. 
 



 

4. Traject op Maat (TOM) 
Binnen het TOM-project willen we de preventieve aanpak verstevigen en de doelgroep uitbreiden met 
23-27 jarigen. 
 

5. Cityboost 
Deze initiatieven van jongeren zijn incidenteel gestart vanuit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds. 
Dit vult een hiaat op van de initiatieven die in het verleden uit de DOE-geleden werden bekostigd.  
 

6. Dagbesteding 
De BOSA-partners kennen structurele meerkosten, die tot op heden incidenteel gedekt werden uit het 
Sociaal en Zorgfonds.  
 

7. Vinkelse molen 
Van de eerder beschikbaar gestelde € 150.000 is op basis van de gestelde voorwaarden 
(verdubbeling van de door de stichting zelf opgehaalde middelen) € 60.000 toegekend. De molen is 
nog niet afgebouwd. We willen om deze reden onder dezelfde voorwaarden geld beschikbaar stellen. 
 

8. Toegankelijkheidsprijs 
Met het instellen van een toegankelijkheidsprijs kunnen we invulling geven aan het VN verdrag over 
de inclusieve samenleving. 
 

9. Steunpunten voor ouderen 
Omdat de financiering vanuit regionale middelen wegvalt dreigen de algemene voorzieningen voor 
oudere buurtbewoners te verdwijnen. 
 

10. Social trial 
Vanuit het ministerie van VWS wordt vier jaar lang een budget toegekend voor een sociale benadering 
van dementie (social trials) onder voorwaarde van cofinanciering door gemeenten. Ook het 
zorgkantoor levert een financiële bijdrage. Doel van deze social trials is om mensen met dementie zo 
lang mogelijk prettig thuis te kunnen laten wonen. Ontschotting van de zorgbudgetten is een doel. 
 

11. Vreemdelingenbeleid 
Het huidig vreemdelingenbeleid is vigerend t/m 31 december 2019. De in 2018 met het Rijk gemaakte 
samenwerkingsafspraken betekenen een start van een drie jaar durend programma. Hierin gaan vijf 
pilotgemeenten intensief samenwerken en toewerken naar het  tot stand brengen van een landelijk 
netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen. Het doel is om bestendige oplossingen te vinden 
voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang waarna dit beleid landelijk uitgerold kan 
worden.. Zover zijn we echter nog niet, voor in ieder geval de komende jaren is het volstrekt 
onduidelijk wat de samenwerkingsafspraken voor onze gemeente gaat betekenen. Daarom zullen we 
het vigerend beleid, het bieden van opvang + een aantal basisvoorzieningen voorlopig voortzetten 
totdat het Rijk met een passende oplossing komt. 
 

12. Lokale omroep 
Wij stellen voor de subsidie aan de lokale publieke omroep gedurende de duur van de zendmachtiging 
te handhaven op het huidige niveau. 
 

13. Fonds landelijk onderscheidend 
Het fonds Landelijk Onderscheidend is tot en met 2020 gedekt uit een eenmalig budget. In het 
bestuursakkoord is opgenomen dat we inzetten op het voortzetten van de drie culturele fondsen 
 
 
 



 

14. Bosch Legacy 
In het bestuursakkoord is opgenomen dat van de Bosch evenementen in ieder geval de Bosch Parade 
en het Bosch Requiem worden doorgezet. In het raadsbesluit Bosch Legacy is steeds gesproken over 
drie evenementen waaronder ook de Wereld van Bosch. Bosch Parade en Requiem hebben inmiddels 
cofinanciering gerealiseerd en gaan door. Plannen voor de Wereld van Bosch zijn in ontwikkeling.  
 

15. Constructieve veiligheid bruggen 
De komende jaren worden circa 160 bruggen onderzocht. Eind 2018 hebben wij u  al via een 
Raadsinformatiebrief geïnformeerd over onze inspanningen om de veiligheid hiervan te borgen. Voor 
het onderzoek is budget nodig. 
 

16. Ontwikkeling werklocaties ICT/data 
De groeiende markt van data science zorgt voor werkgelegenheidsgroei op alle niveaus. Deze groei 
faciliteren we door communities te bouwen, door voldoende ruimte voor werken en wonen te creëren 
en door pilots op het gebied van datatoepassing te ondersteunen. 
 

17. Klimaatadaptatie 
Om voorbereid te zijn op de negatieve gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatiebeleid 
opgesteld. Hierin worden maatregelen opgenomen voor het omgaan met extreme hitte, droogte en 
maatregelen om wateroverlast in de wijken en buurten en overstroming te voorkomen. 
 

18. Participatiehuis 
Landelijk loopt onze gemeente voorop in het toeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Het 
is echter nog niet gelukt om de groep mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten in aantal te 
verminderen. Dit is niet uniek voor ’s-Hertogenbosch; het vraagstuk speelt in alle gemeenten. Voor de 
klanten die langer in een uitkering zitten willen wij een innovatieve aanpak ontwikkelen. De ervaring 
leert dat voor deze mensen een aparte locatie (‘Participatiehuis’) en een groepsgewijze aanpak 
motiverend werkt.  
 

19. Omgevingswet 
Voorbereiding op de wetswijziging in 2021 en operationalisering Omgevingsvisie en –plan (uiterlijk 
2024). 
 

20. E-depot onderzoek 
In kaart brengen van de wensen en randvoorwaarden, marktverkenning en aanbesteding van het 
(wettelijk verplichte) E-depot. Hiermee wordt concernbreed duurzaam informatiebeheer ingericht. 
 

21. Dierenwelzijn 
Het college kiest ervoor om een extra stap te zetten op het gebied van dierenwelzijn op basis van het 
in 2017 ingezette  dierenwelzijnsbeleid. 
 
Investeringen 

22. Constructieve veiligheid bruggen 
De komende jaren worden circa 160 bruggen onderzocht. Eind 2018 hebben wij u  al via een 
Raadsinformatiebrief geïnformeerd over onze inspanningen om de veiligheid hiervan te borgen. Om 
direct maatregelen te kunnen treffen is budget nodig. 
 

23. Bouwhal Oeteldonk 
De Oeteldonkse Club 1882 heeft huisvestingsproblematiek. OC 1882 heeft de vraag bij de gemeente 
neergelegd om de bouwhal in eigendom over te nemen. Groot onderhoud is eerst nodig. Daarna kan 
de OC 1882 een kostendekkende huur opbrengen, waarmee voor de toekomst reserveringen voor 
instandhouding verzekerd zijn via de gemeente. 



 

 
24. Onderhoud toren Sint Jan 

De toren van de Sint Jan moet noodzakelijk onderhouden worden.  
 

25. Langzaam verkeersbrug 
We gaan een langzaam verkeersbrug realiseren over de Zuid-Willemsvaart voor een betere 
verbinding met, toegankelijkheid tot en verblijfskwaliteit in het Zuid-Willemspark. (hiermee wordt 
invulling gegeven aan motie 30: Verbinding voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart, 
vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2019). 
 

26. Tijdelijke woningen 
Vanwege de druk op de sociale woningmarkt willen wij ook in 2020 inzetten op de realisatie van extra 
tijdelijke woningen. Met tijdelijke woningen kunnen snel woningen worden toegevoegd voor mensen 
die actief op zoek zijn naar een woning, denk aan spoedzoekers en studenten. 
 

27. Huis van Bosch 
Het pand “De Kleine Winst” moet op korte termijn gerestaureerd worden om het pand te kunnen 
exploiteren. Ons college is voornemens u nog in 2019 hierover een raadsvoorstel voor te leggen. 
 

28. Gasloos maken stadskantoor 
Het college heeft de ambitie om, in het kader van verdergaande verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed, het fossiel energieverbruik en de CO2 uitstoot verder terug te dringen. In dit kader is de 
geplande vervanging van de ketelinstallatie van het Stadskantoor een natuurlijk moment om het 
gebouw gasloos te maken en daarmee de gasaansluiting te laten vervallen. 
 

29. Skatehal 
Het World Skate Center (WSC) is momenteel gehuisvest in de voormalige IJzergieterij aan Buitendijk. 
Het WSC huurt het pand, het huurcontract eindigt per 1.1.2021. 
Samen met het WSC wil het college op zoek naar een geschikte nieuwe locatie. 
 

30. Toplagen kunstgrasvelden 
Bij diverse sportclubs dienen de toplagen van de kunstgrasvelden vervangen te worden. 
 

31. Renovatie gymnastieklokalen 
Om te voorzien in de wettelijke verplichting om accommodaties aan te bieden voor 
bewegingsonderwijs worden de gymzalen aan de Mozartlaan en de Hambakendreef gerenoveerd.  
 

32. Nieuwbouw gymnastieklokaal Eekbrouwersweg 
In combinatie met de nieuwbouw van basisschool Het Palet zal ook de bijna 50 jaar oude gymzaal 
vervangen moeten worden. 
 

33. Onderwijshuisvesting 
Gezien de staat en de ouderdom van de schoolgebouwen willen we onderzoeken wat de beste 
oplossing is voor Het Bossche Broek, Het Palet en De Hobbit, nieuwbouw of verbouwing. 
Daarnaast heeft de HUB de maximale capaciteit bereikt, dus daar zal, conform de wettelijke 
verplichting, uitbreiding gebouwd worden. 
 

34. Exempel 
De muziekvereniging Exempel is uit haar jasje gegroeid en dringend op zoek naar beter passende 
huisvesting. De muziekvereniging is een stabiele en bloeiende vereniging die acteert op een hoog 
niveau en een centrale rol vervult in het sociale leven van Empel. Haar huidige huisvesting in het 



 

gemeenschapshuis Den As is te klein. Ons college zet zich in voor het vinden van een meer passende 
accommodatie. 
 
Overig 
In lijn met het bestuursakkoord (scherper profiel voor de stad) en de raadsmotie over citymarketing 
(13 november 2018) worden de keuzes binnen citymarketing aangescherpt. Tevens worden de 
contouren voor een nieuw citymarketingbeleid de komende periode uitgewerkt. Om de ambities waar 
te kunnen maken wordt ingezet op Den Bosch Marketing met gerichte campagnes voor de 
verschillende doelgroepen. 
 

8) Structuurfonds 
In de begroting 2019 hebben wij u toegezegd alle posten uit het Structuurfonds nog eens tegen het 
licht te houden. De resultaten van dit onderzoek worden nu bij deze voorjaarsnota gepresenteerd. 
Naast het wegen van de huidige voorstellen, zijn ook de spelregels, de voorfinanciering van het tekort 
Reserve Parkeer en Verkeer, nieuwe voorstellen om projecten op te nemen in de Verkenningsfase 
alsmede de mogelijkheden voor toekomstige extra dotaties aan het Structuurfonds bezien.  
 

8.1. Spelregels Structuurfonds 

Het Structuurfonds is een middellange termijn investeringsplan waarin op wat langere termijn naar de 
stad wordt gekeken en waarin voorstellen dus niet vanaf het allereerste begin financieel gedekt 
hoeven te zijn. In het Structuurfonds worden alleen projecten opgenomen die van bovenstedelijk 
strategisch belang zijn en waarvan de investering ten minste € 5 miljoen bedraagt.  
 
Jaarlijks wordt in de financiële begroting een overzicht van het Structuurfonds opgenomen waarin de 
benodigde bedragen zowel per project als per fase benoemd zijn. De benodigde bedragen worden 
gebaseerd op het meest recente raadsvoorstel over het betreffende project. Fundamentele 
aanpassingen die relevant zijn voor de politieke discussie worden verwerkt indien uw raad ermee 
heeft ingestemd. Het blijven echter richtbedragen, daarom vindt bijvoorbeeld op de bedragen geen 
jaarlijkse aanpassing voor loon- en prijsindexatie plaats.  
In de presentatie van de projecten naar jaarlagen sluiten we aan bij de termijn van de 
(meerjaren)begroting (begrotingsjaar +3 jaar). Projecten die later dan deze termijn voorzien zijn, 
worden samengevoegd in een aparte kolom. 
In de bijlage bij de begroting (zie bijlage 2) wordt in het statusoverzicht Structuurfonds aangegeven in 
welk jaar het opgenomen bedrag voor het laatst is aangepast. 
 
Het Structuurfonds heeft zich inmiddels bewezen als sturingsinstrument voor u als raad.  
 

8.2. Beoordeling huidige projecten Structuurfonds 

Naast het voldoen aan de hierboven genoemde spelregels van het Structuurfonds zijn de huidige 
posten uit het Structuurfonds aan de hand van de volgende vragen beoordeeld: 

1. Betreft het een bestuurlijke keuze, zoals verwoord in het geldende bestuursakkoord? 
2. Is er zicht op realisatie van het project binnen een redelijke termijn?  
3. Betreft het een zelfstandig project dat voldoet aan de spelregels van het Structuurfonds?  

 
In bijlage 2 treft u de uitkomsten van deze analyse aan. We stellen voor om de volgende projecten bij 
de Begroting 2020 te laten vervallen: 

a) Avenue A2 
b) Zwembad-West 
c) Koersnota: Parallelweg naar A59 
d) Koersnota: Overige projecten 



 

e) St. Jans museum 
 

Mochten de genoemde te vervallen projecten in de toekomst voldoen aan de door uw raad 
vastgestelde spelregels van het Structuurfonds, dan kunnen deze projecten weer aangediend worden 
met een nieuw projectplan conform de geldende procedures voor het Structuurfonds.  

 

8.3. Voorfinanciering van het tekort Reserve Parkeer en Verkeer 

In 2016 is besloten het aanlooptekort dat ontstond op de reserve Verkeer en Parkeer als gevolg van 
de realisatie van de Parkeergarage St. Jan voor te financieren uit het Structuurfonds. Indien deze 
reserve weer positief komt te staan, wordt het bedrag weer teruggestort in het Structuurfonds. Met 
deze terug storting is tot op heden rekening gehouden in de doorkijk van het Structuurfonds. In de 
jaarrekening 2018 is duidelijk geworden dat de parkeerexploitatie vooralsnog een substantieel tekort 
laat zien. Om dat tekort op te lossen zijn aanvullende maatregelen nodig. Een raadsvoorstel hiertoe is 
in voorbereiding. Ondanks deze maatregelen, is het niet waarschijnlijk dat in de komende jaren sprake 
kan zijn van een terugstorting. We stellen daarom voor om het tekort van  
€ 6,5 miljoen in een periode van drie jaar ten laste van de algemene middelen te brengen. Indien dit 
leidt tot een negatief jaarrekeningresultaat, zal een onttrekking uit onze algemene reserve 
plaatsvinden. 
 
 

8.4. Nieuwe voorstellen om projecten op te nemen in de Verkenningsfase 

Een 3-tal nieuwe projecten worden bij deze Voorjaarsnota voorgesteld om op te nemen in 
het Structuurfonds: 

1. Knooppunt Station (€ 12 miljoen) 

Het gebied rondom de knooppuntontwikkeling Station in de Spoorzone moet worden 

beschouwd als een integrale planontwikkeling/gebiedsontwikkeling waar uiteenlopende 

onderdelen van vastgoed, inrichting openbare ruimte en verbindende infrastructuur langs en 

over het spoor (tussen EKP en Station) deel van uitmaken.  

Wij benoemen de volgende direct samenhangende onderdelen in de stationspuzzel binnen de 

gezamenlijke domeinen van NS vastgoed, ProRail, NS stations en de gemeente;  

 Vergroting capaciteit Station ’s-Hertogenbosch (passerelle, perrons, roltrappen); 

 Gebouwde fietsenstalling Westzijde inclusief nieuwe stationsentree Westzijde;  

 Verbetering ontsluiting Station ’s-Hertogenbosch (Halen en Brengen treinreizigers 

Magistratenlaan inclusief pendelbus-voorzieningen); 

 Realiseren Mobiliteitshub EKP-zuid met P+R plaatsen; 

 Nieuwe oost-west verbinding over het spoor vanaf EKP-zuid terrein. 

2. Uitvoering herinrichting Binnenstadsring (€ 14,3 miljoen) 

Dit project richt zich op de gehele binnenstadsring 30km/u maken. Deels is dit al gerealiseerd 

en deels zijn middelen beschikbaar. De onderdelen zonder dekking binnen het project worden 

nu voorgesteld om op te nemen in het Structuurfonds.  

3. Verkabeling hoogspanningslijnen (€ 7,3 miljoen) 
Per 1 januari 2019 is vanuit het rijk de saneringsregeling voor bovengrondse 

hoogspanningslijnen van kracht geworden. Met deze regeling wil het Rijk diverse dicht 

bevolkte woongebieden ontlasten van hoogspanningslijnen. Binnen de gemeente ’s-

Hertogenbosch is hiervoor door het rijk 7,5 km aangewezen. 



 

De regeling is vrijwillig en kent een looptijd van 2 jaar voor aanmelding deelname. Indien de 

gemeente ’s-Hertogenbosch gebruik wil maken van deze regeling, dient onze gemeente dit 

binnen 2 jaar, voor 1 januari 2021 aan te geven bij het ministerie EZ. 

 
Uitgebreidere toelichtingen op deze voorstellen zijn als bijlage 3 tot en met 5 bij dit raadsvoorstel 
toegevoegd. 
 
Naast bovenstaande nieuwe projecten wordt het in het Structuurfonds beschikbare gedekte bedrag 
voor verbouwing van de bibliotheek ontoereikend geacht. Uit de eerste kostenraming blijkt namelijk 
dat het in het Structuurfonds gereserveerde investeringsbudget ad. € 4,25 miljoen niet voldoende is 
om het behoud van beide panden te bekostigen. Een bedrag van minimaal € 10,2 miljoen blijkt nu 
noodzakelijk te zijn om het bibliotheekpand te renoveren. Hier zullen we dus ook rekening mee 
moeten houden binnen het Structuurfonds.  
 
 

8.5. Mogelijkheden voor toekomstige extra dotaties aan het Structuurfonds 

De jaarlijkse dotatie aan het Structuurfonds bedraagt momenteel € 4,2 miljoen per jaar. Deze dotatie 
is onvoldoende om alle projecten die op het Structuurfonds staan van dekking te voorzien. Ook voor 
de nieuw aangedragen projecten is geen dekking voorzien. In het verleden zijn reeds afspraken 
gemaakt ten aanzien van extra voeding van het Structuurfonds. De afspraken zijn (met een indicatie 
van de te verwachte bijdrage op termijn): 

 Voordelige jaarrekeningresultaten mits de algemene reserve haar streefwaarde heeft bereikt. 

Vanwege de afwenteling van het tekort op de parkeerexploitatie verwachten we de komende 

jaren geen bijdrage. 

 Afdracht grondbedrijf mits de algemene reserve van het grondbedrijf op niveau is (potentieel 

€ 25,5 miljoen in de komende 5 tot 10 jaar) 

 Afdracht uit deelnemingen. We verwachten de komende jaren uit de afwikkeling € 10 tot 15 

miljoen aan bijdragen. 

 Inzet van ruimte nieuw beleid voor het Structuurfonds. Elke verhoging van de dotatie aan het 

Structuurfonds met € 0,1 miljoen leidt bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een 

renteomslag van 0,5% tot een investeringsruimte van € 3,3 miljoen. 
 

8.6. Resumerend 

Indien rekening wordt gehouden met de nieuwe voorstellen, de extra claim huisvesting Babel, het 
schrappen van bestaande posten uit het Structuurfonds en de mogelijkheden voor toekomstige extra 
dotaties aan het Structuurfonds kunnen we grosso modo het volgende financiële beeld van het 
Structuurfonds presenteren: 
 
 

A. Gedekte projecten: € 126,1 miljoen  

   

Ongedekte projecten: € 27,8 miljoen Transferium Stad, Oostelijke Landweg, 
Oost-Westverbinding 

Extra claim huisvesting Babel: € 6 miljoen  

Nieuwe voorstellen: € 33,6 miljoen Spoorzone, Binnenstadsring en 
Hoogspanningslijnen  

B. Ongedekt projecten € 67,4 miljoen  



 

   

Beschikbaar door schrappen gedekt 
project Museum St. Jan 

€ 4 miljoen  

Potentiële afdracht grondbedrijf en 
deelnemingen 

€ 38 miljoen  

   

Op termijn beschikbaar als dekking € 42 miljoen  

 
Het potentieel beschikbare bedrag van € 42 miljoen is niet direct beschikbaar. De timing van inzet 
voor projecten is doorslaggevend. Op het moment van voteren van uitvoeringskredieten ten laste van 
het Structuurfonds dienen de afdrachten/dotaties gerealiseerd te zijn, zodat met zekerheid dekking 
aanwezig is.  
Los van de timing van afdrachten/dotaties en realisatie van projecten is het niet mogelijk alle projecten 
financieel te voorzien van dekking. Daarvoor zijn extra afdrachten/dotaties aan het Structuurfonds 
noodzakelijk.  
Een verhoging van de investeringsruimte met € 10 miljoen  vraagt een structurele verhoging van de 
jaarlijkse afdracht met € 0,3 miljoen. Om het totale tekort af te dekken is derhalve een bedrag van 
ongeveer € 0,75 miljoen structureel noodzakelijk. Het is niet nodig dit in 2019 te realiseren, maar op 
termijn zullen we hier wel rekening mee moeten houden. We stellen daarom voor om nog niet over te 
gaan tot een aanvullende jaarlijkse dotatie aan het Structuurfonds. 
 

9) Toezeggingen college 
Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft uw raad een aantal moties vastgesteld. Hiervan heeft 
het college bij motie 30: Verbinding voor langzaam verkeer over de Zuid-Willemsvaart aangegeven in 
de voorjaarsnota een voorstel mee te nemen. 
 
Bij Nieuw beleid – investeringen wordt voorgesteld een langzaam verkeersbrug te realiseren over de 
Zuid-Willemsvaart voor een betere verbinding met, toegankelijkheid tot en verblijfskwaliteit in het Zuid-
Willemspark.  
 

10) Technische uitgangspunten begroting 2020 
Technische uitgangspunten zijn noodzakelijk om te komen tot een begroting bestaand beleid. De 
belangrijkste technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 zijn hieronder 
vermeld. 
 

Loonkostenontwikkeling 
Het loonkostenniveau is gebaseerd op de huidige cao, de salaristabellen vanaf januari 2018. Voor de 
cao-ontwikkelingen in de periode januari 2019 t/m december 2020 hebben wij rekening gehouden met 
een loonstijging van 2% per 1 januari 2019, 1% per 1 juli 2019 en 2% per 1 januari 2020  
  
Het gemiddelde percentage sociale lasten is 29,42% (primitieve begroting 2019 28.96%). Het 
loonkostenniveau in de begroting 2020 komt daarmee 2,87% hoger uit dan in de primitieve begroting 
2019. 
 

Loonkostenontwikkeling gesubsidieerde sectoren 
Vanaf 2000 wordt met betrekking tot de loonontwikkeling het indexcijfer “ontwikkeling contractloon 
marktsector” toegepast. De percentages zijn overgenomen zoals in de CEP 2019 (mrt 2019), raming 
voor 2019 en 2020 vermeld .  
 
Voor de gesubsidieerde sector leidt het vorenstaande en de gangbare systematiek tot het volgende 
uitgangspunt: 



 

 
Correctie voorgaande jaren - 0,85% 
Algemene loonontwikkeling 2020 + 2,30% 
Totaal + 1,45% 
 

Prijsontwikkeling 
Doorwerking voorgaande jaren - 0,40% 
2020 + 1,40% 
Totaal + 1,00% 
 
 
Het percentage voor 2020 is overgenomen uit de CEP 2019 (mrt 2019), raming voor 2019 en 2020.  
 

Prijsontwikkeling gesubsidieerde sectoren 
Voor alle subsidies (niet-betreffende de subsidies loonkosten) geldt dat de prijsontwikkeling 2020 
gevolgd kan worden (inclusief correctie voorgaande jaren), de toegestane indexering bedraagt dus 
1,00 %.  
 

Renteontwikkeling 
Het renteomslag percentage blijft gelijk, 0,5%. 
 

Tarieven belastingen, leges en heffingen 
Het gewogen indexcijfer bedraagt 1,94% (1/2 x 2,87% + ½ x 1,00%).  
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de woonlasten niet worden verhoogd anders dan met een 
inflatiecorrectie. Onder woonlasten verstaan we de onroerend zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en 
de rioolheffing. 
Conform het uitgangspunt stijgt de OZB met 1,94%, wel rekening houdend met eventuele stijging van 
de WOZ-waarden. 
Voor zowel de afvalstoffen- als de rioolheffing worden naast de toegestane indexering uiteraard de 
kosten van eventuele autonome ontwikkelingen via het tarief omgeslagen, uitgaande van 100% 
kostendekking. Voor de berekening van de tarieven wordt uitgegaan van 2% rente toerekening aan de 
betreffende activa, hetgeen aansluit bij de daadwerkelijke rentekosten van de gemeente op haar 
financiering afgerond op een half procent. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg drs. J.M.L.N. Mikkers 
 
 
 

Bijlagen: 
 
 
Ter inzage: 



 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 5 juni 2019; 
 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019,  
regnr. 8923689; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
Besluit 

1. zich uit te spreken over het voorgenomen nieuw beleid. 
2. het aanlooptekort dat ontstond op de reserve Verkeer en Parkeer als gevolg van de realisatie 

van de Parkeergarage St. Jan en dat tijdelijk is voorgefinancierd uit het Structuurfonds (€ 6,5 
miljoen), ten laste van de algemene middelen te brengen.   

3. zich uit te spreken over het opnemen van de volgende projecten als nieuw project op het 
structuurfonds: 
a) Knooppunt Station 

b) Uitvoering herinrichting Binnenstadsring 

c) Verkabeling hoogspanningslijnen 
4. De volgende projecten bij de Begroting 2020 te laten vervallen uit het Structuurfonds: 

a) Avenue A2 

b) Zwembad-West 

c) Koersnota: Parallelweg naar A59 

d) Koersnota: Overige projecten 

e) St. Jans museum 
5. in te stemmen met de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2020 

 
  
 
 
 
's-Hertogenbosch, 
De gemeenteraad voornoemd, 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. W.G. Amesz drs. J.M.L.N. Mikkers 


