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Voorwoord

Proficiat!
Geachte raadsleden,
Van harte gefeliciteerd met uw verkiezing tot raadslid. Wij kijken ernaar uit
om met u te gaan samenwerken. Graag zeggen wij u hierbij alle medewerking toe
om uw werk als gemeenteraadslid goed te kunnen doen.
Bijgaand treft u het resultaat aan van de ambtelijke voorbereiding op de volgende
bestuursperiode, in de vorm van een overdrachtsdocument.
Dat document bestaat uit de volgende onderdelen: Financiële situatie van
onze gemeente, Kernopgaven en Trends en ontwikkelingen.

01. Financiële stand van zaken en vooruitblik
We hebben een stevige financiële uitgangspositie. In vergelijking met andere
gemeenten staan we er goed voor. Er is echter veel onzekerheid over hoe zich
dit gaat ontwikkelen. Op een aantal belangrijke dossiers zijn we afhankelijk van
rijksbesluiten. Deze hebben mogelijk grote gevolgen voor onze financiële positie.
Met al die onzekerheden schatten we nu in dat het begrotingsresultaat 2026
ligt tussen € 15 miljoen negatief en € 10 miljoen positief.
Incidenteel is er wel ruimte. Dit is zowel begrotingsruimte (cumulatief circa
6,8 miljoen tot 2025 op basis van het geactualiseerd meerjarenbeeld) als ruimte
binnen onze reserves (€ 6,7 miljoen).

02. Kernopgaven
In ’s-Hertogenbosch hebben we een brede en beleidsrijke taakopvatting.
Dat levert veel goeds voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien wij ook een
versnippering van aandacht en inzet, waardoor we het risico lopen ons teveel te
verliezen in details en onvoldoende grote doorbraken weten te forceren door
onvoldoende focus.
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Als vingeroefening hebben we een eerste verkenning gemaakt voor een viertal
belangrijke opgaven: wonen, iedereen gezond, energietransitie en datastad. Het
zijn voorbeelden hoe het werken met kernopgaven kan worden vormgegeven.
Het is vanzelfsprekend aan u om aan te geven wat de stip op de horizon is en
welke opgaven onze grootste uitdagingen zijn. Wij hopen u hiermee te inspireren
en zijn graag bereid om hier over het gesprek aan te gaan.

03. Staat van ’s-Hertogenbosch:
trends en ontwikkelingen
Hoe staan we ervoor anno 2022 en wat komt er op ons af? We schetsen een
beeld op hoofdlijnen van onze gemeente op basis van cijfers, trends en ander
onderzoek. Daarbij beschrijven we ontwikkelingen op het vlak van samenleven,
economie en arbeidsmarkt, zorg en welzijn, het leefklimaat en het openbaar
bestuur. U kunt desgewenst nog meer informatie en verdieping vinden via de
linkjes naar achterliggende onderzoeken en monitors.
Tot slot. De maatschappelijke opgaven waar we voor staan zijn complex.
Een grillige pandemie en de oorlog in Oekraïne zorgen aanvullend voor veel
onzekerheid. Het maakt nog maar eens duidelijk dat globale ontwikkelingen ook
hele concrete lokale gevolgen kunnen hebben. Deze complexiteit en onzekerheid
vragen steeds nadrukkelijker om een andere manier van werken, sturen en
samenwerken dan we lang gewend waren. Als organisatie zoeken we continu hoe
we de uitdagingen in onze gemeente nog beter kunnen oppakken. In het belang
van ’s-Hertogenbosch en samen met onze inwoners, ondernemers en andere
partners. Graag zetten we deze zoektocht voort met de nieuwe gemeenteraad en
het nieuwe college.
Wij wensen u een inspirerende bestuursperiode en zien uit naar een plezierige en
vruchtbare samenwerking met elkaar!

Het Algemeen Managementteam van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
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01.

Financiële stand van
zaken en vooruitblik
Degelijk financieel beleid in onzekere tijden
We staan er goed voor ten opzichte van andere
gemeenten. Niet in de laatste plaats omdat de
gemeenteraad duidelijke financiële spelregels
hanteert. De begroting moet structureel en reëel
in evenwicht zijn. Nieuw beleid wordt integraal
afgewogen bij de vaststelling van de begroting.
De laatste jaren worden we geconfronteerd met
een steeds grotere financiële onzekerheid. Vooral
door het uitblijven van voldoende rijksmiddelen
voor de taken die we uitvoeren. En het politieke
debat over de inhoud vindt daarvoor al plaats bij
de voorjaarsnota. De beschikbare financiële ruimte
is hierbij het uitgangspunt. Als het nodig is, beslist
uw raad ook over ombuigingen bij de begroting.
Ook hierover vindt eerst een politieke discussie
plaats bij de voorjaarsnota.
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De laatste jaren worden we geconfronteerd met een steeds grotere financiële
onzekerheid. Vooral door het uitblijven van voldoende rijksmiddelen voor de
taken die we uitvoeren. Bij de begroting 2022 bestond de hoop dat er met een
nieuw kabinet meer duidelijkheid zou komen. Helaas is die duidelijkheid er nog
steeds niet op alle punten. En op de punten waarover het regeerakkoord zich wel
uitspreekt, is er veelal ook maar tijdelijke zekerheid verkregen. De laatste twee
jaar heeft daarnaast ook de coronapandemie een groot effect op onze inkomsten.
Hoe gaat onze gemeente om met deze blijvende onzekerheid? Door het op
financieel vlak beter te doen dan andere gemeenten én onze financiële remweg
in de vorm van bestemmingsreserves. Een voorbeeld is het Sociaal en Zorgfonds.
Door die remweg hoeven we niet direct ingrijpende maatregelen te treffen in
onzekere tijden. En omdat gemeenten tegen financiële problemen oplopen, zien
we dat het rijk op termijn dan vaak toch met reparaties komt.
In dit financieel deel schetsen wij u hoe wij er nu voorstaan en wat er sowieso op
ons af lijkt te komen. Politieke ambities maken hier (nog) geen onderdeel van uit.
Dit geldt ook voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit eventuele keuzes
op de kernopgaven uit dit document.
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Er is ﬁnanciële onzekerheid...
Er blijft grote onzekerheid over de
bijdragen van het rijk en enkele grote
ﬁnanciële dossiers.

?

??

Bijvoorbeeld als het gaat om:
• Bijdrage rijk jeugdhulp
• Bijdrage/herijking
Gemeentefonds
• Onderhouds- en
vervangingsopgave
(sportaccommodaties,
openbare ruimte, scholen)

En verder neemt
het rijk een forse
greep uit het
Gemeentefonds...

...voor
woningbouwimpuls

Inschatting bandbreedte
begrotingsresultaat 2026

€ 15
miljoen

...voor
volkshuisvestingsfonds

€ 10
miljoen

negatief

Naar verwachting kunnen wij
als gemeente hier ook weer van
proﬁteren via speciﬁeke
uitkeringen.

positief
bandbreedte

...met incidenteel wat ﬁnanciële ruimte
Incidentele ruimte
Incidentele ruimte
in de begroting
Nu geraamd op een totaal van

€ 6,8 miljoen

tot 2025. Op basis van het
geactualiseerd meerjarenbeeld.

Vrijvallende
reserves

Structuurfonds
Voor grote investeringen

€ 77 miljoen

Aan ruimte voor
ongedekte projecten
is de verwachting.

Reserve Grote Werken
Voor infrastructuur

Nu geraamd op een ruimte van

Er is naar verwachting

€ 6,7 miljoen

€ 7,8 miljoen

in reserve nieuw beleid 2020
en reserve screening 2021.
Vrij besteedbaar.

aan ruimte binnen deze
reserve. Stand eind 2025.
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> € 77 miljoen
is de ambitie.
Dat vraagt om het
maken van keuzes.
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Actueel meerjarenbeeld

Onderstaande tabel start met het financiële beeld van de begroting 2022. Dit is aangevuld met de harde toezeggingen
uit het regeerakkoord en de netto beschikbare vrije ruimte van de septembercirculaire van het rijk. Dit geeft een
nieuw meerjarenbeeld.

Bedragen (*€1.000)
Uitkomst begroting 2022
Ruimte uit septembercirculaire
Effect prijsinflatie/onderuitputting rijk

2022

2023

2024

2025

2026

20

-2.954

-3.141

-7.380

-6.280

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

PM

PM

PM

PM

PM

-900

-900

-900

-900

-1.350

-1.350

-1.350

-1.350

10 jaar uitname gemeentefonds
t.b.v. woningbouwimpuls
4 jaar uitname gemeentefonds
t.b.v. volkshuisvestingsfonds
Bevriezen opschalingskorting t/m 2025

1.650

2.750

3.950

5.150

-

Indicatief meerjarenbeeld

4.670

546

1.559

-/- 1.480

-/- 5.530

Het financiële beeld voor de periode tot en met 2024 ziet er nu veel positiever uit dan ten
tijde van het opstellen van de begroting 2022. Vanaf 2025 blijft er vooralsnog sprake van
tekorten. Dit is omgeven door grote onzekerheden op enkele grote financiële dossiers.
Vanwege deze onzekerheden gaan we ervan uit dat het begrotingsresultaat voor 2026 zich
kan bewegen tussen € 15 miljoen negatief en € 10 miljoen positief.
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Grote financiële dossiers

Accres gemeentefonds
Het accres is het bedrag waarmee het vrij beschikbare deel van het gemeentefonds jaarlijks wordt aangepast. Uit de
septembercirculaire volgt een structureel voordeel van € 3 miljoen. Met verdere positieve of negatieve ontwikkelingen
van het accres houden we in onze meerjarenbegroting geen rekening. Het uitgangspunt is dat uit het accres in ieder geval
de loon- en prijsontwikkelingen moeten worden betaald. Het accres wordt overigens lager, als het rijk in een jaar minder
uitgeeft (trap-op, trap-af systematiek)1. Dit is een blijvend risico. Het is namelijk maar de vraag of het rijk alle ambities op
korte termijn waar kan maken.
Hoewel het regeerakkoord nog niet volledig is uitgewerkt, valt een aantal zaken op rond het accres. In 2026 wordt het
accres gemaximeerd op € 1 miljard. De uitwerking hiervan is nog niet duidelijk, maar dit kan onze gemeente miljoenen
schelen. Dit is een breuk met de huidige afspraken waarbij het gemeentefonds de rijksuitgaven volgt (trap-op, trap-af). Ook
plaatst het rijk enkele grote uitgavenposten buiten de accres-berekeningen (stikstoffonds, klimaatfonds, mobiliteitsfonds
en nationaal groeifonds). Voor een impuls aan woningbouw en volkshuisvesting haalt het rijk aanzienlijke bedragen uit het
accres. Deze keert zij vervolgens wel weer uit aan gemeenten via een specifieke uitkering, maar het is onbekend hoe dit in
zijn werk zal gaan. In bovenstaand overzicht houden we enkel rekening met de uitname uit het gemeentefonds.

Jaarlijks wordt de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds aangepast aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.
Hoe meer het rijk uitgeeft, hoe hoger de uitkering uit het gemeentefonds. En vice versa. Dit noemen wij trap-op en trap-af.
1
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Opschalingskorting gemeentefonds

Herijking gemeentefonds

De opschalingskorting is ooit ingeboekt als bezuiniging op

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds is een

het gemeentefonds. Samenvoeging van gemeenten zou

speelbal geworden op de bestuurlijke overlegtafels.

leiden tot lagere uitvoeringskosten bij gemeenten. Het beleid

Voordeelgemeenten, nadeelgemeenten, de Vereniging

om gemeenten te laten samengaan, is echter snel beëindigd.

van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Raad voor het

De financiële gevolgen zijn wel gehandhaafd. Gemeenten

Openbaar Bestuur (ROB) en het ministerie van Binnenlandse

hebben hier al vaak bezwaar tegen gemaakt. Tijdens de

Zaken (BZK) roeren zich allemaal. De beslissing over de

coronacrisis heeft het rijk de groei van de opschalingskorting

invoering ligt bij het nieuwe kabinet. De uitkomst is ongewis.

stilgezet. Het nieuwe kabinet trekt dit door tot in ieder

De voorlopige berekeningen laten zien dat de gemeente

geval 2025. Wat er vanaf 2026 met de opschalingskorting

’s-Hertogenbosch een voordeelgemeente is (+€ 64 per

gebeurt, is niet duidelijk. Daarom is in bovenstaand

inwoner). Als dit de definitieve uitkomst is, leidt dit tot een

overzicht vanaf dat jaar rekening gehouden met de volledige

structureel voordeel voor onze gemeente. Dat loopt dan

opschalingskorting.

op tot ruim € 9 miljoen in 2026. Met een dergelijk voordeel
houden we in bovenstaand overzicht nog geen rekening.

Sociaal Domein
We verwachten dat ons gemeentelijk Zorgbedrijf er de komende jaren
financieel gezond voor staat. Met voor de komende jaren een stevig positief
saldo in de reserve Sociaal & Zorgfonds. Maar er zijn onzekerheden.
Een belangrijke is het regeerakkoord, waarin opnieuw kortingen op het
budget jeugdhulp zijn opgenomen. Dat zet het financieel perspectief en
de afspraken over de hervormingsagenda jeugd mogelijk weer onder
druk. Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Er is nog
volop werk aan de winkel bij het implementeren van een gewijzigde
bekostigingssystematiek (P maal Q2), het transformeren van de jeugdhulp
en de maatschappelijke ondersteuning.
Zo staan we nog voor forse opgaven waar het gaat om het terugdringen van
onze wachttijden en de wachtlijsten bij onze aanbieders, het verbeteren
van de toegang tot de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, maar
ook de kwaliteit ervan, de samenwerking met het onderwijs, de medische
en langdurige zorg en de aanpassingen in het regionale zorglandschap
(specialistische jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang).
Bovendien krijgen we in toenemende mate te maken met problemen op
de arbeidsmarkt en met de effecten van de aanzuigende werking van het
abonnementstarief en het woonplaatsbeginsel.

2

PxQ: cijfers over P (prijs) maal Q (hoeveelheid) geven een onderbouwing van de financiële raming
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Omgevingswet

Privatisering bouwtoezicht

De invoering van deze wet wordt steeds weer uitgesteld.

Tegelijkertijd met de Omgevingswet wordt de Wet

Op dit moment lijkt invoering per 1 oktober 2022 of 1

kwaliteitsborging voor het Bouwen ingevoerd. Hierdoor

januari 2023 aan de orde. Ieder uitstel leidt tot extra kosten.

gaat een onderdeel van de vergunningverlening en

Duidelijk is dat zeker de eerste jaren na inwerkingtreding

toezicht op de bouwregelgeving gefaseerd over naar

fors extra middelen nodig zijn.

private partijen. Het rijk heeft al wel financiële middelen
beschikbaar gesteld om de invoeringskosten voor

Het rijk erkent dit inmiddels. Zo heeft het rijk in het

gemeenten te dekken. Door deze privatisering zullen er

regeerakkoord 410 miljoen gereserveerd voor de invoering

minder leges in rekening gebracht kunnen worden en zal de

van de Omgevingswet door gemeenten. Dat gaat over

druk op de handhaving toenemen.

de periode 2022 tot 2026. Verder is in de miljoenennota
2021 nog eens 23 miljoen extra beschikbaar gesteld als
“meerkosten invoering Omgevingswet” voor onder andere
gemeenten vanwege de telkens uitgestelde invoering.

Afkoopsom stortplaatsen Meerendonk/
Vlagheide

Houdbaarheid voordeel BUIG-budget

Na sluiting van een stortplaats wordt deze overgedragen

geraamd van circa €5,5 miljoen op het BUIG-budget.

aan de provincie. De provincie is vanuit de Wet

Dit BUIG-budget is het budget dat de gemeenten van

Milieubeheer belast met de eeuwigdurende nazorg voor

het rijk ontvangen voor uitkeringen in het kader van

gesloten stortplaatsen. Op het moment van overdracht

de Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ (bijstand voor

moet de gemeente het benodigde doelvermogen voldoen.

zelfstandigen) en loonkostensubsidies. In de afgelopen

Zo lang het doelvermogen niet definitief is vastgesteld

jaren is het steeds gelukt om hierin een fors voordeel

door de provincie, lopen wij het risico dat het huidige

te realiseren. Dit komt omdat we er beter en eerder

gereserveerde vermogen, samen met de voorzieningen die

in slagen mensen naar werk te brengen. Maar nu het

wij voor beide stortplaatsen aanhouden, ontoereikend is.

uitkeringsbestand kleiner is geworden, zijn er relatief veel

De provincie en de vergunninghouders doen momenteel

mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

onderzoek naar technische oplossingen die mogelijk leiden

Zij komen minder makkelijk aan het werk. Zo wordt het

tot beperktere kosten van de nazorg. Dat zou betekenen

moeilijker om onze voorsprong te behouden. Daarnaast is

dat het doelvermogen van de stortplaatsen omlaag gaat.

er landelijk discussie over het model waarmee de budgetten

In de begroting 2022 en verdere jaren is een voordeel

tussen de gemeenten worden verdeeld. Ook
zijn de effecten van de corona-uitbraak nog niet helder.
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Duurzaamheid
Het nieuwe kabinet onderstreept in het regeerakkoord de
grote maatschappelijke opgave die er ligt op het gebied van
klimaat. Hiertoe wordt onder meer een klimaatfonds opgericht.
Het rijk kijkt voor het realiseren van het klimaatbeleid ook
naar de gemeenten. Hiervoor krijgen de gemeenten via een
specifieke uitkering extra middelen. Of de bijdrage van het
rijk in verhouding staat tot de rol die gemeenten moeten gaan
spelen, is nog ongewis. Daarmee is ook het financieel effect
voor onze gemeente onzeker.

Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen/Perron-3
Het beschikbare subsidiebudget voor Perron-3 blijkt al sinds
2019 onvoldoende voor een gezonde exploitatie van dit
multifunctionele centrum. De stichting SCC Rosmalen realiseert
voldoende omzet uit horeca en zaalhuur voor de jaarlijkse directe
kosten, maar is onvoldoende in staat om ook voldoende reserves
op te bouwen voor groot onderhoud en herstelinvesteringen.
Uit een extern onderzoek naar verbetermogelijkheden voor
een toekomstbestendige exploitatie van Perron-3 blijkt dat er
structureel extra budget nodig is om Perron-3 met de huidige
functies te behouden. Deze extra gelden zijn binnen de huidige
structurele (subsidie-)budgetten niet beschikbaar.

Onderhouds- en vervangingsopgaven
Sportaccommodaties
De gemeente is eigenaar van de sport- en recreatievoor
zieningen in de stad. De voorzieningen worden sober doch
doelmatig onderhouden tot het moment dat deze toe is
aan vervanging of grote renovatie. De verwachting is dat
de beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud en
vervangingen en renovaties onvoldoende zijn. De indexering
van de budgetten binnen de gemeente lopen niet in de pas
met de stijgende bouwprijzen en er worden steeds meer eisen
gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
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Openbare Ruimte
In 2016 heeft de raad het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte
(BBOR) vastgesteld. Dit vormt de basis voor het dagelijks beheer
en onderhoud van onder andere groen, bomen, verhardingen,
riolering, speeltoestellen, bruggen en viaducten.
Met de huidige budgetten komt het kwaliteitsniveau onder
druk te staan. Door de opgaven voor vergroening, biodiversiteit,
klimaatadaptatie, leefbaarheid en participatie nemen de kosten
van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte toe.
Daarnaast hebben we te maken met een forse toename van
grondstofkosten en aannemerskosten.
Dit alles vraagt in de komende raadsperiode om scherpe
(financiële) keuzes. De raad besloot in 2016 40% van de
reguliere vervangingsopgaven door te schuiven tot na 2025.
Dat was technisch verantwoord. Wel zijn er destijds mogelijke
risico’s benoemd. Omdat nu het einde van de technische
levensduur nadert, staan we in de aanloop naar 2025 voor
een steeds grotere vervangingsopgave, met daarbij forse
investeringskosten. Acute problemen waarbij de veiligheid
in het geding kwam, zijn de afgelopen jaren al aangepakt.
Op 9 november 2021 heeft de raad een motie aangenomen
waarin wordt gevraagd om een analyse van de kwaliteit van de
openbare ruimte, alsmede een doorkijk naar de onderhoudsen vervangingsopgaven in de komende jaren. Deze analyse
en scenario’s worden in het eerste kwartaal van 2022 aan de
raad aangeboden.

Scholen
We zijn in de afgelopen periode gestart met het opstellen
van onderwijshuisvestingsbeleid. Naar verwachting kan
dit in 2022 aan de raad worden voorgelegd. Aansluitend
hierop stellen we een integraal huisvestingsplan op.
Hierin zullen we, in lijn met de verwachte wijzigingen in
de onderwijswetgeving, de investeringsbehoefte voor de
komende 16 jaar weergeven. De verduurzaming van de
onderwijshuisvesting zal daarin een grote rol spelen. Onze
gemeente kent een portefeuille van 70 schoolgebouwen
(primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en
voortgezet speciaal onderwijs (VSO)) met een gemiddelde
leeftijd van ongeveer 30 jaar. Dat betekent dat twee
derde van de portefeuille, zo’n 50 schoolgebouwen, een
vernieuwingsbehoefte zal krijgen. Dat gaat de komende
jaren een fors investeringsbudget vragen. We gaan
indicatief uit van zo’n 5 miljoen per schoolgebouw.
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Structureel maken incidenteel nieuw beleid 2022

Vanwege de financiële onzekerheden is de begroting
2022 beleidsarm opgesteld. Op nadrukkelijk verzoek
van de raad zijn wel incidenteel middelen vrijgemaakt
voor extra buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA’s) en intensivering van onze aanpak schulden en
armoede. Het structureel maken van deze inzet is aan
de nieuwe raad gelaten. In lijn met onze systematiek van
integrale afweging zal de nieuwe raad deze voorstellen
afzetten tegen de beschikbare financiële middelen en
andere politieke wensen. Dit geldt overigens ook voor de
financiële dekking van eerdere wensen van de raad, zoals
het afsluiten van de Hinthamerstraat, spoorwegovergang
Orthen en verplaatsing trillingsreducerende ondergrondse
constructie (TROC) Boschveldweg.
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Reserves

Onze gemeente kent een gezonde financiële basis. Dit blijkt ook uit onze solvabiliteit (de verhouding tussen het eigenen vreemd vermogen). In de jaarrekening 2020 was deze ratio 56%. Een goede solvabiliteitspositie maakt ons minder
kwetsbaar voor rentestijgingen. Als de rentekosten stijgen, is er minder ruimte voor andere zaken in de begroting.
Hier staat overigens tegenover, dat onze afschrijvingstermijnen relatief lang zijn.

Algemene reserve
Volgens de gebruikelijke berekeningswijze, is het streefniveau van de algemene reserve € 27 miljoen. De jaarrekening 2021
moet nog opgesteld en gecontroleerd worden. Op basis van onze laatste prognoses verwachten we een stand van ongeveer
€ 22 miljoen. De algemene reserve is daarmee lager dan het gehanteerde streefniveau, mede als gevolg van de financiële
corona-effecten. Onverwachte incidenten kunnen financieel opgevangen worden, zonder dat dit direct beleidsmatige
gevolgen heeft.

Parkeer- en verkeerreserve
Zoals we in het vijfde coronarapport (d.d. 12-10-2021) al
aangaven, verwachten we dat de parkeerinkomsten in 2021
€ 5,7 miljoen lager uitvallen dan begroot. Met de strenge
lockdownmaatregelen eind 2021 valt dit waarschijnlijk nog
nadeliger uit. De onzekerheden rond corona op langere
termijn zorgen ook voor onzekerheid in de jaarlijkse afdracht
van € 8,7 miljoen vanuit de parkeerexploitatie (straatparkeren,
parkeergarages, transferia en rijwielstallingen).
In de raadsvergadering van 8 oktober 2019 nam de raad
een motie aan: ‘Toekomstige Afschaffing Afdracht aan
Algemene Reserve’. De kern hiervan is dat het college
wordt verzocht een alternatieve financiering te bedenken
voor de begrote afdracht. Op basis van de geactualiseerde
prognose van de parkeerexploitatie, in combinatie met de
onzekere ontwikkeling van de parkeerinkomsten na corona,
zal elk alternatief scenario resulteren in een noodzaak tot
ombuigingen. We denken dat een nieuw college medio 2022
hierop kan terugkomen bij uw raad.
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Structuurfonds
Het Structuurfonds is ons middellange termijn investeringsplan voor projecten van bovenstedelijk strategisch belang.
De werking van het fonds is beschreven in de begroting 2022. Op dit moment staan er drie gedekte projecten op het
Structuurfonds die nog niet in de uitvoeringsfase zitten, te weten Huis73 (€ 3,7 miljoen), GZG (€ 6,8 miljoen) en OV
Knooppunt Station (€ 12 miljoen). In het ongedekte deel van het structuurfonds staan op dit moment zeven projecten:

Project

Bedrag
(€ 1 mln)

Verkabeling hoogspanningslijnen

7,2

Uitvoering herinrichting Binnenstadsring

14,3

Extra claim Huis73

24,7

Bereikbaarheid Oostelijke

17,8

gemeentedelen
Doortrekken Vogelstraat

11,0

Transferium stad (Pettelaar)

10,0

Bossche Stadsdelta

9,8 + PM

Deze ongedekte projecten vragen een investeringsopgave van minimaal € 95 miljoen. Op dit moment is € 14 miljoen
beschikbaar. Op termijn verwachten we vanuit het grondbedrijf en afwikkeling van onze gebiedsdeelnemingen nog een
afdracht aan het Structuurfonds van € 63 miljoen.
Hoewel de afdrachten van het grondbedrijf hoger uitvallen dan eerder in de doorkijk van het Structuurfonds meegenomen,
zijn de aanwezige middelen ontoereikend om alle projecten te kunnen uitvoeren. Daarbij komt dat de bedragen nog
niet definitief zijn en deze met de huidige prijsstijgingen fors kunnen oplopen. Ook nieuwe bestuurlijke ambities, zoals
een nieuw Design Museum, verhogen de druk op het Structuurfonds. Dit vraagt om een verdere prioritering binnen het
Structuurfonds. Daarbij is het verstandig te kijken bij welke projecten ook euro’s van andere overheden worden gelegd,
waarmee onze eigen middelen toenemen (zogenaamde multipliereffect).

Reserve Grote Werken

Overige reserves

De Reserve Grote werken wordt ingezet voor de

Op dit moment zijn er twee reserves waarop geen financiële

financiering van bovenwijkse infrastructurele werken

claims meer drukken: de reserve nieuw beleid 2020 (€ 1,1

als gevolg van stadsvernieuwing en -uitbreiding. Met

miljoen) en de reserve screening 20213

inachtneming van geraamde stortingen en onttrekkingen

(€ 5,6 miljoen). Deze middelen zijn vrij besteedbaar.

verwachten wij dat de stand eind 2025 circa € 7,8 miljoen

Wel is eerder aangegeven dat we deze middelen in

bedraagt (hierin zit een afdracht vanuit onze participatie

willen zetten om de algemene reserve aan te vullen ter

in B.V. Paleiskwartier van circa € 3 miljoen). Toekomstige

compensatie van de onttrekkingen aan die reserve als

onttrekkingen worden aan uw raad ter besluitvorming

gevolg van corona.

voorgelegd.

Voor de begroting 2020 heeft een ombuigingsoperatie plaatsgevonden. Daarbij zijn ook onze reserves en voorzieningen getoetst op nut
en noodzaak. Hieruit is een eenmalig bedrag van € 6,6 miljoen beschikbaar gekomen. Dit saldo is deels ingezet om de begroting sindsdien
sluitend te maken. Hiervan resteert nu nog een vrij beschikbaar bedrag van € 5,6 miljoen.
3

16

Overdrachtsdocument 2022 - 2026

Financiële stand van zaken en vooruitblik

Inkomsten: woonlasten

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelastingen
(OZB). In deze analyse maken we een onderscheid tussen de heffingen en de belasting.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
De inkomst uit de onroerendezaakbelastingen (OZB) is vrij inzetbaar voor de
gemeente. Er kan dus begrotingsruimte gecreëerd worden door de OZB te
verhogen. Aan deze verhoging zijn geen wettelijke beperkingen verbonden.
Praktisch gerekend leidt elke extra verhoging van 1% bovenop de
inflatiecorrectie tot een extra OZB-inkomst vanuit woningen van € 181.000 en
vanuit niet-woningen van € 260.000.
Deze stijgingen zouden leiden tot een toename van de woonlasten van onze
inwoners. Ook verslechtert een stijging het vestigingsklimaat van onze stad
voor bedrijven. Bij de woningen merken we op dat we onafgebroken in de top
staan van gemeenten met lage woonlasten. Het onderzoeksinstituut COELO
publiceert jaarlijks een vergelijkingsoverzicht van de woonlasten. Voor de
tarieven van niet-woningen zitten we net boven het landelijke gemiddelde.

Afvalstoffen- en rioolheffing
Deze beide heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn. Begrotingsruimte
kan dus alleen gecreëerd worden door meer gemeentelijke kosten toe
te rekenen aan de heffingen. Bij eerdere ombuigingsronden is van deze
mogelijkheid al gebruik gemaakt, door de kostentoerekening te optimaliseren.
De enige kosten die tot op heden niet zijn toegerekend aan de heffingen,
zijn de kosten van kwijtschelding. Voor de rioolheffing gaat het om een bedrag
van € 0,3 miljoen en voor de afvalstoffenheffing om een bedrag van € 1,0
miljoen. In totaliteit is dus een bedrag van € 1,3 miljoen vrij te spelen op onze
begroting. Het toerekenen van kwijtschelding heeft natuurlijk als keerzijde
dat de inwoner geconfronteerd wordt met een toename van de woonlasten.
Bij volledige toerekening stijgt het riooltarief met € 3,20 (stijging jaarbedrag
met ongeveer 2,5%) en het afvalstoffentarief met € 13,70
(stijging jaarbedrag met ongeveer 6%). Ook met deze (forse) verhogingen
zouden we ruim onder de gemiddelde tarieven van alle 100.000+ gemeenten
blijven, met uitzondering van het riooltarief voor huurders. Dat tarief is nu al
boven het gemiddelde, maar nog wel (net) rond dit gemiddelde.
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Interne organisatie staat onder druk

We zien de laatste jaren een grote toename van wet- en

We zien op het gebied van Informatieveiligheid

regelgeving die Europa en het rijk ons als gemeenten

het dreigingsbeeld wereldwijd veranderen. De

opleggen. Recente voorbeelden zijn de privacywetgeving

informatieveiligheidsrisico’s zijn sterk gestegen. Hiervoor

(AVG), de rechtmatigheidsverantwoording, de Archiefwet

zijn de komende jaren substantiële investeringen in

en de Wet Open Overheid (WOO). Dit vraagt veel

techniek en capaciteit vereist.

capaciteit. Daarnaast is de digitalisering van onze
samenleving in een stroomversnelling geraakt. Daarmee

De krappe arbeidsmarkt zorgt er daarnaast voor dat

raken digitale en datatoepassingen steeds verder

vacatures moeilijk zijn in te vullen. Hierdoor kunnen we als

verweven met ons leven en werk. Dit biedt kansen maar

organisatie niet alle werkzaamheden (meteen) verrichten

stelt ons komende jaren ook voor extra uitdagingen.

en moeten we keuzes maken. Een krappe arbeidsmarkt leidt
ook tot hogere kosten voor noodzakelijke inhuur.
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Kernopgaven
Een eerste verkenning
In ’s-Hertogenbosch hebben we een brede en
beleidsrijke taakopvatting. Dat levert veel goeds
voor onze gemeente en tegelijkertijd zien wij
ook een versnippering van aandacht en inzet.
Als vingeroefening hebben we daarom een
eerste verkenning gemaakt voor focus op een
viertal belangrijke opgaven: wonen, iedereen
gezond, energietransitie en datastad. Het zijn
voorbeelden hoe het werken met kernopgaven
kan worden vormgegeven.
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Wonen

Het is bijzonder fijn wonen, werken en studeren in ’s-Hertogenbosch. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat onze
inwoners trots zijn op hun woonplaats. Ook in onze organisatie merken we dagelijks hoeveel betrokken en actieve
inwoners en ondernemers er zijn in de stad, in de wijken en de dorpen.
Maar hoe kunnen we het ook voor de langere termijn zo aangenaam houden? De woningmarkt kookt over en de ruimte
is schaars. Er zijn duidelijke keuzes nodig om het wonen, werken en studeren in onze gemeente blijvend aantrekkelijk én
bereikbaar te houden. Voor jongeren, ouderen en gezinnen. Voor geboren Bosschenaren en nieuwkomers.

Wat is de opgave?
Veel mensen zoeken een huis in ’s-Hertogenbosch, maar
stuiten op forse concurrentie, lange wachtlijsten en hoge
prijzen. Er is krapte in zowel de koopmarkt, als in het
aanbod van huurwoningen. Zeker in het lage en middeldure
segment. Verder zien we dat huurders nauwelijks
doorstromen naar een koopwoning. En de bouwsector heeft
moeite om in de grote woningbehoefte te voorzien, onder
meer door hoge kwaliteitseisen, capaciteitsproblemen en
stijgende bouwkosten.
De opgave op de woningmarkt is niet de enige die aandacht
en ruimte vraagt. Er is óók ruimte nodig voor bedrijvigheid,
de energietransitie, biodiversiteit, gezondheid, cultuur
en onderwijs. Aangevuld met een forse water- en
bereikbaarheidsopgave zet dit de verdere ontwikkeling van
onze gemeente onder druk. We moeten daarom ook meer
gaan vooruitkijken. Hoe houden
we onze gemeente ook op langere termijn aangenaam en
aantrekkelijk?
We zullen moeten werken aan duurzame verstedelijking,
met een goede balans tussen alle opgaven.
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De Bossche woningmarkt
Koopwoningen

Sociale huurwoningen

VERKOCHT

Weinig aanbod

1.500 mensen

De prijzen stijgen

Woningen staan
zeer kort te koop

reageren meer dan 50X
per jaar op een woning

> 200

reacties per woning

Het goede nieuws...
In totaal ruim 10.000 woningen in voorbereiding

5.200

1.600

1.100

woningen in aanbouw
begin 2022

woningen in
vastgestelde plannen

> 500

opgeleverde woningen
verwacht in 2022

hiervan sociale
huurwoningen

Huidig ruimtegebruik in ’s-Hertogenbosch...

310 ha
maatschappelijk

419 ha
nieuwbouw
5482 ha
agrarisch

665 ha
bedrijven

2042 ha
wonen

783 ha
waterberging
270 ha
sport

699 ha
infra

Totaal gemeente
11.807 ha

1137 ha
groen

...plus wat we de komende jaren aan
extra ruimtebeslag nodig hebben tot 2030

wonen

bedrijven

groen

infra

waterberging energie maatschappelijk
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Wat gebeurt er al?

Onze bestaande plannen vormen samen een ontwikkelpad

Om deze plannen verder te brengen, zetten we in

voor de verdere ontwikkeling van ‘s-Hertogenbosch.

op versnelling van de bouwproductie, strategische

•	Korte termijn: tijdelijke woningen (flexwoningen op

samenwerking met relevante partners en een nog scherper
en richtinggevend beeld van onze opgaven en ambities.

tijdelijke locaties).
•	Middellange termijn: nieuwbouw in harde plannen (denk

Belangrijk daarin zijn in ieder geval:
•	
Versnellingsagenda “Sneller bouwen aan

aan Groote Wielen, Willemspoort Zuid en EKP Noord).
•	Middellange termijn: nieuwbouw en transformatie

’s-Hertogenbosch”. Een pakket aan maatregelen en

in zachte plannen (denk aan Station Oost en Bossche

inzet van gemeentelijke instrumenten dat zijn vruchten

Stadsdelta).

afwerpt in het versnellen van de woningbouwproductie.

•	Lange termijn: nieuwbouw, transformatie en

• Position Paper SpoorZone (De Brede Binnenstad: motor

wijkontwikkeling in zachte plannen (denk aan

van de koploper). Een ambitiedocument waarin we onder

SpoorZone, Weener XL, Meerendonk, maar ook

andere met het rijk, Waterschap, partijen betrokken bij

bijvoorbeeld woonwijk De Haren).

het spoor en de provincie een stip op de horizon hebben
gezet.
• NOVI Businesscase SpoorZone. Als onderdeel van
het investeringsprogramma van het rijk staat onze
SpoorZone samen met die van Breda en Tilburg op
een landelijke agenda van 14 grote binnenstedelijke
transformatiegebieden.
• Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio
’s-Hertogenbosch. We werken samen met omliggende
gemeenten, de waterschappen, de provincie en het rijk
aan een akkoord over duurzame regionale verstede
lijking. Inclusief de investeringen die daarvoor nodig zijn.
Het definitieve akkoord is voorzien eind 2022.
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Welke keuzes liggen voor?
Allereerst zien we de noodzaak om op korte termijn vaart te maken met realisatie van onze plannen. Daarin liggen
scherpe keuzes voor. We raden aan om de woningbouwopgave als eerste focus te benutten. Andere opgaven zijn niet
minder belangrijk, maar we zien wel dat woningbouw het belangrijkste vliegwiel is om tot gebalanceerde, duurzame
verstedelijking te komen. Bovendien is de maatschappelijke opgave om voldoende en passende woningen te bouwen
urgent. De raad heeft vastgelegd dat we streven naar minimaal 1.050 woningen per jaar. Dat is een forse opgave, die niet
vanzelf gaat. En we bouwen als gemeente zelf geen huizen. Maar zonder regie, stimulering, ondersteuning of soms zelfs
financiering gaat het onvoldoende vooruit. Keuzes zijn te maken op:

01. Nog verder versnellen van
bouwproductie. Denkrichtingen
daarbij zijn:

Keuzes zijn te maken op:
01. Nog verder versnellen van bouwproductie
02. Focus aanbrengen
03. Kiezen en niet delen

• Belemmeringen weghalen
Denk bijvoorbeeld aan: ontheffingen op het gebied van
energie, welstand gedeeltelijk afschaffen/niet overal
toepassen, ons kwaliteitsbegrip ter discussie stellen,
parkeernormen durven loslaten en vol kiezen voor
deelmobiliteit, etc. Elke maatregel kent uiteraard
ook nadelen.
• Vooruitwerken
Als je geen plannen maakt, word je onderdeel van het
plan van iemand anders. We kunnen de Omgevingsvisie
kracht bij zetten met een concrete stedelijke
ontwikkelingsstrategie Wonen, gebiedsprofielen of een
update van de uitvoeringsagenda Wonen.
• Meer en steviger partners aan ons binden
Mede-overheden uitnodigen om samen met ons complexe
(binnenstedelijke) ontwikkelingen op te pakken. Daarvoor
is het nodig dat we ons duidelijk positioneren, groot
denken en lef tonen. Vaak zijn grote investeringen nodig
om ontwikkelingen vlot te trekken. Denk bijvoorbeeld aan
de investeringen in de brug en waterstaatkundige werken
in de Bossche Stadsdelta.

02. Focus aanbrengen

03. Kiezen en niet delen

Bijvoorbeeld op realisatie van het sociale en middeldure

Dus primair inzetten op binnenstedelijk bouwen en

segment. Of een focus op enkele grootschalige (maar

daar een hard percentage aanhangen. Bijvoorbeeld 90%

complexe) gebiedsontwikkelingen en minder op

appartementen/gestapeld en slechts 10% eengezins

kleinschalige (maar minder complexe) projecten.

woningen/rijen (er wordt nog steeds volop gebouwd in deze
tweede categorie, denk aan De Groote Wielen).
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Verder liggen er deze raadsperiode

Opties en keuzes liggen voor op onder andere:

keuzes voor die hun neerslag krijgen

•	Verdichting rond de stedelijke knooppunten. Denk aan de Spoorzone,

op het wonen, werken en leven op

met nadruk op de Knooppuntontwikkeling Centraal Station ’s-Hertogenbosch

de langere termijn, 2035 en verder.

en Station Oost (Vliertkwartier).

Wij denken dat een schaalsprong
in kwantiteit en kwaliteit nodig is
om toekomstbestendig te blijven.
Om ‘s-Hertogenbosch toegankelijk

•	Verdichting in bestaande wijken, buurten en kleine kernen. Om mismatch
op de woningmarkt te voorkomen als gevolg van vergrijzing en verdunning
van huishoudens.
• Aanvullende investeringen in:

én aantrekkelijk te houden voor

- Toplocaties en grote gebiedsontwikkelingen (zoals Bossche Stadsdelta).

onze inwoners. Om onze regionale

- Inpassing van de hoogwateropgave en de koppeling met opgaven en kansen

centrumfunctie te behouden.
Om stad, dorpen en buitengebied

in zowel stedelijk gebied als het groen rond de stad.
- Natuurgebieden en groene entrees/poorten. Voortbouwend op het

goed bereikbaar te houden. En om

programma Groene Delta II en de samenwerking rond het Van Gogh

de grote veranderopgaven op het

Nationaal Park.

gebied van water, energie en klimaat
aan te kunnen pakken.

- Nieuwe economie en arbeidsplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het
Innovatiekwartier Spoorzone ’s-Hertogenbosch.
•	Getallen doen ertoe. Is het huidige aantal van 10.500 woningen voor
10 jaar voldoende? Wat gebeurt er als we de scope op 2040 of 2050 zetten?
Het Position Paper Brede Binnenstad spreekt in deze termijn al over
25.000 tot 30.000 woningen.

24

Overdrachtsdocument 2022 - 2026

Kernopgaven

Wat is er nodig?
Zowel in de markt, als in het gemeentelijk apparaat is de grens in zicht van wat met de huidige capaciteit uitvoerbaar is.
Het aantal plannen dat in voorbereiding is, heeft bijna zijn grens bereikt.
Naast capaciteit zit de grote investering vooral in bovenwijkse voorzieningen die noodzakelijk zijn bij nieuwe
gebiedsontwikkelingen. Gebiedsontwikkeling wordt met de ambitie van verdichten en vergroenen in stedelijk gebied alleen
maar ingewikkelder en duurder. Zeker met daarbij alle ambities op het gebied van economie, energie en klimaat. Extra
investeringen zijn bijvoorbeeld nodig in mobiliteit en waterberging. Beide zijn bovenlokaal van belang en niet alleen binnen
grondexploitaties op te vangen. Uiteraard generen wij ook middelen vanuit onder andere grondverkoop, maar die zullen
niet toereikend zijn voor de opgaven die ons te wachten staan. We zien kansen om nog meer samen op te trekken met het
rijk en de provincie. Zij gaan daarbij vaak wel uit van cofinanciering.
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Iedereen gezond

De afgelopen twee jaar is het belang van een goede gezondheid nog maar eens duidelijk geworden. Een goede
gezondheid zorgt voor geluk. Het is makkelijker om mee te kunnen doen in de samenleving. En als we door een goede
gezondheid ziektes kunnen voorkomen, leidt dat tot lagere zorgkosten. Maar een goede gezondheid is niet voor iedereen
even vanzelfsprekend. Er bestaan grote verschillen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid voor een
belangrijk deel wordt bepaald door waar je geboren bent, hoe en waar je woont, welk opleidingsniveau je hebt en de
hoogte van je inkomen.

Wat is de opgave?
Meer gezonde en gelukkige jaren voor inwoners van
’s-Hertogenbosch. Dat zien we als een belangrijke
opgave. Met als centraal aangrijpingspunt de flinke
gezondheidskloof tussen groepen in onze samenleving.
Iedere inwoner zou de kans moeten krijgen om zijn of
haar potentieel, qua gezondheid en talenten, optimaal
te benutten. Het verkleinen van gezondheidsverschillen
draagt zo bij aan het vergroten van de kansengelijkheid.
Gezondheid gaat om lichamelijke gezondheid, mentaal
welbevinden, zingeving, meedoen, dagelijks functioneren en
kwaliteit van leven.
Op basis van het Nationaal én Lokaal Preventieakkoord

De urgentie om te werken aan deze opgave, is door corona

zetten we een stip op de horizon voor onze inwoners

alleen maar gegroeid. Onderzoeken tonen aan dat de

in 2040:

bestaande gezondheidsverschillen door corona nog verder

•	Vijf jaar langer in goede gezondheid leven. En een

toenemen. De pandemie en de maatregelen zorgen bij de

afname van de gezondheidsverschillen tussen de laagste

nodige mensen voor (extra) stress, (mogelijk) baanverlies,

en hoogste sociaaleconomische groepen met 30%.

armoede en gezondheidsproblemen. Ook ontstonden

• Een rookvrije generatie.

er sociale en mentale problemen bij jongeren omdat de

• Minder obesitas en overgewicht.

scholen sloten en (sport)activiteiten niet doorgingen.

• Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik.
De laatste drie punten zijn verreweg de grootste oorzaken
van ziekten en zorgen daardoor ook voor hoge zorgkosten.
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Gezondheidsachterstanden in getallen in Nederland
Verschil tussen mensen met lage en hoge sociaal economische
status (inkomen en opleiding), 2004-2014
Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘een eerlijke kans op gezond leven’ (2021)

15 jaar

7 jaar

in levensverwachting

in goed ervaren gezondheid

Wat zijn in Nederland onderliggende maatschappelijke
oorzaken van gezondheidsachterstanden?
Ervaren gezondheid
7%
10%

Werk(omstandigheden)

Gezondheidszorg
(kwaliteit, betaalbaarheid
& toegankelijkheid)

19%

Kennis, vaardigheden
en sociaal netwerk

35%

Sociale zekerheid

29%

Leefomstandigheden
Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ‘een eerlijke kans op gezond leven’ (2021)
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Cijfers over gezondheid in 's-Hertogenbosch

(Ernstig) overgewicht

Bron: GGD (2020)

14%

44%

58%

2-15 jarigen

18-64 jarigen

65-plussers

24%

48%

33%

4-18 jarigen

18-64 jarigen

65-plussers

20%

17%

18-64 jarigen

65-plussers

Sporten en bewegen
percentage dat voldoet
aan beweegrichtlijnen
Bron: Onderzoek kinderen en jongeren (2019)
en Sport en Welzijn (2020)

Mentale gezondheid
Aandeel mensen dat zich
psychisch ongezond voelt
Bron: gezondheidsmonitor GGD (2020)

Roken
9%

van de 12-18 jarigen
heeft ooit gerookt

20%

van de 18-64 jarigen
rookt

Bron: Jongerenmonitor (2019) en gezondheidsmonitor (2020), GGD

Binge drinkers* (jongeren) overmatige drinkers **(volwassenen)

21%
12-18 jarigen

15%
18-64 jarigen

22%
65-plussers

* afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer
** 7 glazen per week voor vrouwen en 14 glazen per week voor mannen
Bron: Jongerenmonitor (2019) en gezondheidsmonitor (2020), GGD
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Wat gebeurt er al?

In 2020 is gestart met het programma Samen Gezond

Daarnaast kent onze gemeente de reguliere taken op het

’s-Hertogenbosch. Het programma stimuleert en faciliteert

vlak van gezondheid en welzijn. Denk aan de uitvoering

activiteiten die bijdragen aan meer gezonde en gelukkige

van de Wmo, Jeugdzorg, inkomensondersteuning,

jaren en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. De

armoedebeleid en schulddienstverlening. Maar ook:

insteek is om van onderop - en samen met partners - een

het sportbeleid, fietsstimulering, deelname Schone

beweging op gang te brengen. Om de grote ambities te

Luchtakkoord en publieke gezondheid. In onze basisinkoop

halen, is meer nodig.

staat ook positieve gezondheid centraal. Verder doet
onze gemeente mee met de City Deal Slim Maatwerk.
Hierin verkennen we wat de rol van digitalisering en
technologisering kan zijn in het verbeteren van de
gezondheid van onze inwoners.
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Welke keuzes liggen voor?
Gezondheidsverschillen zijn complex. Er zijn veel factoren die van invloed zijn. Effecten zijn soms lastig te meten of
worden pas na jaren zichtbaar.
Het lijkt logisch om te focussen op inwoners in een kwetsbare positie. Dat zijn mensen die problemen hebben met hun
gezondheid, die andersoortige problemen hebben (maar die van invloed zijn op hun gezondheid) en/of mensen die (tijdelijk)
minder veerkrachtig zijn om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Bij deze mensen is winst te behalen in
hun eigen ‘gezondheidspotentieel’.
Omdat gezondheid verder gaat dan lichamelijke gezondheid
vraagt dit om een integrale aanpak:
• Participatie (volksgezondheid, werk, inkomen,
armoedebeleid, schuldhulpverlening, welzijn, onderwijs
en sport).
•	
Preventie en zorg (preventie, welzijn en zorg,
Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp,
Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en
geneeskundige hulp).
•	
Gedrag en vaardigheden (leefstijl en
gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid,
ruimtelijke ordening en onderwijs, sport, welzijn).
• Fysieke omgeving (woningen, verkeer,
sportvoorzieningen, luchtkwaliteit, groen).
•	Sociale omgeving (sociale cohesie, veiligheid,
eenzaamheid, sociaal isolement, leefbaarheid,
huiselijk geweld).
We raden u aan de volgende twee sporen nader te
verkennen. Binnen de sporen kunt u keuzes maken en
accenten aanbrengen.
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Spoor 1 - normeren: de norm Samen Gezond
’s-Hertogenbosch voor de hele gemeente

Spoor 2 – stimuleren en faciliteren

Het maken van regels en afspraken (normeren) helpt

de meeste gezondheidswinst te halen is. Keuzes zijn te

om gezondheid voor iedereen – de hele gemeente - te

maken op:

bevorderen. In dit spoor is er minder vrijblijvendheid.

• Doelgroep. Wij denken dat inzetten op jeugd

Het zou goed zijn om te werken aan gezondheid, daar waar

Keuzes zijn te maken op:

en jongeren het meest effectief is: om bij hen

•	Het stellen van een norm gezonde (leef)omgeving in een

gezondheidswinst te halen. Zij hebben immers nog

wijk, buurt of gebied en gebouwen in de omgevingsvisie.

de meeste jaren voor de boeg. Bovendien kan de

Bijvoorbeeld: geen fastfood-aanbod binnen 500 meter

olievlekwerking groot zijn als ook ouders en het sociaal

van scholen.

netwerk worden gestimuleerd. Wat we voor de jeugd

•	De fysieke omgeving zo inrichten dat het (onbewust)

doen, is ook goed voor volwassenen. Een specifiek

uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen. Kortom:

aandachtspunt is de mentale gezondheid onder

gezonde keuzes. Normeren kan door bijvoorbeeld

jongeren, die vanwege corona is verslechterd.
•	
Preventie en bewustwording. Wij denken aan

richtlijnen op te stellen voor spelen en bewegen. Zoals
we inmiddels ook normen hebben over realisatie van

de thema’s roken, overgewicht, problematisch

groen. Gezondheid zou dan bijvoorbeeld een vast

alcoholgebruik en mentale gezondheid. Dit richt

onderdeel kunnen zijn van de plannen en de uitwerking

zich vooral op gedragsverandering, maar kan ook

van de fysieke ruimte.

doorwerken naar aanpassingen in de fysieke omgeving.
• Wijken. Het accent kan worden gelegd op bepaalde –

•	Bij alle subsidies en/of inkoop van producten en diensten
aandacht hebben voor gezondheid, ook in onze eigen

kwetsbare – wijken. Door te investeren in deze wijken

dienstverlening.

op basis van een integraal programma boeken we

•	Strakkere afspraken met onze partners. Het werken aan

gezondheidswinst.

gezondheid kunnen we niet alleen. We hebben inwoners
en organisaties hard nodig. En daarbij kunnen en mogen

Bestaanszekerheid4 is een belangrijke randvoorwaarde.

soms strakkere afspraken.

Armoede en schulden hebben invloed op gezondheid
en andersom. Armoede en schulden beïnvloeden de
leefomstandigheden van onze inwoners: leefstijl,
toegang tot preventie en zorg, een kleiner sociaal
netwerk, ongezonde arbeidsomstandigheden, ongezonde
leefomgeving en minder kans op gezond opgroeien.

Onder bestaanszekerheid verstaan we: voldoende inkomen, werk en mee kunnen doen, betaalbare en geschikte woning, veilige en
prettige woonomgeving.
4
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Wat is er nodig?
Om deze opgave goed op te pakken, samen met partners in de gemeente, is voldoende capaciteit nodig. Inzet is
nodig voor het aansturen, coördineren, aanjagen en uitvoeren van gestelde doelen. Spoor 1 zal met name personele
inzet vragen5. We denken 10 fte nodig te hebben. Dat komt neer op ongeveer € 900.000. De personele inzet komt
deels uit bestaande formatie.
Daarnaast is een uitvoeringsbudget nodig van € 1 miljoen per jaar om de doelen te bereiken via spoor 2. Dit uitvoerings
budget is aanvullend op reguliere uitgaven zoals de aanpak van armoede en schulden, gelijke kansen en de inkoop van de
basisondersteuning.

5

Aanpassingen in de fysieke leefomgeving, vanuit gezondheid, moeten landen in de reguliere programma’s.
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Energietransitie

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving. Sommige gebieden krijgen te maken met
extreme droogte, terwijl andere juist een teveel aan regen krijgen. Er is daarom wereldwijd afgesproken minder
broeikasgassen uit te stoten. De raad heeft de ambitie vastgelegd om in 2050 klimaatneutraal te zijn, grotendeels in lijn
met landelijke afspraken over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Wat is de opgave?
De raad heeft ook bepaald op welke wijze wij onze
taakstelling gaan invullen, daar waar bij ons de meeste
winst te halen is. Onze opgave spits zich dan ook toe op
de duurzame opwekking van energie, de opgave voor een
aardgasvrije gebouwde omgeving en het stimuleren van
duurzame mobiliteit. Deze opgave dient ingevuld worden
met oog voor de maatschappelijk acceptatie, en zodanig
dat iedereen financieel mee kan in de verandering (geen
energiearmoede).
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685.063 ton CO2

stootte ’s-Hertogenbosch in 2020 uit (zonder snelwegen)
Wat droeg bij aan die uitstoot?
CO2-emissies van alle activiteiten in de gemeente ’s-Hertogenbosch
in 2020, exclusief snelwegen
4%

16%

9%

Aardgas
industrie

Elektriciteit commerciële
en publieke dienstverlening

Aardgas commerciële
en publieke
dienstverlening

6%

Elektriciteit
industrie

19%

9%

Aardgas
huishoudens

Elektriciteit
huishoudens

0%

2%

Hernieuwbare
warmte

Procesemissie
overig

10%

20%

Procesemissie
landbouw en natuur

1%

4%

Procesemissie
industrie

CO2-emissies over
drie hoofdcategorieën
in de gemeente
’s-Hertogenbosch
in 2020, exclusief
snelwegen

Wegverkeer
niet-snelwegen

Scheepvaart, mobiele
werktuigen en treinverkeer

21%

28%

Mobiliteit

Huishoudens

51%

Bedrijven
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Opgaven voor 's-Hertogenbosch
Volgend uit de Regionale Energie Strategie (RES)
die de gemeenteraad in 2021 vaststelde

2. Duurzaam verwarmen
vóór 2050

1. Energiebesparing
vóór 2030

11%

besparen op het gemiddelde
energieverbruik van
elektriciteit en warmte
ten opzichte van 2017

73.400

Woningen

10.000

Utiliteitsgebouwen

3. Duurzaam energie opwekken
vóór 2030

1,3 PJ

Opwekken van
duurzame energie

Petajoule (PJ)
Hierin drukken
we het totale
energieverbruik
van de stad uit.
We verduurzamen
gas, stroom en
brandstof van
woningen,
bedrijven en
voertuigen.

0,86 PJ

0,44 PJ

Nog te realiseren
voor 2030

Oplevering aan
plannen of
afgeronde projecten

staat gelijk aan

of

of

16,3
windmolens

83.850
woningdaken met
zonnepanelen
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Wat gebeurt er al?
Warmtetransitie
In de RES is ook een regionale doelstelling voor het
duurzaam opwekken van warmte en een besparingsopgave
opgenomen. Tot nu toe verwarmen we onze huizen veelal
met aardgas. De warmtetransitie heeft als doel over te gaan
op duurzamere vormen van energie. Isoleren en besparen
op energie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.
De raad heeft de Transitie Visie Warmte vastgesteld.
Daarmee is afgesproken te werken aan:
•	Een energiebesparingsprogramma met aandacht voor
energiearmoede.
•	Nadere verkenning van mogelijke overheidsrollen bij
warmtecollectieven.
•	Voortzetting van de uitvoering van de startbuurt
Proeftuin Aardgasvrij ’t Zand (met 5,4 miljoen

Duurzame opwek van energie

rijkssubsidie) en vier onderzoeksbuurten (Buitenpepers,

De raad heeft de Regionale Energiestrategie (RES 1.0

Sparrenburg, Zuid en Hintham). Voor Hintham is een

per 2030) Noordoost-Brabant vastgesteld. In de uitvoering

aanvraag gedaan voor rijkssubsidie als proeftuin

daarvan wordt gewerkt aan de realisatie van een duurzame

(€ 7,2 miljoen). In de proeftuin ’t Zand doen we

opwekking van energie, door middel van windmolens

ervaring op met het oprichten van een warmtebedrijf

(project Duurzame Polder) en zonnevelden (project

en toepassing van aquathermie om stapsgewijs

100 ha). Voor de selectie van zonnevelden is nu ruim

“aardgasvrijready6” te worden. In een onderzoeksbuurt

50 ha in voorbereiding.

blijft het bij voorbereiding en onderzoek. In een
startbuurt wordt gewerkt aan een Wijkuitvoeringsplan,
vergelijkbaar met de proeftuinbuurt.
•	Toevoegen van drie nieuwe onderzoeksbuurten
(Aawijk Noord, Aawijk Zuid en Grevelingen).
•	Verduurzaming van bedrijventerreinen, te beginnen
met de Rietvelden (provinciaal ‘grote oogst’ project) en
de Herve.

Duurzame mobiliteit
Voor meer duurzame mobiliteit zijn de afgelopen jaren al
stappen gezet. Denk aan laadinfrastructuur, het stimuleren
van de fiets, een nulemissie bevoorradingszone en diverse
vormen van duurzame deelmobiliteit. Naast het voortzetten
van deze inzet en acties, liggen hierin geen grote keuzes
voor.

Dit betekent dat woningen gereed zijn voor afkoppeling van het aardgasnet qua bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor
verwarming, warm tapwater en koken.
5
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Welke keuzes liggen voor?
Deze opgave is niet alleen complex, maar ook omvangrijk.

coalitieakkoord (van 49% naar 60% reductie in 2030) waar

Afgelopen jaren is de opgave (rijksdoelstellingen)

te kunnen maken. Het is dan ook aan te raden blijvend in te

vertaald in beleidskeuzes (zie de RES en Transitie Visie

zetten op samenwerking, lobby en cofinanciering.

Warmte). De uitvoering van de gemaakte beleidskeuzes
is bijzonder arbeidsintensief. De financiële impact van de
warmtetransitie is enorm groot, zowel voor bewoners,

Keuzes zijn te maken op:

ondernemers als de overheid. Als gemeente kunnen we

01. Duurzame opwek van energie
02. Warmtetransitie
03. Beïnvloedbare factoren

deze opgave niet alleen waarmaken. Het rijk zal met extra
middelen en extra sturingsinstrumenten moeten komen om
de afspraken uit het Klimaatakkoord en uit het huidige

• Lusten en/of lasten? Duurzame energieopwekking
(zonnevelden en windparken) kunnen duidelijke winsten
opleveren. Hierin kunt u een keuze maken: welke eisen
stellen we als gemeente? En welke rol nemen we aan?
Hiermee kan meer of minder (financieel) voordeel lokaal
worden benut. Op dit moment is minimaal 50% lokaal
eigendom al vastgelegd als uitgangspunt.

02. Warmtetransitie
Voor het vervolg van de warmtetransitie kan worden
gekozen voor:

Verschillende gemeentelijke rollen
• 	De afwachtende regisseur geeft op korte termijn andere
opgaven prioriteit boven de warmtetransitie en wacht
ontwikkelingen in techniek en wet- en regelgeving af.
• De integrale regisseur wil de warmtetransitie
aanpakken in samenhang met andere ruimtelijke en

01. Duurzame opwek van energie

sociaaleconomische opgaven. Zo zijn kosten, werk en

• 	Wind of zon? Voor de komende bestuursperiode

hinder voor inwoners beperkt door opgaven slim te

is het realiseren van de RES het uitgangspunt.

combineren. Tijd en tempo zijn ondergeschikt.

Gewijzigde inzichten van rijk en provincie leiden tot

• De procesregisseur wil de warmtetransitie zorgvuldig

strengere kaders voor zonnevelden. Daar vloeit een

voorbereiden en inwoners en stakeholders betrekken

keuze uit voort: wordt er gewerkt aan de resterende

en hiervoor medeverantwoordelijk maken. De

hectares om tot het doel van 100 hectare te komen?

procesregisseur richt het proces zo in dat gemeente,

Of realiseren we als gemeente een deel van de opgave

stakeholders en inwoners tempo kunnen maken

met (extra) windmolens?

na 2030.

• 	Zon op grote daken vraagt extra inspanning.
De RES gaat uit van zon op 40% van de grote daken.

Daar hoort bij dat wij als gemeente een voorbeeldrol

Dit vraagt extra inzet van de gemeente.

kunnen vervullen als het gaat om ons maatschappelijk
vastgoed en de scholen.
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03. Beïnvloedende factoren

Werken met proeftuinen?
Voor Hintham Zuid is een subsidie aangevraagd. Als het
rijk deze subsidie niet toekent, ontstaat de keuze om met

Transportschaarste

inzet van eigen middelen het plan uit te voeren. Of: u kiest

De vraag naar elektriciteit gaat toenemen en dit heeft

ervoor om het oorspronkelijke plan in tempo en ambitie

gevolgen voor de infrastructuur die daarvoor nodig is.

naar beneden bij te stellen. Dan blijft Hintham Zuid een

Netbeheerders (zoals Enexis) hebben te maken met een

onderzoeksbuurt.

electriciteitsnetwerk dat dat niet aan kan; er is sprake van
transportschaarste. De rol van de gemeente is beperkt:

Onderzoeksbuurten of startbuurten?

lobbywerk samen met andere gemeenten en provincie kan

Er zijn op dit moment vier onderzoeksbuurten. Daar

bijdragen aan een oplossing, die waarschijnlijk voor 2030

komen de komende vijf jaar nog drie nieuwe buurten bij,

niet voorhanden zal zijn.

volgens de Transitie Visie Warmte. U kunt kiezen voor een
tempoversnelling door onderzoeksbuurten om te zetten

Krapte op de arbeidsmarkt

naar startbuurten zodat aan een uitvoeringsplan kan

De energietransitie brengt veel werk met zich mee. Op dit

worden gewerkt. Dit zal dan in een nieuwe versie van de

moment is er al sprake van een tekort aan vakmensen in

Transitie Visie Warmte moeten worden vastgelegd.

de installatiebranche en infrastructuur. De gemeentelijke
rol zit hier in het (regionale) arbeidsmarktbeleid, in

Gemeentelijke rol in warmtebedrijven?

samenwerking met partners (onderwijs en bedrijfsleven)

In de komende coalitieperiode moet een keuze worden

zoeken naar onorthodoxe oplossingen.

gemaakt in de rolopvatting van de gemeente in op te richten
warmtebedrijven, in ieder geval voor de startbuurten/

Samenwerking en participatie

proeftuinen. Er zijn verschillende organisatievormen

De gemeente kan de energietransitie niet alleen

mogelijk, variërend in eigendom, zeggenschap, draagkracht,

vormgeven. Dat lukt alleen als de opgave samen met

risico’s, financiering en capaciteiten:

anderen wordt opgepakt: de rijksoverheid, de regio,

•	Het warmtebedrijf is 100% eigendom van de

woningcorporaties en belangenorganisaties. Maar ook het

bewonerscoöperatie.

betrekken van bewoners en ondernemers is bepalend voor

•	Het warmtebedrijf is een samenwerking van de

het succes van deze transitie. Veel ingrepen spelen zich af in

bewonerscoöperatie en de gemeente.

hun directe omgeving en zelfs achter hun voordeur, zoals bij

•	Het warmtebedrijf is een samenwerking van de

de warmtetransitie.

bewonerscoöperatie en een marktpartij.
•	Het warmtebedrijf bestaat uit de bewoners, de
gemeente en een marktpartij.
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Wat is er nodig?
De duurzame opwekking van energie is meer dan
kostenneutraal. Daar waar winst gemaakt kan worden,
wordt het principe toegepast om de lusten in de directe
omgeving te laten landen. Voor de warmtetransitie is
een haalbare financiële businesscase niet aan de orde: de
(aangevraagde) subsidiebedragen voor de Proeftuinen
Aardgasvrij spreken voor zich. Zonder innovaties en
opschaalbare oplossingen is een bedrag van € 5 tot 7
miljoen per buurt slechts een begin. Voordat het aardgasvrij
maken van buurten echt kan beginnen, is er nog veel
voorbereidend werk nodig. Denk aan onderzoeken
naar mogelijke oplossingen en het ondersteunen van
samenwerkingen in buurten. Op basis van de vastgestelde
beleidsambities (drie onderzoeksbuurten en drie
startbuurten) gaat het grofweg om € 600.000 tot € 900.000
per jaar. Bij een hoger ambitieniveau dan de huidige
Transitie Visie Warmte moet met een hoger budget worden
gerekend. Indien Hintham zuid volgens (subsidie)plan wordt
opgepakt, komt daarbij een extra budget van €1,4 miljoen
voor de komende vier jaar.
Met name de warmtetransitie is enorm arbeidsintensief
vanwege de complexiteit van de opgave, maar vooral
vanwege de benodigde participatie van bewoners
en ondernemers. Voor de gemeentebrede aanpak
(besparingsprogramma, beleidsuitwerkingen, beheer
openbare laadinfrastructuur) is een basisformatie van
10 fte nodig, ongeveer € 900.000. Daar komt op basis van
de huidige Transitie Visie Warmte nog 4 tot 5 fte bij voor de
buurten, goed voor € 300.000 tot € 400.000 per jaar. Het
toevoegen van extra onderzoeksbuurten vraagt
1 tot 2 fte per buurt.
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Datastad

Een stad bestaat uit meer dan mensen, groen en gebouwen. De digitale dimensie speelt ook een rol. Data zijn onderdeel
van onze maatschappij. Dit biedt kansen voor onze inwoners en bedrijven. Tegelijkertijd is er het risico van een digitale
kloof en groeiende ongelijkheid. Ook zijn veiligheid, privacy en concurrentievermogen aandachtspunten. Hoe benut
’s-Hertogenbosch de kansen van data, terwijl we de risico’s het hoofd bieden?

Wat is de opgave?
’s-Hertogenbosch heeft al gekozen voor de titel
Toonaangevende Datastad. De opgave is dan ook hóe we als
gemeente verder invulling geven aan deze ambitie. Wij zien
twee deelopgaven:

1.	Data-economie: een
toekomstbestendige economie en
werkgelegenheid voor iedereen.
	
’s-Hertogenbosch heeft goede troeven in handen
om toonaangevend te worden in de data-economie
en datatoepassingen. De vraag is: op welke manier
bouwen we als gemeente de stevige basis voor
bedrijven en datatalent verder uit? Dit helpt in het
versterken van de Bossche concurrentiekracht,
voor een solide economie in de toekomst.

2.	Data-maatschappij: een stad met digitaal geletterde inwoners die digitaal zelfredzaam zijn,
zich veilig voelen en mee kunnen in de digitale samenleving.
	
Een steeds groter deel van de Bossche samenleving bestaat online: op social media en onze mobiele telefoon.
Niet iedereen krijgt hierbij gelijke kansen: inwoners die minder digitaal geletterd zijn, zoals senioren, komen
maatschappelijk buitenspel te staan. En iedereen krijgt te maken met online desinformatie, cybercriminaliteit en
filterbubbels. Het streven is te komen tot digitaal weerbare Bosschenaren.
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de gemeentelijke organisatie ook digitaal geletterd is. Dit betekent dat de gemeente
data verzamelt en analyseert op verantwoorde wijze, maar ook data deelt met partners in de stad. En met behulp van
digitale middelen is de dienstverlening efficiënter en klantgerichter.
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De Bossche data-economie
Aantal databedrijven, -werknemers en -studenten neemt
de laatste jaren snel toe
Aantal personen werkzaam
in de digitale economie

Aantal vestigingen in de ICT

Bron: LISA

Bron: LISA

2014

23.450

2014

710

2020

26.240

2020

950

Aantal studenten data en ICT in MBO en HBO
Bron: Onderwijsinstellingen

Technische informatica (Avans)

Communicatie en multimedia design (Avans)

2015

68

2015

425

2020

119

2020

662

Informatica (Avans)

Informatie en communicatie-technologie (Koning Willem I College)

2015

521

2015

537

2020

846

2020

586
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Specialisatie IT in ’s-Hertogenbosch
Aandeel IT-banen op het totaal aantal banen
in een regio
<2%

2% - 2,8%

2,8% - 3,6%

>3,6%

Bron: Raboresearch. Themabericht 'Waarom locatie essentieel is voor IT-bedrijven'.
LISA (2019) en CBS (2019), bewerking met QGIS
Noot: het aantal banen in de IT-sector ligt in de regio's tot 2,8 % lager dan het
landelijk gemiddelde en in de regio's boven de 2,8% hoger dan het landelijk
gemiddelde.

Datamaatschappij
Ouderen 65-plussers

Jongeren 12-18 jaar

Bron: GGD ouderenmonitor

Bron: jongerenmonitor GGD

Veel ouderen gebruiken
nog geen internet,
1/10 heeft hulp nodig

Risico's voor jongeren
5% in 2016
5% in 2019
Loopt risico op problematisch
gebruik sociale media

12% 10%
2016

Heeft behoefte aan
hulp om internet
(meer) te gebruiken

5% in 2016
6% in 2019

2020

Is de afgelopen 3 maanden gepest
via internet of mobiele telefoon

Maakt nooit
gebruik van internet

Cybercrime en online fraude is tussen
2019 en 2021 toegenomen

22%

Bron: Politie

Cybercrime
(geregistreerde misdrijven)

78%
2016

Maakt (af en toe)
gebruik van internet

2019

21

2020

86

2021

109

Maakt nooit
gebruik van internet

Online fraude
(geregistreerde misdrijven)

15%

2020

85%

Maakt (af en toe)
gebruik van internet
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2020

1241

2021
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Wat gebeurt er al?
•	
Het Innovatie Kwartier wordt ontwikkeld als brandpunt

•	Arbeidsmarktbeleid en volwasseneneducatie voor het

voor data- en ICT-bedrijven en broedplaats voor data-

verbeteren van digitale vaardigheden van inwoners:

talent en -innovatie. Data Delta verbindt overheid,

Huis73 is actief (zie Verse Algoritmes), Weener XL werkt

bedrijven en instellingen in de data-economie;

aan digitale vaardigheden van medewerkers van de

• Samenwerking met onderwijs:

sociale werkvoorziening en LabXL stimuleert digitale

- In de Hybride leeromgeving Innovatie Kwartier

innovatie in werk en inkomen.

(ook samen met bedrijfsleven): digitalisering van het

•	Slimme Buitenruimte in de Spoorzone met het

MKB en klaarstomen van studenten en werknemers

IoT Stadslab.

voor de digitale uitdagingen van morgen.

•	Smart City Monitor (met Breda, databedrijven en

- Onze gemeente is een van de “founding fathers” van de

onderwijs) om binnensteden economisch sterker, beter

Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

bereikbaar en leefbaarder te maken met data.

Tot 2025 is 1,25 miljoen euro uitgetrokken om JADS

• BrabantRing (met B5 en provincie): betrouwbare en

in te bedden in het Bossche kennisecosysteem.

veilige digitale verbindingen voor maatschappelijke

- Lesprogramma met digitale vaardigheden voor het

toepassingen als zorg, onderwijs en beheer openbare

basis- en voortgezet onderwijs.

ruimte.

- Mbo-scholen openen met het bedrijfsleven een

•	Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft eigen data-analyse

expertisecentrum rondom data.

en datascience capaciteit ontwikkeld.

- De gemeente en onderwijspartijen sloten onlangs

•	Toonaangevende Datastad is een pijler van de

het ‘Convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord’,

citymarketing-organisatie Den Bosch Partners.

waarin Datastad één van de ambities is.

De Data Week NL is hiervan de jaarlijkse “etalage”.
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Welke keuzes liggen voor?
Deze opgave is veelzijdig: van inwoners en onderwijs tot de openbare ruimte en economie. We adviseren u om nader
richting te bepalen: hoe ziet voor u een toonaangevende datastad eruit? Wij schetsen hieronder opties en keuzes die
hierbij kunnen helpen:

• Economie - Hoe is de Bossche data-economie
onderscheidend: focus op startups en MKB of op grote
volwassen bedrijven? Hoewel beide soort bedrijven
nodig en welkom zijn in ’s-Hertogenbosch, is de vraag:
in welke mate? Focus op de grote bedrijven zorgt voor
massa en een betere (inter)nationale positie van de stad.
Aan de andere kant zit het Bossche MKB in het DNA
van de stad. Hierop doorkiezen, bijvoorbeeld in het
Innovatie Kwartier, zal Bossche startups en het MKB
helpen om zich te ontwikkelen in de data-economie met
een breed gedragen fundament.
•	
Digitale infrastructuur – In welke mate investeert

•	
Gemeentelijke rol - Welke rol heeft de gemeente:

de gemeente in digitale infrastructuur? De gemeente

kaderstellend, regisserend, of realiserend? Bij

gaat sowieso inzetten op een Smart City-glasvezelring

kaderstellend richt de gemeente zich op haar

(de lokale versie van de BrabantRing). Dit is de optie

wettelijke taken, zoals rondom (digitale) veiligheid en

waarmee het economisch vestigingsklimaat in ieder

privacy. Bij datatoepassingen kan de gemeente een

geval op peil blijft. Dit kan ook uitgebreider: met

regisserende rol nemen, bijvoorbeeld bij het opzetten

draadloze technieken als 5G/6G, LoRa en nieuwe

van sensornetwerken, glasvezel en dataplatformen.

vormen van wifi. Dit vraagt een stevigere rol van de

Bij gebiedsontwikkeling en ecosystemen, zoals het

gemeente en de koppeling met partners en andere

Innovatiekwartier, speelt de gemeente uitdrukkelijk

maatschappelijke opgaven (zoals zorg, mobiliteit en

een realiserende rol. Ook kan de gemeente zelf

veiligheid).

toonaangevende dataprojecten trekken.
• Kennisecosysteem - de ontwikkeling van een
kennisecosysteem in data science kan zich richten
op toegepaste data science. Toegepast onderwijs
(mbo, hbo) past bij het DNA van ‘s-Hertogenbosch, en
heeft al een stevige positie in het onderwijslandschap
inclusief een sterke link met het Bossche bedrijfsleven.
JADS richt zich op toepassen van wetenschappelijke
inzichten en heeft academische status. De vraag
is: welke accenten legt u in de verdere versterking
van ons kennisecosysteem: verder investeren in de
JADS, kruisbestuiving tussen onderwijslagen en/of
samenwerking met het bedrijfsleven?
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• Onderwijs - Op welke manier zet de gemeente in op

•	
Gemeentelijke organisatie - op welke wijze kan

digitale geletterdheid? Van basisschool tot werknemers

de gemeentelijke organisatie meer data-gedreven

kan meer ingezet worden op digi-”taal”. Bijvoorbeeld

worden? Een meer data-gedreven organisatie stimuleert

door alle scholieren te leren programmeren. Ook voor

datagebruik voor besluitvorming en effectmetingen. Een

inwoners die (even) buiten de arbeidsmarkt staan, is

keuze kan zijn om meer te investeren in de gemeentelijke

het ontwikkelen van digitale geletterdheid belangrijk.

digitale gereedschapskist en in specialisten die deze

Datavaardigheden kunnen daarom standaard een

kunnen gebruiken. Aandacht voor publieke waarden als

plek krijgen in het bij/na/omscholingsaanbod voor

privacy en transparantie is belangrijk. Hiervoor kan een

werknemers en werkzoekenden.

(externe) ethische adviescommissie worden ingericht.

•	
Lobby en profilering – hoe laat de gemeente zich
beter zien als stad van datatoepassingen? Naast
wat al loopt via citymarketing, helpen een actieve
(politieke) lobby, een grotere data component in grote
Bossche evenementen en het creëren van een data
board (met bedrijfsleven, onderwijs en inwoners, als
klankbord rondom datavraagstukken). Inzet op lobby en
profilering helpen in breed draagvlak voor de ambitie
en het binnenhalen van projecten, initiatieven en
cofinanciering.
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Wat is er nodig?
Momenteel werkt een aantal ambtenaren aan
Toonaangevende Datastad. Voor andere ambtenaren
(met onderwerpen als arbeidsmarkt, onderwijs en de
gemeentelijke ICT) is data geen hoofdopgave. Er is meer
structurele capaciteit nodig om bovengenoemde keuzes te
realiseren, ook in de vorm van fondsenwervers. Naast eigen
capaciteit kunnen we ook partners verder mobiliseren,
zoals de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM), onderwijs
en maatschappelijke organisaties.
Deze opgave is tot nu toe vooral: aanjagen en stimuleren.
In enkele gevallen realiseert de gemeente zelf, zoals het
Innovatiekwartier en de Data Week NL. In het Economisch
Actieplan is voor 2021 en 2022 dan ook in totaal
€1.060.000 gereserveerd. Data Week NL heeft een budget
van €300.000. Om de geschetste ambitie waar te maken,
is meer structureel budget nodig, mogelijk geconcentreerd
in een programma Data. Denk aan digitale infrastructuur
(voor de Smart Cityring is initieel al €600.000 nodig),
samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen en
bedrijven en een eigen volwassen data-organisatie.
Dit budget kan worden aangevuld en vermenigvuldigd
met subsidies.
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03.

Staat van
’s-Hertogenbosch
Trends en ontwikkelingen
Dit deel beschrijft een beeld van onze gemeente
op hoofdlijnen. Hoe staan we ervoor anno 2022
en wat komt er op ons af? We baseren ons
daarbij op cijfers, trends en ander onderzoek
en schetsen zo een beleidsneutrale ‘staat
van ‘s-Hertogenbosch’. Dit blijft altijd een
momentopname. Het verloop en de (langere
termijn) gevolgen van de coronapandemie
blijven bovendien een onzekere factor.
We monitoren dit nauwlettend in ons
corona-dashboard.
Onder de vier kernopgaven zijn ook de nodige
cijfers en ontwikkelingen gepresenteerd op
het vlak van de woningmarkt, gezondheid, de
energietransitie en de digitale samenleving en
economie. Deze onderwerpen komen in dit deel
niet nog eens terug.
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Samenleven

Inwoners
Het aantal inwoners in ’s-Hertogenbosch groeit gestaag.
Op 1 januari 2022 telt ’s-Hertogenbosch 156.545 inwoners.
Van de mensen die in 2021 verhuisden naar ’s-Hertogenbosch,
komt ongeveer een derde uit de regio,
22% uit de Randstad en de overige 44% van elders.
Net als in de rest van Nederland hebben we te maken met
vergrijzing. Het aantal 65-plussers groeide vanaf 2015 met
20,4%, terwijl de groei van de totale bevolking zo’n 3,7% was.
En de trend is dat het aantal 65-plussers nog verder
zal toenemen. Het aantal jongeren (0-19) is sinds 2015
juist met 4,5% afgenomen. Als deze ontwikkelingen zich
doorzetten, wonen er over een paar jaar meer 65-plussers
dan 20-minners in ’s-Hertogenbosch.
Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal inwoners, 0 t/m 19 jarigen en 65-plussers, 2015-2022. Bron: BRP.
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Gemeenschapszin in ’s-Hertogenbosch
In vergelijking met andere grote gemeenten, heeft ’s-Hertogenbosch
relatief veel vrijwilligers. Het aandeel mantelzorgers is ongeveer gelijk
aan het Nederlands gemiddelde. Het is nog onduidelijk wat het effect
van de coronapandemie is op deze cijfers. Dat effect is al wel zichtbaar
op de cijfers over eenzaamheid. Ruim een derde van de Bosschenaren
voelt zich eenzamer dan vóór de coronacrisis. Eenzaamheid speelt
niet beduidend meer of minder in ’s-Hertogenbosch dan elders in
Nederland. Wel zijn er binnen de gemeente grote verschillen tussen
wijken en buurten.

Figuur 2 Aandeel vrijwilligers en mantelzorgers, 2016, 2018 en 2020. Bron: Inwonersonderzoek sport & welzijn.
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Samen-leven

Onlangs is voor het eerst de ‘Atlas voor afgehaakt Nederland’

Het samen-leven staat in deze tijd onder druk. Uit onderzoek

gepresenteerd. Deze atlas laat zien dat Nederland op

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat

een complexe manier ongelijk verdeeld is voor factoren

veel mensen zich zorgen maken over hoe we samenleven

als opleiding, armoede, gezondheid en krimp. Het SCP

in Nederland. Er zijn zorgen over verharding, tweedeling,

constateert al enkele jaren sociale verschillen in onze

intolerantie en een ‘ik-cultuur’. In oktober 2021 vond zo’n

samenleving. En dat de structurele ongelijkheid niet kleiner

65% van de mensen dat het op deze gebieden de verkeerde

wordt, ondanks beleid om sociale verschillen tegen te gaan.

kant op gaat met Nederland. Over het samenleven in de

SCP-directeur Kim Putters gaf onlangs aan dat zo’n 20%

eigen buurt zijn mensen dan weer wel positiever.

van de bevolking al jaren te maken heeft met een stapeling

In onze wijk- en buurtmonitor vragen we inwoners onder

van achterstanden op het terrein van werk, onderwijs,

andere naar hun oordeel over tolerantie in de buurt en

gezondheid en sociale netwerken. Putters constateert dat

het contact met buurtbewoners. Dit scoort gemiddeld

dit deel zich steeds minder gewaardeerd voelt door het

respectievelijk een 7,3 en een 7,0. Beide cijfers zijn door de

welvarende deel van de bevolking en de politiek. En dat het

jaren heen vrij constant. Wel zijn er wijken en buurten waar

voor deze mensen steeds minder vanzelfsprekend is om met

de verdeling tussen draagkracht en draaglast uit balans is.

hard studeren en werken een betere toekomst te verwerven.

Meer informatie? Zie
* Bevolkingsontwikkeling 2022
* Wijk en buurtmonitor 2020
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Economie & arbeidsmarkt

Bossche uitgangspositie
’s-Hertogenbosch doet het al jarenlang goed op de economische ranglijsten. Op de ranglijst van economische toplocaties
staan we op de tweede plek. Op de sociaaleconomische index zesde. Onze gemeente kent het laagste percentage
werkloosheid van de grote Brabantse steden (3,7% in 2020). In april 2020 waren er 107.480 banen in ’s-Hertogenbosch, een
groei van 11,1% ten opzichte van 2015. ’s-Hertogenbosch heeft een sterke werkgelegenheidsfunctie voor de regio.
Figuur 3 Positie op ranglijst economische toplocaties (Bron: bureau Louter) en de sociaaleconomische index (Bron: Atlas
van gemeenten).
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Ranglijst economische toplocaties

Sociaal-economische index

Actuele economische situatie en corona
Het Centraal Planbureau (CPB) stelde onlangs dat de economie de
coronacrisis verrassend goed doorstaat. Het nationale BBP lag in het
derde kwartaal van 2021 alweer hoger dan vóór de coronacrisis. In
de regio ’s-Hertogenbosch was er een economische groei van 3% in
het derde kwartaal van 2021, ten opzichte van het derde kwartaal in
2019. Het aantal faillissementen was landelijk in de tweede helft van
2020 en 2021 flink lager dan in 2019. Er is sprake geweest van een
fors landelijk steunpakket voor ondernemers. In ’s-Hertogenbosch
had eind augustus 35,6% van de ondernemers gebruik gemaakt van
minimaal één steunmaatregel corona. Het aantal werkloosheid (ww)en bijstandsuitkeringen is lager dan voorgaande jaren. Beiden hebben
eind 2021 het laagste niveau (respectievelijk 1.934 en 3.283) in drie
jaar tijd bereikt. Ook in vergelijking met andere gemeenten ligt het
aantal bijstandsuitkeringen hiermee op een laag niveau.
51

Overdrachtsdocument 2022 - 2026

Kernopgaven

Figuur 4 Ontwikkeling aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2019-2021.
Index januari 2019 = 100. Bron: Weener XL.
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Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Behalve krapte van de arbeidsmarkt is er ook sprake van een

De groei van de economie werkt door op de arbeidsmarkt.

mismatch tussen de kwalificaties van medewerkers en de

Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende

vraag van werkgevers. Wendbaarheid op de arbeidsmarkt

sectoren. Verschillen die deels te verklaren zijn vanuit

wordt steeds belangrijker, voor zowel werkzoekenden

corona, maar ook deels door structurele onderliggende

als zittende werknemers. Om- en bijscholing (leven lang

factoren. Voor bepaalde beroepen was de arbeidsmarkt voor

ontwikkelen) zijn daarin essentieel; onderwijs en sectoren

de coronapandemie al krap, denk bijvoorbeeld aan ICT-

hebben ook een rol om kritische sectoren aantrekkelijk te

beroepen, de techniek en de zorg. De krapte manifesteert

maken en houden voor aankomende studenten. Bepaalde

zich de komende jaren ook in die vormen van zorg waar de

groepen nemen relatief minder vaak deel aan scholing, zoals

gemeente verantwoordelijk voor is (welzijn, jeugdhulp en

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ouderen, lager

maatschappelijke ondersteuning). Alle signalen duiden op

opgeleiden of flexwerkers. Dit vergroot het risico om de

steeds meer oplopende personeelstekorten.

aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen.

Vergrijzing en ontgroening spelen ook in de Bossche
beroepsbevolking en werken krapte verder in de
hand. Volgens de laatste prognoses zal de potentiële

Meer informatie? Zie

beroepsbevolking (alle personen tussen de 15 en 75 jaar) in

* Economische monitor 2021

de regio Noordoost-Brabant in 2030 met bijna 2% afnemen
ten opzichte van 2020. Als de arbeidsparticipatie niet
verandert, zijn er minder mensen beschikbaar om het aantal
vacatures te vervullen.
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Zorg & Welzijn

Zorg

Het gebruik van Wmo-voorzieningen

handicap of psychische kwetsbaarheid,

In 2020 vindt zo’n driekwart van

neemt sinds 2019 gestaag toe. Eind

naast de groeiende groep ouderen.

de volwassen Bosschenaren de

november 2021 zijn er 16.205 lopende

eigen gezondheid (zeer) goed.

voorzieningen. Het totaal aantal

In algemene zin zet een stijgende

Alleenstaanden, 65-plussers, inwoners

voorzieningen jeugdzorg blijft stabiel.

vraag naar zorg en ondersteuning de

zonder startkwalificatie, minima

Eind november 2021 ging het om 3.202

betaalbaarheid van de zorg onder druk.

en inwoners uit eenoudergezinnen

voorzieningen.

De in gang gezette transformaties

beoordelen hun gezondheid over het
algemeen minder positief.

van het gemeentelijke zorglandschap
Het aantal inwoners van 80 jaar of

(residentiële jeugdhulp7, beschermd

ouder stijgt de komende decennia

wonen en maatschappelijke opvang)

sterk. Dat zal gepaard gaan met een

moeten de zorg betaalbaar houden en

sterke groei in de vraag naar zorg en

tegelijkertijd meer kwaliteit bieden

ondersteuning (onder andere Wmo-

voor inwoners met een (complexe)

voorzieningen). Ook zal de vraag

zorgvraag. Daar komt bij dat de zorg

naar geschikte en nieuwe vormen

personeelstekorten kent. Uit een

van wonen, in combinatie met zorg,

recent onderzoek in opdracht van het

toenemen. In de koppeling van wonen

ministerie van VWS blijkt dat dit tekort

en zorg, gaat het om mensen met een

in 2031 drie keer zo groot is als nu.

Figuur 5 Aandeel volwassenen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt, 2020. Bron: Onderzoek sport & welzijn.
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Figuur 6 Ontwikkeling van het lopende Wmo-voorzieningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2019-2021.
Bron: gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Coronacrisis en gezondheid
De coronapandemie heeft veel gevolgen voor onze
gezondheid. Tot en met eind januari 2021 moesten zo’n
850 Bosschenaren opgenomen worden in het ziekenhuis. En
zo’n 200 inwoners overleden aan Covid-19. Uit verschillende
studies blijkt dat de lockdowns bij veel
mensen leidt tot een stijging van ongezond leefgedrag.
Bijvoorbeeld stress, minder beweging en meer gebruik
van alcohol en tabak.
Vooral op jongeren heeft corona veel invloed gehad.
Zij lijden vaker dan voorheen aan eenzaamheid, somberheid
en depressies. Uit ons eigen inwonersonderzoek van januari
2021 bleek dat 60% van de jongeren zich eenzamer voelt
dan vóór de coronamaatregelen, tegenover 40% van alle
respondenten. Dit lijkt ook door te werken in het onderwijs,
waarin ontwikkelingsachterstanden en de mentale
gezondheid van scholieren steeds meer aandacht krijgt.
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Inkomen

Gelijke kansen

Volgens de voorlopige cijfers van 2019 hebben zo’n

Om kinderen een goede start van hun schoolloopbaan te

9.400 huishoudens een inkomen tot 120% van het sociaal

geven, zijn er voorschoolse voorzieningen. Zo’n negen op

minimum. Hiervan zijn zo’n 6.300 eenpersoonshuishoudens

de tien peuters gaan naar een voorschoolse voorziening,

en zo’n 1.100 eenoudergezinnen. We zien een lichte afname

via de reguliere kinderopvang of een peuterarrangement.

ten opzichte van 2018. In 2018 behoorden ruim 2.800

Het gebruik van peuterarrangementen nam de laatste jaren

minderjarige kinderen tot de doelgroep van beleid. Ook daar

af. In 2020 maakte 34% van de peuters hier gebruik van.

laten de voorlopige cijfers van 2019 een lichte afname zien.
Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen

Het aandeel onderadvies voor voortgezet onderwijs

nam juist licht toe tot 3,6%.

nam tot schooljaar 2018/2019 toe, zowel landelijk als in
’s-Hertogenbosch. Bij onderadvies is de uitslag van de

De coronacrisis lijkt zowel positieve als negatieve effecten

eindtoets in groep 8 hoger dan dan het eerder afgegeven

op schulden te hebben. Uit een inwonersonderzoek begin

schooladvies door de leerkracht.

2021 bleek dat bij 11% van de respondenten met schulden,
deze tijdens de coronacrisis zijn toegenomen. Bij 25% namen

Gelijke kansen zijn niet alleen van belang bij de

deze juist af. Het totaal aantal klanten schulddienstverlening

talentontwikkeling van kinderen. Inwoners ervaren ook

is de afgelopen jaren vrij stabiel en ligt eind 2021 rond de

ongelijke kansen op de woningmarkt, arbeidsmarkt, bij het

1.500.

gezond willen leven en het integreren in de samenleving.

De bestaanszekerheid onder lage inkomensgroepen staat
onder druk als gevolg van de hoge inflatie. De Nederlandsche
Bank gaat er vanuit dat de hoge inflatie nog aanhoudt tot in
2023. Bestaanszekerheid raakt aan meer dan alleen inkomen
uit werk of uitkering. Het gaat ook om een dak boven je
hoofd, de afwezigheid van schulden en passende zorg en
ondersteuning wanneer dit nodig is.

Meer informatie? Zie
* Monitor sociaal domein 2021
* Zorgmonitor 2022
* Monitor armoede en schulden 2021
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Leefklimaat

Woonaantrekkelijkheid
Onze gemeente scoort goed op woonaantrekkelijkheid, in
vergelijking met de vijftig grootste gemeenten. In de ‘Atlas
voor gemeenten’ staat ’s-Hertogenbosch op de achtste plek
in de woonaantrekkelijkheidsindex. De score is vooral hoog
door de kwaliteit van het culinaire aanbod, de nabijheid van
natuurgebieden en het culturele aanbod.
Al jaren scoort onze gemeente goed. Echter: op de lijst van
de ontwikkeling van de woonaantrekkelijkheid, tussen 2011
en 2021, staan we op de één na laatste plek (49e).

Figuur 7 Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex. Bron: Atlas voor gemeenten.
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Cultuur
’s-Hertogenbosch scoort goed op het culturele aanbod,
in vergelijking met andere steden. Van onze inwoners
zegt zo’n 70% dat er veel kunst- en cultuuractiviteiten
plaatsvinden. En 54% omschrijft het culturele leven in de
gemeente als levendig of spannend.
De cultuursector heeft tijdens de coronacrisis flinke
klappen gehad. En de verwachting is dat het nog langere
tijd zal duren voordat de cultuursector weer draait als
daarvoor. Het is afwachten of en hoe snel het publiek
terugkeert. Maar ook de culturele infrastructuur is
aangetast. De grotere culturele organisaties zijn weliswaar
redelijk goed de crisis doorgekomen, met de steun van rijk
en gemeente. Maar de ondersteunende ZZP-ers (zoals
muziekdocenten en technici) hebben veelal onvoldoende
een beroep kunnen doen op steunmaatregelen van het rijk.
Het is de vraag of zij terug zullen keren naar de cultuursector.

Sport
Zo’n 66% van onze inwoners vindt de sportmogelijkheden bij
sportverenigingen (ruim) voldoende. Zo’n 65% beoordeelt de
sportmogelijkheden in de eigen buurt als (ruim) voldoende.
Beide cijfers zijn (iets) lager dan voorgaande jaren.
Sinds 2020 wordt aangesloten bij de landelijke
beweegrichtlijn. 45% van de inwoners voldoet aan deze
beweegrichtlijn: dit is 48% van de 18 t/m 64-jarigen
(landelijk 56%) en 33% van de 65-plussers (landelijk 42%).
In de coronatijd is 40% van de inwoners (tijdelijk) minder
gaan sporten, terwijl 16% juist meer is gaan sporten.
Voor sportverenigingen is het van belang om leden en
vrijwilligers te behouden. Voor beide is het nog onzeker wat de
coronatijd voor effect gaat hebben.
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Leefomgeving
Het lijkt erop dat er in de coronatijd een herwaardering heeft
plaatsgevonden van de openbare ruimte. Bosschenaren
profiteerden meer dan voorheen van de cultuurhistorisch
rijke en groene omgeving. In het buitengebied zijn (beleids)
ontwikkelingen rond stikstofuitstoot en transitie van de
landbouw relevant. Ook moeten we rekening houden met
een grotere water(bergings)opgave als gevolg van een
veranderend klimaat. De watersnood in Limburg in de
zomer van 2021 maakte deze noodzaak nog eens duidelijk.
En ’s-Hertogenbosch ligt nu eenmaal in het laagste deel van
Oost-Brabant, waar Dommel en Aa samen uitmonden in
de Maas.
Mobiliteit verandert van een infrastructureel vraagstuk
naar een gedragsvraagstuk. Bij toekomstige mobiliteit staat
de gebruiker centraal en is de impact op de leefomgeving
minimaal. Ontwikkelingen zoals deelmobiliteit, elektrisch
rijden en snelfietsen zijn in opkomst.

Veiligheid
De politie registreert de afgelopen jaren steeds minder misdrijven. Onder
andere bij de traditionele vormen van criminaliteit is een daling te zien (zoals
woninginbraak en auto-inbraak). Maar andere vormen van criminaliteit nemen
toe, zoals horizontale fraude (bijvoorbeeld fraude met betaalproducten of online
handel, identiteitsfraude of online oplichting via WhatsApp) en cybercrime.
Ook blijft ondermijning een maatschappelijk probleem. Het vergroten van de
weerbaarheid van kwetsbare en/of beïnvloedbare groepen blijft van belang.
Figuur 8 Aantal misdrijven per 1.000 inwoners, 2015-2021. Bron: Politie.
100%
80%

75,0

69,1

64,2

60%

57,6

58,9

57,0

53,8

2018

2019

2020

2021

40%
20%
0%

2015

2016

2017

Meer informatie? Zie
* Voortgangsrapportage veiligheid 2020
* Samenvatting monitor cultuurparticipatie 2020
* Rapportage sportparticipatie volwassenen 2020
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Vertrouwen in de overheid
Uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat
er de afgelopen anderhalf jaar een sterke afname is in het
vertrouwen in ‘de overheid’. Met name het vertrouwen in de
landelijke overheid daalde sterk, van 69% in maart 2020 naar
29% in september 2021. Verklaringen worden met name
gezocht in politieke ontwikkelingen, los van het gevoerde
coronabeleid, zoals de kabinetsformatie en de afhandeling
van de toeslagenaffaire. Maar ook het vertrouwen in
de lokale overheid nam af: van 60% naar 37% in dezelfde
periode.
In 2019 bleek uit ons eigen inwonersonderzoek dat het
aantal mensen dat aangeeft te weten wie de burgemeester
en wethouders zijn, afneemt. Van 49% in 2015 naar 40% in
2019. Bij de stelling: ‘De burgemeester en wethouders doen
wat ze beloven’ is ook een afname te zien. 7% is het hier
(helemaal) mee eens. In 2017 was dat 10%. Aan de andere
kant neemt het aandeel respondenten dat het met deze
stelling (helemaal) oneens is, ook af (van 15% naar 12%).
Een groot deel van de mensen heeft geen mening over
deze stelling.
Figuur 9 Stellingen over interactief bestuur, 2017 en 2019. Bron: Omnibusonderzoek.
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Brede Welvaart

Ontwikkelingen en beleid op Europees, landelijk en

Om meer balans te vinden tussen welvaart en welzijn en

provinciaal niveau zijn van invloed op onze gemeente. Denk

tussen economie en ecologie, krijgt het denken in ‘brede

bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en de gesprekken die worden

welvaart’ steeds meer navolging in Nederland. Onder

gevoerd tussen gemeenten en het rijk over budgetten

andere Rabobank, ondernemersvereniging VNO-NCW,

en de hervormingsagenda jeugd. En de herijking van het

Sociaal-Economische Raad (SER) en provincie Noord-

gemeentefonds zal in belangrijke mate bepalend zijn voor

Brabant omarmden het denken in brede welvaart in hun

de financiële mogelijkheden van onze gemeente in de

visies/strategieën voor de toekomst. Het begrip vormde

komende jaren.

ook het centrale aangrijpingspunt voor de regiodeals die
het vorige kabinet sloot met onder andere onze regio
Noordoost-Brabant.

Participatie
Uit onderzoek blijkt dat de coöperatieve samenleving
groeide de afgelopen jaren. Bewonerscollectieven
en sociaal ondernemers pakten meer en meer
maatschappelijke vraagstukken op. Het leidt tot nieuwe
vragen hoe de (lokale) overheid haar rol ziet en neemt, ten
aanzien van de samenleving.
Uit inwonersonderzoek uit 2021 blijkt dat een meerderheid
van de inwoners het eens is met de stelling dat de gemeente
geïnteresseerd is in de mening van de inwoners. Dit is iets
afgenomen ten opzichte van 2019. Verder is ongeveer
één op de vijf inwoners het (helemaal) eens met de stelling
‘Inwoners worden voldoende betrokken bij het maken van
plannen van de gemeente’. Dit is vergelijkbaar met twee jaar
eerder.
De Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële
Verhoudingen maakte in 2020 duidelijk dat de grote
maatschappelijke opgaven alléén door interbestuurlijke
samenwerking doelmatig en effectief kunnen worden
aangepakt. Maar constateert ook dat dit optreden als één
overheid, nog niet altijd even soepel verloopt.
Het recente regeerakkoord biedt aanknopingspunten
voor interbestuurlijke samenwerking rond concrete
kansen. Onder andere rond de ambities op klimaat, natuur,
mobiliteit, regiodeals, arbeidsmarkt, armoede en schulden
en de middelen voor dak- en thuislozen. In het realiseren
van deze en eigen speerpunten, zullen we in veel gevallen
moeten optrekken met mede-overheden.

Meer informatie? Zie
* Rapportage interactief bestuur 2019
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Colofon
Overdrachtsdocument van de ambtelijke organisatie voor
de bestuursperiode 2022 – 2026 is gemaakt in opdracht
van het Algemeen Managementteam van de gemeente
’s-Hertogenbosch.
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