B. Niet verwerkt / incidenteel uit thema's Agenda van Oirschot

B. Niet verwerkt / incidenteel uit
thema's Agenda van Oirschot
Decentralisatie AWBZ naar Wmo
Uittreden bestaande
samenwerkingsverbanden
Aanleg glasvezel
Bijdrage onrendabele top sociale
woningbouw
Vrijkomen vastgoed (o.a. religieus
erfgoed)
Verlening sloopvergunning Groot
Bijstervelt
Ondergronds brengen
hoogspanningslijn
Risico's grex Westfields
Uitvoeringsplan
organisatieontwikkeling
Veranderende rol van de raad

I
risico
risico

2014

2015

2016

2017

2018

0

900.000

683.300

216.700

0

650.000

433.300

216.700

250.000

250.000

I
I
I

risico

I

risico

I

risico
risico

I
I
I
I

Decentralisatie AWBZ naar Wmo
Het moet mogelijk zijn de bezuinigingen op de AWBZ in drie jaar tijd op te vangen binnen de
begroting.

Uittreden bestaande samenwerkingsverbanden
Het is denkbaar dat uittreding uit bestaande samenwerkingen nodig is om de ambities van Oirschot te
kunnen realiseren. Nader onderzoek zal in voorkomende gevallen moeten uitwijzen welke bedragen
hiermee gemoeid zijn.

Aanleg glasvezel
Naar de huidige inzichten is het aannemelijk dat aan de gemeente een bijdrage wordt gevraagd om
een glasvezelnetwerk mogelijk te maken. Daarbij wordt een bedrag genoemd van circa € 1,0 miljoen.
Gezien de stand van zaken op dit moment is dit bedrag niet opgenomen in de financiële tabel.
Bijdrage onrendabele top sociale woningbouw
Op dit moment is € 10,0 miljoen van de aanwezige reserves hiervoor bestemd. Na het vaststellen van
de woningbouwafspraken met Wooninc is te bezien welk bedrag daadwerkelijk nodig is. Daarbij is een
doorkijk naar de zorgsector niet ondenkbaar.

Verlening sloopvergunning Groot Bijstervelt
Als de verkoop van Groot Bijsterveld onverhoopt niet doorgaat zal dit de begroting aanzienlijk nadelig
beïnvloeden. Vooralsnog is dit niet het uitgangspunt.

Ondergronds brengen hoogspanningslijn
Bedragen die op dit worden genoemd als bijdrage van de gemeente in het ondergronds brengen de
hoogspanningslijn zijn om en nabij de € 2 miljoen. Daarnaast heeft deze ontwikkeling gevolgen voor
de plannen die de gemeente in de nabijheid van die hoogspanningslijn wil ontwikkelen, zoals De
Reep. Gezien de stand van zaken op dit moment is dit bedrag niet opgenomen in de financiële tabel.

Risico's grex Westfields
Een keuze voor Westfields betekent ook een keuze voor het reserveren van gelden voor de
ontwikkelingen op deze industrielokatie.

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling
Op basis van ervaringen bij andere gemeenten van de omvang van Oirschot moet rekening worden
gehouden met een € 500.000 (gefaseerd in 2015 en 2016) aan kosten om de organisatie om te
vormen naar de organisatie die haar rol in de veranderende samenleving kan oppakken.

Veranderende rol van de raad
De taken en opgaven waar de gemeente voor staat zijn zo divers dat de kaderstellende en toetsende
rol van de raad ontwikkeld moet worden om de raad maximaal haar rol te kunnen laten vervullen. Hoe
dit te realiseren zal in nauwe samenwerking met de griffier worden opgepakt waar de Wet
Revitalisering Generiek Toezicht en de landelijk ontwikkelde normen en kengetallen een goede basis
vormen.

